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تئارب ياهینتسناد 
: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

تئارب ج1 18ياهینتسناد 

باتک 18تاصخشم 

18هعیلط

تئارب نعل و  18قیداصم 

18رمع

یصخش تایصوصخ  18تدالو و 

1 تنس لها  قیرط  زا  رمع  18بسن 

2 تنس لها  قیرط  زا  رمع  23بسن 

هعیش بتک  زا  رمع  24بسن 

لیاذر یلک و  24تخانش 

رمع زا  یلک  25تخانش 

!" انوبأم رمع  اندیس  ناک  "25

!!! رمع هویش  هب  رکنم  زا  26یهن 

هّیرامح هب  فورعم  هیضق  رد  ثرا  ماکحا  هب  رمع  27لهج 

ردارب دوجو  اب  ّدج  ثرا  هب  رمع  27لهج 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  نآرق و  اب  رمع  راتفر  28هوحن 

!!! دینک رکفت  نآرق  رد  تسین  28مزال 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ضوغبم  28رمع 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نتشک  يارب  رمع  29هئطوت 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  توبن  رد  رمع  30کش 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راتفگ  هب  30ضارتعا 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  رمع  31ضارتعا 
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... " رکبوبا یلو  دیوگیم !!! نایذه  مرکا  ربمایپ  : " 32رمع

رمع ینامرفان  هماسا و  33رگشل 

ثیدح لقن  اب  رمع  دیدش  33تفلاخم 

هکم هب  نتفر  نامرف  زا  رمع  35فلخت 

نینموم زا  یکی  رب  زامن  هب  35ضارتعا 

رمع تسد  هب  نینح  گنج  ناریسا  36نتشک 

رمع طسوت  ردب  گنج  رد  ناکرشم  شیاتس  37حدم و 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهگنج  رد  ناکرشم  اب  رمع  هناتسود  لباقتم و  37طباور 

( تنس لها  كرادم  رد   ) هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  نیهوت  تاود ، ملق و  38ناتساد 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  هاگدید  زا  40رمع 

نیفلاخم بتک  نیرتربتعم  زا  یحو  هناخ  تمرح  کته  رب  رمع  40میمصت 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  هناخ  هب  رمع  هنایشحو  44شروی 

رکبابا رمع و  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تیاضر  46مدع 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  نایب  رد  مود  هفیلخ  47تیصخش 

يراخب حیحص  زا  یتیاور  رد  رمع ، زا  لقن  هب  48هفیقس 

رمع 48ياهرارف 

دحا گنج  زا  رمع  49رارف 

ربیخ گنج  زا  50رارف 

هلسلس گنج  زا  رمع  51رارف 

نینح گنج  زا  رمع  51رارف 

تموکح نارود  لامعا  اه و  51تعدب 

ناذا رد  51تعدب 

حبص ناذا  رد  52تعدب 

قالط رد  52تعدب 
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حیوارت 53تعدب 

زامن تئارق  رد  53تعدب 

رادراب نز  هدع  رد  54تعدب 

تیم زامن  ریبکت  رد  54تعدب 

تنس لها  هقف  رد  سایق  راذگ  هیاپ  باطخ  نب  55رمع 

عتمت جح  زا  55یهن 

( تقوم جاودزا   ) هعتم زا  56یهن 

رهاوخ ردارب و  ثرا  طیارش  رد  رمع  57تعدب 

! برع ریغ  ندرب  ثرا  زا  رمع  58يریگولج 

هدازرهاوخ زا  ییاد  ندرب  58ثرا 

! عورشمان هید  ذخا  59رمع و 

رمع تموکح  رد  یتلادع  59یب 

رمع تموکح  رد  يداژن  59ضیعبت 

رمع طسوت  میهاربا  ماقم  ندومن  61اجباج 

هبعش نب  ةریغم  رب  انز  دح  61لیطعت 

!!! " درادن یعنام  دیروخب  دینک و  بارش  لخاد  ار  بآ  : " 62رمع

رمع ياه  تنوشخ  زا  يا  64هشوگ 

! تاوما رب  ندرک  هیرگ  زا  رمع  67عنم 

هیبیدح تخرد  68عطق 

! ییابیز رطاخ  هب  جاّجح  نب  رصن  68دیعبت 

باطخ نب  رمع  طسوت  هلماح  نز  69راسگنس 

! يراوخبارش رطاخ  هب  نمحرلادبع  69نتشک 

! لاوس کی  رطاخ  هب  عیبض  متش  70برض و 

! رصع زامن  زا  دعب  یبحتسم  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  رمع  71عنم 
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ممیت هب  رمع  71لهج 

!!! " دنتسه رتداوساب  نم  زا  مه  داوسیب  ياهنز  ریپ  : " 72رمع

72ماجنارس

...! " شاک يا  : " 72رمع

رمع 73گرم 

رمع گرم  رخآ  74تاظحل 

" هرفن شش  ياروش   " مان هب  يا  75هلیح 

76رکبوبا

تموکح یگدنز و  نارود  لیاذر  یلک و  76تخانش 

رکبوبا زا  یلک  76تخانش 

...! شاک يا  77رکبوبا :

...! تسه یناطیش  ار  نم  78رکبوبا :

! متسین نیرتهب  نم  دینک ! خسف  ار  78متعیب 

! دوب ریبدت  یب  هدزباتش و  رکبابا  تعیب  رکبابا : 79رمع و 

تایانج هب  رارقا  رکبوبا و  ینامیشپ  79راهظا 

شتفالخ اب  رکبوبا  ردپ  80تفلاخم 

! نیمرجم ندنازوس  هدنز  80هدنز 

مهبولق "9 ۀفلؤم   " مهس 81فذح 

یبرقلا يذ  مهس  82فذح 

رکبوبا طسوت  ثیدح  83لعج 

! هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  ندز  83شتآ 

ماکحا هب  رکبوبا  84لهج 

كدف 85بصغ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  نآرق و  اب  رکبوبا  راتفر  87هوحن 
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دحا گنج  زا  رکبوبا  87رارف 

ربیخ گنج  زا  88رارف 

نینح گنج  زا  رکبوبا  88رارف 

هلسلس گنج  زا  رکبوبا  88رارف 

هماسا رکشل  زا  89فلخت 

هلاو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طسوت  رکبوبا  90خیبوت 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رضحم  رد  رکبوبا  90بس 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامرف  زا  90یچیپرس 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامرف  زا  رگید  91یچیپرس 

تئارب تایآ  غالبا  رد  رکبوبا  تیرومأم  91وغل 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نتشک  يارب  رکبوبا  92هئطوت 

93نامثع

لیاذر یلک و  93تخانش 

نامثع زا  یلک  93تخانش 

نآرق رد  ۀنوعلم  ةرجش  لسن  زا  94نامثع 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  هاگدید  زا  95نامثع 

دحا گنج  زا  نامثع  95رارف 

نینح گنج  زا  نامثع  96رارف 

نامثع لتق  رفک و  هب  وا  مکح  96هشئاع و 

دوخ هیلع  رب  97رارقا 

! تسناد یم  رفاک  ار  شدوخ  97نامثع 

رمع ياه  تعدب  زا  يوریپ  رب  نامثع  98فارتعا 

! دش یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  98رگا 

یصاعم اه و  99تعدب 
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هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نتشک  يارب  نامثع  99هئطوت 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  دیعبت  100تناها و 

هذبر هب  يرافغ  رذوبا  100دیعبت 

گرم دح  ات  رسای  رامع  ندز  101کتک 

تسکش مهرد  شیاهولهپ  هک  دوعسم  نب  هّللادبع  نتخاس  102بورضم 

نازمره نوخ  ندرک  103لامیاپ 

نابرق رطف و  دیع  هبطخ  رد  104تعدب 

زامن ياهریبکت  رد  104تعدب 

هید صاصق و  رد  105تعدب 

رفاسم زامن  رد  105تعدب 

زامن تئارق  رد  106تعدب 

تاکز رد  107تعدب 

ثیدح لقن  زا  نامثع  107عنم 

کیبل عتمت و  جح  زا  107عنم 

دیلو رب  دودح  هماقا  108مدع 

مارحلادجسم شرتسگ  هناهب  هب  مدرم  لاوما  108بصغ 

نامثع طسوت  لاملا  تیب  ششخب  109لذب و 

ناورم صاع و  نب  مکح  111ندنادرگرب 

اجیب ياه  تواضق  112لهج و 

دیص ماکحا  هب  نامثع  112لهج 

قالط ماکحا  هفیلخ  113لهج 

! تبانج ماکحا  هب  نامثع  113لهج 

! هدرب رهاوخ  ود  نایم  عمج  مکح  هب  هفیلخ  113لهج 

! دیئاز ههام  شش  هک  ینز  هرابرد  وا  114يرواد 
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115ماجنارس

نامثع 115لتق 

هصفح 116هشیاع - 

116هشیاع

یلاعت كرابت و  دنوادخ  هب  هشیاع  116ماهتا 

! نآرق فیرحت  هب  دقتعم  116هشیاع 

هشیاع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  117ربمایپ 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هشئاع  ياه  117تمهت 

!!! زاوآ صقر و  قشاع  117ربمایپ 

!!! دنرتاناد ربمایپ  زا  دوخ  يایند  روما  هب  118مدرم 

!!! درک شومارف  ار  میرک  نآرق  زا  یتایآ  119ربمایپ 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هشیاع  ياه  121نیهوت 

! رحس لاگنچ  رد  ادخ  ربمایپ  122هشئاع :

هشیاع طسوت  مرکا  ربمایپ  تثعب  123فیرحت 

هشیاع طسوت  مرکا  ربمایپ  هب  رکبوبا  124هیبشت 

هلا هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لتاق  وا  نایفارطا  124هشیاع و 

! هشیاع طسوت  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رتشیب  مهف  127ياعدا 

هنابش ياه  بیقعت  مرکا و  ربمایپ  هب  هشیاع  نظ  128ءوس 

هشیاع مالسلا و  مهیلع  129تیبلها 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  هاگدید  زا  129هشیاع 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  الوم  هیلع  129شروش 

هشیاع روتسد  هب  نسح ع  ماما  دسج  ندرک  131نارابریت 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  هشیاع  دیدش  توادع  132ینمشد و 

132هراشا
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! هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رس  رب  هشیاع  132دایرف 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  هیلع  هشئاع  يزورفا  133گنج 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  تداهش  زا  سپ  هشئاع  رصح  دح و  یب  133يداش 

مالسلا هیلع  یلع  لتاق  حدم  رد  هشئاع  133رعش 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  نانمشد  قشاع  134هشئاع 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  بس  نعل و  هب  هشئاع  134تیاضر 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روضح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هب  135نیهوت 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  زا  سپ  هشئاع  135یلاحشوخ 

! تسا قفانم  هداز و  مارح  هشئاع )  ) مالسلا هیلع  یلع  الوم  135نمشد 

هشیاع زا  یلک  136تخانش 

! تسین نینموملا  ما  138هشیاع 

هشیاع يرهاظ  139تافص 

!!! تسا ریظن  یب  بلق  تواسق  رد  140هشئاع 

هجیدخ نینمؤملا  ما  هب  هشیاع  140تداسح 

! هدوس اب  هشیاع  يراک  141کتک 

هیرام هب  انز  تمهت  141تداسح و 

! هیرهم یب  نانز  هب  هشیاع  142تداسح 

! اذغ فرظ  هب  یتح  هشیاع  143تداسح 

یبلک ۀیحد  رهاوخ  هب  هشیاع  تداسح  144ییوگغورد و 

نامثع حدم  رد  هشیاع  یگتخاس  144ثیداحا 

هیواعم هشیاع و  نایم  هناتسود  146طباور 

رفاسم زامن  رد  146تعدب 

! یعاضر تیمرحم  رد  هشیاع  147تعدب 

! تسین وضو  لطبم  لوب  148هشئاع :
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هشیاع یگتخاس  ثیداحا  رد  ییایح  148یب 

! نامرحمان روضح  رد  هشیاع  یباجح  151یب 

راضتحا لاح  رد  شیوخ  تایانج  زا  هشیاع  152ینامیشپ 

! تسا مزال  نم  رب  خزود  شتآ  153هشیاع :

هشیاع 153رورت 

154هصفح

هصفح زا  یلک  154تخانش 

كرتشم 155بلاطم 

هصفح هشیاع و  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  155رفنت 

هصفح هشئاع و  طسوت  ءامسا  157بیرف 

میرحت هروس  هاگدید  زا  هصفح  158هشیاع و 

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  بازحا و  162هروس 

رییخت 162ناتساد 

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  هب  دنوادخ  162تاروتسد 

166هیواعم

مالسلا مهیلع  نیموصعم  نآرق و  اب  هیواعم  راتفر  166هوحن 

هیواعم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  166لوسر 

هیواعم يرهاظ  ندروآ  166مالسا 

! تسا هدوبن  یحو  بتاک  167هیواعم 

! هیواعم لتق  راسگنس و  رب  مرکا  ربمایپ  168روتسد 

! منهج هت  رد  شتآ  زا  یتوبات  رد  هیواعم  مرکا : 169لوسر 

! دنوادخ هدنب  نیرتدب  هیواعم ، هلاو : هیلع  هللا  یلص  مرکا  169لوسر 

! دینزب شتآ  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  مرکا : 170لوسر 

! دریم یمن  ناملسم  هیواعم  ادخ : 170لوسر 
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! هیواعم رب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  171نعل 

! دشن ریس  زگره  هیواعم  مکش  مرکا  ربمایپ  نیرفن  171اب 

هیواعم مالسلا و  مهیلع  172تیبلها 

نینموملا ریما  طسوت  زامن  تونق  رد  هیواعم  رب  172نعل 

بلاطیبا نب  یلع  الوم  هاگدید  زا  173هیواعم 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هاگدید  زا  174هیواعم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  174هیواعم 

نیفص 175گنج 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  176همانحلص 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  لئاضف  رب  هیواعم  177تافارتعا 

! داضتم تسایس  178ود 

لیاذر یلک و  178تخانش 

هیواعم زا  یلک  178تخانش 

( نایفسوبا  ) هیواعم 179ردپ 

( دنه  ) هیواعم 180ردام 

" هیواعم  " مسا 181يانعم 

! نآرق رد  ۀنوعلم  ةرجش  لسن  زا  181هیواعم 

! هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مان  نفد  هیواعم : 182يوزرآ 

افلخ نارود  رد  183هیواعم 

! دروخ یم  کتک  رمع  زا  184هیواعم 

یصاعم اه و  184تعدب 

هیواعم سلجم  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  184نیهوت 

! نینموملا ریما  الوم  نعل  ّبس و  رد  هیواعم  184تعدب 

مالسلا امهیلع  نسح  ماما  یلع و  الوم  تداهش  زا  هیواعم  185یلاحشوخ 
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مالسلا هیلع  یلع  الوم  نعل  نیفلاخم  هنایشحو  186راتشک 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  اب  ینمشد  يارب  هیبلت  188كرت 

! هیواعم طسوت  یبتجم  نسح  ماما  188نتشک 

! مالسلا هیلع  یلع  الوم  ّمذ  افلخ و  حدم  رد  ثیدح  لعج  رب  189روتسد 

نیعبات 190یباحص و 

! رذوبا قح  رد  هیواعم  190تایانج 

رسای رامع  لتاق  191هیواعم 

هیواعم تسد  هب  رتشا  کلام  ندش  192هتشک 

هیواعم تسد  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  193هتشک 

اه 193تعدب 

! نتشاد يرسمه  هب  نامزمه  ار  رهاوخ  ود  194تعدب 

! دیع زامن  يارب  نتفگ  ناذا  194تعدب 

! زامن زا  لبق  هبطخ  ندناوخ  194تعدب 

تاید دروم  رد  هیواعم  195تعدب 

رطف ةوکز  رد  196تعدب 

! نانز نتشک  هیواعم : 196رذن 

لاملا تیب  تراغ  لواپچ و  197فارسا ،

! لوپ اب  لیابق  نارس  نید  198يرادیرخ 

! تُب شورف  198دیرخ و 

هیواعم 198يراوخبارش 

! داسجا ندرک  هراپ  هکت و  رب  هیواعم  199نامرف 

! شوگ رد  غاد  برس  نتخیر  هیواعم : 200مسَق 

! ناگدرم نفد  زا  هیواعم  200يریگولج 

! ثیدح رشن  زا  هیواعم  201يریگولج 
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! مارح ياه  سابل  201ندیشوپ 

! جح مایا  رد  رطع  201لامعتسا 

! زامن رد  هللا  مسب  ریبکت و  202كرت 

! مالسا يرفیک  نیناوق  زا  یکی  202كرت 

! نایفسوبا هب  هدازانز ، دایز  ندرک  202قحلم 

! يراوخابر ندرمش  لالح  203هیواعم و 

! دناوخیم مامت  رفس  رد  ار  زامن  204هیواعم 

! هیواعم تایانج  زا  یکی  دیزی  يارب  يریگ  205تعیب 

ةریغم هب  هیواعم  206تاشرافس 

... هاگدید زا  207هیواعم 

رسای رامع  هاگدید  زا  207هیواعم 

رکب یبا  نب  دمحم  هاگدید  زا  207هیواعم 

سابع نبا  هاگدید  زا  208هیواعم 

لبنح نب  دمحا  یعفاش و  هفینحوبا ، هاگدید  زا  208هیواعم 

دعس نب  سیق  هاگدید  زا  209هیواعم 

دیزی نب  نعم  هاگدید  زا  209هیواعم 

هشیاع طسوت  زامن  تونق  رد  هیواعم  رب  209نعل 

! هشیاع طسوت  نوعرف  هب  هیواعم  209هیبشت 

! درادن یتلیضف  چیه  هیواعم  تنس : لها  210ياملع 

! يو هرابرد  هیواعم  هون  210هاگدید 

211ماجنارس

هیواعم 211گرم 

ریبز 212هحلط - 

212هحلط
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هحلط زا  یلک  212تخانش 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نتشک  يارب  هحلط  213هئطوت 

! نینموملا ریما  طسوت  رادخاش  يواگ  هب  هحلط  214هیبشت 

! هشیاع هب  هحلط  ءوس  215رظن 

! يدوهی نز  اب  هحلط  216جاودزا 

هحلط 216تشذگرس 

217ریبز

ریبز زا  یلک  217تخانش 

! ریبز یهارمگ  تلع  تیب ، لها  نانمشد  هب  218تّبحم 

! لمج گنج  زا  ریبز  فده  تورث ، 219لوپ و 

ریبز 219تشذگرس 

كرتشم 221بلاطم 

! تسا رفاک  ریبز ) هحلط و   ) یلع اب  هدننک  گنج  ادخ : 221لوسر 

! تسادخ نمشد  ریبز ) هحلط و   ) راّمع نمشد  ادخ : 222لوسر 

ریبز هحلط و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  222تحیصن 

ریبز هحلط و  ینکش  نامیپ  هرابرد  نینموملا  ریما  224نانخس 

ریبز هحلط و  رب  نینموملا  ریما  225نیرفن 

! نینموملا ریما  هب  ریبز  هحلط و  225نیهوت 

! دندناشک یلع  الوم  اب  گنج  هب  ار  هشیاع  ریبز  226هحلط و 

باطخ نب  رمع  هاگدید  زا  ریبز  227هحلط و 

ریبز هحلط و  یبلط  228ایند 

ریبز هحلط و  یبلط  229تردق 

لمج گنج  رد  ریبز  هحلط و  رکشل  230تایانج 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  231هرابرد 
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تئارب ج1 ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

لوالا 1432 عیبر  نمهب 1389 /  ناگدنسیون ، نیققحم و  زا  یعمج  تئارب ج1 / ياهینتسناد  روآدیدپ : مان  ناونع و 
هتسد یسرتسد ، رد  تلوهـس  تهج  رگید ؛ یقیقحت  تافاضا  نمـض  تفایرد و  بویت  هعیـش  تیاس  زا  رثا  نیا  دـلج 1  بلاطم  مظعا  شخب 

. دیدرگ يدنب 

هعیلط

: نعل تاولص و  ماقم  لفکتم  لاعتم  يادخ 
بازحا 56)  ) ًامیلْسَت اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ 
بازحا 57)  ) ًانیهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َّنِإ 

نامرف  ) میلست ًالماک  دییوگ و  مالـس  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  دتـسرفیم ؛ دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  ادخ و 
. دیشاب وا )

باذـع اـهنآ  يارب  هتخاـس و  رود  ترخآ  اـیند و  رد  دوـخ  تـمحر  زا  ار  ناـنآ  دــنوادخ  دــنهدیم ، رازآ  ار  شربماـیپ  ادــخ و  هـک  اـهنآ 
. تسا هدرک  هدامآ  ياهدننکراوخ 

تئارب نعل و  قیداصم 

رمع

یصخش تایصوصخ  تدالو و 

1 تنس لها  قیرط  زا  رمع  بسن 

« ّتنس لها  ناسانش  بسن  نیخّروم و  بتک  زا  باّطَخ ، نب  رَمُع  بَسَن  »
ای ص )  ) ِهللا ِلوُسُر  ُهَریـس  باتک  رد  بهذـم ، یعفاـش  ثِّدـُحم  رـسّفم و  خّروم و  ياـّفَوَتُم 774 ق ،) ریثک ، نب  رَمُع  نب  لیعامـسا   ) ریثک نبا 

 – فورعم بهذـم  یّنُـس  سانـش  بَسَن  هّکم و  یـضاق   ) راَّکب نبرَیبُز  زا  لقن  هب  توُرَیب ،) - هَفِرعَملاُراد پاچ  ( ) ج 1/ص153  ) هَّیوَبَّنلا ُهَریّسلا 
- دادغب رد  نوفدم  روهشم ، ثّدحم  يوبن و  سیون  هریـس  نیتسخن  يافوتم 151ق - - ینَدَم راسی  نب   ) قاحـسا نب  دّمحم  و  ياّفوتم 256ق )

؛)!!( تسا هدوب  وا  يردام ) )= یُّما ردارب  زین  وا و  يومع  زین  باّطَخ و  نب  رَمُع  ردـپ  باّطَخ ، :» هک دـنک  یم  حیرـصت  هفینحوبا ،) ربق  کـیدزن 
هدروآ و رد  دقع  هب  ار  دوخ  ردپ  نز  رَمُع ،) گرزبردپ   ) لیَُفن تشذگرد  زا  سپ  رَمُع ) یلصا  یمومع  باّطخ و  ردارب   ) لیَُفن نبورمَع  اریز 

نیا زین  مالـسا  رد  هدوب و  مارح  ردـپ ، ِنز  اب  جاودزا  یمیهاربا ، عرـش  رد  هک  نآ  لاح   ) تسا هدوب  رمع ) ردـپ   ) باطخ ردام  ناـمه  نز  نیا 
(«. تسا یقاب  تمرح 

باتک رد  دسانـش ) یم  ثِّدُحم » نیرتوکین   » ناونع هب  ار  يو  لَبنَح ، نب  دمحا  هک  م211ق -  ) ینمی یناعنَص  ماّمَه  نب  قاّزَّرلادبع  نینچمه ،
بَـسَن خّروم و  -م230ق- يدـِقاو باـتک  هب  فورعم  عـینم ، نبدعـس  نبدّـمحم   ) يرهُز زا  -ج11/ص380-379 ) توریب پاچ   ) فَّنَـصُملا

توریب – ج11/ص379- پاچ   ) فنصملا باتک  رد  دسانـش ) یم  ثدحم » نیرتوکین   » ناونع هب  ار  يو  لَبنَح ، نبدمحا  هک  ربتعم ، سانش 
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عامتسا هب  لبنح  نبدمحا  هک  ربتعم ، سانـش  بسن  خروم و  -م230ق - يدقاو بتاک  هب  فورعم  عینم ، نبدعـس  نبدمحم   ) يرهز زا  ( 380
تّنـس لـها  هب  هک  - ِِهلآ َو  ِهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  - ربماـیپ مداـخ  ) کـلام نـب  سَنَا  هـک : دـنک  یم  لـقن  تـسا ) هداد  یم  ناـشن  هقـالع  وا  زا  ثیدـح 

ربنم هب  سپـس  هدروآ و  اج  هب  ار  رهظ  زاـمن  ص)  ) مرکا ربماـیپ  اـهزور ، زا  یکی  رد  (: » هصـالخ روط  هب   ) هک هدرک  تیاور  م93ق ) () دیورگ
دوخ ردپ  دروم  رد  نیرـضاح ، زا  یخرب  سپ  دسرپب ، نم  زا  دراد  یلاؤس  سک  ره  هک : دـندومرف  تمایق ، دروم  رد  یتانایب  زا  سپ  دـنتفر و 
نید ناونع  هب  ار  مالـسا  میراد و  نامیا  راگدرورپ  هب  ام  تفگ : تخادـنا و  ص )  ) ربمایپ ياـهوناز  هب  ار  دوخ  رَمُع  ناـهگان  دـندرک ؛ لاؤس 
ریظن دندومرف .»... توکـس  ربمایپ  درک ، نینچ  رَمُع  نوچ  سپ  میراد ! داقتعا  ادخ  لوسر  ناونع  هب  زین  ص )  ) دّـمحم هب  میا و  هتفریذـپ  دوخ 

رد ( ) -ج1/161 رـصم پاچ   ) ِِدئاوَفلا ُعَبنَم  َو  ِِدئاوَّزلا  ُعَمجَم  رد  -م807ق ) بهذـم یعفاش  يرـصم   ) یمَثیَه رکب  یبَا  نب  ّیلع  ار  تیاور  نیا 
لها گرزب  ثّدـحم  -م360ق- بّویا نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلاوبا   ) ینارَبَـط و  نم )! زا  دـینک  لاؤـس  = ینُولَـس ربماـیپ : شیاـمرف  باـب 

... دنا هدروآ  ریبکلا ، ُمَجعُملا  رد  ( تّنس
هک  ) راَّکب نب  رَیبُز  زا  -ج3/309 ) رصم پاچ  ِروثاَملِاب ) ِنآرقلا  ریـسفت  یف   ) رُوثنَملا ُّرُّدلا  رد  -م911ق ) بهذم یعفاش   ) یطُویُس نیّدلا  لاج 
دنک یم  لقن  تسا ) هدـش  يروآدرگ  رَیبُز  طسوت  تسا و  یـساّبع  هللااب  قَّفوُملا  يارب  تیاور  هک 439   ) تایقَّفَوُملا ُرابخَالا  رد  دش ) روکذـم 

ای دوب : هچ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  هک  مدرک  لاؤس  باّطخ  نب  رمع  زا  نم  تسا : هتفگ  فورعم ) یباحص  نآرق و  رّـسفم   ) ساّبع نب  هللادبع  هک 
اهنآ ّتیعقاو  رگا  هک  یئاهزیچ  زا  دینکن  لاؤس  دیا ، هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  مُکؤُسَت =(  مَُکلَدُبت  نِا  َءایـشَا  نَع  اُولَأسَت  ُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّّیَا 

رد شدوخ )! هلمج  زا  هنیدم –  هب  هّکم  زا   ) نیرجاهم زا  یخرب  تفگ : رَمُع  سپ  ،101 ؛) هدئام دیوش - یم  تحاران  ددرگ ، المرب  امش  يارب 
یم لزاـن  اـم  ياـه  بَسَن  ناـیب  رد  مه  ینآرق  کـی  دـنوادخ ، شاـک  يا  يزور : دـنتفگ  سپ  دوب ؛ یعرـش ) داریا  بیع و   )= نعط ناشبَـسَن 

!«. يدناوخ وت  هک  دومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  ناشیا ، باوج  رد  ادخ ، سپ  درک ؛)!!(
هک -م127ق - یـشَُرق یعبات  نمحّرلادبع  نب  لیعامـسا  دّمحموبا ، فورعم : رّـسفم   ) يّدُس زا  ( 2/335  ) باتک نامه  رد  یطُویُـس  مه  زاـب  و 
نب لیعامسا  مان : نیمه  هب  يرگید  رّسفم  ای : و  دناد - یم  ریسافت  نیرت  هنومن  نیرتهب و  زا  ار  وا  ریسفت  نآرقلا ، مولع  یف  ناقتِالا  رد  یطویس 

هب رگید ،)... فورعم  نیرّـسفم  زا  یخرب  مان  زین  و  تسا ؛ هدرک  داـی  زین  وا  زا  بیرقَّتلا  رد  رَجَح  نبا  هک  -م145ق - یفوکلا يّرازَفلا  یَسُوم 
هک یلاح  رد  ص )  ) ربمایپ يزور  : » هک دـنک  یم  لقن  ( 101، هدـئام  ) همیرک هیآ  نیمه  لوزن  نأش  اب  هطبار  رد  وا ، زا  متاـح  یبا  نبا  زا  لـقن 
نب هللادبع  وا  هب  هک  مهَـس ، ینب  زا  شیرق ، زا  يدرم  سپ  دیـسرپب ؛)... نم  زا  ... )= ینُولَـس دندومرف : دنداتـسیا و  هبطخ  هب  دندوب ، كانبـضغ 
نیا رد  تسا ... هدوب  صخـش  نالف  وت  ردپ  دندومرف : ص )  ) ربمایپ سپ  تسیک !؟  نم  یعقاو  ردپ  دیـسرپ : تساخرب و  دـنتفگ ، یم  هَفاذُـح 

ام زا   )= اـّنَع ُفعاَـف  درک : ضرع  تفگ و  ار  روکذـم  نانخـس  ناـمه  داد و  هسوب  ص )  ) ربماـیپ ياـپ  رب  تساـخرب و  ناـهگان  رَمُع  ماـگنه ،
...« دندش یضار  توکس  هب  ص )  ) ربمایپ هک  نآ  ات  رذگب ؛)!

ربمایپ هب  ًاحیرـص  باّـطخ  نبرَمُع  هداد و  ُخر  ناـیرج  نیمه  هک  دـنک  یم  لـقن  ( 2/335  ) باتک ناـمه  رد  هَریَرُهوبا ، زا  یطُویُـس  مه  زاـب  و 
رد مالـسا  هب  كرـش  ّتیلهاج و  زا  یگزات  هب  اب  =( »!!؟  انُؤابآ نَم  ُمَلعَا  ُهللاَو  ٍكرِـش ؛ َو  ٍهَِّیلِهاِجب  ٍدهَع  ُوثیدَح  ّانِا  هک ...« : هدرک  ضرع  (ص )

... تشگ لزان  همیرک  هیآ  نیمه  نآ ، یپ  رد  هک  دنتسیک ؛)!!؟  ام  یعقاو  ناردپ  هک  تسا  رتاناد  دنوادخ  و  میا ؛ هدمآ 
هفاضا هدرک و  لقن  کلام  نب  سَنَا  زا  ار  ِرتاوَتُم  ثیدـح  نیا  مه  زاب  ( 7/188  ) ِدئاوَّزلا ُعَمجَم  نامه  رد  دش ) روکذـم  هک   ) یمثیه رکبوبا  و 

ام ياه  یتشز  ام  رب  نادرگن  راکـشآ  ربمایپ - يا  سپ - !« )= َکنَع ُهللا  اَفَع  اّنَع ، ُفعاَف  اِنتاءوَس !! انیَلَع  ِدـُبت  ـالَف  هتفگ ...« : رَمُع  هک  دـنک  یم 
ار ثیدـح  نیا  زین  فورعم ) یفنح  ثّدـحم  رّـسفم و   ) یلعَیوبا هک : هتفگ  و  درذـگب ؛)! وت  زا  دـنوادخ  هک  اـم ، زا  رذـگب  نک و  فع  و  ار !!

ِنب َرَمُع  ِهَفیلَخلا  ِهاـیَح  نم  : ِ هب دوش  عوـجر  ... ) دـنوش یم  بوـسحم  حیحـص  ثیدـح  لاـجر  یگمه  نآ  لاـجر  هک  هتفگ  هدوـمن و  تیاور 
(. ص16-13 توریب ، داشرالا –  متفه : پاچ  ّيرکَبلا ، دمحا  نمحّرلادبع  فیلات : ِباّطَخلا ،

؟  تسا هدوب  یسک  هچ  رَمُع  ردام 
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ءاملع زا  ( 4/52- رصم پاچ   ) َِهباحَّصلا ِهَفِرعَم  یف  َِهباغلا  ُدُسا  رد  فورعم ، بهذم  یعفاش  خّروم  -م630ق ) دّمحم نب  ّیلع   ) يرَزَج ریثا  نبا 
خیرات رد  زین  یطُویُـس  و  تسا .) هدوب  فورعم  كِرـشُم  لهجوبا - رهاوخ  رَمُع ، ردام  « )= ٍلهَج یبَا  ُتُخا  َرَمُع  ُُّما  : » هک دنک  یم  لقن  باسنَا 
یعفاش ثّدحم  خّروم و  م571ق ) هللا - هَبِه  نب  نسح  نب  ّیلع   ) رِکاـسَع نبا  خـیرات  زا  ص 131 ،) نیّدلا - ِییحُم  دّـمحم  قیقحت :  ) ءافلخلا

لهجوبا رهاوخ  هَریغُم و  نب  ماشِه  رتخد  هَمَتنَح  باّطَخ ، نب  رَمُع  : » هک نوگانوگ ، دانـسَا ) هلـسلس   )= قُرُط هب  دـنک  یم  لـقن  رگید ، بهذـم 
«. تسا هدوب  رَمُع  یئاد  لهجوبا ، و  تسا ؛ ماشِه  رسپ 

!؟  تسا یسک  هچ  هیشبح  كاحص 
هّدام  ) سورعلا جات  رد  م1205 ق )  ) يدَیبُّزلا یَضَتُرم  و  فاکلا – ج1/279 ) ءاهلا و  باب   ) هَغُّللا یفُطیحُملا  رد  م185ق )  ) داّبَع نب  بِحاص 

دیدشت داص و  حتف  هب  هن   ) ءاه فیفخت  داص و  ّمض  هب  كاهُـص - : » هک دـنروآ  یم  فاک – ج1/ص6740 ) فرح  داص و  باب  زا  کـحص 
، سانـش تغل  ود  زا  ار  نیا  و  تسا ؛» نانز )  )= ءاِسن مَلَع ) ياه  مسا   )= مالعَا زا  فیرعت –  مال  فلا و  نودب  و  تسا ) روهـشم  طلغ  هک  ءاه ،
هیقف و یعفاش – م656ق ) یلِزَتعُم  دـماحوبا  هللا ، هَبِه  نب  دـیمحلادبع   ) دـیدحلا یبا  نبا  . دـنا هدرک  لقن  یناغاص  یجنَزراخ و  ياه : ماـن  هب 

ورمَع : » دسیون یم  ج12/ص39 )  ) نآ رد  هتشاگن ، ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هغالبلا  جهن  رب  یحرـش  هک  ّتنـس ، لها  فورعم  ثّدحم  ّروم و 
َو ال ُءامِإلا  ِینتَطَّبََأت  اـمِهللا  َو  ّینِا  مشخ :) اـب   ) تفگ صاـع  ورمَع  وا –  رَمُع و  نیب  یباوج  لاؤس و  زا  سپ  دـش –  دراو  رمع  رب  صاـعلا  نب 

هچراپ رد  دوخ  اب  ار  نم  راکانز  نانز  هتفرگن و  دوخ  لغب  ریز  ارم  ناکزینک  زگره  هک  ادخ  هب  دـنگوس  یلاَملا =(  ِتارَّبُغ  یف  ایاغَبلا  ینتَلَمَح 
باوج رد  رَمُع  سپ  تسا ؛) رمع  ردام  هب  هیانک  !!( ) دـنا هدرکن  لـمح  ناشـضیَح  هنهک  ياـه  هچراـپ  رد  دوخ  اـب  ارم  راـکانز  ناـنز  ياـه و 

یِلا هَضیَبلا  ُبَسُنت  امَّنِا  َو  َلحَفلا ؛ ِریَِغل  ُعَضَتَف  ِدامَّرلا ، ِیف  ُصَحفََتل  هَجاجَّدلا  َّنِا  دوبن ! وت  زا  نم  لاؤس  باوج  نیا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ :
مخت طقف  یلو  دهنب ؛ مخت  سورخ ، ریغ  يارب  نآ  رد  ات  دـیوج ، یم  هدرک و  یلاخ  ار  ییاج  اهرتسکاخ  رد  زین  غرم  هک  یتسار  هب  اهَقرَط =( 

، دـشاب یـسک  هچ  ناسنا  ردام  هک  دـنک  یمن  یقرف  ینعی  !!( ) غرم آ هب  هن  دـنهد ، یم  بسن  سورخ  نامه  ینعی  هفطن –  بحاـص  هب  ار  غرم 
يا هرهچ  اب  دادـن و  یباوج  صاعرمَع  سپ  تسا )!! یـسک  هچ  وا  ردـپ  هک  تسا  نیا  مهم  هکلب  دازآ – !! اـی  زینک  راـکانز ، ریغ  اـی  راـکانز 

...«. تساخرب هتفرگ 
و هَغُّلا ؛ بیذـهت  رد  يرَهزا  و  هغُّللا ؛ هَیاـِهن  رد  ریثا  نبا  و  ثیدـحلا ؛ بیرغ  رد  دـیَبُعوبا  و  برعلا ؛ ناـسل  رد  روـظنم  نبا  ار  ربـخ  نـیا  ریظن  [ 
غ ب  ) هدام رد  برع ، تغل  بتک  رد  ّتنس ، لها  ناخّروم  ناسانش و  تغل  زا  ناشیا  ریغ  و  قئافلا ؛ رد  يرَشخَمَز  و  سورعلا ؛ جات  رد  يدَیبُز 

« )= ءامِالا  » رب هوالع  زین  ّیَِغب ) عمج  راکانز –  نانز  ایاغَبلا =( »  » ظفل اهنآ  رثکا  رد  دـنا و  هدروآ  ب غ ي )  ) اـی ط ر ق )  ) اـی با ط )  ) اـی ر )
ظفل نیا  ربخ ، خَُسن  بلغا  رد  نوچ  یلو  دنا ؛ هدرک  فذح  ار  اباغبلا »  » ظفل ناسیون  هخـسن  یخرب  دنچ  ره  هدـش ؛ رکذ  هَمَا ) عمج  نازینک – 
ِرتاوتُم ربـخ  نیا  هیجوت  ددـص  رد  نّویوَُغل ، زا  یخرب  هک  نآ  بلاـج  و  مینک . یمن  فذـح  اـم  دـنا ، هدرک  لـقن  ار  نآ  دوخ  تسا و  دوـجوم 

ود ندروآ  هدش : هتفگ  ناشیا  باوج  رد  دـشاب !! راکانز  نز  روظنم ، تسین  مولعم  تسا و  زینک  ّیَِغب »  » یناعم زا  یکی  دـنا : هتفگ  هدـمآرب و 
ظفل ود  هک  تسین  زیاج  تسا و  کچوک  ترابع  کی  رد  هدوهیب  يرارکت  وَغل و  دـشاب –  زینک  ینعم  ود  ره  رگا  ایاغَبلا - »  » و ءامِالا »  » ظفل
نانز : » دوخ نهذ  هب  رِدابتُم  يرهاظ و  يانعم  ناـمه  هب  اـیاَغب »  » ًاـنیقی سپ  دـنوش ؛ رارکت  مه ، هب  کـیدزن  هاـتوک ، هلمج  کـی  رد  فدارتم ،

هب هراشا  ًهحارَص  هک  هنهک ) ياه  لامتسد  اه و  هچراپ  یلآَم =  ِتارَّبُغ   ) رکذ اب  ًاصوصخ  تسین ؛ نیا  زج  يا  هراچ  دوش و  یم  لمح  راکانز »
زینک دوخ  زین  صاعورمَع  ردام  یفرط ، زا  و  دـنا . هدوب  تّفع  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  ناکزینک  هن  دراد ، درگلو  هراکدـب و  نانز  هارمه  مزاول 

!! تسا هدوب  زینک  وت  ردام  هک : دریگب  بیع  رَمُع  زا  تسا ) زینک  هداز  دوخ  هک   ) وا هک  تسا  نکمم  روچ  سپ  هدوب ؛
پاچ  ) باّطَخلا ِنبَرَمُع  هَفیلَخلا  ِهاـیَح  نِم  باـتک  رد  زین  رـصاعم ) یّنُـس  هدنـسیون   ) يدوُعَّسلا ّيرکَبلا  دـمحا  نمحَّرلادـبع  هک  تسا  ینتفگ 

یم هئارا  زین  ار  هـطبار  نـیا  رد  ّتنـس  لـها  عباـنم  زا  رگید  یخرب  هدرک و  لـقن  ار  ربـخ  نـیا  و 380 ،) ص379  توریب ، داـشرالا ؛ متفه – 
باتک رد  تسا –  هدوب  ّتنس  لها  گرزب  ناسیون  هریـس  ناسانـش و  بَسَن  زا  دوخ  هک  م206ق – )  ) یبلک بئاس  نب  دمحم  نب  ماشِه  . دهد
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ياه یتشز  اه و  يدـب  رد  هدـنام و  طوطخم  تروص  هب  زونه  هدرکن و  پاچ  ار  نآ  اـه  ینـس  هک  يدـب ) یتشز و  هَبَلثَم : عمج  ِبلاـثَملا =( 
؛ تسا هدوب  فانَم  دـبع  نب  مشاه  يارب  یـشبح  يزینک  كاهُـص ، دـیوگ ...« : باّطَخلا  نبرَمُع  هب  طوبرم  لصف  رد  هدـش –  هتـشون  هباـحص 

نز نآ  اب  لیَُفن  دوخ  سپـس  دـش ؛ دـلوتم  تسا ، رَمُع  ّدـج  هک  لیَُفن  يو ، زا  درک و  انز  زینک  نآ  اب  رَمُع ) يالعا  ّدـج   ) حاـیِر نب  يَّزُعلادـبع 
نز نآ  اـب  موـس )! راـب  يارب   ) زین باّـطَخ  دوـخ  و  تسا ؛ هدـش  رادـیدپ  باّـطَخ ، هدرک و  اـنز  هراـبود  هتخانـش  یمن  ار  وا  هک  كاهُـص – ) )

سرت زا  كاهُص  راب ، نیا  دش ؛ دلوتم  يرتخد  درک و  انز  هدوب –  هدیـسرن  یگـسئای  يریپ و  هب  زونه  دوب و  هدش  وا  قشاع  هک  كاهُـص – ) )
یم نامگ  رمع ، يردام  ّدـج  ار  وا  هک   ) هَریغُم نب  ماـشِه  سپ  تخادـنا ؛ هار  رد  دـیچیپ و  یمـشپ  يا  هچراـپ  رد  ار  رتخد  نآ  دوخ ، يـالوم 

، دوب توهـش  رپ  ناوـج و  زوـنه  باّـطَخ  نوـچ  سپ  تشاذـگ ؛ هَمَتنَح  ار  وا  ماـن  داد و  شرورپ  تفرگرب و  ار  یهار  رـس  رتـخد  نآ  دـننک )
نآ و  دوب – ! شدوخ  عورـشمان  رتخد  هک  نآ  لاح  دـش –  وا  اب  جاودزا  راتـساوخ  درک و  تبغر  وا  رد  دیـسر ، غولب  هب  همتنح  هک  یماگنه 

، رَمُع بَسَن  سپ  دمآ . دوجو  هب  باّطَخلا  نبرَمُع  وا ، اب  جاودزا  زا  سپ  درک و  يراگتـساوخ  هَریغُم ) نب  ماشِه   ) يو هدـناوخردپ ي  زا  رتخد 
هّمَع مه  رهاوخ و  مه  ردام و  مه  هَمَتنَح ، و  تسا ؛ وا  یئاد  مه  وا و  ردپ  مه  رَمُع و  ّدج  مه  باّطخ ، : » هک باسنا ، لها  نیب  رد  دش  ییامعم 

هماـّلع و .)... ص97 ؛ بِـصاوَّنلا ، ُمازِلا  ص348 ؛ یّلِح ، هماـّلع  ّقَـحلا ، ُفـشَک  ج31/ص98 ؛ یـسلجم ، همالع  راونـالا ، راـِحب  !!« ) تسا رَمُع 
دوخ بتک  زا  بیجع  ربـخ  نیا  لـقن  زا  سپ  31/99 و100 ،)  ) راونالاراِحب زا  هَنَعطَم ) عمج  اـه ؛ یتشز  نِعاـطَم =(  شخب  رد  هر )  ) یـسلجم
یّلِح نامیلس  نب  نسح  خیش  زا  ًالامتحا  هک  َرَمُع ][ » ِهافَو  خیرات  یف  رَرُّدلا – ] ُدقِع   » باتک رد  مدید  همجرت :) : »... ) دسیون یم  ّتنـس ، لها 

: تسا هدش  هداد  بسن  ع )  ) قداص ماما  هب  زین  يرعش  هطبار  نیا  رد  و  ار ... تیاور  نیمه  لثم  ]، 
! ُهُدلاو َو  ُُهلاخ  ُهُّدَج  نَم 

! ُُهتَّمَع َو  ُُهتُخا  ُهُُّماَو 
نَا َو  َّیِصَولا  َضِغُبی  نَا  ُرَدجَا 

! ُهَتَعَیب ِریدَغلا  َموَی  َرِکُنی 
هنیک ضغب و  هک  نیا  هب  تسا  رتراوازـس  رَمُع ،) ینعی  ! ) دـشاب شا  هّمع  رهاوخ و  شرداـم  و  دـشاب ! وا  ردـپ  یئاد و  شّدـج  هک  سک  نآ  = 

!(...«. مخ ریدغ  دیع  زور  رد  ار  وا  اب  شدوخ  ِتَعَیب  دیامن  راکنا  دشاب و  هتشاد  ار  ع ))  ) یلع ترضح  ینعی  ( ) (ص ربمایپ ّیصو 
یم ج3/ص28 ) « ) ُمیقَتـسُملا ُطارَّصلا   » ردقنارگ باتک  رد  زین  یِلماع – م877ق ) یطابَن  دّمحم  نب  ّیلع  نیّدـلا  نیَز  خیـش   ) یـضاَیب هماّلع 
دای ِباّطَخلا =(  َءارَو  ام  ٌدَـحَا  ینلَأسَی  َو ال  مُکَماـحرَا ؛ اـِهب  ُولِـصَت  مَُکباـسنَا  اوُمَّلَعَت  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  رَمُع  زا  یتعاـمج  :» دـسیون

لاؤس رمع )  )= نم زا  درادن  قح  یـسک  یلو  دیـشاب ؛ هتـشاد  مِحَر  هلـص  دوخ ، نادنواشیوخ  نآ  هلیـسوب  ات  ار ، ناتدوخ  ياه  بَسَن  دـیریگب 
هَلِص ار  باسنَا  ملع  هدئاف  هک  راتفگ ، نیا  لوا  شخب  هک  دنامن  یفخم  !!« ) دنا هدوب  یناسک  هچ  ای  یـسک  هچ  باّطَخ ، مردپ  زا  لبق  هک  دنک 

تیب لها  زا  هک  دوخ –  نایب  رد  هدرک و  تقرـس  ار  نآ  رَمُع  هک  ص – )  ) مرکا ربماـیپ  زا  تسا  يروهـشم  ثیدـح  دـنک ، یم  یفرعم  مِحَر 
!!(. دیوگ یم  نخس  غیلب  حیصف و  ناشیا ، دننامه  هک  دنک  اعدا  ات  هدوزفا ، تسین –  ربمایپ 

باتک رب  ّدر  رد  ار  نآ  هک  لِـطابلا - » ُلاـطبِا   » باـتک رد  – م927ق ) هیعفاش ءاملع  زا   ) يزاریـش یجنُخ  ناهبزور  نب  لـضف  هک  نیا  بلاـج 
، رَمُع بَسَن  تیاور  رگا  هصالخ ...« :)  ) دـیوگ یم  دـسر ، یم  ثحب  نیا  هب  هک  یماـگنه  تسا –  هتـشون  یّلِح  هماـّلع  موحرم  ّقحلا  فشک 

!!«. تسا هدوب  لالح  ییاه )!(  جاودزا  نینچ  تیلهاج ، رد  اـسب  هچ  اریز  دـناسر ؛ یمن  يررـض  دـشاب ، حیحـص  دـش ، لـقن  هک  هنوگ  نیدـب 
هماّلع ّقَحلا » ُقاقِحا   » باتک رد  دـندناسر ) تداهـش  هب  یعیجف  زرط  هب  رد 1019 ق  ار  وا  تنـس  لها  هک   ) يرتشوش هللاورون  یـضاق  موحرم 
ینعم تیلهاـج  رد  اـنز  زگره  دوـب ، یم  تسرد  هتفگ  ناـهبزور  نیا  هچ  نآ  رگا  : » دـیوگ هیجوـت  نیا  ّدر  رد  تسا –  هتـشون  هر )  ) ّلِـح ي

یم زیاج  ار  نآ  هک  یهورگ  اهنت  هدوب و  عونمم  مارح و  مِراحَم ، رگید  رداـم و  اـب  جاودزا  زین  تیلهاـج  دوخ  رد  هک  نیا  ًاـفاضُم  ! ) تشادـن
، دوبن یتشز  رما  هلأسم ، نیا  رگا  و  دنا ؛) هتسناد  زیاج  ار  نآ  درَکنید ، باتک  رد  ًاحیرص  هک  دنا –  هدوب  نایتشترز  ینعی  سوُجَم  دنا ، هتسناد 
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هب و  درک ؛ یمن  رکذ  هباحص ) ياه  یتشز  اه و  يدب  بلاثَم =( »  » باتک رد  ار  نآ  هدوب ، ّتنس  لها  ءاملع  زا  دوخ  هک  هباّسَن –  یبلَک  زگره 
چیه زا  تسین و  نینچ  هک  نآ  لاح  دـیایب !! باسح  هب  جاودزا  نآ  دـنک ، یکیدزن  ینز  ره  اـب  تیلهاـج ، رد  سک  ره  هک  دوب  یم  يا  هنوگ 
دیآ رد  نادرم  زا  یعمج  حاِکن  هلابَح  رد  دـناوتب  هام ، کی  رد  ای  زور و  کی  رد  َولَو  نز ، کی  تیلهاج ، رد  هک  هدـشن  هدینـش  مه  یّخروم 

هماـّلع راونـالاُراِحب ، !(...« ) تسا هداد  یم  هیناز  بقل  ینز ، نینچ  هب  زیم  یلهاـج  برع  دوـخ  ًاـنیقی  و  هدوـب ؛ نـینچ  كاهُـص  هـکنیا ، لاـح  )
(. ج31/ص98 یسلجم ،

بَسَن بَسَح و  رظن  زا  یقباوس  نینچ  ياراد  هک  يا  هفیلخ  نینچ  ایآ  هک : میـسرپ  یم  هدرک و  حرطم  ّتنـس  لها  زا  ار  لاؤس  نیا  همتاخ ، رد 
هب ار  یـسک  نینچ  هک  تسین  ناناملـسم  ام  يارب  یگدنمرـش  گنن و  هیام  نیا  هک  نیا  ایآ  و  دـشاب ؟  یم  مالـسا  تّما  تفـالخ  قیـال  تسا ،

: رعش مینک !؟  یفرعم  نایدا ، رگید  ناوریپ  هب  نامدوخ ، هفیلخ  ناونع 
رَمُع ّیلع و  ناّبُِحم  ِز  ام 

ّرش ِز  ریَخ و  ِز  میئوگن  چیه 
ع)  ) یلع اب  یلع  ناّبِحُم  رشح 

رَمُع اب  رَمُع  ناّبُِحم  رشح 
 = انِّزلا َِدلَو  یلَع  یّلَُـصی  ال  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  هَداتَق  زا  ( 7/48  ) ملسم حیحص  حرش  رد  يوََون  انّزلادلو : دروم  رد  ناّینُـس  دوخ  ياواتف 

«. دشاب انّزلالو  هک  يا  هدرم  رب  دوش  یمن  هدناوخ  تِّیَم  زامن 
یَـش َو ال  هَّنَجلا  اَنِّزلا  َُدلَو  ُلُخدَـی  ال  : » هک ص )  ) هللا لوسر  زا  هدرک  تیاور  هریَرُهوبا  هک : دـنک  یم  لقن  ( 6/257  ) ِدئاوَّزلا ُعَمجَم  رد  یمَثیَه 

زا ( 6/258  ) باتک نیمه  رد  زین  ردپ »! تفه  ات  وا ، لسن  زا  یـسک  هن  و  تشهب ، هب  انّزلادـلو  دوش  یمن  لخاد  ٍءابآ =  ِهَعبَـس  یِلا  ِِهلـسَن ، نِمٌء 
یمن يرازآ  مدرم  ُهنِم =  ٌقرِع  ِهیغ  نَم  ّاِلا  َو  ٍیَغب ، ُدـَلَو  ّاِلا  ِساّنلا  یَلَع  یغبَی  ال  : » دـندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دـنک  یم  تیاور  یـسوموبا 

!«. دشاب وا  رد  یگداز  مارح  زا  یگر  هک  یسک  ای  انّزلادلو ، رگم  دنک 
هب دسر  هچ   ) دننک تعامج  ماما  ار  انّزلادـلو  تسا  هورکم  هک : هدرک  لقن  هفینحوبا  باحـصا  یعفاش و  زا  ( 5/226  ) يراقلا هَدمُع  رد  ینیَع 

!!(. نیملسم هفیلخ  تّما و  ماما 
، هداز انز  ِهَثالَّثلا =  ُّرَـش  انِّزلا  ُدـَلَو  : » هدومن لـقن  ار  ص )  ) مرکا ربماـیپ  روهـشم  رتاوتم و  ثیدـح  ( 10/359  ) دُوبعَملا ُنوَع  رد  يداـبآ  میظع 

یبا نَنُـس  ( ) تسا رتدب  دوخ  راکانز  ردام  ردپ و  زا  دـشاب  مارح  هک  يدـنزرف  دـنزرف ، ردام و  ردـپ و  نایم  زا  ینعی  « ) تسا رفن  هس  نیرتدـب 
زا بجعت ، لامک  اب  و  هدروآ ، ثیدـح  نیا  نوماریپ  ار  ناشیا  ءاهقف  تّنـس و  لها  باحـصا  تـالیوأت  تاحیـضوت و  سپـس  و  ،4/28 ؛) دواد
نآ نیرتهب  وا  هکلب  [!؟ هتفگ ار  نیا  یسک  هچ  هن ]! ِهَثالَّثلا =( »! ُریَخ  َوُه  َلب  ال ؛ : » هتفگ يوبن  ثیدح  دض  رب  هک  دنک  یم  لقن  رَمُع  نب  هللادبع 

انأَرَذ دََـقل  َو  :» همیرک هیآ  نیا  دروـم  رد  هک  هدرک  لـقن  صاـع  نبورمَع  نب  هللادـبع  زا  ( 10/360  ) باـتک نیمه  رد  و  دـشاب .)! یم  رفن  هـس 
: دیوگ (، 179 فارعَا ، ار –  سنا  نج و  زا  يرایـسب  عـمج  منهج ، يارب  میدـیرفآ  هک  یتـسار  هب  و  ِسنِـالا =( » َو  ِّنِـجلا  َنـِم  ًاریثَـک  َمَّنَهَِجل 

هدرک تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  زین  ریَبُج  نب  دیعـس  زا  ار  نیا  و  منهج ؛»! هب  يارب  هدـش  هدـیرفآ  انَّزلادـلو  َمَّنَهَِجل =( » َِئرُذ  ّمِم  انِّزلاُدـَلَو  »
رایِخ ناونع  هب  تسا ، انّزلادـلو  وا  هک  دـمهفب  درخب و  یمـالغ  یـسک  رگا  : » هداد يوتف  هک  دـنک  یم  لـقن  هفینح  یبا  زا  اـج  نمیه  و  تسا .

«. دهدب سپ  هدنشورف  هب  ار  وا  دناوت  یم  بیَع 
چیه ِهیف =( »... َریَخ  ال  : » دـنا هدومرف  انّزلادـلو  دروم  رد  هک  دـنک  یم  تیاور  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ( 6/463  ) دوخ دَنـسُم  رد  لَبنَح  نبدمحا 

. تسا هدومن  تیاور  ج25/ص34 )  ) ریبکلا ُمَجعُملا  رد  ینارَبَط  ار  نیمه  و  تسین )...! وا  رد  يربخ 
« )= ُهنِم اـَنَا  َو  ّنِم  ٌِّیلَع  َو  اـّنِم ؛ َسَیل  اـنِّزلا  ُدـَلَو  : » دومرف هک  دـنک  یم  تیاور  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  ( 2/12  ) نایعألا ُتایَفَو  رد  ناـکِّلَخ  نبا 
رگا و  دوب ؛ انّزلاداو  نوماریپ  تنـس  لـها  راـبخا  زا  يا  هنومن  اـهنت  نیا  متـسه ...) وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  ع )  ) یلع و  تسین ؛ اـم  زا  هدازاـنز 
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، هطبار نیا  رد  ناـشیا ، ءاـهقف  ياواـتف  هب  عجار  اـی  ناـشدوخ و  هِرتاوـتُم  ثیداـحا  نیا  اـب  هطبار  رد  ناـشیا  ءاـملع  نیب  اـم  هک  میریگب  ضرف 
، تسا لطاب  باّطخلا  نب  رَمُع  تفالخ  مه  زاب  دنـشاب ، هتفریذپن  ار  يرابخا  نینچ  هدادن و  ییاهاوتف  نینچ  اهنآ  همه  تسا و  هدیقع  فالتخا 
زا هنوگچ  سپ  دشاب ؛ تّما  ناگرزب  نیب  رظن  فالتخا  نیملسم ، رب  تفالخ  يارب  یسک  تیحالص  دروم  رد  دیابن  ناشیا –  داقتعا  هب  اریز – 

تّیحالـص دروم  رد  وا و  بَسَن  دروم  رد  ناشدوخ  هک  نآ  لاح  میریذـپب ، ار  رَمُع  یمالـسا  تفالِخ  يونعم و  يربهر  هک  دـنراد  راـظتنا  اـم 
!!؟ دنراد هتشاد و  رظن  فالتخا  مه  اب  تخس  تسا ، یبَسَن  نینچ  ياراد  هک  یسک 

(: هعیش – م481ق رادمان  رعاش   ) ورسخرصان زا  يرعش  تیب 
میشیوخ ِربمغیپ  ِترتِع  َرثَا  رب  ام 

!! دنا اوه  يأر و  َِرثَا  رب  انز  دالوا 
: دیوگ یم  يرگید  رعش  تیب  رد  زین  لابند .) هب  یپ ، رد  ینعی : َرثَا ، رب  )

یمه نوچ  ار  ُتب » هس   » نآ میوگ  نعل 
! تسا رَپَرپ  ناشیا  ٍروَج  زا  قح ، نید 

(. نامثع رمع –  رکبوبا –  دنتسه : دارفا  نیا  ُتب ، هس  زا  يو  روظنم  )
دینش یتقو  درک ؛ یم  هّیقت  یلو  دوب ، هعیـش  ًانطاب  تسا ) هدوب  یماج  رـصاعم  هک  تاره – م880ق –  لها  یناغفا  رعاش   ) یئاون ریـشیلع  ریم 

ار یتیب  ود  نیا  دـننک ، یم  نعل  ار  دـیزی  نامثع و  رکبابا و  رَمُع و  اهنآ  ارچ  هک  دـنریگ  یم  هدرُخ  نایعیـش  رب  ّتنـس ، لها  ءاـماع  یخرب  هک 
: دورس

! نکم تنعل  سک  هس  نآ  دیزی و  رب  یئوگ : هک  يا 
!! ناشِمحَر دشاب  هدرک  یلاعتّقح  دیاش  هکنآ  ز 

، يادخ دشخب  رگ  دندرک ، یبن  لآ  اب  هچنآ 
! ناشنعل یشاب  هدرک  رگ  ار  وت  دیاشخبب  مه 

2 تنس لها  قیرط  زا  رمع  بسن 

رد يدزا  ییحی  نب  طول  فنخم  یبا  یبلک و  بیاسلا  نب  دمحم  ینارحب و  فسوی  خیش  ردقلا  لیلج  ملاع  هحفص 1  یبوط  هخاش  باتک  رد 
ماسقا زا  هبش  حاکن  تفگ : وا  هک  هبایس  نب  هللادبع  زا  دنا  هدرک  تیاور  حیرـص  بسن  رد  حیقنتلا  باتک  هباحـص و  تفرعم  رد  ةالـص  باتک 

لاح و بسانم  هک  دتفا  یم  قافتا  یتامارک  اهتبسن  یضعب  رد  هاگ  شارف و  دلو  زا  تسا  رت  بیجن  انز  ههبش و  زا  دلوتم  تسا و  لالح  حاکن 
. دوب ناشیا  نایاپراهچ  رد  ای  ناشدوخ  رد  تبسن  مسق  نیا  رگا  درک  یم  رخف  برع  ضعب و  هب  یضعب  تبـسن  طابترا  زا  تسوا  ناش  راوازس 

:... تفگ دوخ  رتش  فیرعت  رد  يرعاش 
دش و فرـصتم  ار  وا  بلطملادـبع  بلک  ندرم  زا  دـعب  تسا . هدوب  یـشیرق  بلاغ  نب  يول  نب  بلک  هدـنب  هشبح  زا  لیفن  هتفگ : نآ  زا  دـعب 
هب نادنفـسوگ  ندنارچ  هب  ار  كاهـص  نارتش و  ندنارچ  هب  ار  لیفن  اهزور  دنا . هداتـسرف  بانج  نآ  يارب  هشبح  زا  هک  دوب  يزینک  كاهص 

قـشاع لیفن  دـندش . عمج  یهاگارچ  رد  ود  نیا  هک  داتفا  قافتا  يزور  تخادـنا . یم  هقرفت  ناـشیا  ناـیم  هاـگارچ  رد  داتـسرف و  یم  ارحص 
. تشاد یم  هاگن  دوخ  اب  ار  نآ  دیلک  دوب و  هدز  یلفق  نآ  رب  و  دوب . هدرک  كاهـص  ياپ  رب  یتسوپ  هماج  ریز  بلطملادـبع  و  دـش . كاهص 

لفق نیا  ما و  هدیـشوپ  هک  تسوپ  سابل  نیا  اب  تسا  دودـسم  راک  نیا  هار  تفگ : كاهـص  درک ، عامج  شهاوخ  لیم و  راهظا  لـیفن  نوچ 
ار نآ  درک و  مرن  ار  نآ  فارطا  تسوپ و  نآ  تفرگ و  دنفـسوگ  نغور  يردق  سپ  منک . هلیح  نآ  تهج  هب  تفگ : لیفن  تسا . نآ  رب  هک 
ار نآ  بلطملادبع  بانج  سرت  زا  دییاز  كاهـص  نوچ  تشادرب . لمح  باطخ  هب  و  درک . عامج  وا  اب  سپ  دیـسر  وناز  ات  هک  دیـشک  نییاپ 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 23 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  تهج  نیا  زا  تفرگ . شیپ  ینک  مزیه  لغـش  دش  گرزب  نوچ  درک . تیبرت  تشادرب و  ار  وا  ییاونان  هیدوهی  نز  تخادـنا و  هلبزم  رد 
دزن رد  يزور  درک . یم  یشکرس  ار  وا  هاگ  هاگ  ناهن  رد  كاهص  و  دش . باطخ  طلغ  هب  اهنابز  رد  و  دنتفگ . یم  هطقن ) یب  ءاح  اب   ) باطح

زا دعب  زین  ار  وا  همتنح ! هب  دش  هلماح  ودرک  عامج  وا  اب  و  تسیک . وا  هک  تسنادن  تساخرب و  باطخ  دش . نایامن  وا  لفک  دوب . دش  جک  وا 
نوچ دـنهد . یم  تبـسن  وا  هب  بسن  رد  تهج  نیا  زا  درک و  تیبرت  تشادرب و  ارنآ  دـیلو  نب  ةریغم  نب  ماـشه  تخادـنا و  هلبزم  هب  ندـییاز 

جیوزت وا  هب  ار  همتنح  ماشه  دش . راگتـساوخ  داتفا و  بوغرم  شرظن  رد  دید ، ار  همتنح  درک ، یم  ددرت  ماشه  هناخ  رد  باطخ  دـش  گرزب 
اب وا  يانز  زا  ارچ  تسوا  دـج  دـییاز و  ار  وا  همتنح  وا  هفطن  زا  هکنیا  تهج  هب  تسا  رمع  دـلاو  باطخ  سپ  دـش . دـلوتم  رمع  وا  زا  درک و 

تـسوا ردام  همتنح  و  تسوا . ردپ  يردام و  دج  ییاد و  باطخ  سپ  دنردام ، کی  زا  باطخ  همتنح و  نوچ  و  دش . دلوتم  همتنح  كاهص 
نیا دشاب . كاهـص  هک  دنردام  کی  زا  باطح  همتنح و  هک  اریز  وا  همع  دـنردپ و  کی  زا  همتنح  رمع و  نوچ  وا  رهاوخ  دـییاز و  ار  وا  هک 

. میرذگ یم  نآ  رکذ  زا  هک  تسا  یلیوط  مالک  ماقم  نیا  رد  ار  فنخم  وبا  یبلک و  مالک  صخلم  تسا 
باطخ هدرک و  هعقاوم  يو  اب  زین  حایر  نب  زیزعلادبع  كاهـص  اب  لیفن  يانز  زا  دعب  هک  هدش  لقن  بیاسلا  نب  دـمحم  بلاثم  باتک  زا  زین  و 

: دیوگ رعاش  جاجح  نبا  تسا . رفن  ود  نیا  هب  بستنم 
هتمع هتخا و  هما  و  هدلاو ... هلاخ و  هدج  نم 

هتعیب ریدغلا  موی  رکنی  نا ... یصولا و  ضغبی  نا  ردجا 
ربمایپ یصو  هک  تسازس  یبسن  نینچ  تسه . مه  وا  همع  وا و  رهاوخ  شردام  تسه و  مه  وا  ردپ  ییاد و  وا  يردام  دج  هک  یسک  همجرت :

. دوش رکنم  ریدغ  زور  رد  وا  اب  ار  دوخ  تعیب  دراد و  نمشد  ار  ص 
زا یبلک  تسا : هتفگ  قحلا  فشک  رد  یلح  همـالع  هک  تسا  هدـمآ  ییوخ  موحرم  هحفص 50  هغالبلا  جهن  حرـش  موس  دلج  رد  نینچمه  و 

رـسپ لیفن  هک  تسا  هدوب  فانمدـبع  نب  مشاه  هب  قلعتم  یـشبح  يزینک  كاهـص  تسا : هتفگ  بلاثم  باتک  رد  هک  تسا  تنـس  لها  لاجر 
نب رمع  هک  لیفن  مان  هب  دـییاز  يرـسپ  كاهـص  سپـس  درک ، یکیدزن  وا  اب  حایر  رـسپ  يزعلادـبع  وا  زا  سپ  هدرک و  یکیدزن  وا  اـب  مشاـه 

. تسا باطخ 

هعیش بتک  زا  رمع  بسن 

قداص ترـضح  زا  لوقنم  ثیدح  اب  قباطم  هک  هدرک  لقن  ار  یبلطم  وا  ریغ  بوشآ و  رهـش  نب  دمحم  زا  باحـصا ، زا  یـضعب  زا  یـسلجم 
هب هدرک  تیاور  هک  مدـید  باحـصا  زا  یکی  زا  رردـلادقع  باـتک  رد  هدوـمرف : یـسلجم  هک  تسا  نینچ  ثیدـح  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلع 

: دومرف ترضح  نآ  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تایز  نبا  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  شردپ  زا  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  شدانسا 
تساوخ و ار  وا  رمع  دـج  لیفن  دوب ، لیام  حاکن  هب  زینک  نیا  هشبح . لها  زا  نارچرتش و  لفک ، بحاـص  دوب و  بلطملادـبع  زینک  كاـهص 
لها و زا  دـییاز  ار  همتنح  نوچ  دـش . رادراب  همتنح  مان  هب  يرتخد  هب  كاهـص  درک . یکیدزن  كاهـص  اب  نارتش  هاگارچ  رد  دـش ، وا  قشاع 

شلزنم هب  درک و  ادیپ  ار  وا  دیلو  نب  ةریغم  نب  ماشه  تخادنا . هکم  ناراد  مشح  نیب  دیچیپ و  نیمشپ  يا  هچراپ  رد  ار  وا  دیـسرت ، ناکیدزن 
. تشاذگ مان  همتنح  ار  وا  درک و  تیبرت  درب و 

رظن وا  هب  باـطخ  دـش  گرزب  همتنح  نوـچ  تـفرگ . یم  يدـنزرف  هـب  ار  وا  درک  یم  گرزب  ار  یمیتـی  سک  ره  هـک  دوـب  برع  قـالخا  و 
رمع ییاد  يردام و  دج  ردـپ و  باطخ  سپ  دـلوتم . وا  زا  رمع  درک و  جـیوزت  وا  اب  دـش و  راگتـساوخ  ماشه  زا  ارا  درک و  لیم  تخادـنا و 

. تسا هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  يرعش  ینعم  نیا  رد  تسوا و  همع  رهاوخ و  ردام و  همتنح  تسا و 

لیاذر یلک و  تخانش 
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رمع زا  یلک  تخانش 

ات دوب . همتنح  شردام ، صفحوبا و  شاهینک  دمآ . ایند  هب  هکم  رد  لیفلا ) ماع   ) لاس 13 رد  وا  دوب . شیرق  هلیبق  زا  لیفن  نب  باطخ  نب  رمع 
. تفریم رامش  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمشد  زا  يرهاظ ، ندش  ناملسم  زا  شیپ 

شرهاوخ رهوش  رهاوخ و  هک  دـش  هجوتم  دـش ، ادـخ  لوسر  نتـشک  رومام  شیرق  نارـس  يوس  زا  رمع  هک  یماگنه  تایاور ، یخرب  رب  اـنب 
رد دش و  انشآ  نآرق  تایآ  اب  دعب  یکدنا  دز . کتک  تدش  هب  ار  دوخ  رهاوخ  تفر و  اهنآ  هناخ  هب  نیگمشخ  ور  نیا  زا  دناهدش . ناملـسم 

. دروآ مالسا  رهاظ  هب  تثعب  مشش  لاس 
تیذا و ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اهراب  يو  تنـس  لـها  بتک  رارقا  هب  درک . ترجه  هنیدـم  هب  ادـخ  لوسر  زا  شیپ  یکدـنا  رمع 

هدش هریچ  ادخ  لوسر  رب  بت  تفگ : دش و  همانتیصو  نتـشون  عنام  ایبنالا ، متاخ  تداهـش  ماگنه  درک . مهارف  ار  ناشیا  یتحاران  تابجوم 
تیصو نآ  زا  ناناملسم  ارچ  هک  دش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  يرایسب  ترسح  هیام  ور ، نیا  زا  دیوگیم ! نایذه  و 

. دندش مورحم  مهم 
ماـگنه رد  زین  رکبوبا  درک . اـفیا  وا  اـب  مدرم  تعیب  رکبوبا و  ندـیزگرب  رد  ار  شقن  نیرتـشیب  تشاد و  روضح  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  رمع 

تفای تسد  تفالخ  هب  رکبوبا ، گرم  زا  سپ  يرجه ، لاس 13  رد  رمع  ور  نیا  زا  دوش . هفیلخ  يو  زا  سپ  رمع  هک  درک  تیـصو  گرم ،
تموکح يارب  رتفد  ناوید و  سیسات  هب  تدم  نیا  رد  درک و  تفالخ  هام  شش  لاس و  هد  رمع  دیزگرب . دوخ  يارب  ار  نینمؤملاریما  بقل  و 

ياهشخب رصم و  ماش ، نیطسلف ، قارع ، دننام   ) یمالسا ياهنیمزرس  زا  يرایسب  درک . عضو  يرایسب  یتموکح  تاررقم  تشامگ و  تمه 
. دش حتف  وا  تفالخ  نارود  رد  ناریا ) زا  يرایسب 

یگدنز رخآ  لاس  رد  هک  يروط  هب  دوب ؛ ایازم  قوقح و  تفایرد  تهج  ادخ  لوسر  باحـصا  يدنب  هقبط  يو ، تسردان  تامادـقا  زا  یکی 
يواسم روط  هب  ربمایپ  شور  هب  ار  لاملا  تیب  مشاب ، هدـنز  رگید  لاس  رگا  تفگ : ناناملـسم  نیب  دـیدش  یتاقبط  فالتخا  هدـهاشم  اب  دوخ 

. منکیم میسقت  مدرم  نیب 
هلمج زا  تسا ؛ هدومنیم  ضارتعا  زین  ادخ  لوسر  هب  يدراوم  رد  هک  دناهدرک  فیـصوت  وخدنت  ورخرـس و  دقدنلب ، يدرم  ار  رمع  ناخروم 

. جح هعتم  هیبیدح و  حلص  هعقاو  رد 
. دوب ادخ  لوسر  نارسمه  زا  یکی  شرتخد ، هصفح ،

ربمایپ دقرم  رانک  رد  ادخ ، لوسر  هناخ  رد  تفر و  ایند  زا  ولولوبا  ریشمش  هبرض  رثا  رب  یگلاس  رد 63  يرجه ، لاس 23  هجحیذ  رد 27  رمع 
. دش هدرپس  كاخ  هب 

*****
.( ص 31 ج 13 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ات 19 ، ات 219 و 9  ص 209  ج 2 ، لماکلا ، ص 145 ، ج 4 ، هباغلادسا ، )

!" انوبأم رمع  اندیس  ناک  "

!" انوبأم رمع  اندیس  ناک  : " تنس لها  بتک  زا  رمع  ندوب  يا  هنبا 
: دیوگ یم  رمع  فالختسا  ثحب  رد  دعس  نبا 

: لاق نیریس  نب  دمحم  نع  نوع  نبا  انربخأ  اولاق : ۀفیلخ  نب  ةذوه  يراصنألا و  هللا  دبع  نب  دمحم  قرزألا و  فسوی  نب  قاحسإ  انربخأ  لاق :
. تحکنأ مهیأ  تحکن و  سانلا  يأ  یلإ  یلابأ  تسل  ینأ  الإ  ۀیلهاجلا  رمأ  نم  ءیش  یف  یقب  ام  باطخلا : نب  رمع  لاق 

نم ای  دنکب  ارم  یـسک  هک  دنک  یمن  قرف  نم  يارب  زونه  هکنیا  الا  دنامن  یقاب  نم  رد  يزیچ  تیلهاج  روماو  لاوحا  زا  دیوگیم : رمع  ینعی :

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 25 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


(1 . ) منکب ار  یسک 
: دیوگ یم  دنه  پاچ  دوخ  حیحص  رد  يراخب 

لاجرلا ءامب  يوادتی  ً و  انوبأم رمع  اندیس  ناک 
. درک یم  اوادم  ار  دوخ  نادرم  بآ  اب  دوب و  يا  هنبا  رمع  ام  ياقآ  ینعی 

ینعی نمیلا . یف  تبنی  تبن  لاجرلا  ءام  دیوگ : یم  بلطم  نیا  هیجوت  يارب  قالوب  پاچ  يراخب  حرـش  يرابلا  حـتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
! دیور یم  نمی  رد  هک  تسا  یهایگ  لاجرلاءام 

رد یطویـس  نینچمه  و  بئارتـلا . بلـصلا و  نیب  تبنی  تبن ، لاـجرلاءام  هک : تسا  هداد  بوخ  هچ  ناـگرزب  زا  یکی  ار  رجح  نبا  باوـج  و 
. دنا هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  سوماقلا  طالغا  رد  يرزج  ریثا  نبا  و  قالوب ، پاچ  ۀنبا  ۀغل  حیحصت  باتک 

وت رب  مالس  تفگ : و  دش . دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  یصخش  دیوگ : یم  فیرحتلا  لیزنتلا و  رد  يرایـسلا  دمحم  نب  دمحا  نینچمه 
! نینموملا ریما  يا 

سک چیه  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  الوم  صتخم  اهنت  مسا  نیا  انامه  دـندومرف : دنداتـسیا و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يا هنبا  رگا  و  دشاب ! نوبأم  هکنیا  رگم  دـننک  باطخ  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ار  وا  دوش  یمن  یـضار  یـسک  و  درادـن . ار  نآ  تیحالص 

: دیامرف یم  هک  تسا  دنوادخ  لوق  نیا  و  دوش . یم  التبم  نآ  هب  دشابن 
و ار ، یناـگدام )  ) اـهلعفنم رگم  ادـخ  زج  دــنناوخیمن  ینعی : ( 117/ ءاـسن  ) ًادـیِرَم ًاناْطیَـش  اَّلِإ  َنوُعْدَـی  ْنِإ  َو  ًاـثانِإ  اَّلِإ  ِِهنوُد  ْنـِم  َنوُعْدَـی  ْنِإ 

(2 . ) ار هدئافیب  ناطیش  رگم  دنناوخیمن 
هب هاگچیه  زین  ناشیا  و  دندیمان . یم  نینموملا " ریما   " ار نامثع  رمع و  رکبوبا ، مدرم  هدمآ  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

! دندوب زین  یضار  بقل  نیا  زا  هکلب  دندرکن و  ضارتعا  هلاسم  نیا 
*****

يدالیم لاس 1377ه ق 1957 توریب  پاچ  يربکلا ج3ص289 تاقبط  ( 1)
راونالاراحب 37/331 لئاسولا ج10ص400 ، كردتسم  ( 2)

!!! رمع هویش  هب  رکنم  زا  یهن 

و تفر ! الاب  راوید  زا  ناهگان  دینـش ، شا  هناخ  نورد  زا  ار  يدرم  زاوآ  يادص  دز ، یم  تشگ  هنیدم  ياه  هچوک  رد  هک  اهبـش  زا  یکی  رد 
نیا اب  ار  وت  دـنوادخ  هک  یتشادـنپ  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ : تسوا . دزن  بارـش  زا  یفرظ  ینز و  دـید  رمع  تفر . وا  دزن  هب  و  دـمآ ! نییاپ 

؟ دناشوپ یم  تیصعم 
ادخ رما  تفلاخم  کی  ام  زا  رگا  يدرک و  هانگ  شـش  وت  میدرک - هانگ  کی  ام  رگا  تقو ! هفیلخ  يا  تفگ : دید  ار  وا  هناخ  بحاص  یتقو 

. هدش رداص  تفلاخم  نیدنچ  وت  زا  هدش  رداص 
: میوگب ات  ونشب  يرادن  لوبق  رگا 

. تسا شوپ  بیع  دنوادخ  هک  دینکن  مدرم  بویع  سسجت  ینعی  اوسسجت " و ال  : " هدومرف دنوادخ  يا و  هدرک  سسجت  الوا :
زا تسین  بوخ  ینعی : اـهباوبا " نم  تویبلا  اوتا  یقتا و  نم  ربلا  نکل  اـهروهظ و  نم  تویبلا  اوتاـت  نا  ربلا  سیل  و  : " هدومرف دـنوادخ  اـیناث :

راوید زا  يدماین . رد  زا  وت  دییآ . رد  مدرم  هناخ  رد  زا  دیزیهرپب و  ادخ  زا  هک  تسا  نآ  یکین  ندـش و  مدرم  هناخ  لخاد  اه  هناخ  ماب  تشپ 
. يدرواین اج  هب  يزیچ  هدومرف  ادخ  هک  اوقت  یکین و  زا  يدمآ و 

يرب یم  ام  قح  رد  مدرم و  قح  رد  دب  نامگ  وت  مثا " نظلا  ضعب  نا  : " هدومرف دنوادخ  اثلاث :
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. يدمآ ام  رس  رب  هدرکن  قیقحت  وت  اونیبتف "و  ءابنب  قساف  مکئاج  نا  هدومرف " : دنوادخ  اعبار :
: دیوشن لخاد  یسک  هناخ  هب  هزاجا  تصخر و  یب  هدومرف  ناگدنب  هب  دنوادخ  هکنآ  اسماخ :

ینکیم یتسود )  ) تسینا ياعدا  رگا  و  وگب . تسوت  هناـخ  نیا  رگا  اـهلها " یلع  اوملـست  اوسناتـست و  یتح  مکتویب  ریغ  اـتویب  اولخدـت  ـال  "
مالـس رد  هک  دینک  مالـس  هناخ  نا  لها  رب  دـیوش  یـسک  هناخ  لخاد  هاگره  هدومرف  دـنوادخ  و  دـیآ . یمن  رد  هناخ  ماب  زا  تسود  سینا و 

. يدرکن مالس  وت  دشابن و  یعضاوت  میلست و  هک  تسین  یبهذم  چیه  رد  تسا . حیبق  فرع  رد  شکرت  تسا و  یتمالس 
هکنآ زا  لبق  وت  یلو  دـنهدیم . وا  نتـشک  هب  روتـسد  بتارم  نآ  تیاعر  زا  سپ  دراد . یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنآ  ًاـسداس :

زیچ يدرگ  بش  تسا . راـک  رد  نیکمت  ار  وت  - ییادـخ لوسر  نیـشناج  وـت  هکنآ  رگید  يدـمآ . نم  نتـشک  يارب  ینک  تیاـعر  ار  بتارم 
. تسین يدرگ  بش  وت  هفیظو  ینعی  رگید . ادخ  لوسر  نیشناج  تسا و  يرگید 

(1 . ) تساوخ رذع  صخش  نآ  زا  دیشک و  تلاجخ  دینش  ار  لئاسم  نیا  رمع  یتقو 
رد دراد . مدرم  ياه  هناخ  سسجت  رد  رمع  دایز  یعـس  رارـصا و  دننک  نایب  یگمه  هک  دنا  هدش  رکذ  قوف  تیاور  نوچمه  يدایز  تایاور 

". دینکن سسجت  : " هک تسا  هدش  يدایز  رایسب  دیکات  تایاور  نآرق و  رد  هکیلاح 
*****

ریدغلا یلازغ ص 137 -  مولعلا  ءایحا  دیدحلا ج3ص 96 ، یبأ  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ثیدح 3696 -  یطئارخ  هتشون  قالخالا  مراکم  )
روثنملا ج 6 ردلا  96 ط 1 ، جو 3 /   61 دیدحلا ج 1 /  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  46 ط 1 ، ةرضنلا ج 2 /  ضایرلا  ، 121 ینیمالل ج 6 / 

.( 477 ۀیمالسالا ج 2 /  تاحوتفلا  ، 93 / 

هّیرامح هب  فورعم  هیضق  رد  ثرا  ماکحا  هب  رمع  لهج 

مه يردام  يردـپ و  ردارب  ود  يردام و  ردارب  ود  و  تشاذـگ . ياجب  يردام  رهوش و  دومن و  توف  ینز  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  هصـالخ 
. دوب مود  هفیلخ  رصع  رد  هعقاو  نیا  تشاد .

و مشش ، کی  ینعی  ردام ، قح  هکرت و  فصن  ینعی  رهوش ، قح  هک  درک  مکح  رمع  لوا  تبون  رد  دندرب . وا  روضح  هب  راب  ود  ار  هیضق  نیا 
يردام يردپ و  ناردارب  قح  و  دش ، مامت  لام  هنوگنیدب  و  دـنهدب . اهنآ  هب  ار  مشـش  کی  مادـک  ره  يارب  موس ، کی  يردام ، ناردارب  قح 

! درک طقاس  ار 
ثرا رد  ار  ام  تسا ، هدوب  غالا  اـم  ردـپ  نک  ضرف  دـنتفگ ، ینت  ردارب  ود  زا  یکی  یلو  دـنک ، مکح  روطنیمه  زاـب  تساوخ  مود ، تبون  رد 

. درک میسقت  هیوسلا  یلع  ردارب  راهچ  ره  نایم  ار  هکرت  عومجم  موس ) کی   ) ثلث مه  رمع  نادرگ . کیرش  نامردام 
!؟ يدادن یمهس  ود ، نیا  هب  عقوم  نالف  وت  تفگ : يدرم 

! مینک یم  زورما  هک  تسا  یمکح  نیا  و  میدومن ، زور  نآ  هک  دوب  یمکح  نآ  تفگ : رمع 
هیـشاح رد  يواقرـش  لضافو  لاّمعلا  زنک  عماج و  باتک  رد  قازرلادبع  دنا . هدرک  لقن  دوخ  ننـس  رد  ار  هیـضق  نیا  هبیـش  یبا  نبا  یقهیب و 

. دنا هدروآ  ار  هیضق  نیا  رد  رمع  لهج  ناتساد  تنس  لها  ياملع  زا  رگید  يرایسب  يراصنا و  يایرکز  خیش  ریرحت 
*****

 / یقهیبلا ج 6 ننس  سداسلا ، هئزج  نم  یف ص 7  زنکلا  ثیداحأ  نم  ثیدحلا 110  وهو  لامعلا  زنک  ضئارف  نم  ۀیناثلا  ۀحفـصلا  لوأ  یف 
255

ردارب دوجو  اب  ّدج  ثرا  هب  رمع  لهج 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 27 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  رمع  هک  دنا  هدرک  تیاور  لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  نامیالا و  بعـش  باتک  ننـس و  باتک  رد  یقهیب 
؟ تسا هنوگچ  ناردارب  اب  ّدج  ثرا  هک  درک  لاؤس  هلآو - 

ایند زا  يریگب  دای  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  منیب  یم  نانچ  تسیچ ؟ لاؤس  نیا  زا  تروظنم  رمع ! دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
! يورب

(1 ! ) درُم دریگب ، دای  ار  نآ  رمع  هکنآ  زا  لبق  دیوگ : ّبیسم -  نب  دیعس  ثیدح -  يوار 
: دنا هتفگ  هک  يروط  هب  دوب . نادرگرس  ناریح و  هلئسم  نیا  رد  شتفالخ  تدم  رد  رمع 

: دیوگ یم  هبیش  یبا  نبا  زا  لقن  هب  یناملس  هدیبع  درک ! مکح  روج  داتفه 
(2 ! ) ما هدرک  رب  زا  هدناوخ و  فلتخم  تواضق  دص  دج ، ثرا  هب  عجار  رمع ، مکح  هرابرد  نم 

نب دیز  هب  لکـشم ، هلئـسم  نیا  رد  تبقاع ، یلو  مدومنن ! زواجت  مه  قح  زا  مدرک و  رداص  اهمکح  ّدج ، ثرا  هرابرد  نم  تفگ : رمع  دوخ 
(3 . ) دومن عوجر  تباث 

*****
.116 ینیمالل ج 6 /  ریدغلا  نم ج 6 و  لامعلا ص 15  زنک  رد  يدنهلا  یقتملا  ( 1)

116 و 117. ینیمالل ج 6 /  ریدغلا  ، 336 دعس ج 2 /  نبال  يربکلا  تاقبطلا  ۀبیش ، یبأ  نبال  عماجلا  ، 245 یقهیبلا ج 6 /  ننس  ( 2)
.117 ینیمالل ج 6 /  ریدغلا  ( 3)

مالسلا مهیلع  نیموصعم  نآرق و  اب  رمع  راتفر  هوحن 

!!! دینک رکفت  نآرق  رد  تسین  مزال 

رد میریگب و  دای  درادن  یموزل  تفگ : دعب  تسانعم . هچ  هب  هک  دیمهفن  ار  با  هملک  دـناوخیم  ار  ( 31/ سبع  ) ابا ۀهکف و  هیآ و  رمع  يزور 
!!! دینک شراذگاو  ادخ  هب  دینادیمن  هک  ار  هچ  ره  دینک و  لمع  دینادیم  هچره  نآرق  زا  مینک !!! رکفت  قمعت و  دایز  تسین  مزال  ادـخ  باتک 

(1)
دـیبوک و وا  رـس  رب  هناـیزات  اـب  رمع  مناد . یم  نآرق  رد  ار  هیآ  نیرتدـیدش  نم  تفگ : هفیلخ  هب  یـصخش  هک  تسا  هدـش  تیاور  نـینچمه 

(2 ! ) ینک یم  قیقحت  نآرق  رد  هک  طوبرم  هچ  وت  هب  تفگ :
*****

ردلا یبطاش ج1 ص21 و 25 - تاقفاوملا  فاشک ج3 ص 253 - ریسفت  كردتسم ج2 ص514 - ریرج ج 30 ص 38 - نبا  ریـسفت  ( 1)
روثنملا ج 6 ص 317

روثنملا ج2ص227 ردلا  ( 2)

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ضوغبم  رمع 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  یتحران  ثعاب  هک  درک  ربمغیپ  زا  ییاهـشسرپ  رمع  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  يرعـشا  یـسوم  وبا 
. دومن دهاشم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هرهچ  رد  ار  بضغ  راثآ  رمع  هک  دش  كانبضغ  يروط  هب  ترضح  دیدرگ ،

هدروآ ص 19 ، میلعتلاو ، ۀـظعوملا  یف  بضغلا  باـب : ملعلا ، باـتک  باوبا  باـب : لوا ، دـلج  دوخ ، حیحـص  رد  ار  تیاور  نیا  زین  يراـخب 
. تسا
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: دنتسه باذع  قحتسم  هدش و  تنعل  نارق ، رد  دنوادخ  هتفگ  هب  دنهد  یم  رازآ  ار  مرکا ص  لوسر  ادخ و  هک  یناسک  تسناد  دیاب 
. تسا هدرک  هدامآ  هدننکراوخ  یباذع  نانآ  يارب  و  دنک ، یم  ناشتنعل  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  دنرازآیم ، ار  شربمایپ  ادخ و  هک  نانآ  ًاعطق 

(57/ بازحا )

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نتشک  يارب  رمع  هئطوت 

تعجارم كوبت  زا  نیملـسم  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هک  یماـگنه  تفگ : وا  هک  هدرک  تیاور  هورع  زا  ةوبنلا  لـئالد  رد  یقهیب 
زا یکی  رد  ار  بانج  نآ  هک  دنتفرگ  میمصت  و  دندرک ، یعامتجا  وا  باحصا  زا  یهورگ  دادیم ، همادا  دوخ  ریسب  هنیدم  هار  رد  درک و  یم 

. دننک تکرح  هبقع  هار  زا  ترضح  نآ  اب  هک  دنتشاد  رظن  رد  و  دنربب ، نیب  زا  هنایفخم  روط  هب  هار  نیب  ياههندرگ 
هار نآ  هک  اریز  دورب ؛ نابایب  هار  زا  دراد  لیم  سک  ره  دومرف : دش و  علطم  هنانئاخ  میمصت  نیا  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
دوب یناتسهوک  هقطنم  هک  هبقع  هار  زا  مه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  درذگ ، یم  نآ  زا  یناسآ  هب  تیعمج  تسا و  عیسو 

دـندیناشوپ و ار  دوخ  ياه  تروص  و  دـندش ، ایهم  راک  نیا  يارب  دنتـشاد  ار  ربمغیپ  لـتق  هدارا  هک  رفن  دـنچ  نآ  اـما  داد ، همادا  دوخ  هار  هب 
ار رتش  راهم  دومرف : رامع  هب  و  دنـشاب ، شتمدـخ  رد  رـسای  نب  راـمع  ناـمی و  نب  ۀـفیذح  دومرف ، رما  لوسر  ترـضح  دـنتفرگ . ار  هار  ولج 

رـس تشپ  زا  هک  دندینـش ، ار  تعامج  نآ  ندیود  يادص  ناهگان  دـنتفریم  هار  هک  ماگنه  نیا  رد  دـهد ، قوس  ار  وا  مه  هفیذـح  دریگب و 
. دننک یلمع  ار  دوخ  موش  دصق  دنتشاد  رظن  رد  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  لوسر  ترضح  نانآ  دننکیم و  تکرح 

رود بانج  نآ  زا  ار  قفانم  تعامج  نآ  هک  درک  رما  هفیذح  هب  و  دـمآ ، بضغ  هب  تهج  نیا  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
بورـضم مه  ار  اهنآ  دوخ  دز و  اهنآ  ياهبکرم  تروص  رب  تشاد ، تسد  رد  هک  یئاصع  اب  درک و  هلمح  اه  نآ  فرط  هب  هفیذـح  دـنک ،

ناشرکم هتخانـش و  ار  ناـنآ  هفیذـح  هک  دـندیمهف  اـهنآ  دومن و  بوعرم  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ناـیرج  نیا  زا  سپ  تخانـش ، ار  اـهنآ  و  درک ،
. دندش لخاد  اهنآ  نایم  رد  دندیناسر و  نیملسم  هب  ار  ناشدوخ  هلجع  باتش و  اب  و  تسا ، هدش  راکشآ 

دندوب رظتنم  و  دندش ، جراخ  هبقع  زا  باتش  اب  و  دینک ، تکرح  دومرف : ربمغیپ  و  دیسر ، لوسر  ترـضح  تمدخ  هفیذح  اهنآ  نتفر  زا  دعب 
، متخانش ار  رمع ) رکبوبا و   ) نالف نالف و  بکرم  درک : ضرع  دیتخانش ؟ ار  دارفا  نیا  امش  هفیذح  يا  دومرف : مرکا  ربمغیپ  دنـسرب ، مدرم  ات 

. مدش زجاع  اهنآ  صیخشت  زا  دندوب ، هدیشوپ  ار  دوخ  ياهتروص  مه  اهنآ  و  دوب ، کیرات  بش  نوچ  و 
: تفگ میتسنادن ، ار  نانآ  دوصقم  دنتفگ : دنهد ؟ ماجنا  یلمع  هچ  دنتشاد  رظن  رد  دنتشاد و  يدصق  هچ  اهنیا  هک  دیدیمهف  دومرف : ترـضح 

: دندرک ضرع  دنزادنا ، ریزب  هوک  زا  ارم  دننک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دندوب  هتفرگ  رظن  رد  تعامج  نیا 
دنک و یم  مهتم  ار  دوخ  باحصا  دمحم  هک  دنیوگب  مدرم  مرادن  تسود  نم  دومرف : دننزب ، ار  اهنآ  ندرگ  مدرم  ات  دینک  رما  هَّللا ! لوسر  ای 

. دینکن زاربا  دیریگب و  هدیدن  ار  عوضوم  نیا  امش  دومرف : درک و  یفرعم  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  سپس  دشکیم ، ار  اهنآ 
. تسا هروآ  ار  دارفا  نیا  مان  دوریم  رامـش  هب  تنـس  لها  یملع  ياههناوتـسا  زا  هک  یـسلدنا  مزح  نبا  دننامه  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 

: دسیونیم یلحملا  باتک  رد  يو 
ار ترضح  نآ  دنتساوخیم  دنتشاد و  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نتـشک  دصق  صاقو ؛ یبأ  نب  دعـس  هحلط ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ،

. دننک باترپ  نییاپ  هب  كوبت  رد  ياهندرگ  زا 
*****

خیراوتلا بختنم  توریب - . یبرعلا  ثارتلا  ئایحا  راد  پاـچ  ریثک ج 2 ص 605  نبا  ریـسفت  یـسلدنا ج 11 ص 224 - . مزح  نبا  یلحملا 
یناسارخ ص 63. مشاه  دمحم 
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هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  توبن  رد  رمع  کش 

نیحیحـصلا نیب  عمج  رد  يدیمح  هک  دوب  هبیدـح  زور  رد  يو  ياه  کش  هلمج  زا  درک . یم  کش  ادـخ ص  لوسر  توبن  رد  ررکم  رمع 
: تفگ رمع  هک  هدرک  نآ  هب  فارتعا 

! ۀیبیدحلا موی  یکشک  طق  دمحم  ةوبن  یف  تککش  ام 
. مدوب هدرکن  کش  مدرک  مرکا ص  ربمایپ  توبن  رد  هیبیدح  زور  رد  هک  یکش  هزادنا  هب  زگره  ینعی 

یلو تسا . هدرک  یم  کش  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  توبن  رد  هشیمه  مادام و  يو  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناـشن  دوخ  يو  مـالک  نیا 
. تسا هدرک  یم  قرف  اه  کش  هیقب  اب  هیبیدح  زور  رد  يو  کش 

هب و  داد . میهاوخ  ماجنا  جـح  لامعا  میور و  یم  هکم  هب  هک  دـندوب  هدومرف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوب  نآ  رمع  کـش  تلع 
هب ناناملـسم  هک  دنتـساوخ  یمن  یفرط  زا  هک  ناکرـشم  یلو  دنداتفا . هار  هب  هکم  يوس  هب  باحـصا  زا  يریثک  عمج  هارمه  هب  روظنم  نیمه 

حلـص مالـسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  اب  هک  دنتفرگ  میمـصت  دنتـسناد  یمن  ناشیا  اب  گنج  هلباقم و  هب  رداق  ار  دوخ  مه  یفرط  زا  دـنیایب و  جـح 
هنیدم هب  هک  دندید  حالـص  زین  مرکا ص  ربمایپ  دنداتـسرف . مرکا ص  ربمایپ  شیپ  ار  دوخ  ناگرزب  زا  يدـنچ  ناکرـشم  نیمه  يارب  دـننک .

. دروآ دوجو  هب  ناناملسم  يارب  اهدعب  يرایـسب  عفانم  حلـص  نیا  طورـش  دافم و  هتبلا  هک  دننک . حلـص  ناشیا  اب  دنورن و  جح  هب  دندرگرب و 
نخس ناشیا  اب  نیهوت  يدنت و  اب  هشیمه  لثم  دیسر و  مرکا ص  ربمایپ  رـضحم  هب  دوب  هدش  نیگمـشخ  همان  حلـص  طورـش  زا  هک  رمع  یلو 

. تفگ
رب ربمغیپ  وت  ایآ  متفگ : ربمغیپ  هب  دـیوگ : یم  رمع  هک  دـنک  یم  لقن  دوخ  حیحـص  طورـش  باتک  رخآ  رد  ار  رمع  نیهوت  يارجام  يراـخب 

؟ یتسین ادخ  ّقح 
؟ دنتسین لطاب  رب  ام  نمشد  ّقح و  رب  ام  ایآ  متفگ : متسه . ارچ  دومرف :

؟ میهد ناشن  تفخ  یتسپ و  دوخ  نید  رد  ارچ  سپ  متفگ : ارچ . دومرف :
! درک مهاوخن  ار  وا  ینامرفان  متسه و  ادخ  ربمغیپ  نم  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ماگنه  نیا  رد 

. تسا نم  روای  مه  ادخ  و 
؟ مینک یم  فاوط  ار  نآ  میسر و  یم  ادخ  هناخ  هب  يدوزب  ام  هک  یتفگ  یمن  وت  رگم  متفگ : ربمغیپ  هب  تفگ : رمع 

؟ دش دهاوخ  نینچ  لاسما  متفگ  ایآ  یلو  ارچ ، دومرف :
(1 . ) ینک یم  فاوط  ار  نآ  ییآ و  یم  ادخ  هناخ  هب  هک  نادب  ار  نیا  سپ  دومرف : هن . متفگ :

هب و  ناشیا . توبن  هب  يو  داقتعا  مدـع  رب  تسا  ینـشور  حـضاو و  لیلد  دوخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يو  نتفگ  نخـس  عون  نیا 
عقاو رد  دراد و  کـش  ربماـیپ  توبن  رد  هک  دراد  یم  راـهظا  دـنک و  یم  ناـیب  ار  شدوخ  نورد  تقیقح  رمع  هیبیدـح  زور  رد  لـیلد  نیمه 
کش يو  نانخـس  اهراک و  رد  دناد  یم  یحو  ار  ربمایپ  مالک  نآرق  مکح  قبط  دراد و  توبن  هب  هدیقع  هک  یـسک  ایآ  درادن . هدیقع  الـصا 

؟! دنک یم  خیبوت  ار  وا  دنک و  یم 
*****

عباطم 256 ط  جو 3 /  يدنـسلا  ۀیـشاحب  ۀیبرعلا  بتکلا  راد  122 ط  داهجلا ج 2 /  یف  طورـشلا  باب  طورـشلا  يراخبلا ك  حیحـص  ( 1)
330 ط 1. دمحأ ج 4 /  دنسم  بعشلا ،

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راتفگ  هب  ضارتعا 
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هب لد  زا  دـهد و  یم  دـنوادخ  یگناگی  هب  یهاوگ  هک  يدـید  ار  سک  ره  ورب و  دومرف : هریرهوبا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
هدب تشهب  هدژم  يو  هب  دراد ، نامیا  ادخ 

؟ تسیچ عوضوم  دیسرپ  دروخرب و  وا  هب  رمع  همه ، زا  لبق 
. تسا هداد  نم  هب  یتیرومأم  نینچ  ربمغیپ  تفگ : هریرهوبا 

ربمغیپ دزن  نم  درگرب . هریرهوبا  يا  تفگ : سپس  مدروخ ! نیمز  هب  لفسا  اب  هک  تفوک  ما  هنیس  هب  نانچ  تشم  اب  رمع  دیوگ : یم  هریرهوبا 
. دمآ ربمغیپ  تمدخ  زین  رمع  سپس  متسیرگ . متشگرب و 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  هریرهوبا ! دومرف : ترضح 
. مدروخ نیمز  هب  لفسا  اب  هک  تفوک  ما  هنیس  هب  نانچ  وا  یلو  متفگ ، رمع  هب  يدومرف  هک  ار  یعوضوم  متفگ :

؟ يدرک نینچ  ارچ  رمع ! دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 
؟ يا هداد  يروتسد  نینچ  هریرهوبا  هب  وت  ایآ  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : رمع 

. يرآ دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 
. دنرادرب لمع  زا  تسد  نآ ، ياکتا  هب  مدرم  هک  مسرت  یم  نم  نوچ  نکن ! ار  راک  نیا  هن ! تفگ :

! دنرادرب راذگب  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 
*****

حتف ط 1 ، و 116   108 دیدحلا ج 3 /  یبأ  نبا  حرـش  يزوجلا ص 38 ، نبال  رمع  ةریـس  ، 176 ریدغلا ج 6 /  ، 44 ملـسم ج 1 /  حیحص 
نیحیحصلا نیب  عمجلا  نع   437 سواط ج 2 /  نبال  فئارطلا  ، 184 يرابلا ج 1 / 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  رمع  ضارتعا 

ای تفگ : دمآ و  شرـسپ  درم ، یبُا  نب  هّللادبع  نوچ  تفگ : هک  دـنک  یم  تیاور  رمع  هّللادـبع  زا  دنـس  هلـسلس  اب  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
. نک ترفغم  بلط  شیارب  رازگب و  زامن  وا  رب  مه  دعب  و  منک . نفک  نآ  رد  ار  مردپ  ات  هدب  ار  تنهاریپ  هّللا ! لوسر 

تفای تغارف  نوچ  هدـب . عالطا  ام  هب  یتفای  تغارف  وا  نفک  لسغ و  زا  یتقو  تفگ : داد و  ار  شنهاریپ  زین  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
. درازگب زامن  يو  رب  ات  دمآ  ترضح  داد ، عالطا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هب  و 

عنم نیقفانم  رب  ندرازگ  زامن  زا  ار  وت  ادخ  رگم  تفگ : و  دیـشک !! ار  ربمایپ  سابل  هشوگ  تفرگ و  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رمع 
ار اهنآ  دنوادخ  ینک ، شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  راب  داتفه  رگا  ینکن ، ای  ینک  بلط  شزرمآ  اهنآ  يارب  هچ  هک : تسا  هتفگن  وت  هب  هدرکن و 

! دزرمآ یمن 
دوخ یگشیمه  تداع  قبط  شیوخ ، هغلاب  تمکح  میظع و  يرابدرب  اب  درکن و  انتعا  رمع  ضارتعا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 

درک و یم  تعنامم  ترـضح  ندرازگ  زامن  زا  دوب و  هداتـسیا  ترـضح  لباقم  رد  دنارذگ ، دح  زا  ار  یخاتـسگ  رمع  نوچ  اّما  دومن . راتفر 
: دومرف ترضح  ریزگان  دشاب ، هدش  وربور  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  هنوگنیا  یسک  میرادن  دای  هب  هک  تفگ  ینانخس 

زگره یهاوخب ، شزرمآ  اهنآ  يارب  راب  داتفه  ولو  ینکن ، ای  ینکب  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  هک  دـنا  هداد  عالطا  نم  هب  ورب ! راـنک  رمع ! يا 
. دزرمآ یمن  ار  ناشیا  ادخ 

سپس مداد . یم  ماجنا  ار  راک  نیا  دزرمآ ، یم  ار  وا  ادخ  منک ، بلط  شزرمآ  یبا ، هّللادبع  يارب  راب  داتفه  رب  دیاز  هکنانچ  متسناد  یم  رگا 
. داتسیا شربق  رب  درک و  عییشت  ار  هزانج  دناوخ و  زامن 

*****
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ملسم حیحص  رمع ، نب  هللادبع  نع  دمحأ  دنسم  ۀبوتلا ، ةروس  ریسفت  باب  ریسفتلا  اضیأ ك  يراخبلا  حیحـص  سابللا ، يراخبلا ك  حیحص 
یبرعلا باتکلا  راد  199 ط  ریثالا ج 2 /  نبال  لماکلا  ، 120 نیقفانملا ج 8 /  تافص  ك 

... " رکبوبا یلو  دیوگیم !!! نایذه  مرکا  ربمایپ  : " رمع

!!! " دیوگیمن تقیقح  زج  زین  یشوهیب  هوشغ و  لاح  رد  یتح  رکبوبا  یلو  دیوگیم !!! نایذه  مرکا  ربمایپ  : " رمع
نیا نتـشون  زا  زین  هدـنب  دـییامرفب  رواـب  مسیون . یم  ار  مرکا  ربماـیپ  هب  رمع  گرزب  نیهوـت  نیا  هک  مهاوـخیم  ترذـعم  ناتـسود  یماـمت  زا 

. میناسرب همه  شوگ  هب  دیاب  ار  تقیقح  و  تسا . هفیظو  هک  مینک  هچ  یلو  متسه . كانمرش  بلاطم 
هب هتـشاگن - یخیرات  ياهزارف  ای  ثیداحا  بلاق  رد  ار  رکبوبا  گرم  نایرج  ننـست  لها  ناراگن  خیرات  ثیدح و  ظافح  زا  سک  ره  امومع 

هفیلخ نییعت  فالختـسا و  رب  ینبم  هک  ار  شا  همان  دهع  نامثع  داد  روتـسد  ندرم  ماگنه  هب  رکبوبا  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  مه  عوضوم  نیا 
. دسیونب تسوا  زا  دعب 

هوشغ تلاح  سپ  دعب " ... اما  نیملـسملا - یلا  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  دهع  ام  اذـه  میحرلا - نمحرلا  هللا  مسب  : " سیونب تفگ  يو  هب  هاگنآ 
رمع ناناملـسم  امـش  رب  مداد  رارق  هفیلخ  نم  سپ  دعب  اما  : " داد همادا  ار  هماندهع  هنوگ  نیدب  دوخ  نامثع  یلو  داد  تسد  وا  هب  یـشوهیب  و 

. ناوخب یتشون  ار  هچنآ  تفگ : و  هن ) ای  دمآ  شوه  هب  اتقیقح  میناد  یمن  هک   ) دمآ شوه  هب  رکبوبا  عقوم  نیا  رد  ار " ... باطخ  نب 
مدرک ساسحا  نینچ  دومن : هفاـضا  تفگ و  ریبکت  رکبوبا  درک . تئارق  اـنیع  ار  دوب  هدـش  رمع  تفـالخ  هب  تیـصو  هک  دوخ  هتـشون  ناـمثع 

!! دنتفا رد  فالتخا  هب  مدرم  ) هفیلخ نییعت  مدع  رثا  رب   ) میاین و شوه  هب  نم  يدیسرت 
يرآ تفگ : نامثع 

رمع و دش  رارق  سپس  دومن . دییات  ار  نآ  رارقا و  نامثع  هتشون  هب  هاگنآ  دهد و  ریخ  يازج  شلها  مالسا و  زا  ار  وت  دنوادخ  تفگ : رکبوبا 
يار دنـسانشب  ار  تیـصو  دروم  هفیلخ  هکنآ  نودـب  مدرم  دـنیامن و  مـالعا  هئارا و  مدرم  هب  ار  هدروخ  رهم  هتـسبرس و  هماـن  ناـمثع  یلوق  هب 

(1 . ) دش ماجنا  یلمع و  ادص  رس و  نودب  مه  راک  نیا  و  دننک !!! تعیب  سانشان  هفیلخ  ناونع  هب  دنهد و  قفاوم 
رکبوبا زا  ام  لاوس 

یلـص لوسر  ترـضح  یلو  دـنتفا  یم  فالتخا  هب  مدرم  ینکن  باختنا  تدوخ  يارب  نیـشناج  رگا  یمهف  یم  رکبوبا )  ) وت هک  تسا  روطچ 
؟؟؟ دنتفاین فالتخا  هب  مدرم  ات  دننک  باختنا  نیشناج  دیاب  هک  دندیمهف  یمن  هللااب ) ذوعن   ) هلا هیلع و  هللا 

ناگدننک تعیب  سانشان و  هفیلخ  زا  ام  لاوس 
هک دنک  یم  لوبق  یملاس  لقع  مادک  دندرک ؟؟؟ تعیب  لوهجم  یـصخش  اب  ناگدننک  تعیب  ارچ  دشن ؟؟؟ نایب  هفیلخ  مان  تعیب  ماگنه  ارچ 

؟؟؟ دنک تعیب  دناد  یمن  هک  یصخش  اب 
رمع زا  ام  لاوس 

تیـصو ربمایپ  تشاذـگن  و  دـیوگیم )!!! نایذـه  درم   ) رجهیل لجرلا  نا  تفگ : مرکا  ربمایپ  تیـصو  نتـشون  ماگنه  هک  رمع  ارچ  یتسار  هب 
الا وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  : ) نارق هیآ  صن  هب  هک  ربماـیپ  اـیآ  تفگن ! يزیچ  اـجنیا  رد  دـیامن . نیعم  ار  شیوخ  زا  دـعب  هفیلخ  هدوـمن و 

یئوگ نایذـه  زا  نوصم  رکبوبا  دـننام  يداـع  یـصخش  یلو  دـیوگ  یم  نایذـه  هللااـب - ذاـیعلا   - تسا یهلا  یحو  وا  نخـس  یحوـی ) یحو 
!!! تسا

رد  - لوا هفیلخ  یلو  تسا !!! هدوبن  شیوخ  يارب  نیشناج  نییعت  رکف  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تنـس  لها  داقتعا  هب  هجوت  اب  یلب 
فالتخا زا  يریگـشیپ  مالـسا و  يارب  يزوسلد  يور  زا  نداد - ناج  هب  یهتنم  یـشوهیب  گرم و  مد  هوشغ  لاـح  رد  تاـیح و  نیـسپاو  مد 

!!! دنک یم  باختنا  نیشناج  شیوخ  يارب 
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*****
 -- 25  - يرونید 1/24 هبیتق  نبا  همامالا  هسایسلا و  یطویـس ص 82 --  افلخلا  خیرات  زا  لقنب  يدقاو   -- 274 دعس 4/200 -  نبا  تاقبط 
حرش رصم --  هیره  زا  هبر 2/208 چ  دبع  نبا  زا  دیرفلا  دقع  رصم --  يربط 3/1238 ص429 چ  خیرات  هبش 1/667 --  نبا  هنیدم  خیرات 

دمحا دعـس - نبا  زا  تیاور  هـب   681 يدـنه 5/674 -  نیدـلا  ماسح  زا  لامعلا  زنک   -- 165  - 16  - دـیدحلا 1/3 یبا  نبا  زا  هغالبلا  جـهن 
. ریثک نبا  رکاسع و  نبا  هفرع -  نب  نسح  يربط -  ریبج  نبا  یئاکلال -  رمع -  نب  فیس  لبنح - 

رمع ینامرفان  هماسا و  رگشل 

، دـیدرگ یهتنم  ترـضح  نآ  تلحر  هب  هک  يرامیب  رتسب  رد  شیوخ و  فیرـش  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  یفطـصم  ترـضح  ادـخ  بیبح 
هک یسک  دنک  تنعل  ادخ  دینک ! زیهجت  ار  هماسا  رکشل  : " دندومرف یم  هدومن و  یم  شرافـس  هماسا  رکـشل  رتعیرـس  هچره  زیهجت  هب  اررکم 

!" دزرو فلخت  نآ  زا 
.. کلذ لوسرلا  ررکو  ۀـماسأ ، ثعب  نع  فلخت  نم  هللا  نعل  ۀـماسأ ، ثعب  اوذـفنا  (، "1") هنع فـلخت  نم  هللا  نعل  ۀـماسأ ، شیج  اوزهج  )"

(( 2")
دندز و زاب  رـس  هماسا  اب  هارمه  نتفر  زا  رکبابا  رمع و  هماسا ، رگـشل  زا  نیفلختم  نعل  مرکا ص و  ربمایپ  تاشرافـس  نیا  مامت  دوجو  اب  یلو 
ود نآ  فلخت  دنتفرگ . رارق  ناشیا  نیرفن  نعل و  دروم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامرف  زا  فلخت  اب  ناشیا  عقاو  رد  دندنام . هنیدم  رد 

. دنا هدروآ  دوخ  بتک  رد  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  هک  تسا  یبلطم  هماسا  رگشل  زا  رفن 
*****

یناتسرهشلل 1/23 لحنلاو  للملا  ( 1)
دیدحلا 6/52. یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  ( 2)

ثیدح لقن  اب  رمع  دیدش  تفلاخم 

ار امـش  ارچ  دـینادیم  ایآ  تفگ : دـمآ و  اـم  ناـهارمه  هب  دومن  مازعا  قارع  هب  ار  اـم  رمع  هک  یماـگنه  تسا : هدرک  تیاور  بعک  نب  هظرق 
؟ مدرک هقردب 

. ام تشادیمارگ  رطاخ  هب  يرآ  دنتفگ : ناهارمه 
ار اـهنآ  میوگیم  امـش  هب  سپ  تسا  نآرق  روبنز  همزمز  دـننامه  ار  اـهنآ  هک  دـیور  یم  ینیمزرـس  هب  امـش  نوـچ  نیارب  هفاـضا  تفگ : رمع 

کیرـش امـش  اـب  مه  نم  هک  دـینک  تیاور  لـقن  هللا  لوسر  زا  رتـمک  هچره  دـیرادن و  ناـشزاب  نآرق  همزمز  زا  ثیداـحا  هب  ندومن  مرگرس 
. متسه

یهن ثیدح  لقن  زا  ار  ام  رمع  تفگ : وگب . ثیدح  ام  يارب  دنتفگ : وا  هب  دش و  دراو  دیاب  هک  یلحم  رد  هظرق  هک  یماگنه  بیترت  نید  هبو 
(1 . ) تسا هدرک 

نانآ دجاسم  رد  هک  يور  یم  یموق  نایم  رد  وت  تفگ : يو  هب  درک  مازعا  قارع  هب  ار  یـسوموبا  نوچ  هک  هدـمآ  نینچ  تیاور  رگید  رد  و 
رد دوخ  نم  نکم و  ناشمرگرس  ثیدح  هب  راذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  سپ  تسا  زادنا  نینط  نآرق  يادص  لسع  روبنز  همزمز  دننامه 

(2 . ) متسه کیرش  وت  اب  راک  نیا 
دنداد قفاوم  يار  اهنآ  درک و  ءاتفتـسا  هباحـص  زا  سپ  دسیونب . ار  ننـس  دمآرب  ددـص  رد  باطخ  نبرمع  هک : تسا  هدرک  تیاور  هورع  زین 
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نم هک : درک  مـالعا  هنوـگ  نیدـب  ار  دوـخ  میمـصت  هاـم  کـی  زا  سپ  اـت  دوـمن  یم  هراختـسا  درکیم و  تسد  هب  تـسد  ناـنچمه  رمع  اـما 
و دندرک . كرت  ار  یلصا  باتک  دنتخیمآ و  رد  نآ  اب  دنتشون و  باتک  امش  زا  لبق  هک  مداتفا  یموق  دای  هب  یلو  مسیونب  ار  ننـس  متـساوخیم 

عونمم ینابز  لقن  دننامه  ار  ربمایپ  ثیداحا  ننس و  نتشون  بیترت  نیدب  و  ( 3 . ) مزیمآ یمن  رد  يزیچ  اب  ار  ادخ  باتک  نم  ادخ  هب  دنگوس 
. دومن مالعا  لیطعت  و 

هک داد  مسق  ار  مدرم  سپ  دـش . ناوارف  ثیداحا  رمع  دـهع  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دـمحم  نبا  مساق  زا  دنـس  رکذ  اـب  دعـس  نبا 
(4 . ) دندیشک شتآ  هب  ار  همهو  دننازوسب ... ار  اهنآ  داد  روتسد  دندروآ  نوچ  و  دنروایب . ار  یثیدح  ياه  هتشون 

کی ننست  لها  ور  نیا  زا  درک و  ثیدح  نیودت  زا  عنم  يزیچ  هب  نآرق  ندش  طولخم  میب  زا  رمع  دسیون : یم  يدنج  میلحلادبع  راشتسمو 
زور نیتسخن  زا  یلع  اما  دش . هدوشگ  يزاس  ثیدح  لیدـعت و  حرج و  باب  دـنداتفا و  بقع  ثیداحا  نتـشون  نیودـت و  زا  مامت  لاس  دـص 

. دیدرگ تنس ) رما  رد   ) رمع هلمج  زا  هباحص  عجرم  لیلد  نیمه  هب  تخادرپ و  نیودت  هب  ربمایپ  تشذگرد 
نبرفعج مامالا  . ) دـش تیوقت  قوقح ) عیزوت  دروم  رد   ) وا يداصتقا  یـسایس  یهقف  ینید  دـعب  اب  نیودـت  تهج  رد  یلع  یملع  دـعب  نیا  و 

(185 صزین قداصلا ص25
روطب نینچ  نیا  ور  هچ  زا  تفگ : دومن و  راـضحا  ار  يراـصنا  دوعـسم  وبا  ءادردوـبا و  دوعـسم ، نب  هللادـبع  رمع  متاـح ؛ یبا  نبا  تیاور  هب 

، دوعـسم نبا  رگید  تیاور  رد  تفر و  ایند  زا  هک  یتقو  ات  درک  سبح  هنیدـم  رد  ار  اهنآ  سپ  دـینکیم  لـقن  ثیدـح  ادـخ  لوسر  زا  ناوارف 
نیحورجملا 1/25) باتک  . ) تسا هدش  رکذ  رماع  نب  هبقع  ءادردوبا و  رذوبا ،

رارق ضارتعا  باتع و  دروم  ادخ  لوسر  ثیداحا  لقن  رطاخ  هب  ار  رذوبا  ءادردوبا و  دوعـسم ، نبا  رمع ، هک  تسا  هدمآ  مکاح  تیاور  رد  و 
(. مکاح 1/110 كردتسم  . ) تفر ایند  زا  هک  یتقو  ات  درک  تشادزاب  سبح و  هنیدم  رد  ار  نانآ  منامگ  هب  داد و 

(5 . ) دندوب يراصنا  دوعسموبا  ءادردوبا و  دوعسم ، نبا  هدش  تشادزاب  سوبحم و  رفن  هس  نآ  یبهذ  هیبش و  یبا  نبا  تیاور  رد  و 
هللادـبع اهنآ  دـندرک و  عمج  فارطا  زا  ار  هللا  لوسر  باحـصا  داتـسرف  هک  یتقو  ات  درمن  رمع  هک  هدـمآ : رکاسع  نبا  زا  یقتم  تیاور  رد  و 

هدرک عیاش  فارطا  رد  هللا  لوسر  زا  ار  اهنآ  امش  هک  دشاب  هچ  ثیداحا  نیا  تفگ : سپ  دندوب  رمع  نب  هبقع  رذوبا و  ءادردوبا ، هقاذح ، نبا 
؟! دیا

؟ ینک یم  یهن  اهنآ  داریا  زا  ار  ام  وت  ایآ  دنتفگ :
. مینکیم در  میرگیم و  میتسه . ملعا  رت و  هاگآ  ام  هچ  دینک . تقرافم  نم  زا  ما  هدنز  نم  ات  دـیابن  مسق  ادـخ  هب  هن  نم . دزن  دـینامب  هن  تفگ :

(6 . ) درم ات  دندشن  ادج  يو  زا  سپ 
(7 . ) دوب لداع  يو  رظن  هب  هدربمان  هکیتروص  رد  درک  راتفر  نینچ  نیا  مه  يرعشا  یسوموبا  اب  رمع  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  زین 

(8 . ) درک مهاوخ  قحلم  سود  نیمزرس  هب  ار  وت  هنرگ  نک و  كرت  ار  هللا  لوسر  زا  ثیدح  لقن  تفگ : هریرهوبا  هب  رمع  مه 
(9 . ) تخاس مهاوخ  قحلم  هدرق  نیمزرس  هب  ار  وت  ینکن  كرت  ار  ربمایپ ) زا  ینعی   ) وا زا  ثیدح  لقن  رگا  تفگ : رابحالا  بعک  هب  و 

؟؟؟ ثیدح عنم  ارچ 
تیرـشب هب  ناشمیظع  تیانج  نیا  يارب  دندرک ، یم  يریگولج  ثیدـح  لقن  رـشن و  زا  رتمامت  هچره  تدـش  اب  یگمه  هک  هناگ  هس  يافلخ 

ار نآرق  هیآ  راگنا  دنوشن ! طولخم  نآرق  اب  ثیداحا  هک  دوب  نیا  رمع  لیلد  دـنا . هدروآ  یبیرغ  بیجع و  تاهیجوت  تشذـگ  هک  روطنامه 
: دوب هدناوخن 

. درادن هار  نآرق  رد  یمک  يدایز و  یفیرحت و  چیه  دنک و  یم  تظفاحم  نآرق  زا  شدوخ  ادخ  هک  َنوُِظفاََحل . َُهل  اَّنِإَو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 
؟ دوب هچ  ثیدح  عنم  یعقاو  لیلد  اما  و 

لقن زا  يادـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  لـقن  هک  ارچ  دوش ؛ فذـح  اـهدای  زا  وا  لـیاضف  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ماـن  ـالوا :
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. دوبن مالسلاهیلع  یلع  ترضح  لیاضف 
دوب يدـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  هک  ارچ  نانآ ؛ ییاوسر  اب  دوب  يواسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  لقن  ایناث :
لمع هنادازآ  يارب  هار  نیرتهب  اذـل  اـهنآ ؛ لاـثما  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  ياهتعدـب  اـهییأر و  دوخ  هنارـس و  دوخ  رادرک  لاـمعا و  رب 

. تساتسار نیمه  رد  اهنآ  ندرک  دوبان  ندز و  شتآ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  فذح  نتفرگن ، رارق  دقن  دروم  ندرک و 
*****

مکاح كردتسم  -- هرامـش 2138 ص72  و  هرامش 2003  یناربط 3/7 طـسوا ، مجعم  -- هجام 1/16 نبا  ننـس  -- یمراد 1/85 ننـس  ( 1)
دمحم رتکد  یمالـسالا  هقف  خـیرات  -- هیروبا ص55 ءاوضـالا  -- دـیدحلا 12/93 یبا  نـبا  یبطرق 2/147 -- ملعلا ، ناـیب  عماـج  -- 1/102

فسوی ص101
رمع زا  نآ  تیفورعم  هب  فارتعا  اب  ریثک 8/107  نبا  خیرات  ( 2)

جاجع دمحم  نیودـتلا ، لبق  هنـسلا   - لاـمعلازنک 10/293  - نآ ص 33 رــصتخم  ملعلا 1/77  ناـیب  عماـج   - دعـس 3/206 نبا  تاـقبط  ( 3)
یمالسالا ص171 هقف  خیرات   - بیطخ ص 310

نیودتلا ص 311 لبق  هنسلا   - يدادغب ص52 ملعلا ، دیقت  یمراد 126 - همدقم   - دعس 5/140 نبا  تاقبط  ( 4)
سیون قرواپ  ققحم و  فارتعا  اـب  دئاوزلا 1/149  عمجم   - ظافحلا 1/7 هرکذت   - هرامش 6280 تحت  هیبش 8/756  یبا  نبا  فنـصم ، ( 5)

. دوب ثیدح  رما  رد  ریگتخس  رمع  هکنیا  ناوارف و  تاهج  زا  رمع  زا  تیاور  تحص  هب  باتک 
یمالسالا ص102 هقف  خیرات   - لامعلازنک 10/292/293 ( 6)

یفنح ص459 نساحملوبا  رصتخلا ، نم  رصتعملا  ( 7)
هیروبا ص54 هنسلا  یلع  ءاوضا  هعرزوبا 8/106 -- زا  لقن  هب  ریثک  نبا  رکاسع 10/291 --  نبازا  لقن  هب  لامعلا  زنک  ( 8)

ءاوضا ص54 ریثک 8/106 و  نبا  ( 9)

هکم هب  نتفر  نامرف  زا  رمع  فلخت 

زا یهورگ  اب  همظعم  هکم  ترایز  دـصق  هب  ترجه  زا  مشـش  لاـس  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یماـگنه  ماـشه  نبا  هتـشون  هب 
ار رفن  دنچ  هتفرگ و  شیپ  ار  هکم  هار  لاتق  گنج و  دصق  هب  ربمایپ  ادابم  هک  دش  هدز  تشحو  شیرق  داتفا  هار  هب  ناناملـسم  رگید  هباحص و 
ربمایپ و ندمآ  زا  يریگولج  هئطوت  ددصرد  یفرط  زا  و  دنوش . هاگآ  وا  یلـصا  فده  زا  ات  دنداتـسرف  ترـضح  نآ  دزن  ییاهنت  هب  کی  ره 

. دیماجنا دعب  لاس  رد  هکم  هب  نتفر  هیبیدح و  حلص  هب  راک  هک  دندمآ  رب  ناناملسم 
یلصا فده  هک  دهد  عالطا  هکم  فارشا  هب  دیامن و  مازعا  هکم  هب  ات  دناوخ  شیپ  هب  ار  رمع  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  عقوم  نیا  رد 

. تسین ادخ  هناخ  ترایز  زج  يزیچ  ربمایپ 
تیذا و زا  هک  تسین  هکم  رد  یـسک  رمع ) هلیبق   ) بعک نب  يدـع  ینب  زا  مسرت و  یم  شیرق  زا  دوخ  ناج  رب  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ : رمع 
ار نامثع  تفگ : درک و  یلاخ  هناش  یچیپرـس و  هکم  هب  نتفر  ربمایپ و  روتـسد  تعاطا  زا  هلیـسو  نیدـب  دـنک و  يریگولج  نم  ناـج  دـصق 

! تسا رتزیزع  اهنآ  دزن  رد  نم  زا  هک  تسرفب 
*****

ماشه 3/329 نبا  هریس 

نینموم زا  یکی  رب  زامن  هب  ضارتعا 
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تافو يدرم  هلآو ،-  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رـضحم  رد  دسیون : یم  هیطع  وبا  لاح  حرـش  هباصالا ، مراهچ  دـلج  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
! ناوخم زامن  وا  رب  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : رمع -  ینعی  باحصا -  زا  یکی  تفای ،

؟ دهد ماجنا  یکین  راک  هک  تسا  هدید  ار  وا  یسک  ایآ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 
. دومن يرادساپ  ام ، اب  بش  نالف  بش و  نالف  رد  تفگ : يدرم 

هک دننک  یم  نامگ  تیاقفر  دومرف : درک و  دیجمت  يو  زا  سپس  درک . عییشت  ربق ، ات  درازگ و  زامن  يو  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
. یتسه یتشهب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  یلو  یشاب ، یم  خزود  لها  وت 

134 رجح ج 4 /  نبال  ۀباصالا  . ) ییامن تبیغ  اهنآ  رس  تشپ  یهاوخ  یم  طقف  ینک ، یمن  شسرپ  مدرم  لامعا  زا  وت  دومرف : رمع  هب  هاگنآ 
( رصمب ط 1 

زا یناربط  و  تفگ . نیرفآ  راـب  هس  وا  ربق  رـس  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دـنک  یم  تیاور  رذـنموبا  لاـح  حرـش  رد  رجح ، نبا 
! هّللا لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  يدرم  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  دعـس  نب  ماـشه  زا  عفاـن  نب  هّللادـبع 

. دیرازگب زامن  وا  رب  دیروایب  فیرشت  درُم ، ینالف 
! ناوخم وا  رب  زامن  دوب ، كاپان  يدرم  وا  تفگ : رمع 

. دوب اهنآ  نایم  رد  مه  درم  نیا  دندرک ، یم  يرادساپ  يا  هدع  دیدروآ و  حبص  هب  هک  یبش  نآ  رد  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : درم  نآ 
ماجنا هب  وا  نفد  راک  نوچ  تسشن و  دمآ و  يو  ربق  رانک  ات  متفر  ترـضح  لابند  مه  نم  تساخرب ، هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 

. تفگ نیرفآ  يو  هب  راب  هس  دیسر ،
. منک یم  دای  یکین  هب  ار  وا  نم  یلو  دننک ، یم  دای  يدب  هب  ار  وا  مدرم  دومرف : سپس 

! دوبن اهفرح  نیا  لها  وا  یلو  تفگ : رمع 
. دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، داهج  ادخ  هار  رد  سک  ره  رادرب ! تسد  رمع ! يا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 

رمع تسد  هب  نینح  گنج  ناریسا  نتشک 

دینادرگ و زوریپ  نزاوه  لیابق  گنج  نینح و  زور  رد  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  شا  هداتـسرف  هدنب و  لاعتم  دـنوادخ  یتقو 
. دیشکن ار  ناریسا  هک  دومن  مالعا  ربمغیپ  يدانم  درک ، وا  بیصن  راکشآ  یحتف 

هداتـسرف هکم  حـتف  زور  رد  لیذـه  هلیبق  ار  درم  نیا  تشذـگ . دوب -  دـنب  رد  هک  عوکا -  نبا  مان  هب  ناریـسا  زا  یکی  راـنک  زا  باـطخ  رمع 
. دهد عالطا  نانآ  هب  دنیب  یم  دونش و  یم  هچنآ  ار  باحصا  ربمغیپ و  رابخا  دنک و  یسوساج  نانآ  عفن  هب  ات  دندوب 

هک کنیا  دنک ، یسوساج  ات  دوب  هدمآ  ام  نایم  ادخ  نمشد  نیا  تفگ : دسیون -  یم  داشرا ، رد  دیفم  خیـش  هکنانچ  دید -  ار  وا  رمع  یتقو 
. دز ار  وا  ندرگ  مه  راصنا  زا  یکی  دیشکب . ار  وا  هدش  ریسا 

ار ناریـسا  هک  مدرکن  شرافـس  نم  رگم  دومرف : داد و  رارق  تمالم  دروم  ار  اهنآ  دیـسر  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  ربخ  نیا  یتقو 
!؟ دیشکن

یّلـص مرکا -  ربمغیپ  ریهز . نب  رمعم  نب  لیمج  دننام  دنتـشک ؛ مه  ار  يرگید  دارفا  داشرا -  رد  دیفم  خیـش  هتفگ  هب  درم -  نیا  لتق  زا  دعب 
ار ناریسا  هک  داد  عالطا  امش  هب  نم  هدنیامن  هکنیا  اب  دیتشک ؟ ار  وا  ارچ  دومرف : داتـسرف و  راصنا  لابند  هبو  دش  نیگمـشخ  هلآو -  هیلع  هّللا 

. دیشکن
نب ریمع  هکنیا  ات  دینادرگب  رمع  زا  ار  دوخ  يور  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  میتشک .. ار  وا  رمع  هتفگ  هب  ام  هک  دندروآ  رذع  مه  اهنآ 
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. دیشخب ار  وا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  درک و  تعافش  يو  زا  بهو 
*****

ۀیردیحلا دیفملا ص 76 ط  خیشلل  داشرالا 

رمع طسوت  ردب  گنج  رد  ناکرشم  شیاتس  حدم و 

: تفگ درک و  شیاتس  ار  نیکرشم  ياه  هتشک  ردب  گنج  رد  رمع 
دهد یم  هدعو  نم  هب  هلا ) هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینعی   ) هشبک رـسپ  ایآ  دنا . هداتفا  برع  ناراوگرزب  نادرمناوج و  ردب ، ياه  هاچ  رد 

!!!؟ دننک یگدنز  هدیسوپ  ياهناوختسا  تسا  نکمم  هنوگچ  دش  مهاوخ  هدنز  هک 
!!!؟ دزاس هدنز  دناوت  یم  ار  اهنآ  دسوپب  میاهناوختسا  یتقو  اما  تسا  ناوتان  دنک  عفد  نم  زا  ار  گرم  هکنیا  زا  ایآ 
(1 !! ) ما هتفگ  كرت  ار  هزور  هام  نم  هک  دیوگب  یلاعت ) كرابت و  دنوادخ  ینعی   ) نمحر هب  هک  تسا  یسک  هچ 

نانآ زا  ادـخ  ربماـیپ  هک  دندوتـس  ار  ناکرـشم )  ) شیرق ردـب  هکرعم  رد  رمع  رکبوبا و  هک  دـنا  هدروآ  دوخ  بتک  رد  تنـس  لـها  نینچمه 
(2 . ) دنادرگرب ور  دومن و  ضارعا 

*****
نایبلا ج2ص211 عماج  فرطتسملا ج2ص260 –  ( 1)

نالحد ج 1 نبا  هریـس  هوبنلا ج 3 ص 106 - . لـئالد  ریثک ج 2 ص 395-391 - . نبا  يوبن  هریـس   - 1404 ملسم ج 3 ص 1403 - ( 2)
ص 313.

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهگنج  رد  ناکرشم  اب  رمع  هناتسود  لباقتم و  طباور 

یم هدهاشم  خیرات  رد  دنتشاد . يا  هناتسود  طباور  تسویپ  عوقو  هب  ناکرشم  ناناملسم و  نیب  هک  یفلتخم  ياه  گنج  رد  ناکرشم  رمع و 
: دندرک يراددوخ  يو  نتشک  زا  دنشکب  ار  وا  دنتسناوت  یم  هکنیا  اب  قدنخ  دحا و  گنج  ود  هنحص  رد  ناکرشم  هک  مینک 

(1 . ) درکن نینچ  اما  دنارذگب  غیت  مد  زا  ار  رمع  هک  تفای  ار  نآ  ناکما  شناراوس  اب  هارمه  دیلو  نب  دلاخ  دحا  گنج  رد 
(2 . ) درکن نینچ  اما  دشکب  ار  رمع  تسناوت  یم  رارض  دحا  گنج  رد  نینچمه 

(3 . ) تشکن ار  وا  اما  دشکب  ار  رمع  تسناوت  یم  يرهف  باطخ  نب  رارض  زین  قدنخ  گنج  رد 
قافن زا  دنتخانش و  یم  ار  رمع  ناکرشم  دوب . وا  لاح  تقیقح  هب  اهنآ  یهاگآ  نیکرـشم  طسوت  اهگنج  نیا  رد  رمع  نتـشک  زا  عانتما  تلع 
نارای هب  تبـسن  ناکرـشم  ارچ  سپ  میدرک  نایب  هک  دوب  يزیچ  زا  ریغ  رمع  نتـشک  مدع  تلع  رگا  و  دـندوب . هاگآ  يو  يراد  نید  مدـع  و 

؟ دنداد یمن  ناشن  محرت  هزمح و ... مالسلا و  هیلع  یلع  الوم  نوچمه  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یعقاو 
ياهگنج مامت  رد  رمع  دـش و  نینچ  زین  لـمع  رد  دـیاشگن و  شیرق  لاـجر  لـتق  هب  تسد  زین  رمع  ـالباقتم  هک  تسنآ  مزلتـسم  هلاـسم  نیا 

(4 . ) تخیرگ هنحص  زا  دوهی ، رافک و  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
: تسا هدش  لقن  رمع  هب  هللادبع  شدنزرف  زا  هچنانچ  دربن . راک  هب  يدوهی  ای  رفاک  چیه  نتشک  رد  ار  شریشمش  رمع 

(5 . ) دربن راک  هب  ار  نآ  مه  وا  اما  دوب  هدروآ  تسد  هب  ار  رمع  ریشمش  هیواعم  تشاد و  هرقن  مهرد  دصراهچ  رمع  ریشمش 
*****

يدقاولا ج1ص237 يزاغم  ( 1)
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یعفاش ج2ص321 یبلح  ۀیبلحلا  ةریسلا  ( 2)
ۀیاهنلا ۀـیادبلا و  ءارعـشلا ص63 –  تاقبط  رکاسع ج11ص157-156 –  نبا  قشمد  خـیرات  رـصتخم  يدـقاولا ج1ص471 –  يزاغم  ( 3)

ج3ص107
كردتــسملا ج3ص37–  صیخلت  ۀـیبلحلا ج2ص227 –  ةریـسلا  يزارلا ج3ص398 –  رخف  ریـــسفت  بیغلا ج9ص52 –  حـیتافم  ( 4)

مکاح ج3ص37. كردتسملا 
گنج باب  يربطلا  خیرات  ءادفلاوبا ج1ص222و221 –  خیرات  رجح ج2ص209 –  نبا  ۀباصالا  لامعلازنک ج6ص694 ح17448 –  ( 5)

. دحا

( تنس لها  كرادم  رد   ) هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  نیهوت  تاود ، ملق و  ناتساد 

مرکا ربمایپ  دـندش . عمج  ترـضح  نآ  رتسب  درگ  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تداهـش  زور   ) هبنـشود زور  حبـص  باحـصا  زا  یخرب 
: دندومرف هلا ) هیلع و  هللا  یلص  )

. ادبا هدعب  اولضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  ساطرق  تاودب و  ینوتا 
دیوشن هارمگ  زگره  نم  زا  دعب  هک  مسیونب  امش  يارب  يا  همان  ات  دیروایب  ذغاک  ملق و  ینعی :

(1  ) هللا باتک  انبسح  هللا ، باتک  مکدنع  عجولا و  هبلغ  یبنلا  نا  تفگ : رمع 
سب ار  ام  ادخ  باتک  تسادخ و  باتک  امـش  دزن  دیوگ – و  یم  هچ  دـناد  یمن  هکنیا  زا  هیانک  تسا –  هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  يرامیب  ینعی :

. تسا
ربمایپ انامه  ینعی : ( 2  ) رجهیل هللا  یبن  نا  تفگ : نارـضاح  زا  رفنکی  لاح  نآ  رد  هک ، تسا  هدـمآ  دعـس ، نبا  تاقبط  رد  رگید ، تیاور  رد 

!!! دیوگ یم  نایذه  ادخ 
 " هللا باتک  انبسح  تفگ "  هک  دوب  نامه  نخس  هدنیوگ  يرآ !

شیاه هنوگ  زا  دیراورم  ياه  هناد  دننامه  شنامـشچ  کشا  داتفا ، یم  نآ  دای  هب  ساّبع  نبا  یتقو  هک  دوب  روآ  درد  يردق  هب  هّیـضق  نیا  و 
(3 . ) تشگ یم  ریزارس 

( تنس لها  كرادم  رد   ) نیگنن لمع  نیا  هب  رمع  فارتعا 
جهن حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دادـغب و  خـیرات  باتک  رد  رهاط  یبا  نبا  دـمحا  لضفلاوبا  ماـما  تسا . هدرک  فارتعا  رما  نیا  هب  دوخ  رمع 

: رمع لاح  حرش  رد  هغالبلا 3/97 
: تفگ رمع  تفرگ ، رد  رمع  سابع و  نبا  نایم  هک  لصفم  يا  هثحابم  یط  زور  کی 

( هلاو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ متشاذگن . نم  یلو  دنک ، بلاطیبا ) نبا  یلع   ) وا مان  هب  حیرصت  شا ، يرامیب  ماگنه  هب  هک  تشاد  میمـصت  ربمایپ 
. دنتشگ هدرزآ 

ربمایپ اما  دـنروایب ، ذـغاک  ملق و  هک  دنتـساوخ  نارگید  هلداـجم ، وگتفگ و  نیا  زا  سپ  دـیهد . ماـجنا  ار  ربماـیپ  روتـسد  دـنتفگ : يا  هتـسد 
: دندومرف

؟ هچ زا  سپ  ایآ  ینعی : ( 4 ( ؟ اذام دعب  وا 
یم ناـفلاخم  دوب  یلع  مسا  نآ  رد  هک  تشوـن  یم  يا  هماـن  تیـصو  ربماـیپ  دـندروآ و  یم  ذـغاک  ملق و  رگا  رمع ، یخاتـسگ  نیا  زا  دـعب 

. تسا هتشون  نایذه  لاح  رد  ار  همان  تیصو  نیا  ربمایپ  هک  دنهدب  تداهش  اهنآ  دنروایب و  رفن  دنچ  دنتسناوت 
: دندومرف ربمایپ  تفرگ ، الاب  ناشعازن  نوچ  ماگنه  نآ  رد 
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(5  ) عزانت یبن  دنع  یغبنی  ال  ینع ، اوموق 
. تسین هتسیاش  ندرک  عازن  ربمایپ ، رضحم  رد  هک  دیزیخرب  نم  دزن  زا 

دندرک ضارتعا  رمع  نارکفمه  هب  زین  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نانز  یّتح  هک  دوب  هدننز  تشز و  ردق  نآ  رمع  تاکرح  نانخـس و  نیا 
یمن ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  نخـس  رگم  دندز : ادص  هدرپ  تشپ  زا  نانز  دندش : هجاوم  لوسر ص  عافد  رمع و  تناها  اب  هک 

؟ دیونش
یتمالـس تقو  هب  و  دوش ، یم  يراج  امـش  گشا  ربمایپ ص  یـضیرم  ماـگنه  هب  هک  دـیتسه  فسوی  ناـگتخابلد  دـننامه  امـش  تفگ : رمع 

. دیوش یم  راوس  وا  ندرگرب  ترضح ،
(6 . ) دنتسه رتهب  امش  زا  نانآ  اریز  دیراذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  اهنآو  دیوشن  نانآ  ضّرعتم  دومرف : هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ لوسر 

! هجوت لباق  تاکن 
تسا یهلا  یحو  يانبم  رب  وا  نانخـس  مامت  دیوگ و  یمن  نخـس  سفن  ياوه  يور  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارق : مکح  هب  الوا :

! دنیوگب نایذه  ناشیا  هللااب  ذوعن  تسا  لاحم  اذلف  مجن .) هروس  هیآ 3 )
بلطم نیا  نتـشون  عنام  رمع  یلو  دنوشن . هارمگ  مدرم  زگره  وا  زا  دعب  هک  دنـسیونب  دنهاوخ  یم  ار  یبلطم  دندومرف  مرکا ص  ربمایپ  ایناث :

دـش یم  هتـشون  مرکا ص  ربمایپ  رظن  دروم  بلطم  نآ  اتقیقح  رگا  ینعی  دـنهد . یمن  غورد  هدـعو  مرکا ص  ربمایپ  هک  میناد  یم  دـش . مهم 
یم باطخ  نب  رمع  زورما  هب  ات  مدرم  یهارمگ  یناب  ثعاب و  سپ  دـندش . یمن  هارمگ  زگره  مدرم  دـندوب  هداد  هدـعو  ناشیا  هک  روطنامه 

! دشاب
هللا مالک  زا  تعاـطا  هارمه  هک  تسا  هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب  نآرق  دوخ  رد  اـهراب  هکیلاـح  رد  " هللا . باـتک  انبـسح  : " تفگ رمع  اـثلاث :

دـنزادنا و قرف  لوسر  هللا و  نیب  دـنهاوخ  یم  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  یتح  و  درک . تعاطا  زین  مرکا ص  ربمایپ  تاروتـسد  زا  دـیاب  نارق ) )
(51/ ءاسن . ) تسا هدرامش  یقیقح  نارفاک  ار  دننک ، كرت  ار  يرگید  دننک و  لوبق  ار  یکی 

*****
اوموق ضیرملا  لوق  باب  یـضرملا  باتک  ص 9 ، ج 7  يراخبلا ، حیحـص   - 1/22 ملعلا : باتک  نم  ملعلا  هباتک  باـب  يراـخب  حیحـص  ( 1

ج 5، ۀّیصولا ، باتک  رخآ  یف  ملسم  حیحـص  هتافوو ؛ ملـسو -  هیلع  هّللا  یلـص  یبنلا -  ضرم  باب  يزاغملا ، باتک  و ج 5 ص 137  یّنع ؛
توریب پاچ   2/244 دعس : نبا  تاقبط  ثیدح 2992 -  رکاش ، دمحم  دمحا  قیقحت  لبنح  دمحا  دنسم  ص 76 - 

هریزج نم  دوهیلا  جارخا  باب  داهجلا 2/120 و  باتک  نم  دفولا  زئاوج  باب  يراخب ، حیحـص  توریب -  پاچ  دعس 2/242  نبا  تاقبط  ( 2
هیصولا 5/76 و كرت  نم  باب  ملـسم ، حیحـص   " ملـس -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رجه  اولاقف : : " تسا هدمآ  ظفل  نیدب  برعلا 2/136 

رجهی ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  تسا : هدمآ  ترابع  نیدب  يربط 3/193  خیرات 
لوسر لاق  لاق : ؤلؤللا  ماظن  اّهنأک  هیّدـخ  یلع  تیأر  یّتح  هعومد  لیـست  لعج  ّمث  سیمخلا ، موی  امو  سیمخلا  موی  لاق : ساّبع  نبا  نع  ( 3

 - ملـسو هیلع  هّللا  یلـص  هّللا -  لوسر  ّنإ  اولاقف : ًادـبأ  هدـعب  اوّلـضت  نل  ًاباتک  مکل  بتکا  ةاودـلاو ) حوللا  وا   ) ةاودـلاو فتکلاب  ینوتئا  هّللا :
باتک ص 31 ، ج 4  يراخبلا ، حیحـص  ءیـش ، هدـنع  سیل  نمل  ۀیـصولا  كرت  باب  ۀّیـصولا  باتک  ص 76  ج 5 ، ملسم ، حیحـص  رجهی .

.. ریسلاو داهجلا 
توریب پاچ   2/242 دعس : نبا  تاقبط  ( 4

ینع و ال اوموق  لاق : تسا " : هدـمآ  ظفل  نیا  هب   1/22 ملعلا : باتک  نم  ملعلا  هباتک  باب  يراخب  حیحـص  رد  ءادفلا 1/15 -  یبا  خیرات  ( 5
 " عزانتلا يدنع  یغبنی 

، هّللا لوسر  ضرم  اذإ  فسوی ، تاـبحاوص  ّنّکنإ  تلقف  رمع : لاـق  هّللا !؟ لوسر  لوقی  اـم  نوعمـست  ـالأ  رتسلا : ءارو  نم  ةوسنلا  تلاـقف  ( 6)
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ص 244، ج2 ، دعـس ، نبال  يربکلا  تاقبطلا  مکنم  ریخ  ّنهنإف  ّنهوعد  هَّللا : لوسر  لاقف  لاق : هقنع ! ّنتبکر  ّحـص ، اذإو  ّنکنیعأ ، ّنترـصع 
ح14133 ج 5 ص 644 ، لامعلا ، زنک  ج 9 ص 34 ؛ یعفاشلا ، یمثیهلل  دئاوزلا  عمجم  ج 5 ص 288 ؛ یناربطلل ، طسوألا  مجعملا 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  هاگدید  زا  رمع 

: دنیامرفیم رمع  هنابصاغ  تفالخ  اب  هطبار  رد  هیقشقش  فورعم  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 
! دنکفا يرگید  مادنا  رب  شگرم  زا  سپ  ار  نآ  هنوگچ  دروآرد ، نت  زا  تفالخ  يهماج  تساوخیم  اهراب  شیگدنز  رد  رکبوبا  هکنآ  اب 

! دندرک شخب  شیوخ  نایم  رتش  ناتسپ  ود  نوچ  ار  تفالخ  هنادنمروز  ود  نیا 
راوگاـن و نیگنـس و  سب  شدروخرب  ربتـس و  سب  شمخز  هک  داد ، رارق  يراـجنهان  سب  هگیاـج  رد  ار  تفـالخ  رکبوبا  هک  دوب  هنوگ  نیا 
و دکاچب ! شینیب  دـشک  ار  شراهم  رگا  هک  دوب  وخدـب  يرتش  راوس  نوچ  شرادمامز  دوب ، رایـسب  اهنآ  زا  شزوپ  نآ و  رد  شزیر  شزغل و 

! دوش هابت  دزاتب و  دراذگ  شیاهر  رگا 
! دندش يور  ژک  ینوگرگد و  ینوگژاو و  ییوخژک و  راچد  مدرم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

درک دومناو  داهن و  یهورگ  رد  ار  تفالخ  تشذگرد ، رمع  هک  ات  مدرک ! يرادیاپ  تخس ، سب  جنکـش  جنر و  دنلب و  سب  راگزور  نیا  رب 
! اروش نیا  زا  ادخ  رب  هانپ  منانآ ! زا  یکی  مه  نم  هک 

: دیامرف یم  نامثع  رمع و  رکبوبا ، هب  عجار  هغالبلا  جهن  مّود  هبطخ ي  ینایاپ  شخب  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نینچمه 
روبثلا اودصحو  رورغلاب ، هوقسو  روجفلا ، اوعرز 

. دندرک ورد  تکاله  باذع و  و  دندرک ، شا  يرایبآ  رورغ  رّبکت و  بآ  اب  و  دنتشاک ، هانگ  مخت 
يومع ساّبعو  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هب  باطخ  هباحـص  زا  يدایز  دادعت  عمج  رد  رمع  دوخ  هک  تسا  هدمآ  ملـسم  حیحـص  رد  زین  و 

. دینادیم زاب  گنرینو  راکهنگ  وگغورد و  ارم  رکبوبا و  رفنود ، امش  تفگ : ربمایپ 

نیفلاخم بتک  نیرتربتعم  زا  یحو  هناخ  تمرح  کته  رب  رمع  میمصت 

یم لقن  ار  ینس  رداصم  نیا  زا  یخرب  اجنیا  رد  ام  تسا . هدمآ  تنـس  لها  بتک  زا  يرایـسب  رد  یحو  هناخ  تمرح  کته  رب  رمع  میمـصت 
: مینک

" فنصملا  " باتک هبیش و  یبا  نبا 
: دنک یم  لقن  نینچ  حیحص  دنس  هب  فنصملا ، باتک  فلوم  ( 235 - 159  ) هبیشیبا نب  رکبوبا 

هب بلطم  نیا  هک  ینامز  دـنتخادرپیم . ینزیار  وگتفگ و  هب  وا  اب  همطاف  هناخ  رد  ریبز  یلع و  دـندرک ، تعیب  رکبیبا  اـب  مدرم  هک  یماـگنه 
دعب تسا و  وت  ردپ  ام  دزن  درف  نیرتبوبحم  مسق  ادخ  هب  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : دمآ و  همطاف  هناخ  هب  دیـسر ، باطخ  نب  رمع  شوگ 

رب ار  هناخ  مهد  روتسد  دندش  عمج  وت  هناخ  رد  دارفا  نیا  رگا  هک  تسین  نآ  زا  عنام  تبحم ، نیا  دنگوس  ادخ  هب  یلو  امش ، دوخ  وت  ردپ  زا 
. دنشکب شتآ  هب  اهنآ  رس 

رمع تفگ : ریبز  مالسلاهیلع و  یلع  هب  مالـسلااهیلع  یمارگ  تخد  دنتـشگزاب  هناخ  هب  ریبز  یلع و  یتقو  تفر . نوریب  تفگ و  ار  هلمج  نیا 
وا دنگوس ! ادخ  هب  دنازوس . دهاوخ  اهامـش  رـس  رب  ار  هناخ  دوش  رارکت  هناخ  نیا  رد  امـش  عمجت  رگا  هک  درک  دای  دـنگوس  دـمآ و  نم  دزن 

(1 . ) دهدیم ماجنا  هدروخ  مسق  هک  ار  هچنآ 
نایلاجر هاگدید  زا  ثیدح  دنس  یسررب  هب  کنیا  تسا ، هدش  لقن  حیحص  يدنـس  اب  فنـصملا  باتک  رد  قوف  شرازگ  هک  میدش  روآدای 
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: ددرگ مولعم  نآ  یخیرات  رابتعا  نازیم  ات  میزادرپیم  تنس  لها 
: دیوگیم وا  يهرابرد  يافوتم 748 )  ) تنـس لها  یلاجر  دنمـشناد  یبهذ ، هک  سب  نیمه  هبیـشیبا ) نبا  ینعی   ) فلوم صخـش  راـبتعا  رد 
هدرک و تیاور  لـقن  وا  زا  يوغب  مساـقلاوبا  يراـخب و  لـبنح و  نب  دـمحا  تسا . تجح  گرزب و  ظـفاح  هبیـشیبا ، نب  دـمحم  نب  هللادـبع 

(2 . ) تسا تقاثو  ياهتنم  رد  هدرک و  روبع  لپ  زا  هک  تسا  یناسک  زا  هبیش  نبا  دناهدرک ... قیثوت  ار  وا  یهورگ 
" فارشالا باسنا   " باتک يرذالب و 

باتک رد  ار  قوف  یخیراـت  دادـیور  گرزب ، خـیرات  بحاـص  فورعم و  هدنـسیون  يافوتم 270 )  ) يرذالب يدادـغب  رباـج  ییحی  نب  دـمحا 
: دنک یم  لقن  ریز  يهنوگ  هب  فارشالا  باسنا 

هلیتف اب  هارمه  رمع  سپـس  دـیزرو . عاـنتما  وا  اـب  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دـنک ، تعیب  اـت  داتـسرف  مالـسلاهیلع  یلع  لاـبند  هب  رکبوبا 
نم هناخ  ندـنازوس  ددـص  رد  ایآ  باطخ ! دـنزرف  يا  تفگ : همطاف  دـش . ور  هب  ور  هناخ  رد  لـباقم  رد  همطاـف  اـب  درک و  تکرح  ازـشتآ ) )

(3 !. ) تسا هدش  ثوعبم  نآ  يارب  تردپ  هک  تسا  يزیچ  هب  کمک  راک  نیا  یلب ، تفگ ! رمع  یتسه ؟
همالع يرابخا و  ظفاح ، باقلا : اب  ار  يو  ظفاحلا  هرکذـت  باتک  رد  یبهذ  هک  سب  نیمه  تنـس  لها  هاگدـید  زا  يرذالب  رابتعا  هرابرد ي 

(5 .. ) هدنسیون بیدا ، همالع ، دنک : یم  فیصوت  نینچ  ار  وا  ءالبنلا  مالعا  ریس  باتک  رد  و  ( 4  ) دیاتسیم
دیابن نیاربانب  ( 6  ) تسا یبوخ  ياهباتک  ياراد  هدنـسیون و  يرذ ، الب  هک : دنک  یم  لقن  رکاسع  نبا  زا  هیاهنلا  هیادـبلا و  باتک  رد  ریثک  نبا 

. درک دیدرت  کش و  يرذ  الب  يهرابرد 
هک یهورگ  ربمایپ  تشذگرد  زا  دعب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  حوضو  هب  یخیرات ، حیحص  دنس  ود  نیا  دیسر . نایاپ  هب  دنس  یسررب  اجنیا  ات 

دوخ تین  هب  روبزم ، دارفا  هک  نیا  اما  دناهتفرگ ، مالـسلااهیلع  ارهز  يهناخ  تمرح  کته  هب  میمـصت  دناهتـشاد  رارق  نیخیـش  نانآ  سار  رد 
. دروآ تسد  هب  هدنیآ  شخب  كرادم  یسررب  زا  دیاب  ار  بلطم  نیا  هن ؟ ای  دناهدیناشوپ  زین  لمع  يهماج 

" هسایسلا همامالا و   " باتک هبیتق و  نبا 
یمالـسا بدا  خـیرات و  هزوح  راک  رپ  ناگدنـسیون  زا  بدا و  ناـیاوشیپ  زا  ( 276 - 212  ) يرونید هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  ریهـش  خروم 

: دسیونیم نینچ  هسایسلا  همامالا و  باتک  رد  يو  ( 137 مالعالا 4 / . ) هریغ بتاکلا و  بدا  ثیدحلا و  فلتخم  لیوات  باتک  فلوم  تسا ،
رد هب  وا  داتـسرف . نانآ  لابند  هب  ار  رمع  تفرگ و  غارـس  دندوب ، هدمآ  درگ  یلع  هناخ  رد  هتفاترب و  رـس  وا  اب  تعیب  زا  هک  یناسک  زا  رکبوبا 

: تفگ دیبلط و  مزیه  رمع  عقوم ، نیا  رد  دندیزرو . عانتما  هناخ  زا  جورخ  زا  نانآ  یلو  دنیایب  نوریب  هک  دز  ادـص  ار  نانآو  دـمآ  یلع  هناخ 
يهینک  ) صفحابا يا  تفگ : رمع  هب  يدرم  منزیم . شتآ  ناترـس  رب  ار  هناخ  الاو  دـییایب  نوریب  تسوا  تسد  رد  رمع  ناج  هک  ییادـخ  هب 

(7 !. ) دشاب تفگ : وا  تسا ، ربمایپ  تخد  همطاف  هناخ  نیا  رد  رمع )
: تسا هتشون  رتکاندرد  رتکانزوس و  ار  ناتساد  لابند  هبیتق  نبا 

لوسر يا  تفگ : دنلب  يادص  اب  دینش ، ار  اهنآ  يادص  همطاف  هک  یماگنه  دندز ، ار  هناخ  رد  دندمآ  همطاف  هناخ  رد  هب  یهورگ  هارمه  رمع 
دندینـش ار  ارهز  يادص  دندوب  رمع  هارمه  هک  مدرم  یتقو  دیـسر !؟ هفاحقیبا  باطخ و  دـنزرف  زا  ام  هب  ییاهتبیـصم  هچ  وت  زا  سپ  ادـخ !

. نک تعیب  دـنتفگ ، وا  هب  دـندرب و  رکبیبا  دزن  دندیـشک و  نوریب  هناخ  زا  ار  یلع  دـنام و  یقاب  یهورگ  اب  رمع  یلو  دنتـشگرب ، نانکهیرگ 
(8 !! ) مینزیم ار  تندرگ  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنتفگ : دوشیم ،؟ هچ  منکن  تعیب  رگا  تفگ : یلع 

وا خیرات  يربط و 
حیو يهناخ  هب  تمرح  کته  عیجف  دادیور  دوخ ، خیرات  رد  تنس  لها  هتسجرب  راگن  خیرات  هیقف و  يافوتم 310 ،)  ) يربط ریرج  نب  دمحم 

: دنک یم  نایب  نینچ  ار 
هب تفگ : درک و  نانآ  هب  ور  يو  دندوب . هدـمآ  درگ  اجنآ  رد  نارجاهم  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دـمآ ، یلع  يهناخ  رد  هب  باطخ  نب  رمع 
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تـسد رب  يریـشمش  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هناخ  زا  ریبز  دییایب . نوریب  تعیب  يارب  هک  نیا  رگم  مشکیم  شتآ  هب  ار  هناخ  دنگوس ! ادـخ 
وا تسد  زا  ار  ریـشمش  هدروآ و  موـجه  وا  رب  نارگید  عـقوم  نیا  رد  داـتفا . نیمز  رب  وا  تسد  زا  ریـشمش  دـیزغل و  وا  ياـپ  ناـهگان  تشاد ،

. دنتفرگ
رد یباختنا  يدازآ و  هتفرگ و  تروص  باعرا  دـیدهت و  اب  لوا ، يهفیلخ  يارب  تعیب  ذـخا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یخیرات ، يهنحـص  نیا 

. دیامن يرواد  نآ  رد  دیاب  هدنناوخ  هن ؟ ای  دراد  یشزرا  تعیب  عون  نیا  ایآ  لاح ، تسا  هدوبن  راک 
: دیوگیم وا  يهرابرد  یبهذ  تسین . ینخس  يربط  تقاثو  تقادص و  تناما و  رد  تنس ، لها  لاجر  ملع  لوبقم  ياهرایعم  ظاحل  هب 

(9 . ) وگتسار دامتعا و  دروم  هقث و  ناشخرد ، ياهباتک  هدنسیون  رفعجوبا  نآرق ، رسفم  گرزب ، ياوشیپ 
" دیرفلا دقعلا   " باتک هبر و  دبع  نبا 

يهرابرد حورشم  یثحب  روبزم  باتک  رد  يافوتم 463 ه )  ) دیرفلا دقعلا  باتک  فلوم  یسلدنا  هبر  دبع  نبا  هب  فورعم  دمحا  نیدلا  باهش 
: دسیونیم نینچ  دناهتسج  فلخت  رکبیبا  تعیب  زا  هک  یناسک  هب  هراشا  اب  هداد و  ماجنا  هفیقس  خیرات 

دنک و نوریب  همطاف  هناخ  زا  ار  نانآ  ات  داتـسرف  ار  باطخ  نب  رمع  رکبوبا ، هک  نیا  ات  دندوب  هتـسشن  همطاف  يهناخ  رد  ریبز  سابع و  یلع و 
هب ار  هناخ  ات  دـش  راپـسهر  همطاف  يهناخ  يوس  هب  شتآ  يرادـقم  اـب  باـطخ  نب  رمع  نک . دربن  ناـنآ  اـب  دـندماین  نوریب  رگا  تفگ : وا  هب 

: تفگ خـساپ  رد  وا  ینازوسب !؟ ار  ام  يهناخ  ياهدـمآ  باطخ ! دـنزرف  يا  تفگ : دـش و  ورهبور  وا  اب  همطاف  ماگنه  نیا  رد  دـشکب . شتآ 
(10 (. ) دینک تعیب  رکبوبا  اب   ) دندرک تما  هک  دینک  نآ  زین  امش  هک  نیا  رگم  یلب ،

" باعیتسالا  " باتک ربلادبع و  نبا 
باسنا زا  هاگآ  خروم و  هیقف ، ثیدح ، ملع  ناگرزب  زا  باعیتسالا ، باتک  فلوم  ( 463 - 368  ) ّربلادبع نبا  هب  فورعم  هَّللادبع  نب  فسوی 

نینچ ار  ارهز  هناخ  هب  شروی  يهثداح  هفاـحقیبا  نب  هَّللادـبع  ناونع  تحت  رکبوبا ، لاـح  حرـش  هب  طوبرم  شخب  باـعیتسالا ، رد  وا  تسا .
: دنک یم  لقن 

نوچ دـنتخادرپیم . تروشم  هب  هنیمز  نیا  رد  وا  اب  هدرک و  دـمآ  تفر و  همطاف  هناخ  هب  دـشیم ، تعیب  رکبوبا  اب  هک  یماـگنه  ریبز  یلع و 
، تسین ام  يارب  وت  ردـپ  زا  رتبوبحم  یـسک  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : دـمآ و  همطاف  دزن  دیـسر ، رمع  شوگ  هب  نانآ  دـمآ  تفر و  ربخ 

رگید راب  رگا  دنوشیم . دراو  امـش  هناخ  هب  نانآ  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  يرتبوبحم . ام  دزن  نارگید  زا  وت  ادخ ، لوسر  زا  سپ  هک  نانچمه 
همطاف دندش ، هناخ  دراو  ریبز  یلع و  وا  نتفر  زا  سپ  تفگ و  كرت  ار  هناخ  سپـس  درک ! مهاوخ  نانچ  نینچ و  دسرب ، نم  هب  يربخ  نینچ 

یم لـمع  دوخ  مسق  هب  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  منکیم . نینچ  دوش  رارکت  راـک  نیا  رگا  هک  دروـخ  مسق  دـمآ و  نم  دزن  رمع  تفگ : ناـنآ  هب 
(11 . ) دنک

" رشبلا رابخا  یف  رصتخملا   " باتک ءادفلا و  یبا 
هب کیدزن  یـشرازگ  رـشبلا ، رابخا  یف  رتصخملا  ماـن  هب  دوخ  فورعم  باـتک  رد  يافوتم 732 )  ) ءادـفلایبا هب  فورعم  یلع  نب  لیعامـسا 

(12 . ) مینک یمن  رارکت  ار  نآ  رگید  راصتخا  يارب  ام  هک  تسا . هدروآ  دیرفلا  دقع  رد  هبر  دبع  نبا  هچنآ 
رردلا . ) تسه يدایز  نساحم  وا  يارب  دوب و  نآ  لها  تلیـضف و  رادتـسود  وا  دیوگیم : یبهذ  هک  سب  نیمه  ادـفلایبا  یمالک  رابتعا  رد 

رجح 1/372) نبا  شراگن  هنماکلا ،
" بدالا نونف  یف  برالا  هیاهن   " باتک يریون و 

بدالا نونف  یف  برالا  هیاهن  باتک  فلوم  يرـصم  فورعم  بیدا  رعاـش و  ( 733 - 677  ) يریون هب  فورعم  یـشرق  باهولادبع  نب  دمحا 
: دیوگیم فیلیزاف  لوق  زا  هدوتس و  ار  نآ  مالعالا ج1 ص165  رد  یلکرز  هک  تسا 

نبا قیشر و  نبا  قیقرلا ، نبا  دننام  تسا ، هدیـسرن  ام  تسد  هب  نانآ  ياهباتک  هک  تسا  هدش  لقن  هنیرید  ناخروم  زا  باتک  نیا  رد  یقیاقح 
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رارکت ار  نآ  هصالخ  يارب  ام  هک  هدرک . لقن  ربلادبع  نبا  دننامه  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  يهناخ  دادـیور  هدـش ، دای  باتک  رد  يریون  دادـش .
(13 . ) مینک یمن 

" همطاف دنسم   " باتک یطویس و 
یمارگ تخد  هناخ  دادیور  همطاف  دنسم  باتک  رد  مهن ، نرق  شوک  تخس  نونفوذ و  دنمشناد  لاس 911 ،) يافوتم   ) یطویس نیدلا  لالج 

. میدرک نایب  البق  ار  هبیش  یبا  نبا  راتفگ  و  تسا . هدرک  لقن  هبیش  یبا  نبا  فنصم  زا  ار  ربمایپ 
" لامعلازنک  " باتک يدنه و  یقتم 

هک يوحن  هب  ار  همطاف  هناخ  دادـیور  لامعلا  زنک  دوخ  دنمـشزرا  باتک  رد  يافوتم 975 )  ) يدنه یقّتم  نب  فورعم  نیدـلا  ماسح  نب  یلع 
(14 . ) تسین ترابع  لقن  هب  يزاین  نیاربانب ، تسا ، هدرک  لقن  هتشون  فَّنصملا  رد  هبیشیبا  نبا 

" ءافخلا هلازا   " باتک يولهد و 
يهرابرد هتـشون ) یـسراف  نابز  هب  هک   ) ءاـفخلا ۀـلازا  باـتک  رد  ( 1176 - 1114  ) یفنح يدـنه  يوـلهد  میحرلادـبع  يوـلوم  نب  هَّللا  یلو 

: دسیونیم نینچ  هفیقس  مایا  ثداوح 
هناـخ رد  مشاـه  ینب  زا  یعمج  ریبز و  هک : دوب  نیا  نآ  دـمآ و  شیپ  درمـش  ناوت  تالکـشم  عیمج  قوف  هک  رگید  یلکـشم  ماـیا  نیمه  رد 

يریبدت هب  ار  نآ  نیخیش  ترضح  دندربیم و  راک  هب  اهتروشم  تفالخ ، ضقن  باب  رد  هدش ، عمج  اهنع  یلاعت  هللا  یـضر  همطاف  ترـضح 
(15 . ) دندز مه  رب  یتسیاب  هک 

. دوشیم روآدای  میدرک ، لقن  هیبشیبأ  نبا  فَّنصم  زا  ار  نآ  البق  ام  هدرک و  لقن  شردپ  زا  ملسا  نب  دیز  هک  ار  خیرات  ّصن  سپس 
هیرمع هدیصق  میهاربا و  ظفاح  دمحم 

رد وا  تسا . هدش  پاچ  دلج  هد  رد  هک  دراد  یناوید  دراد ، ترهـش  لین  رعاش  هب  هک  يرـصم  رعاش  ( 1351 - 1287  ) میهاربا ظفاح  دمحم 
دییاین و نوریب  رگا  تفگ : دمآ و  یلع  يهناخ  رد  هک  تسا  هتـسناد  نیا  ار  رمع  تاراختفا  زا  یکی  یلع ، رمع و  ناونع  تحت  دوخ  هدیـصق 

! دشاب اجنآ  رد  ربمایپ  رتخد  ول  مشکیم و  شتآ  هب  ار  هناخ  دینکن  تعیب  رکبیبا  اب 
دنتفرگن هدرخ  وا  رب  اهنت  هن  راضح  درک و  تئارق  گرزب  يهسلج  کی  رد  ار  شیوخ  يهدیـصق  میهاربا ، ظفاح  دمحم  هک  تسا  نآ  بلاج 

. دنداد وا  هب  زین  راختفا  لادم  هکلب 
: تسام داهشتسا  رظن و  دروم  هدیصق ، نیا  تیب  هس 

ُرَمُع اَهلاق  ٍّیلَعل  ٍۀلوَق  و 
اهیقلُمب ْمِظعأ  اهِعِماسب  مِرکأ 

اهب کیلع  یِقبأ  كَراد ال  ُتقرح 
اهیف یفطصملا  ُتنب  عیاُبت و  مل  نإ 

اهب هُوُفَی  ٍصْفَحیبأ  ُریغ  ناک  ام 
. اهیِماح ٍناندع و  ِسِراف  َمامأ 

.!؟ یّمهم يهدنیوگ  هچ  يراوگرزب و  يهدنونش  هچ  هب  تفگ  مالسلاهیلع  یلع  هب  ار  نآ  رمع  هک  يراتفگ  و 
نآ رد  یفطـصم  ربمایپ  رتخد  دـنچ  ره  مراذـگیمن  یقاب  نآ  رد  ار  يدـحا  مشکیم و  شتآ  هب  ار  تاهناـخ  ینکن ، تعیب  رگا  تفگ : وا  هب 

. دشاب
(16 . ) تشادن يو  عفادم  ناندع و  راوسهش  ربارب  رد  ار  ینخس  نینچ  نتفگ  تأرج  یسک  رمع )  ) صفحوبا زج 

" ءاسنلا مالعا   " باتک هلاحک و  اضر  رمع 
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: دسیونیم ربمایپ  یمارگ  تخد  یگدنز  حرش  رد  ءاسنلا ، مالعأ  دنمشزرا  باتک  فلؤم  رصاعم و  ققحم  هلاّحک ، اضر  رمع 
... نإ و  لاقف : ۀمطاف ، اهیف  ّنإ  صفحابأ  ای  هل : لیقف  ... 

راک دیاهدراذگ و  نیمز  رب  ار  ادخ  لوسر  هزانج  مسانـشیمن ، امـش  زا  رتدـب  یهورگ  نم  تفگ : داتـسیا و  هناخ  يهناتـسآ  رد  ربمایپ  تخد 
(17 . ) دینادرگرب ام  هب  ار  ام  قح  دینک و  تروشم  ام  اب  هک  نآ  یب  دیاهدرک ، میسقت  دوخ  نیب  ار  تسایر 

*****
572 هبیشیبا 8 / نبا  فنصم  ( 1)

هرامش 4549 ، 490 لادتعالا 2 / نازیم  ( 2)
هرهاق فراعم ، راد  فارشألا 1/586 ط  باسنا  ( 3)

هرامش 860. ، 092 ظافحلا 3 - هرکذت  ( 4)
هرامش 96. ، 162 ءالبنلا 13 / مالعا  ریس  ( 5)

279 لاس ثداوح  ، 65 هیاهنلاو 11 / هیادبلا  ( 6)
. رصم يربکلا ، هیراجتلا  هبتکملا  پاچ  ص 12 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 7)

رایـسب نیخیـش  هب  نادـنمقالع  يارب  خـیرات ، زا  شخب  نیا  املـسم  رـصم . يربکلا ، هیراجتلا  هبتکملا  پاچ  ص 13 ، هسایـسلاو ، همامالا  ( 8)
نبا هک  نآ  لاح  دننک ، دیدرت  هبیتقنبا  هب  هسایسلاو  همامإلا  باتک  تبـسن  رد  هک  دندمآرب  ددصرد  یخرب  اذل  تسا ، هدوب  راوگان  نیگنس و 

فذح پاچ ، ماگنه  هب  ار  نآ  بلاطم  زا  یشخب  نارگفیرحت  هدش و  راچد  فیرحت  تشونرس  هب  باتک  نیا  خیرات ، نف  داتـسا  دیدحلایبا ،
هـسایسلاو همامالا  باتک  مالعا ، رد  یلک  رز  تسا . دوجوم  دیدحلایبا  نبا  يهغالبلا  جهن  حرـش  رد  روبزم  بلاطم  هکنآ  زا  لفاغ  دناهدرک .

هب ار  دـیدرت  کش و  ینعی  دـنراد . لمأت  هبیتق  نبا  هب  باتک  نیا  باستنا  رد  املع  زا  یخرب  دـیازفایم : سپـس  دـنادیم و  هبتق  نبا  راثآ  زا  ار 
هبیتق نبا  راثآ  زا  ار  باـتک  نیا  ( 212 هیبرعلا 1 / تاعوبطملا  مجعم   ) سیکرـس سایلا  هک  نانچمه  شیوخ ، هب  هن  دـهدیم  تبـسن  نارگید 

. دنادیم
هرامش 7306 ، 498 لادتعالا 3 / نازیم  ( 9)

. لاله هبتکم  پاچ  ، 260 دیرفلا 4 / دقع  ( 10)
. هرهاق پاچ  يواجب ، دمحم  یلع  قیقحت  ، 975 باعیتسا 3 / ( 11)
. توریب هفرعملا ، راد  ط  ، 156 رشبلا 1 / رابخا  یف  رصتخملا  ( 12)

1395 ه. هرهاق ، پاچ  يریون ، شراگن  ، 40 بدألا 19 / نونف  یف  برالا  هیاهن  ( 13)
. توریب هلاسرلا ، هسسؤم  ط  هرامش 14138 ، لاّمعلازنک 5/651 ، ( 14)

. روهال ط  یمدیکا ، رشان  ، 29 ءافخلا 2 / ۀلازا  ( 15)
.82 میهاربا 1 / ظفاح  دمحم  ناوید  ( 16)

ءاسنلا 4/114 مالعا  ( 17)

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  هناخ  هب  رمع  هنایشحو  شروی 

. میدرک هراشا  دـندرک  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هناخ  هب  شروی  رب  رمع  میمـصت  رب  تلالد  هک  يربتعم  تایاور  هب  یلبق  شخب  رد 
یم نایب  تنـس  لها  بتک  نیرتربتعم  زا  ار  دنتـسه  رمع  طسوت  موش  میمـصت  نیا  نداد  ماـجنا  هدـننک  ناـیب  هک  ار  یتاـیاور  تمـسق  نیا  رد 

. مینک
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تایفولاب یفاولا  باتک  رد  ماّظن  نخس 
. تسا هدش  فورعم  ماّظن  هب  رثن ، مظن و  رد  شمالک  ییابیز  تلع  هب  هک  تسا  روهشم  نادنمشناد  ابدا و  زا  یلزتعم  ماظن  رایس  نب  میهاربا 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلااهیلع ، همطاف  يهناخ  رد  دزن  یناث  هفیلخ  روضح  هب  هراشا  اب  ماّظن ، زا  يددعتم  ياهباتک  رد 
اهنطب نم  نسحملا  تقلأ  یتح  ۀعیبلا  موی  ۀمطاف  نطب  برض  رمع  ّنا 

طقس دوب  هداهن  نسحم  ار  نآ  مان  تشاد و  محر  رد  يو  هک  يدنزرف  هجیتن ، رد  دز ، همطاف  مکش  رب  رکبیبا  يارب  تعیب  ذخا  زور  رد  رمع 
(1 . ) دش

لادتعالا نازیم  باتک  مرادیبأ و  نبا 
ناک دیوگیم : وا  يهرابرد  یفوک  دامح  نب  دمحأ  نب  دمحم  هک  تسا  یـسک  یفوک  ثّدـحم  مرادیبا ، نبا  هب  فورعم  دـمحم  نب  دـمحا 

. دوب تسار  هار  يهدنیوپ  دوخ ، رمع  رسارس  رد  وا  هرهد ؛ ۀماع  رمألا  میقتسم 
نیا شفعـض  هطقن  دراد ، ترهـش  ثیدح  تفرعم  ظفاح و  هب  وا  ( 2  ) ضفرتی ّهنا  ّالإ  ۀـفرعملا  ظفحلاب و  ًافوصوم  ناک  دـسیونیم : زین  یبهذ 

ره هب  دوش . هدرمـش  ناثدحم  فعـض  طاقن  زا  یکی  تیبلها ، هب  هقالع  هک  تسا  فسات  ياج  ًالوصا  تسا . هتـشاد  لیم  عیـشت  هب  هک  تسا 
: دوشیم هدناوخ  ربخ  نیا  وا  رضحم  رد  هک  دنک  یم  لقن  مرادیبا  نبا  يور ،

نسحمب تطقسأ  یتح  ۀمطاف  سفر  رمع  ّنا 
(3  ) درک طقس  تشاد  نسحم  مان  هب  محر  رد  هک  يدنزرف  وا  هجیتن  رد  دز ، همطاف  رب  يدگل  رمع 

نیطمسلا دئارف  باتک  ینیوج و 
ثدحم ماما ، دیوگیم : نینچ  ینیوج  شداتسا  قح  رد  یبهذ  (، 4  ) تسا یبهذ  خیاشم  زا  ینیوج  هب  فورعم  دیوملا  نب  دمحم  نب  میهاربا 

. نیدلا ردص  مالسالا ، رخف  هناگی ،
هتسشن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هتفگ : وا  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  دنتسم  روط  هب  نیطمسلا » دئارف   » باتک رد  ینیوج 

، دش دراو  ترـضح  نآ  رب  یلع  نب  نیـسح  سپـس  دش . دولآ  کشا  داتفا  نسح  رب  هک  ربمایپ  ناگدید  دـش ، دراو  وا  رب  یلع  نب  نسح  دوب ،
، دـش يراج  زین  ود  نآ  ندـید  اب  ربمایپ  کشا  دـندش ، دراو  ربمایپ  رب  مالـسلاامهیلع  یلع  همطاف و  ود ، نآ  یپ  رد  تسیرگ . ربماـیپ  اددـجم 

: دومرف دندیسرپ ، ار  مالسلااهیلع  همطاف  رب  هیرگ  تلع  ربمایپ  زا  یتقو 
اهبنج و رـسُک  اهثرا و  تعنم  اهّقح و  بصغ  اُهتمرح و  تکهتناو  اهتیب  ّلُّذلا  لخد  دقو  اهب  ّینأک  يدعب  اهب  عنـصی  ام  ُترکذ  اهتیأر  امل  ّینا 

(5  ) ثاغت الف  ثیغتست  باجت و  الف  هادّمحم  ای  يدانت  یه  و  اهنینج ، تطقسا 
، هدـش وا  يهناـخ  دراو  تلذ  منیبیم  اـیوگ  داد . دـهاوخ  خر  وا  يارب  نم  زا  سپ  هک  مداـتفا  ياهنحـص  داـی  هب  مدـید  ار  همطاـف  هک  یناـمز 

طقـس دراد  محر  رد  هک  ار  يدنزرف  هدش و  هتـسکش  وا  يولهپ  هتـشگ ، عونمم  دوخ  ثرا  زا  هدـش ، بصغ  شقح  هتـشگ ، لامیاپ  شتمرح 
شدایرف هب  هب  یـسک  اـما  دـنک ، یم  هثاغتـسا  دـهدیمن ، خـساپ  وا  هب  یـسک  یلو  هادـمحم ! اـی  دـنزیم : داـیرف  هتـسویپ  هک  یلاـح  رد  هدـش 

. دسریمن
یلع مامإلا  باتک  دوصقملا و  دبع  حاّتفلادبع 

لقن هب  ام  هک  تسا  هدروآ  دوخ  باتک  زا  دروم  ود  رد  ار  یحو  يهناـخ  هب  موجه  راـبرد  رد  ناتـساد  يرـصم ، ریهـش  ریبخ و  دنمـشناد  نیا 
: مینکیم هدنسب  اهنآ  زا  یکی 

، صفحابأ ای  هبقع : یف  لوسرلا  تعر  هَّللا و  تفاخ  ۀفئاط  هل  تلاق  اهیف !... نم  یلع  اهّنقرحأل  وأ  َّنجرخَیل  هدیب ، یسفن  يّذلا  و  لاق : رمع  ّنإ 
دنع ءارهزلا  توص  كاذنیح  ّنرو  ّیلع ... هل  ادب  و  همحتقا ... هبرـض و  مث  بابلا ، عرقو  برتقاو  نإ »!... و  یلابی : حاصف ال  ۀـمطاف !... اهیف  ّنإ 
یّتح هبحاص ، فسع  یلع  ّهبر  ناوضر  یف  اهبرقب  دقارلا  اهب  يدعتـست  هَّللالوسر ... تبأ  ای  اهتقلطأ : ۀثاغتـسا  ۀنر  ّالإ  یه  نإف  رادلا ... لخدم 
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دادترا هیمدق  ئطاوم  هعلتبت  ًاقعـص  َّرخی  ول  يزخ  نم  ّدوو  هناوفنع ، هفنع و  باذ  و  هتوربج ، رثألا  یلع  دّدبتف  هباهإ ، ریغ  لدملا  یتاعلا  لّدـبت 
ضاغ دق  ةرسح و  نم  هینیع  بّلقی  ّیلع  ناک  ءارهزلا ، ۀحیـص  مامأ  ۀعوزفملا  ءابظلا  رفاونک  ّرفی  حار  و  عمجلا ، صکن  ام  دنع  و  هیلإ ... هبده 

(6 ... ) هیف صوغت  نأ  هظیغ  نم  ّمهک  هفیس  ضبقم  یلع  هنیمی  عباصأ  تضبقت  و  هّمه ، لقو  هملح ،
ادـخ زا  هک  یهورگ  مشکیم ! شتآ  هب  شناـنکاس  رـس  رب  ار  هناـخ  ـالاو  دـییایب  نوریب  تـسوا ، تـسد  رد  رمع  ناـج  هـک  یـسک  هـب  مـسق 

! دشاب دز : دایرف  اورپ  یب  وا  و  تسا . هناخ  نیا  رد  همطاف  صفحابا ! يا  دنتفگ : دنتشادیم ، هگن  وا  لسن  رد  ار  ربمایپ  تمرح  دندیـسرتیم و 
. دش ادیپ  مالسلاهیلع  یلع  دوش . دراو  روز  هب  ات  دیبوک  رد  هب  دگل  تشم و  اب  سپس  دز ، رد  دمآ و  کیدزن  رمع 

لوسر يا  ردپ ! تفگ : یم  هداد و  رـس  ربمایپ  رتخد  هک  دوب  ياهثاغتـسا  نینط  ادـص ، نآ  دـش . دـنلب  هناخ  يهناتـسآ  رد  ارهز  يهلان  يادـص 
شکرس ات  دنادرگرب ، دوب ، هتفخ  شراگدرورپ  ناوضر  رد  يو  یکیدزن  رد  هک  ار  وا  شباحـصا  زا  یکی  ملظ  تسد  زا  تساوخیم  ادخ ...

زا لبق  درکیم  وزرآ  دنک و  دوبان  ار  شریگتخـس  لمع و  تدـش  دزاس و  لیاز  ار  شتوربج  دـناشن و  دوخ  ياج  هب  ار  اورپ  یب  زارف  ندرگ 
. دباییم رد  ار  وا  هدش  لزان  ياهقعاص  دتفیب ، يو  هب  شمشچ  هک  نیا 

اب ترـسح  ریثاـت و  تدـش  زا  یلع  دـنک ، رارف  ارهز  يهحیـص  ربارب  زا  هدـیمر ، ناوهآ  نوچمه  تساوخیم  رمع  تشگرب و  تیعمج  یتـقو 
دادیم و راـشف  ریـشمش  يهضبق  رب  ار  دوـخ  ناتـشگنا  دـینادرگیم و  ناـنآ  ناـیم  رد  ار  شمـشچ  نارگ ، یهودـنا  هتفرگ و  ضغب  ییوـلگ 

... دور ورف  نآ  رد  مشخ  تدش  زا  تساوخیم 
نُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 

(227/ ءارعش ( ؟ تشگ دنهاوخ  زاب  یهاگ  تشگزاب  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  دناهدرک ، متس  هک  یناسک  و 
*****

ثوحب باتک  هب  ماظن  همجرت  رد  توریب . هفرعملاراد ، پاـچ  یناتـسرهش 1/157 ، لحن  للم و  هرامش 2444 ؛ ، 17 تایفولاب 6 / یفاولا  ( 1)
. دوش هعجارم  لحنلاو 248-3/255  للملا  یف 

همجرت 349. هرامش  ، 577 ءالبنلا 15 / مالعا  ریس  ( 2)
139 لادتعالا 1 / نازیم  ( 3)

هرامش 156 یبهذلا 125 ، خویش  مجعم  ( 4)
. توریب پاچ  ، 34 نیطمسلا 2 / دئارف  ( 5)

زین 193-1/192 277 و  - 274 بلاطیبا 4 / نب  یلع  دوصقملادبع ، حاتفلادبع  ( 6)

رکبابا رمع و  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تیاضر  مدع 

. تفرگ تدش  شا  يرامیب  دراذگ و  تماخو  هب  ور  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  لاح  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  يراخب 5/177  حیحص  رد 
مه اب  رخآ  رد  میتفر و  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ندـید  هب  هک  دـنیوگب  دـننک و  تسرد  دوخ  يارب  یبوخ  هقباـس  هک  دنتـساوخ  رمع  رکبوبا و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترـضح  زا  ود  نآ  يارب  هک  دندرک  اضاقت  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  اذل  تشذگ . ام  زا  ترـضح  میدرک و  حلص 
. دندرک رارصا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دنتشادن . لیم  ناشیا  يو . یسرپلاوحا  هب  دنیایب  ات  دریگب  هزاجا 

رکبوبا و کترح .) هرحلا  کتیب و  تیبلا   ) تسامـش يوناب  مه  هناخ  يوناب  تسامـش و  هناخ  هناخ - دومرف : اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
. دندمآ رمع 

. مینک لصاح  ار  امش  ياضر  هک  میا  هدمآ  دنتفگ : درک . اهنآ  هب  تشپ  راوید و  هب  يور  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
لوبق دیهد . تداهش  نآ  یتسار  هب  تسا . تسار  رگا  میوگیم . هک  ار  هچنآ  دیهدب  لوق  هک  رگم  منزیمن  فرح  امش  اب  نم  دومرف : ترـضح 
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. دندرک
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیآ  یم  ناتدای  دندومرف : اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

؟ دیامرف یم  بضغ  همطاف  بضغ  ببس  هب  دنوادخ  تسا و  دنوادخ  ياضر  همطاف  ياضر 
. یلب دنتفگ :

! متسین یضار  ود  نیا  زا  و  مکانبضغ ! رفن  ود  نیا  رب  نم  هک  شاب  دهاش  ایادخ  دندومرف : اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
ام هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  هک  تفگ  وا  و  تساوخ . هفیلخ  زا  ار  دوخ  ثاریم  ربمایپ  رتخد  هک  نآ  زا  سپ  دـسیونیم : دوخ  حیحـص  رد  يراخب  )

يراخب 5/177) حیحص  ( ) درم ات  تفگن  نخس  وا  اب  رگید  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  میراذگیمن . ثاریم 
: دنشاب یم  هفیرش  هیآ  نیا  زراب  قادصم  رکبابا  رمع و  يراخب  حیحص  رد  تیاور  نیا  هب  هجوت  اب 

بازحا ﴾ 57 ﴿ اًنیِهُّم ًاباَذَع  ْمَُهل  َّدَعَأَو  ِةَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هدامآ ياهدننک  راوخ  باذع  اهنآ  يارب  و  هدرک ، نعل  ار  اهنآ  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  دنهدیم ، رازآ  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  اهنآ  انامه 

. تسا هدرک 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  نایب  رد  مود  هفیلخ  تیصخش 

: دندومرف يا  هبطخ  نمض  شترضح  دننک  بصغ  ناشیا  زا  ار  كدف  دنتساوخ  یم  نیملاظ  نآ  هک  یماگنه  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف 
؟ ... تسا تشهب  لها  نانز  هدیس  همطاف  مرتخد  دومرف  هک  دیا  هدینشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ایآ  مدرم  يا 

. میدینش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  نیا  مسق  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ :
؟ دنک یم  فرصت  تسین  شکلام  هچنآ  دیامن و  یم  لطاب  ياعدا  تشهب  لها  نانز  هدیس  ایآ  دومرف :

قیدصت ار  نانآ  نانخـس  ایآ  دنهد . نم  هب  تقرـس  تبـسن  رفن  ود  ای  دنهد  تداهـش  یتشز  راک  هب  نم  هیلع  رب  رفن  راهچ  رگا  دـیوگ  یم  هچ 
؟ دینکیم

!! منکیم يراج  وت  رب  دح  يرآ و  تفگ : رمع  یلو  درک - توکس  رکبوبا 
لها نانز  هدیس  هیلع  رب  هک  یسک  یتسین . دمحم  نید  رب  ینک  رارقا  هکنآ  رگم  يدرک  تباث  ار  دوخ  یتسپ  یتفگ و  غورد  دومرف : ترـضح 
هدش رفاک  هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  ادخ  هچ  نآ  هب  تسا و  نوعلم  دنک  يراج  وا  رب  ار  يدح  ای  دریذپب  ار  یتداهش  تشهب 

هک ارچ  تسین  زیاـج  ناـش  هـیلع  رب  یتداهـش  هدـینادرگ ) هزیکاـپ  ار  ناـشیا  هدرب و  ناـنآ  زا  ار  اهیدـیلپ  لاـعتم  يادـخ   ) هکناـنآ اریز  تـسا 
. دنا كاپ  يدب  یتشز و  ره  زا  دنموصعم و 

تداهـش یتشز  راک  ای  رفک  ای  كرـش  هب  نانآ  زا  یکی  ای  ناـنآ  هیلع  رب  يا  هدـع  رگا  هک  هدـب  ربخ  نم  هب  ریهطت  هیآ  لـها  هراـبرد  رمع  يا 
؟؟؟ دننزب دح  ار  نانآ  دنیوج و  يرازیب  نانآ  زا  دیاب  ناناملسم  ایآ  دنهد 

. دنناسکی مدرم  ریاس  اب  نانآ  يرآ -  تفگ : رمع 
تمـصع و هیآ  هداد و  رارق  موصعم  ار  نانآ  ادخ  هکارچ  دنتـسین  يواسم  مدرم  ریاس  اب  نانآ  يدـش - رفاک  یتفگ و  غورد  دومرف : ترـضح 

هدرک بیذکت  ار  لوسر  ادخ و  عقاو  رد  دریذپب  ار  ینخس  نانآ  هیلع  رب  سک  ره  هدومن  رود  نانآ  زا  ار  اهیدیلپ  هدرک و  لزان  نانآ  تراهط 
... تسا

*****
83 مقر لصف 19 –   - 307 یفطصملا : بلق  ۀجهب  اهیلع  هللا  مالس  ارهزلا  همطاف 
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يراخب حیحص  زا  یتیاور  رد  رمع ، زا  لقن  هب  هفیقس 

دنرادن و لوبق  باتک  شـش  نیا  هزادنا  هب  ار  یباتک  چیه  نآرق  زا  سپ  اه  ینـس  هک  تسا  هتـس  حاحـص  زا  یکی  يراخب  حیحـص  حیـضوت :
. دنناد یم  حیحص  ار  باتک  شش  نیا  رد  جردنم  بلاطم  هیلک 

: دنک یم  فیرعت  نینچ  رمع  لوق  زا  ار  هفیقس  ناتساد  دوخ  حیحص  رد  يراخب 
هب مه  نم  دـنا . هدرک  عامتجا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  راصنا  هک  دوب  نیا  یکی  دیـسر ، ام  هب  هک  ییاهربخ  زا  تفر ، ایند  زا  ربماـیپ  هک  یتقو 

هفیقـس هب  ار  دوخ  رگیدـکی ، هارمه  ام ، درک و  تقفاوم  رکبوبا  میدـنویپب . دوخ  راـصنا  ناردارب  هب  مه  اـم  اـت  اـیب  هک  مدرک  داهنـشیپ  رکبوبا 
یمیلگ رد  هک  ار  يدرم  راصنا  هفیاط  هک  میدش  هجوتم  میدیسر  هفیقس  هب  هکیماگنه  دندوبن . ام  اب  ناشیا  ناهارمه  ریبز و  یلع و  میدناسر .

اهنآ نارنخـس  میتسـشن و  ناشیا  رانک  رد  ام  دندوب . هدروآ  اجنآ  هب  دوخ  اب  دراد ، بت  تسا و  هدابع  نب  دعـس  دـنتفگ  یم  دـندوب و  هدـیچیپ 
، نیرجاهم هورگ  امـش  اما  مالـسا ، هدرـشف  مه  هب  هدـنمزر و  يورین  مییادـخ و  نارای  اـم  تفگ : ادـخ ، ساپـس  دـمح و  زا  سپ  تساـخرب و 

... دیتسه و كدنا  هرامش  هب  یمدرم 
هب تساخرب و  ياج  زا  شدوخ  سپ  شاب . درـسنوخ  تفگ : دیـشک و  ار  منیتسآ  رکبوبا  هک  میوگب  يزیچ  وا  خساپ  رد  متـساوخ  رمع )  ) نم

: تخادرپ نخس 
نآ زا  رتهب  ای  تفگ  ار  نامه  ای  درکن . راذگورف  مروایب  نابز  رب  متساوخ  یم  نم  هک  ار  يا  هتکن  چیه  شیوخ  نخس  رد  وا  هک  مسق  ادخ  هب 

. دروآ نابز  رب  ار 
: تفگ وا 

رد اهنت  ییاورنامرف ، تفالخ و  اما  دیتسه . نآ  هدـنزارب  لها و  نامگ ، یب  دیدرمـشرب ، دوخ  تازایتما  یبوخ و  زا  ار  هچنآ  راصنا ! هورگ  يا 
هب نم  هک  تسا  نیا  زاـتمم . برع  لـیابق  ناـیم  رد  دنروهـشم و  بسن  بسح و  تفارـش و  ظاـحل  زا  اـهنآ  هک  اریز  تسا ، شیرق  هلیبق  روخ 

تفگب و نیا  دینک . تعیب  وا  اب  باختنا و  تفالخ  هب  دیهاوخب  هک  ار  کیره  ات  منک  یم  داهنـشیپ  ار  نت  ود  نیا  زا  یکی  امـش ، یهاوخریخ 
راصنا زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد  دـماین . مشوخ  نآ  زا  هک  دوب  رخآ  نخـس  نیا  اهنت  درک . یفرعم  ناـنآ  هب  تفرگ و  ار  هدـیبعوبا  نم و  تسد 

: تفگ تساخرب و 
بجرملا اهقیذع  ککحملا و  اهلیذج  انا 

هانپ شا  هیاس  ریز  هب  هک  یتخرد  دـنناراخ و  یم  نآ  اب  ار  نارتش  تشپ  هک  متـسه  یبوچ  نآ  هلزنم  هب  راصنا  هورگ  امـش  ناـیم  رد  نم  ینعی 
. مینک یم  باختنا  يرادمامز  دوخ  يارب  مه  ام  دینیزگرب و  ییاورنامرف  دوخ  يارب  نارجاهم  امش  تسا  نینچ  هک  لاح  دنرب . یم 

تیعقوم نیا  زا  نم  دیدرگ . رهاظ  تدش  هب  فالتخا  یگتـسد و  دنچ  تساخرب و  فرط  ره  زا  ادص  رـس و  وگم و  وگب  نخـس ، نیا  یپ  رد 
زا سپ  مدرک . تعیب  وا  اـب  نم  دروآ و  شیپ  ار  شتـسد  مه  وا  منک . تعیب  وت  اـب  اـت  نک  زارد  ار  تتـسد  متفگ  رکبوبا  هب  مدرک و  هدافتـسا 

... میدرب موجه  هدابع  نبا  دعس  يوس  هب  متفای ، تغارف  رکبوبا  اب  تعیب  راک  زا  هکنیا 
زا هن  دینک و  يوریپ  وا  زا  هن  دنک ، تعیب  تفالخ  هب  يدرم  اب  ناناملسم ، اب  تروشم  رظن و  بسک  نودب  یـسک  رگا  اهفرح ، نیا  همه  زا  دعب 

. دنتسه ندش  هتشک  قحتسم  ود  ره  هک  هدنریگ ، تعیب 
*****

لامعلازنک 3/139 ح2326 ماشه 338-4/336 ، نبا  هریس  ، 120-4/119 یلبحلا ، مجر  باب  دودحلا ، باتک  يراخب ، حیحص 
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دحا گنج  زا  رمع  رارف 

: دیامرف یم  لافنا  هروس  15 و 16  تایآ رد  لاعتم  دنوادخ  مییوگب : هک  تسا  یفاک  گنج ، زا  رارف  شهوکن  رد  ناملسم  دارفا  يارب 
.[ دیزیرگن و   ] دینکن تشپ  نانآ  هب  دیوشیم ، وربور  دننکیم  یشکرکشل  امـش  دض  رب  هک  یلاح  رد  نارفاک  اب  هک  یماگنه  نامیا ! لها  يا 

خزودو تـسا  خزود  شهاـگیاج  دوـش و  ادـخ  يوـس  زا  یمـشخ  راوازــس  دزیرگب ] و   ] دـنک تـشپ  ناـنآ  هـب  تیعقوـم  نآ  رد  سک  ره  و 
. دشاب نمشد ] هب  هلمح  يارب  نادهاجم  زا  سفن  هزات   ] یهورگ هب  نتسویپ  ای  نمشد ، اب  دربن  همادا  تهج  رگم  تسا ، يدب  هاگتشگزاب 
شیرق دزن  هئمق  نبا  تسا . ربـمغیپ  هک  تشادـنپ  و  تشک ، ار  وا  درک و  هلمح  ریمع  نب  بعـصم  هب  هئمق  نبا  هـک  دوـب  دـحا  گـنج  زور  رد 

هتـشک دمحم  دش ! هتـشک  دمحم  دنتفگ : یم  دـنداد و  یم  هدژم  رگیدـکی  هب  زین  ناکرـشم  تسا ! هتـشک  ار  ربمغیپ  هک  داد  هدژم  تشگرب و 
. تشک ار  وا  هئمق  نبا  دش !

تیاکح دنوادخ  هکنانچ  دنداهن . رارف  هب  يور  یمظن ، یب  اب  دـندش و  هدـنکارپ  یلک  هب  و  دـش ، هدـنک  اج  زا  ناناملـسم  ياهلد  ربخ ، نیا  اب 
هب ار  ناتیازس  ادخ  دناوخ و  یم  ار  امش  ناتلابند  زا  ربمغیپ  دیدرک و  یمن  انتعا  یـسک  هب  دیتفر و  یم  الاب  هوک  زا  هک  یماگنه  هک : دنک  یم 

(. 1  ) داد یمغ  يور  یمغ 
، متـسه ربمغیپ  نم  دییایب . ادخ ! ناگدنب  ادخ ! ناگدنب  دومرف : یم  داد و  یم  ادن  ار  اهنآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زور  نآ  رد 

يروط اهنآ  یلو  تشاد ، رارق  اهنآ  رخآ  رد  هکنیا  اب  دناوخ ، یم  ار  نانآ  نآ ، ریظن  ادص و  نیا  اب  تسوا  ِنآ  زا  تشهب  دـنام  تباث  سک  ره 
! دنتشادن هجوت  یسک  هب  هک  دندرک  یم  رارف 

نایم رد  نارگید  نافع و  نب  نامثع  هک  دیـسر  نایاپ  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  هلیـسو  هب  رارف  دنـسیون : یم  دوخ  خیرات  رد  ریثا  نبا  يربط و 
 - ربمغیپ یتقو  دنتـشگ . زاب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  سپـس  دـندنام ، اجنآ  رد  زور  هس  دـنتفر و  صوعا  هب  اهنآ  دـندوب ، ناشیا 

(2 ! ) دیتفاترب يور  گنج  زا  امش  دومرف : دید  ار  اهنآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
هب عجار  هک  یبتک  همه  رد  ناشیا ، هب  ربمغیپ  راتفگ  نانآ و  دـعب  زور  هس  تشگزاـب  گـنج و  زا  ناـمثع و ).. رمع ، رکباـبا ،  ) هدـع نیا  رارف 

. تسا هدمآ  دنا ، هتفگ  نخس  لیصفت  هب  دحا  گنج 
رجاـهم نادرم  زا  یهورگ  هحلط و  رمع و  هب  کـلام  نب  سنا  يومع  رـضن  نب  سنا  هک : دـنا  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  ریثا  نبا  يربط و  زین  و 

؟ دیگنج یمن  ارچ  دیسرپ : دنا ، هدیشک  گنج  زا  تسد  دید  دروخرب ،
. دیریمب مه  امش  درُم ، ربمغیپ  هک  هنوگنامه  هب  دینک ؟ یم  هچ  ربمغیپ  زا  دعب  دیسرپ : دش . هتشک  ربمغیپ  دنتفگ :

شرهاوخ زج  و  دـنتفای ، مخز  ياج  داتفه  يو  ندـب  رد  شگرم  زا  دـعب  دـش . هتـشک  ات  دومن  راکیپ  نادـنچ  درک و  هلمح  نمـشد  هب  سپس 
! تخانش شیابیز  ناتشگنا  هلیسو  هب  ار  شردارب  زین  وا  تخانشن و  ار  وا  یسک 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دندینـش  یتقو  دندوب ، اهنآ  نایم  رد  هحلط  رمع و  هک  ناناملـسم  زا  يا  هدع  دینـش  سنا  دنـسیون : یم  نیخروم 
هتفاترب يور  گنج  نیا  زا  هک  نیقفانم  سیئر   ) لولـس یبا  نبا  هّللادبع  دزن  ام  يوس  زا  یـسک  شاک ! يا  دنتفگ : تسا ، هدش  هتـشک  هلآو - 

!! تفرگ یم  ام  يارب  میوش -  هتشک  هکنآ  زا  شیپ  نایفسوبا -  زا  يا  همان  ناما  تفر و  یم  دوب )
دّمحم هک  تین  نامه  هب  هدشن ؟ هتـشک  هک  دّمحم  يادخ  تسا ، هدـش  هتـشک  ربمغیپ  هک  دـشاب  تسار  رگا  مدرم ! يا  تفگ : رـضن  نب  سنا 
دیگنج سپس  میوج ، یم  يرازیب  دنا ، هدرک  اهنیا  هچنآ  زا  مبلط و  یم  شزوپ  وت  زا  نانیا  هتفگ  زا  نم  ایادخ ! دینک . گنج  درک ، یم  داهج 

. دنا هدروآ  دنا ، هتـشون  ار  دحا  گنج  يارجام  هک  یناخروم  مامت  زین  ار  ناتـساد  نیا  هتاکربو .-  هیلع  هّللا  ناوضر  دیـسر -  تداهـش  هب  ات 
(3)

*****
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. دینک هعجارم   108 ریثالا ج 2 /  نبا  لماکلا  باتک  هب  دروم  نیا  رد  . 153 نارمع : لآ  ةروس  ( 1)
فورعم ص 411، مشاهل  یفطصملا  ةریـس  ، 227  / ۀیبلحلا ج 2 ةریـسلا  ، 110 ریثالا ج 2 /  نبال  لـماکلا  ، 203 يربطلا ج 2 /  خـیرات  ( 2)
 / ریثک ج 3 نبال  ۀیوبنلا  ةریسلا  ، 28 ۀیاهنلاو ج 4 /  ۀیادبلا  ، 84 راحبلا ج 20 /  دیفملا ص 48 ، خیشلل  داشرالا  ، 524 نایبلا ج 2 /  عمجم 

قدصلا ج 3 ق 1 ص 362. لئالد  . 89 روثنملا ج 2 /  ردلا  ، 20 لاقو ج 15 /   21 یلزتعملل ج 15 /  جهنلا  حرش  ، 55
دمحم ةایح  بادالا ص 179  بابل  20 و 21 و 22 و 24 و 25 ، جو 15 /   276 يدیدحلا ج 14 /  جهنلا  حرـش  دحأ : زور  رد  رمع  رارف  ( 3)

فورعم ص 411، مشاهل  یفطصملا  ةریس  ، 67 يزارلا ج 9 /  ریسفت  24و 53 ، راحبلا ج 20 /  دیفملل ص 48 ، داشرالا  لکیهل ص 265 ،
ةایح ، 242 لامعلا ج 2 /  زنک  ، 358 قدصلا ج 2 /  لئالد  80 و 88 ، روثنملا ج 2 /  ردلا  نع ،  246 مظعالا ج 4 /  یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا 

.108 خیراتلا ج 2 /  یف  لماکلا  ، 114 یمقلا ج 1 /  ریسفت  ، 609 يدقاولل ج 2 /  يزاغملا  ، 497 ۀباحصلا ج 3 / 

ربیخ گنج  زا  رارف 

. دنداتـسرف ربیخ  تمـس  هب  یعمج  هارمه  ار  وا  دـنداد و  رکبوبا  تسد  هب  ار  مچرپ  دندیـسر ، ربیخ  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو 
رارف زین  وا  یلو  دنداتـسرف  ربیخ  هب  یعمج  هارمه  هب  ار  رمع  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مود  هعفد  درک . رارف  درکن و  یگداتـسیا  وا  یلو 

(1 . ) درک
: دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 

یمنرب يور  گنج  زا  دنراد و  تسود  ار  وا  مه  ربمغیپ  ادخ و  و  دراد ، تسود  ار  ربمغیپ  ادخ و  هک  متسرف  یم  هعلق  يوس  هب  ار  يدرم  ادرف 
. دیاشگب وا  تسد  هب  ار  هعلق  دنوادخ  و  دبات .

یّلـص مرکا -  ربمغیپ  دوب . مشچ  ِدرد  هب  التبم  زور  نآ  رد  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دنـشاب . نآ  حتاف  نآ  هک  دنتـشاد  دیما  مادـک  ره  نازابرس 
. نک تکرح  دومرف : وا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا 

. منیب یمن  ار  ییاج  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : مالّسلا -  هیلع  یلع - 
. داد شتسد  هب  ار  مالسا  مچرپ  دیشک و  مالّسلا -  هیلع  یلع -  مشچ  هب  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 

! منک گنج  زیچ  هچ  هب  هّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  مالّسلا -  هیلع  یلع - 
مرتحم نم  فرط  زا  ناشلام  نوخ و  دنتفگ ، ار  نیا  هک  یتقو  هّللا  لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشا  هّللا و  ّالا  هلاال  نا  دهـشا  دنیوگب : هکنیا  هب  دومرف :

. درک حـتف  تفر و  ربیخ  نایدوهی  تاقالم  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تسادـخ . اب  مه  اهنآ  باـسح  دـننکن ، ادا  ار  نآ  قح  هکنیا  رگم  تسا .
(2)

*****
دنـس اب  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  سپـس  تسا . هدرک  لقن  میتفگ  هک  وحن  نیمه  هب  دوخ ، باتک  رد  يروباـشین  مکاـح  ار  ثیدـح  نیا  ( 1)

. تسا هدروآ  كردتـسم  صیخلت  رد  نآ  تحـص  هب  حیرـصت  اب  یبهذ  دنا - ! هدرکن  تیاور  ملـسم  يراخب و  یلو  تسا ، هدش  لقن  حیحص 
169 ح 233 و 234 و رکاسع ج 1 /  نبال  قشمد  خـیرات  نم  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ماـمالا  ۀـمجرت  عجار : ربیخ : زور  رد  رمع  رکبوبا و  رارف 

ریمأ صئاصخ  یلزاغملا ص 181 ح 217 ط 1 ، نبال  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  235 و 236 و 240 و 241 و 247 و 261 و 262 ط 1 ،
عمجم ، 38 ریدغلا ج 1 /  ، 186 ۀیاهنلاو ج 4 /  ۀیادبلا  ، 353 دمحأ ج 6 /  دنسم  ، 21 ۀباغلا ج 4 /  دسأ  یئاسنلل ص 52 و 53 ، نینمؤملا 
زازبلا دنسم  صاوخلا ، ةرکذت  ، 282 مظعالا ج 3 /  یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  ، 154 ۀبیش ج 6 /  یبأ  نبا  فنصم  122 و 124 ، دئاوزلا ج 9 / 

177 ح 242 و 243 و 247، رکاسع ج 1 /  نبال  قشمد  خیرات  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  ، 149 ریثالا ج 2 /  نبال  لماکلا  ج 1 ،
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نولوط ص 52. نبال  ۀیبهذلا  تارذش 
دئارف مینک : یم  هراـشا  اـهنآ  زا  يا  هشوگ  هب  طـقف  اـجنیا  رد  اـم  هک  تسا  هدـمآ  یخیراـت  ییاور و  بتک  زا  يرایـسب  رد  ثیدـح  نیا  ( 2)
نویع ، 38 مکاحلل ج 3 /  كردتسملا  ، 151 دئاوزلا ج 6 /  عمجم  ، 100 یناربطلل ج 2 /  ریغـصلا  مجعملا  259 ح 200 ، نیطمسلا ج 1 / 

163 ح 227 و 228 و 229 و 230 و 231، رکاسع ج 1 /  نبال  قشمد  خـیرات  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  ماـمالا  ۀـمجرت  ، 132 ج 2 /  رثالا 
، رـصمب ةرماعلا  121 ط  ملسم ج 7 /  حیحـص  ، 22 يراخبلا ج 5 /  حیحـص  ۀـیردیحلا ، يزوجلا ص 24 ط  نب  طبـسلل  صاوخلا  ةرکذـت 
. لوبمالسا ةدوملا ص 48 ط  عیبانی  ، 62 ءایلوالا ج 1 /  ۀیلح  ، 106 یقهیبلل ج 9 /  يربکلا  ننسلا  ۀیردیحلا ، یئاسنلا ص 55 ط  صئاصخ 

هلسلس گنج  زا  رمع  رارف 

هب ار  رکبوبا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  تسخن  اریز  دوب ؛ ربیخ  گنج  لثم  مه  گـنج  نیا  دوب . لـمر  يداو  رد  هلـسلس  گـنج 
هیلع یلع -  اهنآ  زا  دـعب  یلو  درک ، رارف  شنامرف  تحت  دارفا  اب  زین  وا  داتـسرف ، ار  رمع  سپـس  تخیرگ ، رکـشل  اب  وا  یلو  داتـسرف ، نادـیم 
هدرک لقن  داشرا  باتک  رد  لیـصفت  هب  ار  دربن  نیا  دـیفم  خیـش  تشگرب . ناریـسا  میانغ و  اب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  داتـسرف و  ار  مالّـسلا - 

(1 . ) تسا
زین گنج  نآ  رد  داد . يور  صاع  نبورمع  یهدنامرف  هب  ترجه  متفه  لاس  رد  هک  تسا  لسالـسلا  تاذ  گنج  زا  ریغ  هلـسلس  گنج  نیا 

(2 . ) دنا هتفگ  ناخروم  مومع  هکنانچ  دندوب ، صاع  نب  ورمع  یهدنامرف  تحت  حارج ، هدیبع  وبا  رمع و  رکبوبا ،
*****

. ۀیردیحلا 61 ط  دیفملا ص 60 -  خیشلل  داشرالا  ( 1)
.190 ۀیبلحلا ج 3 /  ةریسلا  ، 156 ریثالا ج 2 /  نبال  لماکلا  272 و 274 ، ماشه ج 4 /  نبال  ۀیوبنلا  ةریسلا  ( 2)

نینح گنج  زا  رمع  رارف 

گنج هب  تشپ  دندرک و  رارف  هک  یناسک  نایم  رد  دروخ . تسکش  تشاد -  زابرس  رازه  هدزاود  هک  مالـسا -  رکـشل  نینح  گنج  زور  رد 
. دوب باطخ  نب  رمع  ریثک  نبا  لقنو  يراخب  هتفگ  هب  دندومن 

ارچ متفگ : رمع  هب  نم  دنتخیرگ . باطخ ، نب  رمع  هلمج  زا  ناناملسم و  نینح ، گنج  رد  هک  دنک  یم  تیاور  يراصنا  هداتق  وبا  زا  يراخب 
! تسادخ راک  تفگ : رمع  دننک . یم  رارف 

*****
قدصلا ج 3 ق لئالد  مکترثک ، مکتبجعأ  ذإ  نینح  مویو  یلاعت : هلوق  باب  ریسفتلا  باتک  يراخبلا  حیحص  نینح : زور  رد  رمع  رارف  دانـسا 

لئالد یجشوقلل ص 486 ، دیرجتلا  حرش  مالسلا : هیلع  یلع  ریغ  دحأ  یف  تبثی  مل  فورعم ص 618 . مشاهل  یفطصملا  ةریس  1 ص 362 ،
 / جاجتحالا ج 1 69 و 86 و 87 و 113 ، راحبلا ج 20 /  دیفملل ص 49 ، داشرالا  یجنلبشلل ص 87 ، راصبالا  رون  هنع ،  357 قدصلا ج 2 / 

لکیه نیسح  دمحمل  دمحم  ةایح  ، 199

تموکح نارود  لامعا  اه و  تعدب 

ناذا رد  تعدب 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 51 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رمع یلو  (. 1  ) تسا هدوب  ناذا  زا  یئزج  لمعلا " ریخ  یلع  یح   " هلا هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هک  دنتـسه  قفتم  ینـس  هعیش و 
مود هفیلخ  دسیون : یم  تنس ) لها  ياملع  زا   ) یچشوق دنک . فذح  ناذا  زا  ار  لمعلا " ریخ  یلع  یح   " تفرگ میمـصت  شتفالخ  نامز  رد 

ماـجنا یـسک  ره  مناد و  یم  مارح  منک و  یم  يریگولج  نآ  زا  نم  هک  دوب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ناـمز  رد  زیچ  هس  تفگ : ربـنم  رد 
(!!! 2  ) لمعلا ریخ  یلع  یح  نتفگ  عتمت و  جح  نانز ، هعتم  مناسر : یم  رفیک  هب  دهد 

تـساه لمع  نیرتهب  زامن  دننک  یم  روصت  مدرم  لمعلاریخ  یلع  یح  دـیوگ  یم  نذوم  یتقو  درک : نایب  نینچنیا  ار  تعدـب  نیا  تلع  رمع 
(3 ! ) دنورن داهج  هب  تسا  لامعا  نیرتهب  زامن  هک  روصت  نیا  رطاخ  هب  ادابم  و  دنروآ . یم  زامن  هب  ور  دننک و  یم  كرت  ار  اهراک  همه  اذلف 

*****
نع امک  یعامجا  مهدـنع  لب  ۀـیمامالا  تلاق  هبو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  دـهع  یلع  ناذـالا  یف  ناـک  لـمعلا "  ریخ  یلع  یح  ( " 1)

،525  - 524 یقهیبلا ج 1 /  ننـس  عجار : مهریغ : هب  فرتعا  لـب  اـمهریغو ، ص 81  رهاوـجلا ج 9  راصتنالا ص 39  یف  یضترملا  دیـسلا 
راحبلا ، 686  - 685 ۀعیشلا ج 4 /  ثیداحأ  عماج  نییبلاطلا ص 297 ، لتاقم  دوعسلا ص 100 ، دعس  105 ط 1382 ه  ۀیبلحلا ج 2 /  ةریسلا 

 / ۀعبرالا ج 5 بهاذـملاو  قداصلا  مامالا  و 192 ،  291 راخزلا ج 2 /  رحبلا  ۀـجل  نم  ۀجرختـسملا  راثالاو  راـبخالا  رهاوج  ، 107 ج 84 / 
راحبلا ، 45 مالسالا ج 1 /  مئاعد  ، 32 یناکوشلل ج 2 /  راطوالا  لین  ، 268 نازیملا ج 1 /  ناسل  ، 139 یبهذلل ج 1 /  لادتعالا  نازیم  ، 283

،266 لامعلا ج 4 /  زنک  ، 276 دـمحأ ج 3 /  دنـسم  شماهب  لامعلا  زنک  بختنم  ، 42 جو 2 /   542 ریـضنلا ج 1 /  ضورلا  ، 179 ج 84 / 
فورعم ص 274. مشاه  دیسلل  یفطصملا  ةریس  یفرعلل ص 38 ، یمالسالا  هقفلا  يدابم  نع  99 و 100  قدصلا ج 3 /  لئالد 

 / ریدغلا ج 6 رینتسملا ، یف  يربطلا  نع   158 يرویسلل ج 2 /  نافرعلا  زنک  ۀمامالا ، ثحبم  ناریا ص 484  یجشوقلل ط  دیرجتلا  حرش  ( 2)
یضایبلل ج. میقتسملا  طارصلا  يدضعلا ، حرش  یلع  هتیشاح  یف  ینازاتفتلا  نع   192 راثالاو ج 2 /  رابخالا  رهاوج  ، 213

یح ناذالا "  نم  فذح  ئش  يال  ینربخأ  سابع  نبال  تلق  لاق : ۀمرکع  نع  ناذالا ؟ نم  لمعلا "  ریخ  یلع  یح  فذح "  یف  ببسلا  ( 3)
یف ثوحبو  تاسارد  عجار : ناذالا . نم  اهفذح  کلذلف  داهجلا  اوعدـیو  ةالـصلا  یلع  سانلا  لکتی  نأ ال  رمع  دارأ  لاق : لمعلا "  ریخ  یلع 

 / عئارشلا ج 2 للع  156 و 140 ، راحبلا ج 84 /  ، 144 مالسالا ج 1 /  مئاعد  ، 202 حاضیالا ص 201 -  نع   238 مالسالاو 1 /  خیراتلا 
مشاه دیسلل  یفطصملا  ةریـس   42 ریـضنلا ج 2 /  ضورلا  یفرعلل ص 38 ، یمالـسالا  هقفلا  يداـبم  نـع   100 قدـصلا ج 3 /  لـئالد  ، 56

.97 مظعالا ج 3 /  یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  فورعم ص 274 ،

حبص ناذا  رد  تعدب 

، تسا هدیباوخ  رمع  دید  دـنک ، ادـص  زامن  يارب  ار  وا  ات  دـمآ  باطخ  نب  رمع  دزن  رمع  نذؤم  دـسیون : یم  أطوم  باتک  رد  سنا  نب  کلام 
(1 . ) دهد رارق  حبص  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  نذؤم ، داد  روتسد  مه  رمع  تسا . باوخ  زا  رتهب  زامن  ینعی  مونلا . نم  ریخ  ةالصلا  تفگ : سپ 
هب رمع  هک  تسا  هدروآ  دوخ  ننـس  رد  ینطقراد  ار  بلطم  نیا  دـسیون : یم  کـلام  أـطوم  حرـش  رد  تیاور  نیا  رب  دوخ  قیلعت  رد  یناـقرز 

(2 . ) مونلا نم  ریخ  ةالصلا  مونلا ، نم  ریخ  ةالصلا  وگب : يدیسر  حالفلا  یلع  ّیح  هب  حبص  زامن  رد  یتقو  تفگ : دوخ  نذؤم 
. دنا هدومن  تیاور  ار  نآ  زین  ّتنس  لها  گرزب  ناثّدحم  ریاس  تسا . هدرک  لقن  هورع  نب  ماشه  زا  هبیش  یبا  نبا  ار  ثیدح  نیا 

*****
. توریب کلام ص 58 ح 151 ط  مامالل  أطوملا  ( 1)

ةالصلل ص25 ءادنلا  یف  ءاج  ام  ( 2)

قالط رد  تعدب 
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هب راب  ود  درم  نآ  زا  لبق  هک  تسا  یقالط  نیموس  دوش ، یمن  لالح  یعرـش ، للحم  اب  زج  هدـنهد  قالط  يارب  هقلطم  نز  هک  یموس  قالط 
. دشاب هدرک  عوجر  دوخ  هداد  قالط  نز 

، دـهد قالط  هک  راب  نیموس  يارب  سپـس  تسا ، هدرک  عوجر  هداد و  قالط  مود  راب  هدومن  عوجر  هداد و  قـالط  راـب  کـی  هک  اـنعم  نیا  هب 
هک تسا  فورعم  هقالط  هس  نامه  نیا  دوش . رتسبمه  هقلطم  نز  اب  لّلحم  ناونع  هب  یـصخش  هکنیا  رگم  دش  دـهاوخن  لالح  وا  يارب  رگید 

. دریگب سامت  يو  اب  يرگید  رهوش  هکنیا  رگم  دوش  یمن  لالح  رهوش  يارب  نز 
هک یشور  هب  رمع  تفالخ  زا  يرادقم  رکبوبا و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامز  رد  ینـس  هعیـش و  قافتا  هب  ندرک  هقالط  هس  هلاسم 

زئاج ار  هلـصاف  نودب  سلجم و  کی  رد  ندرک  هقالط  هس  و  درک . ضوع  ار  ادـخ  مکح  شتفالخ  نامز  رد  رمع  یلو  دـش . هداد  حرـش  دوب 
. دنتسه حیرص  رمع  هب  تعدب  نیا  تبسن  رد  تنس  لها  تایاور  و  تسناد .

 - ربمغیپ رـصع  رد  موس  قـالط  تفگ : هک  هدـش  تیاور  تسا -  حیحـص  یگمه  هک  ددـعتم -  قرط  هب  ساـبع  نبا  زا  هک  یتیاور  هلمج  زا 
هب يدایز  قوش  هک  يرما  هرابرد  مدرم  تفگ : رمع  یلو  دوب ، ناسکی  رمع ، تفالخ  ناـمز  لوا  لاـس  ود  رکبوبا و  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

و  ) ظفل کی  اب  قالط  هس )  ) هنوگنیدـب و  مینادـب ! زیاج  ناـشیا  يارب  مینک و  اـضما  ار  نآ  مه  اـم  تسا  بوخ  دـننک ، یم  هلجع  دـنراد ، نآ 
(1 !) درک زیوجت  اهنآ  يارب  ار  هلصاف ) نودب 

رگم دوش  یم  دبا  مارح  وا  رب  نز  ًاثالث  ٌِقلاط  ِْتنَا  دیوگب : شنز  هب  هلـصاف  نودـب  اج و  کی  يدرم  رگا  داهن  انب  رمع  هک  یتعدـب  قبط  ینعی 
! دوش رتسبمه  هقلطم  نز  اب  للحم  ناونع  هب  یصخش  هک  نیا 

*****
 / ریدغلا ج 6 ، 279 روثنملا ج 1 /  ردلا  ، 127 يراسلا ج 8 /  داشرا  ةرماعلا ، 184 ط  ثالثلا ج 4 /  قالط  باب  قالطلا  ملـسم ك  حیحص 

.130 یبطرقلا ج 3 /  ریسفت  ، 336 یقهیبلا ج 7 /  ننس  ، 314 دمحأ ج 1 /  دنسم  ، 178

حیوارت تعدب 

ناـمز رد  دوـب و  باـطخ  نبرمع  درک ، ّتنـس  ار  ناـضمر  هلفاـن  رد  تعاـمج  هک  یـسک  نیتـسخن  هک  تـسا  نـیا  صوـصن  يا  هراـپ  رهاـظ 
نادب ار  مدرمو  داد  يأر  رما  نیا  هب  ناسحتسا  اب  رمع  اّما  تشادن . دوجو  يزیچ  نینچ  رکبوبا  تفالخ  هرود  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ

زین تنـس  لـها  ناـگرزب  رمع  تعدـب  نیا  هب  و  تسا ! یبوخ  تعدـب  تفگ  یم  اـّما  تسا  تعدـب  نیا  هک  دوب  فرتعم  دوخ  درک و  بیغرت 
: دنا هدروآ  دوخ  بتک  رد  دنا و  هدرک  فارتعا 

يراخب حیحص  رد  حیوارت  تعدب  رب  رمع  فارتعا 
دجـسم هب  باطخ  نبرمع  اب  ناضمر  ياهبـش  زا  یبش  تفگ : هک  هدرک  لـقن  يراقلادـبع  نب  نامحرلادـبع  زا  ریبز ، نب  ةورع  زا  باهـش  نبا 

دیدـب نیا  نوچ  رمع  دوب . لوغـشم  زامن  هب  دوخ  ماوقا  اب  يدرم  ًاـضعب  دـناوخ و  یم  زاـمن  دوخ  يارب  سکره  دـندوب و  قرفتم  مدرم  میتفر ،
رگید بش  تشامگ . تماما  هب  ار  بعک  نبّیبا  میمـصت  نیا  یپ  رد  و  تسا . رتهب  میروآ  درگ  ماما  کی  اب  ار  اهنیا  رگا  نم  هدـیقع  هب  تفگ :

هک يزامن  هتبلا  تسا ! یبوخ  تعدـب  نیا  هذـه  ۀـعدبلا  معن  تفگ : رمع  دـندناوخ ، یم  زامن  تعامج  هب  مدرم  میتفر و  دجـسم  هب  قافتا  هب 
. دوب دهاوخ  رتهب  دوش  هماقا  بش  لّوا  هکنیا  زا  بش  رخآ  ینعی  دنناوخب ; ندیباوخ  زا  سپ 

. نیحیحصلا نیب  عمجلا  نع  سواط ص 445  نبال  فئارطلا  ، 114 کلام ج 1 /  أطوم  ، 252 حیوارتلا ج 2 /  يراخبلا ك  حیحص 

زامن تئارق  رد  تعدب 
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نآ ياضق  و  درک . كرت  برغم  زامن  لوا  تعکر  ود  زا  یکی  رد  ار  هروس  دمح و  تئارق  رمع  دیوگ : یم  عیانـصلا  عیادـب  رد  ءاملعلا  کلم 
درک و كرت  ار  هروـس  دـمح و  تئارق  ءاـشع  زاـمن  زا  لوا  تعکر  ود  زا  یکی  رد  ناـمثع  نینچمه  و  درک . تئارق  دـنلب  رخآ  تعکر  رد  ار 

! درک تئارق  دنلب  رخآ  تعکر  رد  ار  نآ  ياضق 
موس و تعکر  رد  ار  نآ  ياـضق  و  درک . كرت  ءاـشع  زاـمن  لوا  تعکر  ود  ره  رد  ار  هروـس  تئارق  ناـمثع  دـسیون : یم  رگید  ياـج  رد  و 

(1 ! ) درک تئارق  دنلب  ءاشع  زامن  مراهچ 
شور اب  هطبار  رد  دشاب . یم  زامن  رد  تعدـب  یعون  عطق  روط  هب  دـشاب و  یمن  بهاذـم  زا  کی  چـیه  لوبق  دروم  ندـناوخ  زامن  هویـش  نیا 
: مینک یم  افتکا  تنس  لها  بتک  زا  تیاور  کی  هب  اجنیا  رد  دراد . دوجو  ینوارف  تایاور  ینس  هعیش و  بتک  رد  ندناوخ  زامن  حیحص 

شزامن دناوخن  ار  نآ  زا  رتشیب  دـمح و  هروس  سک  ره  دـندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  تماص  رـسپ  هدابع 
(2 . ) تسین تسرد 

*****
173 ریدغلا ج 8 /  ءاملعلا 1/111 و 172 ، کلم  عیانصلا  عیادب  ( 1)

یئاسن ننس  یقهیب 2/38 و 61 ، ننس  يذمرت 1/34و 41 ، ننس  دوادوبا 1/131 ، حیحص  ملسم 1/155 ، حیحص  يراخب 1/302 ، حیحص  ( 2)
يوغب حیباصملا  مزح 3/236 ، نبا  یلحملا  مالا 1/93 ، باتک  دمحا 5/314 ، دنسم  هجام 1/276 ، نبا  ننس  یمراد 1/283 ، ننس  ، 2/137

... يربکلا 1/70 و ۀنودملا  ، 1/57

رادراب نز  هدع  رد  تعدب 

لمح عضو  میاّفوتم ، رهوش  هدـع  ياضقنا  زا  لبق  نم  هک  درک  اتفتـسا  رمع  زا  ینز  هک  تسا  هدومن  تیاور  نامیالا  بعـش  باتک  رد  یقهیب 
هدـع هک  درک  تیاور  درک و  ضارتعا  يو  هب  بعک  نب  یبا  یلو  درذـگب . زور  هد  هام و  راهچ  اـت  دـنک ، ربص  دـیاب  هک  داد  اوتف  رمع  مدرک .

. دنک رهوش  هک  تسا  زیاج  زور  هد  هام و  راهچ  لیمکت  زا  لبق  نآ ، زا  سپ  و  تسوا . لمح  عضو  نز ، نیا 
نب یبا  رظن  دعب  اما  درکن . یمکح  یلو  تشگرب ، دوخ  ياوتف  زا  سپـس  مونـش . یم  يونـش ، یم  وت  ار  هچنآ  مه  نم  تفگ : نز  هب  مه  رمع 

رهوش هک  تسا  زیاج  تسا . هتفرن  كاخ  هب  هداتفا و  تخت  يور  زونه  شرهوش  هزانج  درک و  لـمح  عضو  رگا  تفگ  تفریذـپ و  ار  بعک 
دنا . هدرک  لمع  زرط  نیمه  هب  ام  نامز  ات  زین  هعبرا  بهاذم  ناوریپ  دنک .

*****
لامعلازنک ج5ص166 ۀسمخلا ص 433 و  بهاذملا  یلع  هقفلا 

. تساهنآ لمح  عضو  رادراب  نانز  هدع  دیامرف : یم  قالط  هروس  هیآ 4  رد  دنوادخ  هکیلاح  رد 

تیم زامن  ریبکت  رد  تعدب 

ریبکت راـهچ  دـیاب  هک  دیـسر  شرظن  هب  مود ، هفیلخ  یلو  تفگ ، یم  ریبکت  جـنپ  تاوما ، رب  زاـمن  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
دننام دنا ؛ هدرک  حیرصت  انعم  نیا  هب  ننـست  لها  ناگرزب  زا  یهورگ  دنیوگب . ریبکت  راهچ  تّیم ، زامن  رد  هک  تشاداو  ار  مدرم  سپ  تفگ ،

نبا لماک  هیـشاح  رد  هک  رظانملا  ۀضور  باتک  لاس 23  ثداوح  رد  هنحـش  نبا  افلخلا و  خـیرات  رد  يرکـسع  لاله  وبا  زا  لقن  هب  یطویس 
. عبتتم ياملع  ریاس  هدیسر و  عبط  هب  ریثا 

*****
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.245 ریدغلا ج 6 /  ، 31 خیراتلا ج 3 /  یف  لماکلا  میدق ، 203 ط  لماکلا ج 1 /  شماهب  ۀنحشلا  نبال  رظانلا  ۀضور 

تنس لها  هقف  رد  سایق  راذگ  هیاپ  باطخ  نب  رمع 

هک دنا  هدرک  لقن  يرعشا  یسوموبا  هب  رمع  زا  یئاضق  یتموکح و  لمعلا  روتسد  هرابرد  يا  همان  یمالـسا  ناراگن  خیرات  ثیدح و  ناظفاح 
تهج رد  یمالـسا  نوناق  کی  یهقف و  هدعاق  کی  ناونع  هب  ار  سایق  وا  هکنیا  و  تسا . سایق  ندومن  حرطم  رد  رمع  یمدـق  شیپ  رگ  نایب 

رب لمتـشم  دوب و  قارع  تموکح  یلاو  رمع  فرط  زا  هدربمان  هک  دش  هتـشون  یماگنه  همان  نیا  درک . يراذگ  هیاپ  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا 
: تسا زارف  نیا 

. کلذ دنع  رومالا  سق  لاثمالا و  هابشالا و  فرعا  مث  هنس . هللا و ال  باتک  یف  سیل  امم  كردص  یف  جلجلت  امیف  مهفلا  مهفلا 
اه هیبش  هاگنآ  زادنا . راک  هب  ار  تمهف  نآ  نوماریپ  تسین  تنـس  باتک و  رد  نآ  زا  يربخ  دنک و  یم  روطخ  ترطاخ  هب  هچنآ  ره  همجرت :
رد هچنآ  رب  تسا  تنـس  باتک و  صن  دروم  هک  ار  هچنآ  مکح  ینعی  امن . سایق  رگیدکی  هب  ار  اهنآ  نک و  یئاسانـش  ار  نآ  ياهدـننامه  و 

... نک يراج  هدشن  حرطم  تنس  باتک و 
*****

 -- دیدحلا 91-12/90 یبا  نبا  هغالبلا - جهن  حرش  یقهیب 10/150 --  ننس  ملسم 25-1/24 --  حیحص   -- 2/24 ظحاج - نییبتلا نایبلا و 
... رگید بتک  زا  يرایسب  و  لامعلا .) زنک  زا  لقن  هب   ) رکاسع نبا  - قشمد خیرات  هبر 88-1/86 --  دبع  نبا  - دیرفلادقع

عتمت جح  زا  یهن 

حیرـص صن  دیدرگ . نآ  ماجنا  هب  رومأم  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  و  داد . ماجنا  ار  عتمت  جـح  هضیرف  دوخ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 
: تسا نیا  دنوادخ  راتفگ 

نّکمت ینابرق  هب  سک  ره  و  دـنک . ] ینابرق   ] تسا رـسیم  یناـبرق  زا  هچنآ  دور ، عّتمت  جـح  يوس  هب  عّتمت  هرمع  ندرب  ناـیاپ  اـب  هک  ره  سپ 
رهـش لها  هک  تسا  سک  نآ  رب  لمع  نیا  دوش  مامت  زور  هد  هک  تعجارم ، ماگنه  زور  تفه  درادـب و  هزور  ّجـح  ماـیا  رد  زور  هس  تفاـین 

( هرقب هروس  هیآ 196  . ) دشابن هّکم 
هیلع هللا  تاولص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود  تفگ : ییاورپ  یب  تحارص و  لامک  اب  نآ  نمـض  دناوخ و  هبطخ  ربنم  رد  رمع  يزور  یلو 

(1 . ) جح هعتم  يرگید  نانز و  هعتم  یکی  مناسریم . رفیک  هب  ار  اهنآ  نیبکترم  منکیم و  مارح  ار  اهنآ  زورما  نم  هدوب و  لالح )  ) هلاو
اهنآ زا  زورما  نم  و  دوب . رکبوبا  تفالخ  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامز  رد  هعتم  ود  تفگ : رمع  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 

(2 ( ) منک یم  مارح   ) منک یم  یهن 
رتسبمه دوخ  نانز  اب  تخرد  ریز  رد  نایجاح  مسرت  یم  نم  یلو  تسا ، ربمغیپ  ّتنس  عّتمت  جح  تفگ : رمع  دیوگ : یم  یسوم  وبا  نینچمه 

(3 !! ) دنورب جح  هب  اهنآ  اب  سپس  دنوش ،
رد نآ  عطق  روط  هب  هک  یلاح  رد  منک  یم  یهن  عتمت  جح  زا  ار  امـش  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ : یم  رمع  هک  مدینـش  دیوگ : یم  سابع  نبا  زا 

(4 !! ) مداد یم  ماجنا  هللا ص  لوسر  اب  ار  نآ  مدوخ  تسا و  هدمآ  ادخ  باتک 
*****

نایبلا ، 182 جو 1 /  251 و 252  دیدحلا ج 12 /  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرـش  201 و 202 ط 1 ، جو 3 /   167 يزارلا ج 2 /  ریسفت  ( 1)
رخآ ج 2 عبط  یفو   270 یبطرقلا ج 2 /  ریسفت  ، 184 جو 2 /  342 و 345  صاصجلل ج 1 /  نآرقلا  ماکحأ  ، 223 ظحاجلل ج 2 /  نایبتلاو 
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یفو رمع  نع  تبث  لاقف   444 میقلا ج 1 /  نبال  داعملا  داز  هححصو ج ، جحلا  باتک  نم  نآرقلا  باب  یفنحلا  یـسخرسلل  طوسبملا  ، 39 / 
،206 یقهیبلا ج 7 /  ننس  ، 94 سمشلا ج 2 /  ءوض  293 و 294 ط 1 ، لامعلا ج 8 /  زنک  ءاسنلا ، ۀعتم  ۀحابا  لصف   205 رخآ ج 2 /  عبط 

جحلا کسانم  باب  راثالا  یناـعم  حرـش  ، 107 مزح ج 7 /  نبــال  یلحملا  ، 527 ۀـمادق ج 7 /  نبـال  ینغملا  ، 211 ینیمالل ج 6 /  ریدـغلا 
.200 لوقعلا ج 1 /  ةآرم  ۀمدقم  يواحطلل ص 374 ،

: عجار  " امهنع . یهنأ  انأو  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبأ  دـهع  یلعو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناـتعتم  رمع " : لاـق  ( 2)
.211 ریدغلا ج 6 /  ناریا ، 359 ط  ناکلخ ج 2 /  نبال  نایعالا  تایفو 

202 ریدغلا ج 6 /  ، 49 دمحأ ج 1 /  دنسم  سدق .) هنم   ) هدنسم نم  لوالا  ءزجلا  نم  یف ص 49  رمع  ثیدح  نم  دمحأ  مامالا  هجرخأ  ( 3)
. دنسملا نع 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  اهتلعف  دـقلو  هللا  باتک  یفل  اهناو  ۀـعتملا  نع  مکاهنال  ینا  هللاو  لوقی : رمع  تعمـس  لاق : سابع  نبا  نعو  ( 4)
هلآو هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  نا  رمع  فارتعا  . 109 ریثک ج 5 /  نبا  خـیرات  ، 16 یئاسنلا ج 2 /  ننـس  عجار : جـحلا . یف  ةرمعلا  ینعی  هلآو 

49 و 50 ط دمحأ ج 1 /  دنسم  70 ح 516 ، یسلایطلا ج 2 /  دنسم  ملسم ص 896 ح 157 ، حیحـص  هللا : باتک  یف  یهو  جحلا  ۀعتم  لعف 
.205 ءایلوالا ج 5 /  ۀیلح  ، 225 لوقعلا ج 1 /  ةآرم  ۀمدقم  86 ط 1 ، لامعلا ج 5 /  زنک  ۀجام ص 692 ح 2979 ، نبا  ننس  ، 1

( تقوم جاودزا   ) هعتم زا  یهن 

درک بصغ  ار  تفالخ  یـسرک  دـش و  تموکح  يدـصتم  هک  ینامز  درک . مارح  ار  نآ  تشادرب و  ار  اهنز  تقوم  جاودزا  هعتم  مود  هفیلخ 
: تفگ

(1  ) بقاعا امهمرحا و  انا  هللا و  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم 
رفیک هب  ار  اـهنآ  نیبـکترم  منکیم و  مارح  ار  اـهنآ  زورما  نم  هدوـب و  لـالح )  ) هلاو هیلع  هللا  تاولـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  هـعتم  ود  ینعی 

. جح هعتم  يرگید  نانز و  هعتم  یکی  مناسریم .
یح جحلا و  هعتم  ءاسنلا و  هعتم  نهیلع  بقاعا  نهمرحا و  نهنع و  یهنا  انا  هللا  لوسر  دهع  یلع  ناک  ثالث  هدمآ : اه  هخسن  زا  یـضعب  ردو 

. لمعلا ریخ  یلع 
. تسا هدرک  هراشا  زین  ناذا  زا  لمعلا  ریخ  یلع  یح  فذح  ینعی  دوخ  ياهتعدب  زا  رگید  یکی  هب  رمع  نخس  نیا  رد 

رکبوبا نامز  رد  دنا و  هدرکیم  لمع  نآ  هب  ادخ  لوسر  نامز  رد  هباحص  دوب و  عیاش  مالسا  ردص  رد  هعتم  حاکن  هک  دنراد  قافتا  ناناملسم 
. درک یهن  رمع  نآ  زا  دعب  هدوب . زین  رمع  دهع  زا  يا  هراپ  رد  و 

؟ تسا لالح  هعتم  ییوگیم  لیلد  هچ  هب  هک  دیسرپ  هعیش  زا  ینس  دندرک . عازن  هعتم  اب  هطبار  رد  بهذم  هعیش  اب  بهذم  ینس  کی  دنیوگیم 
مادـک امهمرحا . انا  هللا و  لوسر  نمز  یف  اتناک  تفگ : وا  هک  دـنا  هدرک  لقن  اج  همه  رد  هک  تسا  باطخ  رمع  لوق  نم  لـیلد  تفگ : هعیش 

! مدرک مارح  نم  هک  هتفگ  یم  تسا و  لالح  ادخ  لوسر  ادخ و  هدومرف  هب  سپ  دوب ؟ ربمغیپ  نامز  رد  دـیوگیم : هک  تسا  نیا  زا  رتهب  لیلد 
؟ ینکیم مارح  ارچ  دراد ؟ یطبر  هچ  وت  هب  یتسین  ربمغیپ  ادخ و  وت  هک : تفگ  دیاب  وا  هب 

هب میدرکیم  لمع  ام  ادخ و  باتک  رد  هعتم  دش  لزان  تفگ : وا  هک  نیـصح  نب  نارمع  زا  تسا  هدرک  لقن  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا 
هدومن نآ  عنم  هللا  لوسر  ای  دـشاب  هدرک  ار  نآ  خـسن  نآرق  هک  میدینـشن  دـندرکیم و  نآ  هب  لمع  هباحـص  عیمج  دوب  ادـخ  لوسر  اـت  نآ و 

. دومن تلحر  ایند  زا  ادخ  لوسر  هکنآ  ات  دشاب .
تسا و لالح  هتبلا  تفگ : تسیچ ؟ ءاسن  هعتم  هب  عجار  ترظن  هک : دندیـسرپ  رمع  نب  هللادـبع  زا  هک : تسا  هدـش  رکذ  يذـمرت  حیحـص  رد 

رما ادخ  لوسر  تسا و  هدرک  یهن  مردپ  تفگ : هللادبع  تسا . هدرک  یهن  نآ  زا  ار  مدرم  وت  ردپ  تفگ : دوب . ماش  لها  زا  هدـننک  لاوس  نآ 
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. درک مهاوخن  كرت  مردپ  هتفگ  تهج  هب  ار  لوسر  هتفگ  نم  هدومرف .
نب هماس  يردخ و  دیعـسوبا  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دوعـسم و  نبا  سابع و  نبا  هک : تسا  هدـش  رکذ  ثیداحا  خـیراوت و  بتک و  رد  و 

لالح حابم و  هعتم  هک  دـندادیم  يوتف  و  دـنا . هدرکن  رمع  نخـس  هب  یتاـفتلا  نیعباـت  باحـصا و  زا  ریثک  یعمج  هبعـش و  نب  هریغم  عوکا و 
زا میدینشن  ار  نآ  ضیقن  وا  تایح  رد  میشاب و  هدینـش  ادخ  لوسر  دزن  ام  هک  ار  يزیچ  هک  دنتفگ  یم  و  دندرکیم . مه  نآ  هب  لمع  تسا و 

. میدرگ یم  رب  رمع  لوق 
مالـسلا هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  رکذ  شریـسفت  رد  یبلعث  روثنملا و  ردـلا  نایح و  نبا  يزار و  رخف  يربط و  ریـسافت  رد 

: دومرف
(2 . ) یقش الا  ینز  ام  هعتملا  نع  رمع  یهن  الول 

. تخبدب یقش و  يارب  رگم  دش  یمن  عقاو  ییانز  چیه  درکیمن  یهن  هعتم  زا  رمع  رگا  ینعی 
ار شلوسر  ادخ و  مکح  دوخ  لمع  نیا  اب  رمع  درک . ادیپ  جاور  دش و  هعماج  رد  اشحف  انز و  ثعاب  هعتم  زا  رمع  عنم  هک  تسناد  دیاب  سپ 
مه کئلواف  نوملظلا ... مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و  دـش : هیآ  هس  نیا  لومـشم  مدـیدرگ  اـشحف  عویـش  ببـس  دومن و  لاـطبا 

ناقساف زا  ناراکمتس و  زا  وا  دهدب ) روتسد  نآ  فالخ  رب   ) دنکن مکح  ادخ  روتسد  هب  سک  ره  ینعی  نورفاکلا . مه  کئلواف  نوقـسافلا ...
. دوب دهاوخ  نارفاک  زا  و 

*****
نایبلا ، 182 جو 1 /  251 و 252  دیدحلا ج 12 /  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرـش  201 و 202 ط 1 ، جو 3 /   167 يزارلا ج 2 /  ریسفت  ( 1)

رخآ ج 2 عبط  یفو   270 یبطرقلا ج 2 /  ریسفت  ، 184 جو 2 /  342 و 345  صاصجلل ج 1 /  نآرقلا  ماکحأ  ، 223 ظحاجلل ج 2 /  نایبتلاو 
یفو رمع  نع  تبث  لاقف   444 میقلا ج 1 /  نبال  داعملا  داز  هححصو ج ، جحلا  باتک  نم  نآرقلا  باب  یفنحلا  یـسخرسلل  طوسبملا  ، 39 / 

،206 یقهیبلا ج 7 /  ننس  ، 94 سمشلا ج 2 /  ءوض  293 و 294 ط 1 ، لامعلا ج 8 /  زنک  ءاسنلا ، ۀعتم  ۀحابا  لصف   205 رخآ ج 2 /  عبط 
جحلا کسانم  باب  راثالا  یناـعم  حرـش  ، 107 مزح ج 7 /  نبــال  یلحملا  ، 527 ۀـمادق ج 7 /  نبـال  ینغملا  ، 211 ینیمالل ج 6 /  ریدـغلا 

.200 لوقعلا ج 1 /  ةآرم  ۀمدقم  يواحطلل ص 374 ،
هللا یضر  رمع  نأ  الول  هنع : هللا  یـضر  یلع  لاق  مکحلا : لاق  یبرعلا . ثارتلا  ءایحإ  راد  یلوألا  ط  يربطلا ج 5 ص19 ، ریسفت  یف  ءاج  ( 2)

یقش الإ  ینز  ام  ۀعتملا  نع  یهن  هنع 
محر یلاعت  هللا  نم  ۀمحر  الإ  ۀعتملا  تناک  ام  لاق : سابع  نبا  نع  ءاطع  يور  ۀـفاقثلا و  راد  ط  هریسفت ج 3 ص 1700 ، یف  یبطرقلا  يور 

جرخأو رکفلا -  راد  ط  ص 486 ، روثنملا ج 2  ردـلا  هریـسفت  یف  یطویـسلا  لاق  و   - یقـش الإ  ینز  اـم  اـهنع  رمع  یهن  ـالولو  هداـبع  اـهب 
نع یهن  رمع  نأ  الول  یلع : لاقو  ال  لاـق : ۀـخوسنمأ ؟ ۀـیآلا  هذـه  نع  لئـس  هنأ  مکحلا  نع  ریرج  نباو  هخـسان  یف  دوواد  وبأو  قازرلادـبع 

یقش الإ  انز  ام  ۀعتملا 

رهاوخ ردارب و  ثرا  طیارش  رد  رمع  تعدب 

: دنک یم  نایب  نینچنیا  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ار  رهاوخ  ردارب و  ندرب  ثرا  طرش 
ْنِاَف ٌدـَلَو  اَهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِا  اُهثِرَی  َوُه  َو  َكََرت  ام  ٌفِصن  اـهَلَف  ٌتُْخا  َُهلَو  ٌدـَلَو  َُهل  َْسَیل  َکَـلَه  ٌؤُْرما  ِنِا  ِۀـَلالَْکلا  ِیف  ْمُکیتُْفی  ُهّللا  ِلـُق  َکَنُوتْفَتْـسَی 
ٌمیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  ُهّللاَو  اوُّلِضَت  ْنَا  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  ِْنیَیَْثنُالا  ّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِللَف  ًءاِسن  َو  ًالاجِر  ًةَوِْخا  اُوناک  ْنِا  َو  َكََرت  اّمِم  ِناُثلُّثلا  اَمُهَلَف  نیَتَْنثا  اتَناک 
يدرم رگا  دـهد . یم  اوتف  درادـن  ار  یـسک  نییاپ ، الاب و  زا  هدرم و  هک  یـسک  هرابرد  ار  امـش  دـنوادخ  وگب  دـنهاوخ ، یم  اوتف  وت  زا  ینعی :
رهاوخ رگا  درب ، یم  ثرا  شیوخ  رهاوخ  زا  زین  وا  و  تسا ! رهاوخ  ِنآ  زا  وا  ثرا  فصن  دراد ، يرهاوخ  و  دـشاب ، هتـشادن  دـنزرف  دریمب و 
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ربارب ود  نادرم  نان ، نادرم و ز  دنـشاب ؛ يا  هدع  هکنانچ  دنرب ، یم  ار  ثرا  موس  ود  دـندوب ، رهاوخ  ود  ثراو ، رگا  و  دـشاب . هتـشادن  دالوا 
.( 176 ءاسنلا : ةروس  . ) تساناد زیچ  همه  هب  دنوادخ  و  دیوشن . هارمگ  هک  دنک  یم  نایب  امش  يارب  ار  دوخ  مکح  ادخ  دنرب ، یم  نانز  هرهب 

يدالوا تیم ، هک  تسا  نیا  نارهاوخ ، ناردارب و  ندرب  ثرا  طرـش  هک  دـنک  یم  حیرـصت  میرک  نآرق  تاـیآ  دوش ، یم  هظحـالم  هکناـنچ 
. رتخد ای  دشاب  رسپ  هکنیا  زا  معا  دنزرف ، ینعی  دلو  نوچ  تسا ؛ دلو  هملک  رد  لخاد  یبرع  تغل  ظاحل  زا  مه  رتخد  دشاب ، هتشادن 

رد تیم  رتخد  اب  ار  يردام  يردـپ و  رهاوخ  تهج ، نیمه  هب  درک ، لمح  رـسپ  يانعم  هب  ار  دـلو  ظـفل  ثرا  هیآ  رد  باـطخ ، نب  رمع  یلو 
!! دندرک دیلقت  وا  زا  زین  تنس  لها  بهذم  راهچ  ياهقف  مامت  يو ، زا  سپ  داد . ار  هکرت  فصن  مادک ، ره  هب  درک و  کیرش  ثرا 

هیآ و نیا  ریـسفت  هب  لـهاج  رمع  و  ۀـعبرالا ج ص . بهاذـملا  یلع  هقفلا  نییـالملل ، ملعلا  راد  ۀسمخلا ص 514 ط  بهاذـملا  یلع  هقفلا  )
ۀلالکلا ثاریم  باب  ضئارفلا  ملـسم ك  حیحـص  هلمج : زا  تسا . هدش  دراو  تنـس  لها  تایاور  یخرب  رد  هلاسم  نیا  هک  دوب  هلالک  مکح 

.( 127 ریدغلا ج 6 /  رد  تایاور  هیقب  هب  دینک  عوجرو  ، 61 ج 5 / 

! برع ریغ  ندرب  ثرا  زا  رمع  يریگولج 

ندرب ثرا  زا  باّطخ  نب  رمع  تفگ : یم  هک  تسا  هدینـش  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  يا  هقث  زا  أطوم  رد  سنا  نب  کلام 
!! دنشاب هدش  دلوتم  برع  نایم  رد  اهنآ  هکنیا  رگم  درک  یم  يریگولج  برع  ریغ 

هتشاذگن ثرا  رد  مجع  برع و  نایم  یقرف  چیه  هحیحص  تایاور  دنا و  هدش  نایب  ءاسن  هروس  رد  هک  ثرا  تایآ  زا  مادک  چیه  هکیلاح  رد 
. دنا

( لتقلاب هرمأ  لهج  نم  ثاریم  یف  مالکلا  لبق  نم ج 2  ضئارفلا ص 11  باتک  یف  هعجارف  )

هدازرهاوخ زا  ییاد  ندرب  ثرا 

ادیپ ار  وا  سپـس  دوب ، هتفر  تراسا  هب  تیلهاج  نامز  رد  هک  تشاد  يرهاوخ  يدرم  هک  دـنک  یم  تیاور  دوخ  ننـس  رد  روصنم  نب  دـیعس 
هب یتورث  رهاوخ  رـسپ  درک . دازآ  دیرخ و  ار  رهاوخ  ردارب ، تسیک . رـسپ  نیا  ردپ  تسین  مولعم  یلو  تسا ، يرـسپ  ياراد  هک  دـید  درک و 

. دندیسرپ ار  هلئسم  مکح  دندمآ و  دوعسم  نب  هّللادبع  دزن  دُرم . سپس  دروآ و  گنچ 
. تسا هتفگ  هچ  خساپ  رد  وا  هک  وگب  نم  هب  درگرب و  سپس  سرپب ، وا  زا  ار  هلئسم  ورب و  رمع  دزن  تفگ : نز  ردارب  هب  دوعسم  نبا 

یمن یمهس  وا  زا  و  منیب ، یمن  تا  هداز  رهاوخ  کیدزن  ناشیوخ  ءزج  ار  وت  نم  تفگ : رمع  دیناسر . رمع  عالطا  هب  ار  نایرج  دمآ و  ردارب 
. دادن وا  هب  ار  لام  نآ  زا  يزیچ  تهج  نیمه  هب  يرب ،

درم نیا  هرابرد  دیسرپ  و  دمآ ، رمع  دزن  درم  نآ  قافتا  هب  تساخرب و  دوعسم  نبا  داد . عالطا  دوعسم  نبا  هب  ار  عوضومو  تشگرب  درم ، نآ 
؟ يا هداد  اوتف  هنوگچ 

وت هّللادـبع  يا  دیـسرن . رظن  هب  ندرب  ثرا  يارب  یهجو  تلع  نیمه  هب  مهـس ، بحاص  هن  مناد و  یم  اّفوتم  ناـشیوخ  زا  هن  ار  وا  تفگ : رمع 
؟ يراد رظن  هچ 

وا هب  دـیاب  نم  رظن  هب  تسا . هدرک  دازآ  ار  وا  نوچ  تسوا ؛ تمعن  یلو  وا و  ییاد  اریز  تسا ؛ اـّفوتم  شیوـخ  وا  نم  رظن  هب  تفگ : هّللادـبع 
. دسرب ثرا 

!! داد ثرا  يو  هب  درک و  لطاب  ار  دوخ  لوا  مکح  زین  رمع 
*****
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ۀسمخلا ص 554. بهاذملا  یلع  هقفلا 

! عورشمان هید  ذخا  رمع و 

دوخ کشم  شارخ ، وبا  دوب . رعاش  يدرم  هک  دندش  دراو  یباحـص  یلذه  شارخ  وبا  رب  دنتـشاد ، هک  یفالتخا  يارب  نمی  مدرم  زا  یهورگ 
، دسرب اهنآ  هب  هکنآ  زا  لبق  یلو  دومن ، تکرح  درک و  بآ  زا  رپ  ار  کشم  دروایب . بآ  اهنآ  زا  ییاریذپ  يارب  ات  تفر  هنابش  تشادرب و  ار 
ار وا  رام  هک  تفگن  اهنآ  هب  دیروخب و  دینک و  خبط  ار  ناتدنفسوگ  تفگ : داد و  اهنآ  هب  ار  بآ  دمآ و  تعرـسب  راچان  دیزگ . ار  وا  يرام 

. تسا هدیزگ 
وبا دنتفر . دندرک و  نفد  ار  وا  زین  اهنآ  تسا . گرم  لاح  رد  شارخ  وبا  دندید  ماگنه  حبص  دندروخ ، دندرک و  خبط  ار  دنفـسوگ  زین  اهنآ 
یم ایند  زا  هک  تسا  نآ  درد  زا  تسا و  هدیزگ  ار  وا  رام  هتـشذگ  بش  هک  تفگ  ار  عوضوم  يراعـشا ، نمـض  نداد  ناج  لاح  رد  شارخ 

. دور
هک مداد  یم  روتسد  دوش ، يراج  تنس  مدیسرت  یم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگو : دش  نیگمشخ  تخس  دیـسر ، رمع  هب  وا  گرم  ربخ  یتقو 
دنچ نآ  هک  تشون  نمی  رد  دوخ  نارمکح  هب  سپس  مدرک ! یم  همانـشخب  مالـسا  يایند  رـسارس  هب  ار  نآ  و  دننکن ! ییاریذپ  ار  ینمی  چیه 
رارق هجنکشو  هذخاؤم  دروم  ناشلمع ، ناربج  يارب  ار  اهنآو  دریگب ، اهنآ  زا  ار  يو  هید  دنک و  ریگتسد  دندش  دراو  شارخوبا  رب  هک  ار  رفن 

!!. دهد
*****

. دنا هدروآ  ناویحلا  ةایح  رد  يریمدلا  باعیتسالا و  باتک  رد  یلذه  شارخ  یبا  لاوحا  رد  ربلادبع  نبا  ار  هیضق  نیا 

رمع تموکح  رد  یتلادع  یب 

شوخ رطاـخ  هب   ) ذـفنق زج  درک  همیرج  ناـشلاوما  فـصن  نداد  هب  ار  شنارازگراـک  همه  یمود  اـهلاس  زا  یکی  رد  دـیوگ : سیق  نب  میلس 
، ناملـس نت : دـنچ  زج  دـندوب  یمـشاه  همه  هک  مدیـسر  دـندوب  هدزهقلح  دجـسم  رد  هک  یهورگ  هب  نم  يزور  درک .) يو  هب  هک  یتمدـخ 

. هدابع نب  دعس  نب  سیق  هملسیبا و  نبرمع  رکبیبا ، نبدمحم  دادقم ، رذوبا ،
؟ درکن همیرج  شنارازگراک  ریاس  دننام  ار  ذفنق  یمود  ارچ  ینکیم  رکف  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  سابع 

ایند زا  ارهز  و  میربیم ... تیاکـش  ادخ  هب  ام  تفگ : دش و  کشا  زا  رپ  شناگدید  هاگنآ  تسیرگن ، فارطا  هب  تسخن  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دوب شترضح  يوزاب  رب  دنبوزاب  دننام  ذفنق  هنایزات  رثا  زونه  هک  یلاح  رد  تفر 

*****
.91 میلس /  باتک 

رمع تموکح  رد  يداژن  ضیعبت 

ناشلا میظع  ربمایپ  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  يداژن ) ضیعبت  دننام :  ) تیلهاج ياهتنـس  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  هب  ناناملـسم  ام  بتکم  راختفا 
الماک یلمع  يداژن  ضیعبت  هک  دنک  نشور  ناناملـسم  رب  ار  هلاسم  نیا  ات  درک  شیوخ  توبن  لاس  لوط 23  رد  ار  دوخ  شالت  مامت  مالسا 

. تسا مالسا  تعیرش  رد  لطاب 
. دندوب ناسکی  وا  هاگدید  رد  همه  دیفس ... هایس و  مجع و  برع و  و  تسب . دیفس  هایس و  نایم  يردارب  توخا و  دهع  دینادیم  هک  روطنامه 
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ماوقا لیابق و  مامت  دنوادخ  هاگدید  رد  ینعی  تسا . امـش  نیرتاوقت  اب  دـنوادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  قیقحت  هب  هک  دـیامرف : یم  نآرق  رد  و 
نیملـسم هفیلخ  ار  دوخ  مان  هک  ییاهنآ  ناتـسود  اما  دنـشاب . هتـشاد  يرتشیب  ياوقت  هک  دـنراد  رتالاو  ماقم  ییاهنآ  طقف  و  دنتـسه . ناـسکی 

. دندوب هتشگرب  تیلهاج  نامز  هب  ییوگ  و  دندرک . لمع  سکع  رب  اقیقد  دندرک  يزاب  تفالخ  اب  مالسلا و  هیلع  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  دندیمان 
: دییامرفب هجوت  ریز  حرش  هب  دندرک . داجیا  هعماج  رد  داژن  موق و  يانبم  رب  یتاقبط  متسیس  کی  و  دندرک . هتخورفارب  یلهاج  تابصعت 

رفن ود  هب  اـهنت  دوشن . نکاـس  برع  ریغ  هک  دوب  هدرک  عنم  رمع  دوب . مالـسا  تختیاـپ  هک  هنیدـم  رد  دوب و  یبرع  یتـموکح  رمع  تموکح 
: دوب هداد  ار  هنیدم  رد  ندنام  هزاجا 

. دیشکیم ناریا  ياهرهش  حتف  رد  یگنج  ياه  هشقن  رمع  يارب  دوب و  هدش  ناملـسم  هک  رتست )  ) رتشوش شوش و  قباس  هاشداپ  نازمره  یکی 
(1)

زا هریغم  تسناد . یم  یبوخ  هب  ار  يراجن  يرگنهآ و  یـشاقن و  دوب و  رهام  يرگراـک  وا  دوب . هبعـش  نب  هریغم  مـالغ  هک  ولولوبا  يرگید  و 
(2  ) داد هزاجا  مه  رمع  دوش و  نکاس  هنیدم  رد  ولولوبا  دهدب  هزاجا  هک  تساوخ  رمع 

(3 . ) تشادن ندنام  هزاجا  برع  ریغ  زا  یسک  مالسا  تختیاپ  رد  تسا . هدوب  دح  نیا  ات  یبرع  بصعت  يراب 
نینچمه دنتفریم .) رامـش  هب  ربمایپ  باحـصا  وزج  دندوب و  نکاس  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  نامز  زا  هک  دندوب  مه  لالب  ناملـس و  هتبلا 

(4 . ) دریگب رتخد  شیرق  زا  شیرق  ریغ  برع  ای  دریگب . رتخد  برع  زا  برع  ریغ  هک  دوب  هدرک  عنم  رمع 
. درک یتاقبط  يا  هعماج  ار  مالسا  هعماج  رمع  هنوگ  نیدب 

مهاوخ زاب  اهنآ ، نانأش  مه  زا  ریغ  اب  ار  برع  نانز  جاودزا  اقیقحت  تفگ : دننک و  جاودزا  برع  نارتخد  اب  مجع  نادرم  هک  درک  یهن  رمع 
هب جاودزا  نیا  زا  يا  هچب  تفرگ و  نز  مجع  زا  برع  درم  رگا  دوب  هدرک  مکح  رمع  هک  تسا  هدمآ  کلام  اطوم  رد  نینچمه  ( 5 . ) تشاد

ثرا شردپ  زا  دـیایب  ایند  هب  برع  ریغ  نیمزرـس  رد  رگا  درب و  یم  ثرا  شردـپ  زا  دـیایب  ایند  هب  برع  دالب  رد  هچب  نآ  هچنانچ  دـمآ  ایند 
(6 !!! ) درب یمن 

نیا نآ  تشاد و  انثتـسا  کـی  هتبلا  درکیمن . نییعت  شیرق  ریغ  زا  يرکـشل  ریما  یلاو و  چـیه  و  دوب . یـشیرق  یبرع  تموکح  رمع  تموکح 
! دادیمن تیالو  مشاه  ینب  هب  شیرق  لیابق  نایم  رد  هک  دوب 

: مینک یم  لقن  ار  رمع  روهشم  فورعم و  نانخس  زا  یضعب  رمع  هناتسرپ  داژن  راکفا  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  اجنیا  رد 
(7 . ) دیآ یمن  رد  یسک  تیکلم  هب  برع  فلا )

(8 . ) دنشاب هتشاد  دوخ  تیکلم  رد  ار  رگید  یضعب  نانآ  زا  یضعب  هک  تسا  تشز  برع  يارب  ب )
یتسیاشان راک  سکره  هدـش و  بکترم  یتسیاشان  راک  دـیوگ  نخـس  یـسراف  ناـبز  هب  سک  ره  ( 9 . ) دـیریگن ارف  ار  مجع  مدرم  ناـبز  ج )

(10 . ) دور یم  نیب  زا  شتّورم  دهد ، ماجنا 
(11 ... ) دنوش دازآ  ادخ  لام  زا  بارعا  یمامت  تسا : هدمآ  وا  تیصو  رد  د )

نانآ دنوش . یم  راوخ  نارگید  دزن  رد  هک  دینزن  ار  بارعا  هک : درک  یم  طرش  نانآ  اب  داتـسرف  یم  ییاج  هب  ار  دوخ  نارازگراک  هاگره  ن )
(12 . ) دوش یم  نانآ  تیمورحم  بجوم  هک  دیشابن  ناشرس  يالاب  دش . دهاوخ  نانآ  فارحنا  بجوم  هک  دیرادن  هگن  دایز  اهگنج  رد  ار 

*****
ص 143-144 یطویس . افلخلا . خیرات  هب : دیرگنب  اهتروشم  نیا  زا  يا  هنومن  اب  ییانشآ  يارب  ( 1)

يدوعسم 2/322 بهذلا . جورم  ( 2)
افلخلا ص 133 خیرات  ( 3)

لوا 1412 پاچ  یفاو  زا  لقن  هب  . 2/364 فلوم . نیتسردملا . ملاعم  ( 4)
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حاضیالا ص280و286 ءابدالا ج3ص208 ، تارضاحم  ( 5)
برعلا ضرا  یف  دلو  ادحا  الا  مجاعالا  نم  ادحا  ثروی  نا  باطخلا  نب  رمع  یبا  رصم 1343 . پاچ  اطوم 2/60  ( 6)

یقهیب ج9ص74 ننس  كولملا ج2ص549 ، ممالا و  خیرات  حاضیالا ص249 ، لاومالا ص199-197 ، ( 7)
كولملا ج2ص549 ممالا و  خیرات  خیراتلا ج2ص382 ، یف  لماکلا  ( 8)

ص162 میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  ( 9)
ناجرج ص486 خیرات  راربالا ج1ص796 ، عیبر  ( 10)

ج9ص168 فنصملا ج8ص380 ، ( 11)
هباحصلا ج2ص82 ةایح  مکاح ج4ص439 ، كردتسم  كولملا ج3ص273 ، ممالا و  خیرات  فنصملا ج11ص325 ، ( 12)

رمع طسوت  میهاربا  ماقم  ندومن  اجباج 

، دـنرازگ یم  زامن  اجنآ  رد  ًیّلَـصُم . َمیهاْربِا  ِماقَم  ْنِم  اوُذِـخَّتاَو  هفیرـش : هیآ  قبط  فاوط ، زا  دـعب  ناـیجاح  هک  تسا  یگنـس  میهاربا  ماـقم 
ات دندرازگ  گنـس  نآ  يور  اپ  دندروآ ، الاب  دـندرک و  انب  ار  ادـخ  هناخ  نامتخاس  یتقو  مالّـسلا -  امهیلع  لیعامـسا -  میهاربا و  ترـضح 

. دنربب الاب  ار  لِگ  گنس و 
 - مرکا ّیبن  یتقو  دـنداد . رارق  ینونک  ياج  رد  ار  نآ  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  زا  دـعب  برع  یلو  دوب ، هدـیبسچ  هبعک  هب  گنـس  نیا 
هب دوب ، لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  شناردـپ  نامز  رد  هک  هنوگنامه  هب  ار  نآ  دـش ، حـتف  هکم  دـیدرگ و  ثوعبم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

نامز رد  هکنآ  لاح  داهن . دندوب ) هداد  رارق  یلهاج  برع  هک   ) ینونک ياج  رد  ار  نآ  دمآ  راک  يور  رمع  هک  یماگنه  اما  دینابسچ ، هبعک 
(1 . ) دوب لصتم  هبعک  هب  رکبوبا ، و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 

هدـع ياه  هناخ  ندرک  همیمـض  اب  رمع  هدـمآ ، لاس  نیا  ثداوح  رد  ناخروم  رگید  ریثا و  نبا  لماک  رد  هکنانچ  يرجه ، مهدـفه  لاس  رد 
یلو دندیزرو ، عانتما  دوخ  ياه  هناخ  شورف  زا  هدـع  نیا  داد . هعـسوت  ار  مارحلا  دجـسم  دـندوب  مارحلا  دجـسم  فارطا  رد  هک  مدرم  زا  يا 

(2 . ) دنتفرگ ار  نآ  دندمآ و  ًادعب  ات  داهن  لاملا  تیب  رد  ار  نآ  لوپ  درک و  بارخ  ار  اهنآ  رمع 
*****

ۀحفص 113، دیدحلا ج3 یبأ  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  و  ءافلخلا ص 53 ، خیرات  باتک  رد  یطویسلاو  3ص 204 ، دلج دعس  نبا  تاقبط  ( 1)
ماقم ییاـجباج  اـب  هطبار  رد  نینچمه  يزوجلا ص 60 و  نبا  جرفلا  وبأ  هتـشون  رمع  خـیرات  باـتک  و  ناویحلا ، ةاـیح  هباـتک  رد  يریمدـلاو 

55 ب 9 ۀعیشلا ج 10 /  ثیداحأ  عماج  ، 63 یفاکلا ص 58 -  ۀضور  ءافلخلا ص 137 ، خیرات  ، 284 دعس ج 3 /  نبال  تاقبطلا  میهاربا :
.128 لوقعلا ج 2 /  ةآرم  ۀمدقم  ح 7 و 8 و 9 و 10 ،

خیرات ، 128 لوقعلا ج 2 /  ةآرم  ۀمدقم  یفاکلا ص 58 ، ۀضور  ءافلخلا ص 137 ، خیرات  ، 376 ریثالا ج 2 /  نبال  خیراتلا  یف  لماکلا  ( 2)
.266 ریدغلا ج 6 /  ۀنس 17 ه ، ثداوح  یف  يربطلا 

هبعش نب  ةریغم  رب  انز  دح  لیطعت 

زا هک  تسا  یناتـساد  نمـض  رد  سیق  هلیبـق  زا  ینز  ورمع ، رتـخد  لـیمج  ما  اـب  هبعـش  نـب  ةریغم  هنـصحم  ياـنز  هـب  طوـبرم  عوـضوم  نـیا 
رب رد  مه  ار  ناتساد  نیا  تسا ، هدش  عقاو  ثحب  دروم  هک  یخیرات  ره  رد  يرجه  هدفه  لاس  تسا . برع  یخیرات  ياهناتساد  نیرتروهـشم 

. دراد
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رفن هس  دندرک . هدهاشم  ار  هریغم  يانز  رفن  راهچ  دش و  انز  تشز  لمع  بکترم  هریغم  رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  تسا  رارق  نآ  زا  ناتساد 
دنامهف وا  هب  هفیلخ  دمآ  مراهچ  دهاش  یتقو  دنا . هدرک  هدهاشم  ار  انز  هک  دنداد  تداهش  تحاصف  تحارص و  هب  رمع  روضح  رد  ناشیا  زا 

. درک ابا  نداد  تداهش  زا  زین  وا  دوش . اوسر  هریغم  دهاوخ  یمن  هک 
دهاش هس  ره  تساخرب و  مه  هریغم  نزب . دح  دـنداد ، تداهـش  وت  دـض  رب  هک  ار  هناگ  هس  دوهـش  زیخرب و  هریغم ! يا  ربکا ! هّللا  تفگ : رمع 

!! دز دح  ار  لداع 
*****

... هغالبلا و جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  نایعالا ج2ص455 – و  تایفو  مکاح ج3ص449 –  كردتسملا 

!!! " درادن یعنام  دیروخب  دینک و  بارش  لخاد  ار  بآ  : " رمع

(1  ) دنروخیم بارش  رمع  رکبوبا و 
دیز هحلطوبا  لزنم  رد  بارـش ) تمرح  هیآ  لوزن  میرحت و  زا  دعب  هکم و  حتف  لاس   ) متـشه لاس  رد  اقفر ! رگید  رمع و  رکبوبا و  زور  کی 
ياه هتـشک  رب  ندش  تسم  بارـش و  ندروخ  زا  سپ  رکبوبا  دنداد . لیکـشت  یـشیع  سلجم  دندروخ و  بورـشم  دندش و  عمج  لهـس  نب 

!!!: دومن هحون  ناشیارب  ریز  زیمآ  رفک  راعشا  اب  دروخ و  سوسفا  ردب  گنج  نیکرشم 
مالس نم  کموق  دعب  کل  لهو  مالسلاب ... رکب  ما  ییحا 
ماشه وا  لصا  هایح  فیک  و  اتحس ... ناب  لوسرلا  انثدحی 

ماوس وا  لاجر  نم  فلاب  هودف ... ول  هریغملا  ونب  دو  و 
مانسلاب للکی  يزیشلا  نم  ردب ... يوط  يوطلاب  یناک 

مارکلا للحلا  نایتفلا و  نم  ردب ... يوط  يوطلاب  یناک 
: دومن ییارس  هحون  ردب  گنج  ياه  هتشک  رب  ار  ریز  تایرفک  شراکمه  دننامه  درک و  تسم  دروخ و  بورشم  سلجم  نآ  رد  زین  رمع 

مارکلا برعلا  نایتفلا و  نم  ردب ... بیلق  بلقلاب  نئاک  و 
ماهو ءادصا  هایح  فیک  و  ییحنس ... نا  هشبک  نبا  یندعویا 

یماظع تیلب  اذا  ینرشنی  و  ینع ... توملا  دری  نا  زجعیا 
مایصلا رهش  كرات  یناب  ینع ... نمحرلا  غلبم  نم  الا 

یماعط ینعنمی  لق هللا  و  یبارش ... ینعنمی  لقف هللا 
یلاح رد  یتحاران  بضغ و  لاح  رد  دش و  نیگمشخ  رایسب  ترضح  دیسر  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  دیـسر  ربمایپ  هب  ربخ  یتقو 

دنز سلجم  راضح  رس  رب  هک  درک  دنلب  ار  نآ  تشاد  تسد  رد  يزیچ  درب و  فیرشت  اجنادب  دشیم  هدیشک  نیمز  يور  شکرابم  يادر  هک 
(2 . ) مروخ یمن  رگید  تفگ  رمع  دندش و  قرفتم  اهنآ 

: ریز بیترت  هب  درب  یم  مان  ار  اهنآ  رفن  هد  رجح  نبا  دندوب و  رفن  هدزای  سلجم  نآ  رد  راضح  عومجم 
یگلاس تشه  هاجنپ و  نس  رد  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  - 1

یگلاس جنپ  لهچ و  نس  رد  باطخلا  نبرمع  - 2
یگلاس تشه  لهچ و  نس  رد  هنیدم ) نکروگ   ) حارج هدیبعوبا  - 3

یگلاس راهچ  لهچ و  نس  رد  سلجم  نابزیم  لهس  نب  دیز  هحلط  وبا   4
ءاضیب نب  لهس  - 5
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بعک نب  یبا  - 6
هشرخ نب  كامس  هناجدوبا  - 7

يراصنا بویا  وبا  - 8
بوغش نب  رکبوبا  - 9

(( 3  ) رتکچوک همه  زا  یگلاس ) هدجیه  نس  رد  موق ! یقاس  کلام  نب  سنا  - 10
(. 4  ) تشاد لاس  هس  تسیب و  ماگنه  نآ  رد  هتخادنا و  ملق  زا  ار  وا  رجح  نبا   ) لبج نب  ذاعم  - 11

دـندوبن و رادرب  تسد  دـندیماشآ و  یم  مه  زاب  هرقب  هروس  رد  بارـش  تمرح  هیآ  لوزن  زا  دـعب  هباحـص  ناـگرزب  (: 5  ) دیوگ یم  یـسولآ 
تمرح دیکات  دیدشت و  تهج  هدئام  هروس  هیآ  دنناد و  یم  ترجه  لیاوا  رد  ار  بارش  تمرح  تایآ  لوزن  نیرـسفم  ظافح و  زا  يرایـسب 

(6 . ) دوب
نآ زا  بارـش  میرحت  زا  سپ  طـقف  هن  رمع  هکنآ  رت  بیجع  دـندروخیم و  بارـش  هفیلخ  ود  نیا  هک  تسا  ملـسم  هـمه  دزن  رد  لاـح  ره  هـب 

شمکش هب  دراک  تبرض  رمع  هک  یتعاس  تفگ : نومیم  نبورمع  دروخیم . ار  روگنا  بارش  شگرم  رخآ  تعاس  ات  هکلب  دوبن  رادرب  تسد 
یم وا  تشادیم . تسود  یلیخ  ار  دنت  بارش  رمع  هک  ( 8  ) تسا هدمآ  زینو  ( 7 . ) دیماشآ ار  نآ  دندروآ و  دنت  روگنا  بارش  شیارب  دروخ 

!!! تسا دیفم  روگنا  بارش  اهنت  رتش  تشوگ  مضه  يارب  تفگ : یم  زین  و  میزیر !!! یم  بآ  نآ  رد  بارش  تمرح  عفر  يارب  تفگ :
(9 . ) نیملسم هفیلخ  تسا  نیا  يرآ 

هب وا  رب  دح  يارجا  نیا  دز و  بارـش  دح  هنایزات  اب  دوب  هدرک  شغ  هدروخ و  بورـشم  هک  ار  یبرع  کی  رمع  زور  کی  تسا : هدمآ  زین  و 
(! 10 . ) درادن یعنام  هدرواین  یتسم  ات  بورشم  ندروخ  ینعی  ندروخ  بارش  هن  هدوب و  وا  یتسم  تهج 

هنایزات اب  ار  وا  تساوخ  رمع  دوب . هدروخ  بارش  هک  یبرع  زور  کی  دیوگیم : دنک . یم  لقن  رمع  زا  هطبار  نیارد  یبلاج  ناتساد  صاصج 
دومن و طولخم  بآ  اب  ار  نآ  تساوخ و  ار  دوخ  بارـش  رمع  يروخیم !!! تدوخ  هک  مدروخ  ار  یبارـش  نامه  نم  تفگ : برع  دنزب  دـح 

شدوخ دز  بارش  دح  ار  برع  هکنیا  زا  سپ  هاگنآ  درادن  یعنام  دیامن  بارـش  لخاد  ار  بآ  درک  کش  عوضوم  نیا  رد  سک  ره  تفگ :
دـینک و بارـش  لخاد  ار  بآ  تفگ : یم  رمع  هک  هدـمآ  اهنآ  همه  رد  و  ( 12  ) تسا دایز  اهناتـساد  لـیبق  نیا  زا  و  ( 11 ! ) دیشون ار  بارش 
ار هچ  ره  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا و  بارـش  مه  زاب  دوش  طولخم  بآ  اب  بارـش  هک  یلاح  رد  درادن ! یعنام  دیروخب 

(13 . ) درواین ای  دروایب  یتسم  هاوخ  دشابیم  مارح  زین  نآ  یمک  دروآ  یتسم  نآ  يدایز  هک 
هک داد  هزاجا  اهنآ  هب  رمع  دندرب . تیاکش  رمع  دزن  نیمز  لوصحم  يدب  بآ و  ینیگنس  امرـس و  زا  ماش  مدرم  یتقو  کی  دنا  هدروآ  زین  و 

(14 . ) دنماشایب ار  هدنامیقاب  موس  کی  دش  مک  نآ  ثلث  ود  یتقو  دنناشوجب  ار  بارش 
تمرح تمظع  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  بلاغلا  هللادسا  ینعی  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قح  هب  نیـشناج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

نآ اهدنفـسوگ  و  دـننک . يرایبآ  ار  تشد  ياهفلع  تاـنق  نآ  هلیـسو  هب  دوش و  هتخیر  یتاـنق  رد  بارـش  يا  هرطق  رگا  دـیامرف : یم  بارش 
!!! مروخ یمن  اهدنفسوگ  نیا  تشوگ  زا  نم  دنروخب . ار  اهفلع 

*****
حرش ظحاجلا ص 34 - لئاسر  یفنح ج1 ص 388 - يزار  صاصج  رکبوبا  نارقلا  ماکحا  ینارعش ج2 ص 154 - ماما  همغلا  فشک  ( 1)

دیدحلا ج3 ص 264. یبا  نبا 
دروخ تبرض  هک  ینامز  شگرم  تعاس  ات  تشادنرب و  تسد  بارش  زا  مدیدید  هکنانچ  تفگ و  غورد  دوخ  راتفگ  نیا  رد  رمع  هتبلا  ( 2)

يرابلا ج10ص حتف  یمثیه ج5 ص51 - دئاوزلا  عمجم  هباصالا ج4 ص22 - يذمرت ص 66 - میکح  لوصالا  رداون   ) دیماشآ یم  بارش 
روثنملا ردلا  ریسفت  بارش - تمرح  باب  هبرشالا  باتک  ملسم  حیحص  بارش - تمرح  هیآ  هدئام  هروس  ریسفتلا  باتک  يراخب  حیحص  - 30
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رد و  ریثک ج2ص93و 94 ) نبا  ریسفت  یقهیب ج8 ص286و 290 - يربک  ننس  دمحا ج3 ص 181و 227 - دنسم  یطویس ج2ص321 -
زین رمع  هراـبرد  تسا و  هدومن  تناـیخ  فیرحت و  ار  نا  هدروا و  يدرم "  " رکبوبا ماـن  ياـج  هب  ص 203 و ج7ص 24  يربط ج2  ریسفت 

زا هتـشاد  مرـش  ایوگ  دـنک  یم  روک  رک و  ار  یمدآ  تبحم  فورعم  لـثم  قادـصم  هب  هک  هدروآ  يدرم   " هملک رمع  ياـج  هب  يربط  ياـقآ 
. دروایب ملق  هب  دنا  هدروآ  مان  هب  ار  وا  نارگید  هک  ار  دوخ  يافلخ  مان  هکنیا 

رجح ج10 ص 30 نبا  يرابلا  حتف  ( 3)
روثنملا ج2 ص 321- ردلا  رسفت  ینیع ج8 ص 598 - يراقلا  هدمع  یمثیه ج5ص52 - دئاوزلا  عمجم  ریرج ج7ص24 - نبا  ریسفت  ( 4)

ینالطسق ج 8 ص 232 داشرا  هیشاح  رد  يوون  حرش 
یسولآ ج2 ص 115 یناعملا  حور  ریسفت  ( 5)

يزیرقم 193- عاتمالا  يزار ج 2 ص 229 و 231 - رخف  ریسفت  یبطرق ج 3 ص 60 - ریسفت  صاصج ج 1 ص 380 - نارقلا  ماکحا  ( 6)
دیس نبا  رثالا  نویع  یناکوش ج2ص71 - ریسفت  ماشه ج2ص192 - نبا  هریـس  يراقلا ج10 ص 82 -  هدمع  يرابلا ج10 ص24 - حتف 

سانلا ج2ص48
يدادغب ج6 ص 156 بیطخ  دادغب  خیرات  ( 7)

هفینحوبا ج2 ص 192 دیناسم  عماج  ( 8)
لاـمعلا زنک  بغار ج1ص319 - تارـضاحم  ص 299 - یقهیب ج8 يربـکلا  ننـسلا  هلمج : زا  دوـش  هعجارم  تنـس  لـها  ياـهباتک  هـب  ( 9)

هفینحوبا ج2ص190و 215. دیناسم  عماج  ج2ص109 -
دیرفلا ج3 ص 416 دقعلا  ( 10)

نارقلا ج2 ص 565 ماکحا  ( 11)
یئاسن ج8 ص ننس  لامعلا ج3ص 110 - زنک  ینامکرت ج8ص306 - نبا  یقهیب  يربک  ننس  هیـشاح  دوش : هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  ( 12)

هفینحوبا ج2ص 192 دیناسم  عماج  فسویوبا ص 226 - یضاق  راثالا  باتک  - 326
بیطخ خیرات  ص 67 - هنسلا ج2  حیباصم  ص 296 - یقهیب ج8  ننـس  ص 301 -  یئاسن ج8  ننـس  ص 113 - یمراد ج2  ننـس  ( 13)

يذمرت ج 1ص342- حیحص  يدادغب ج3 ص 327 -
لوصولا ج2 ص ریسیت  يدـنه ج 3ص 109و 101 - لامعلا  زنک  ص 329 - یئاسن ج8  ننـس  و 301 - ص 300  یقهیب ج8  ننـس  ( 14)

هفینحوبا ج2ص191 دیناسم  عماج  - 178

رمع ياه  تنوشخ  زا  يا  هشوگ 

: دنا هدرک  دانتسا  لیذ  دراوم  هب  رمع  رصح  دح و  یب  تنوشخ  تابثا  مود و  هفیلخ  تیصخش  لیلحت  رد  نارگشهوژپ 
( لوا هنومن 

(1 . ) تفرگ تسد  رد  هرد )  ) قالش هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا 
( مود هنومن 

تفگ درم  نآ  هچ ؟ يارب  دیسرپ : رمع  دنرفنتم ! وت  زا  مدرم  دنا ! نیگمشخ  وت  زا  مدرم  دنا ! نیگمـشخ  وت  زا  مدرم  تفگ : رمع  هب  یـصخش 
(2 ! ) وت ياصع  نابز و  زا 

( موس هنومن 
(3 . ) تسا هتشادزاب  وا  هب  داقتنا  زا  ار  نارگید  رمع - يدنت  هک  دوب  داقتعا  نیا  رب  نامثع  دنزرف  هشیاع 
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( مراهچ هنومن 
. دـیآ یم  وا  فرط  هب  دوخ  قالـش )  ) هرد اب  رمع  هک  دـش  هجوتم  هظحل  نامه  رد  داتـسیا . زامن  هب  رـصع  زامن  زا  دـعب  ریبز  مـالغ  راـب  کـی 

(4 . ) درک رارف  اجنآ  زا  هلصافالب 
( مجنپ هنومن 

(5 . ) دوب رمع  زا  سرت  شسرپ  زا  نم  عنام  مدرک . ربص  لاس  ود  رمع  زا  لاوس  کی  ندیسرپ  يارب  نم  دیوگیم : سابع  نبا 
( مشش هنومن 

فالخ رب  رمع  گرم  زا  دعب  یتقو  تشادن . ار  ثرا  یعرش  مکح  زاربا  تارج  يو . رصع  رد  سابع  نبا  هک  دیـسر  يدح  هب  رمع  تنوشخ 
(6 . ) مدیسرتیم وا  زا  مسق  ادخ  هب  داد : باوج  یتفگ . یمن  رمع  نامز  رد  ارچ  هک  دش  ضارتعا  وا  هب  تفگ و  نخس  ثرا  هنیمز  رد  يو  رظن 

( متفه هنومن 
(7 ..! ) تخادنا ار  وا  همامع  دز و  تسد  بوچ  اب  رمع  تسیچ ؟ سّنُکلا  راوجلا  هیآ  يانعم  دیسرپ : دمآ و  مع  دزن  یصخش  هک  دنا  هدروآ 

( متشه هنومن 
(8 . ) تفر وا  غارس  هنایزات  اب  زین  رمع  درک . لاوس  رمع  زا  ًّابأو  هملک  هرابرد  یصخش  تسا : هدش  تیاور  نینچ  دیزی  نب  نمحرلادبع  زا 

( مهن هنومن 
وت هب  تفگ : دیبوک و  وا  رـس  رب  هنایزات  اب  رمع  مناد . یم  نآرق  رد  ار  هیآ  نیرتدیدش  نم  تفگ : هفیلخ  هب  یـصخش  هک  تسا  هدـش  تیاور 

(9 ! ) ینک یم  قیقحت  نآرق  رد  هک  طوبرم  هچ 
( مهد هنومن 

نوخ هکنآ  رگم  دنک ، لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  هک  دوبن  يدرف  چیه  رمع  يرادمامز  نارود  رد  دیوگ : یم  هریرهوبا 
(10 . ) دیدرگ یم  يراج  شتشپ  زا 

( مهدزای هنومن 
. دروآ دورف  وا  رس  رب  هک  دیشک  هنایزات )  ) هّرد دنا . هداتفا  بعک  نب  یبا  لابند  هب  يا  هدع  هک  دید  هار  رد  يزور 

، لمع نیا  یناد  یمن  بعک ؟ رـسپ  يا  دـنا ، هداتفا  تلابند  هک  تسیچ  تیعمج  نیا  تفگ : رمع  سرتب . ادـخ  زا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : یبا 
(11 . ) دیامن یم  راوخ  ار  اهنآ  دنک و  یم  نوتفم  ار  وت 

( مهدزاود هنومن 
نب جاجح  ریـشمش  زا  رتکانتـشحو  دـنا : هتفگ  هک  ییاج  ات  دنتـشاد ، تشحو  نآ  زا  هباحـص  ناگرزب  هک  دوب  باذـع  هناـیزات  دـننام  وا  هّرد 

(12 . ) دوب فسوی 
( مهدزیس هنومن 

يا هشوگ  اجنیا  رد  ام  و  دندیسرت . یم  وا  زا  نانز  تشاد . يرتشیب  تنونشخ  نانز  هب  تبـسن  رمع  دیوگ : یم  هباحـصلا  ةایح  باتک  بحاص 
: مینک یم  نایب  ار  اه  تنوشخ  نیا  زا 

هار هب  یئارس  هحون  وا  يارب  نانز  زا  یعمج  اب  هشیاع  درم ، رکبوبا  یتقو  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  بّیسم  نب  دیعس  زا  دنـس  هلـسلس  هب  يربط 
. دندوب دوخ  راک  مرگرس  دندرکن و  ییانتعا  نانز  یلو  درک ، عنم  رکبوبا  رب  نتسیرگ  زا  ار  اهنآ  دمآ و  وا  هناخ  هب  باطخ  رمع  تخادنا .

: تفگ ماشه  هب  دینـش ، رمع  زا  ار  فرح  نیا  هشیاع  یتقو  امن . جراخ  ار  هفاحق  وبا  رتخد  ورب و  هناخ  نورد  هب  تفگ : دیلو  نب  ماشه  هب  رمع 
رهاوخ هورف  ّما  دـش و  لـخاد  زین  ماـشه  مهد . یم  هزاـجا  وت  هب  نم  وـش ، لـخاد  تفگ : رمع  یلو  يوـشب ، نم  هناـخ  دراو  مراذـگ  یمن  نم 

، دـندید ار  تنوـشخ )  ) نیا یتـقو  زین  رگ  هحوـن  ناـنز  تخاـس ! بورـضم  ار  وا  تفرگ و  تسد  هـب  ار  ّهرُد  رمع  دروآ . رمع  دزن  ار  رکبوـبا 
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(13 !! ) دندش قرفتم 
( مهدراهچ هنومن 

، دیسر شماشم  هب  نانآ  زا  رطع  يوب  ناهگان  تشگ ، یم  نانز  فوفص  رد  رمع  دیوگ : یم  یعخن  میهاربا  یناعنص ، قازرلادبع  شرازگ  هب 
... مدرک یم  هچ  هچ و  وا  اب  تسیک  زا  وب  نیا  متسناد  یم  رگا  تفگ : لاح  نآ  رد 

(14 ! ) درک لوب  سرت  زا  دوب ، هدرک  رطعم  ار  دوخ  اجنآ  رد  هک  ینز 
( مهدزناپ هنومن 

لابند هب  هفیلخ  هک  داد  خر  ینامز  هثداح  نیا  درک . نینج  طقـس  وا  ندـید  سرت )  ) زا يا  هلماح  نز  هک  دوب  كانـسرت  نانچ  هفیلخ  ياـمیس 
(15 ! ) درک طقس  ار  دوخ  دنزرف  وا ، زا  سرت  رمع و  تنوشخ  تدش  زا  هار  نیب  رد  نز  نآ  دوش . رضاح  هاگداد  هسلج  رد  ات  داتسرف  ینز 

( مهدزناش هنومن 
نیدـنچ رمع  تسا . ینـالف  زینک  نز ، نآ  دـنتفگ : درک . لاوس  وا  دروم  رد  دـمآ . تفگـش  هب  نآ  ندـید  هک  دـید  یـششوپ  رد  ار  ینز  رمع 

(16 ! ) ینادرگ یم  دازآ  نانز  هیبش  ار  دوخ  ایآ  تسپ ! نز  يا  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  دز . وا  هب  شا  هنایزات  اب  هبرض 
( مهدفه هنومن 

هیقشقش هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هک  اجنآ  تسا . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  هب  هعجارم  رمع  تخانـش  هار  نیرتهب  عطق  روط  هب 
: دیامرف یم  دیوگ ، یم  نخس  رمع  هب  رکبوبا  بناج  زا  تفالخ  يراذگاو  هب  عجار 

نآ زا  نتـساوخ  رذـعو  رایـسب ، شیاهـشزغلو  تخـس ، يو  اب  ساـمت  دـنت و  شنانخـس  داد . رارق  زیگنارب  لاـجنج  يدروم  رد  ار  نآ  رکبوبا 
هچنانچ دوش و  یم  هراپ  ناویح  ینیب  درادـهاگن ، مکحم  ار  شراهم  رگا  هک  تسا  راوس  شکرـس  يرتش  رب  هک  یـسک  نوچمه  دوب ! ناوارف 

. دندش ضارتعا  نولت و  اطخ و  طبخ و  راچد  وا  نامز  رد  مدرم  مسق ! ادخ  هب  دتفا . یم  رد  ور  هب  دنک  اهر  ار  نآ 
*****

كولملا ج 4 ص 209 ممالا و  خیرات  يربط : ( 1)
هرونملا ج2 ص858 هنیدملا  خیرات  ( 2)

ردلا ج4 ص34 رثن  نیسحلا : نب  روصنم  دیعس  یبا  ( 3)
خیراتلا ج1 ص365-364 هفرعملا و  ( 4)

باطخلا ص 126 نب  رمع  خیرات  يزوج : نبا  ( 5)
یلحملا ج8 ص280-279 یسلدنا : مزح  نبا  ( 6)

یمراد ج1ص54 ننس  ( 7)
روثنملاردلا ج6ص317 ( 8)

روثنملا ج2ص227 ردلا  ( 9)
رکاسع ج3ص11 نبا  خیرات  ( 10)

يرذالبلل ص 286 نادلبلا  حوتف  ، 369 لماکلا ج 2 /  ، 271 ینیمالل ج 6 /  ریدغلا  ( 11)
282 دعس ج 3 /  نبال  تاقبطلا  ( 12)

هباحصلا ج3ص260 ةایح  باتک  ( 13)
فنصملا ج4ص343 و-344 ( 14)

باطخ ص125 نب  رمع  خیرات  ، 1/183 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 15)
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رمع ص130 ۀیرقبع  ( 16)

! تاوما رب  ندرک  هیرگ  زا  رمع  عنم 

یناسنا تعیبط  محرت و  زا  یـشان  زین  ود  ره  و  تسا . يرـشب  هفطاع  مزاول  زا  ناشیا  رب  نتـسیرگ  و  شنازیزع ، گرم  ماگنه  هب  ناسنا  هودـنا 
گرم رد  زین  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـننک  یم  نایب  یگمه  هک  دـنا  هدـش  لقن  تنـس  لها  بتک  رد  یناوارف  تاـیاور  دـشاب . یم 

 - ربمغیپ رظن  یتقو  هک : دنا  هتـشون  نارگید  باعیتسا و  رد  هزمح  لاح  حرـش  رد  ربلادبع  نبا  هک  یتیاور  هلمج  زا  دـندرک  یم  هیرگ  تاوما 
(1 ! ) دیشک دایرف  دنا  هدرک  هلثم  ار  وا  هک  دید  نوچ  و  تسیرگ ، داتفا ، هزمح  ترضح  هزانج  هب  هلآو –  هیلع  هّللا  یّلص 

شدنزرف هک  میدید  میدش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  دـیوگ : یم  دـنک ، یم  لقن  يراخب  هک  یحیحـص  ثیدـح  رد  کلام  نب  سنا  نینچمه 
. دزیر یم  کشا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دهد و  یم  ناج  میهاربا 

؟ دینک یم  هیرگ  مه  امش  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : فوع  هب  نمحرلادبع 
رارکت ار  دوخ  نخس  زین  فوع  نب  نمحرلادبع  تسیرگ ، رگید  راب  تسا . محرتو  هفطاع  هناشن  نتسیرگ ، فوع ! رسپ  يا  دومرف : ترـضح 

رد اـم  میهاربا ! يا  مییوگ . یمن  تسادـخ  يدونـشخ  بجوم  هچنآ  زج  و  كانهودـنا ، لد ، تسا و  رابکـشا  مشچ ، دومرف : ترـضح  درک .
(2 . ) میتسه نیگمغ  وت  قارف 

دز و یم  گنـس  اصع و  اب  ار  هدننک  هیرگ  هکلب  دـشاب ! گرزب  مهم و  يو  دـنچ  ره  تسیرگ ! ناگدرم  رب  دـیابن  هک  دوب  نیا  رمع  رظن  یلو 
همادا ار  نآ  شیگدـنز  نارود  مامت  رد  داد و  یم  ماجنا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نامز  رد  ار  راک  نیا  وا  دیـشاپ ! یم  يو  رب  كاخ 

(3 !! ) داد
: تفگ يو  رب  اهنز  نتـسیرگ  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رتخد  هیقر  گرم  هرابرد  دـنک  یم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  لـبنح  نب  دـمحا 

! دز یم  دوخ  هنایزات  اب  ار  اهنآ  رمع 
. دننک هیرگ  راذگب  دومرف : هلآو –  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 

یم هیرگ  دوب و  هتسشن  ردپ  يولهپ  مه  مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  ترضح  تسـشن ، ربق  دزن  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دوخ  سپس 
یم كاپ  محرت ، فطل و  يور  زا  ار  مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  کشا  شـسابل ، هشوگ  اـب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  درک .

(4 . ) درک
شا هنایزات  اب  دش و  هناخ  دراو  سپ  دینش ، يا  هیرگ  يادص  يا  هناخ  زا  شتفالخ ، رصع  رد  رمع  يزور  هک : دنک  یم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا 

: تفگ شمالغ  هب  هاگنآ  داتفا ، شرس  زا  هعنقم  هک  تخاس  بورضم  ار  وا  نانچ  دیـسر ، ناوخ  هحون  نز  هب  ات  تخادرپ  اهنآ  ندز  هب  ّهرُد ) )
(5 !! ) درادن مارتحا  تسا و  ناوخ  هحون  هک  نزب  وت ! رب  ياو  نزب ! وت 

*****
یف لماکلا  يزیرقملل ص 154 ، عاـتمالا  ، 165 ینیمالل ج 6 /  ریدـغلا  ط 1 ،  275 ۀـباصالا ج 1 /  شماهب  ربلا  دـبع  نبال  باـعیتسالا  ( 1)

ةوعد یبقعلا ص 180 ، رئاـخذ  و 310 ،  307 مظعالا ج 4 /  یبنلا  ةریـس  نم  حیحـصلا  ، 120 دـئاوزلا ج 6 /  عمجم  ، 170 ج 2 /  خیراتلا 
یبقعلا ص 181 رئاخذ  دحأ . ةوزغ   105 ماشه ج 3 /  نبا  ةریس  ۀینیسحلا ص 80 ،

ةراهطلا كءاکبلا  زاوج  باوبأ  نم  921 ب 87  ۀعیشلا ج 2 /  لئاسو  نونوزحمل ، کب  انا  یبنلا  لوق  باب  زئانجلا  يراخبلا ك  حیحص  ( 2)
137 و 138 دعس ج 1 /  نبال  يربکلا  تاقبطلا  ، 164 ریدغلا ج 6 /  ، 482 ۀجام ج 1 /  نبا  ننس  ، 58 دواد ج 3 /  یبأ  ننس  ح 3 و 4 و 8 ،

ۀینیسحلا ص 50 و 51. ةوعد  یبقعلا ص 153 و 155 ، رئاخذ  و 139 و 140 و 142 و 143 و 144 ،
ینیمالل ریدغلا  ، 68 دیدحلا ج 12 /  یبأ  نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش  نم ج 1 ، ضیرملا ص 255  دنع  ءاکبلا  باب  رخآ  رد  يراخب  حیحص  ( 3)
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دمحأ ج دنسم  ، 181 ۀجام ج 1 /  نبا  ننس  ، 191 جو 3 /   181 مکاحل ج 1 /  كردتسملا  ، 70 یقهیبلل ج 4 /  يربکلا  ننسلا  ، 160 ج 6 / 
نوعظم نب  نامثع  ۀمجرت  ۀباصالا  شماهب  باعیتسالا  یسلایطلا ص 351 ، دنسم  ، 87 يراقلا ج 4 /  ةدمع  237 و 335 ، جو 1 /   333  / 3

.37 دعس ج 8 /  نبال  تاقبطلا  ، 17 دئاوزلا ج 3 /  عمجم  ، 482 ج 2 / 
تاقبطلا ، 159 ریدغلا ج 6 /  ، 70 یقهیبلا ج 4 /  ننس  ، 894 یفطـصملا ج 3 /  راد  رابخأب  ءافولا  ءافو  335 ط 1 ، دمحأ ج 1 /  دنسم  ( 4)

.37 دعس ج 8 /  نبال 
.160 ریدغلا ج 6 /  ، 408 دمحأ ج 2 /  دنسم  ، 70 یقهیبلل ج 4 /  يربکلا  ننسلا  دیدحلا ج3 ص 111 . یبأ  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 5)

هیبیدح تخرد  عطق 

زا تفرگ . ناوضر  تعیب  نآ  ریز  رد  دوخ  باحـصا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دوب  یتـخرد  ناـمه  هیبیدـح  تخرد  نیا 
. دینادرگ زوریپ  ار  وا  دومن و  شلوسر  هدنب و  بیصن  ار  يراکشآ  حتف  دنوادخ  هک  دوب  نیا  تعیب  نآ  جیاتن 

رکـش ار  ادخ  دندرازگ و  یم  زامن  تخرد ، نآ  ریز  رد  كّربت  باب  زا  دنتـشذگ ، یم  اجنآ  زا  هک  ناناملـسم  زا  یـضعب  ارجام ، نیا  زا  سپ 
ار ّجح  مسارم  دنتـسناوت  نیملـسم  دش و  حـتف  هکم   ) دـینادرگ لیان  ناشیوزرآ  هب  ار  ناشیا  تکرب ، رپ  تعیب  نآ  هطـساو  هب  هک  دـندرک  یم 

( دنراد ياپب 
ره دعب  هب  نیا  زا  تفگ : و  دننک ! عطق  ار  تخرد  داد  روتسد  دنرازگ ، یم  زامن  تخرد  نآ  ریز  رد  ناناملـسم  هک  دیـسر  ربخ  رمع  هب  یتقو 

!!! مناسر یم  لتق  هب  ریشمش  اب  ار  وا  دترم  دننام  تس ، هدرازگ  زامن  تخرد  نآ  ریز  رد  هک  دندروآ  ار  سک 
رمع دنتـشاد ، رارـصا  نآ  ماجنا  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـش ، ماـجنا  ناوضر  تعیب  هک  يزور  ناـمه  رد  هتبلا 

هب زگره  تفگ : هک  يدح  ات  درک  نیهوت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ناوارف  یخاتـسگ  اب  و  درک . تفلاخم  ناشیا  روتـسد  اب  رایـسب 
نیا ناوضر و  تعیب  هب  تبسن  وا  هنیک  ضغب و  نیا  و  مدوب ! هدرکن  کش  مدرک  مرکا ص  ربمایپ  توبن  رد  هیبیدح  زور  رد  هک  یکش  هزادنا 

. دریگ یم  تأشن  زور  نامه  زا  تخرد 
*****

ةریسلا دعـس ، نبال  يربکلا  تاقبطلا  يزوجلا ص 107 ، نبال  رمع  ةریـس  ، 122 يدیدحلا ج 3 /  جهنلا  حرـش  ، 146 ینیمالل ج 6 /  ریدغلا 
روثنملا ج ردلا  ، 207 یناقرزلل ج 2 /  بهاوملا  حرش  ، 337 يراسلا ج 6 /  داشرا  هححص ، دقو   361 يرابلا ج 7 /  حتف  ، 29 ۀیبلحلا ج 3 / 

. حیحص دانسا  لاقو :  284 يراقلا ج 8 /  ةدمع  ، 73  / 6

! ییابیز رطاخ  هب  جاّجح  نب  رصن  دیعبت 

رگید نانز  يارب  نآ  رد  ینز  هک  دیسر  يا  هتسب  هناخ  برد  هب  دومن  یم  يدرگبـش  رمع  هک  اهبـش  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  دیرب  نب  هّللادبع 
: تفگ یم  دناوخ و  یم  زاوآ 

"؟ مسرب جاجح  نب  رصن  لاصو  هب  مناوتب  هک  تسه  یهار  ای  مشونب  ار  نآ  هک  مراد  یبارش  هب  یسرتسد  ایآ  " 
هداعلا قوفو  حیلم  تروص ، شوخ  یناوج  دید  دـمآ ، رـصن  یتقو  تساوخ . ار  جاجح  نبرـصن  زور  نآ  يادرف  هن ! يا  هدـنز  ات  تفگ : رمع 

، دـش هدوزفا  شیئابیز  رب  تشگ و  راکـشآ  شیناشیپ  دـندرک و  هاتوک  ار  شرـس  یتقو  دنـشارتب . ار  شرـس  يوم  داد  روتـسد  رمع  تسابیز .
. دش رتابیز  دیشارت  ار  رس  یتقو  شارتب ، ار  ترس  هیقب  ورب  تفگ :

هب سپـس  یـشاب ! رواجم  دیابن  وت  مراد  تنوکـس  نم  هک  يرهـش  رد  يا . هتخاس  نوتفم  دوخ ، ییابیز  اب  ار  هنیدم  نانز  جاجح ! رـسپ  تفگ :
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. درک شدیعبت  هرصب 
ضارتعا رمع  هب  راعـشا  نیا  رد  رـصن  دوب . نآ  رد  زین  رعـش  دنچ  هک  تشون  رمع  هب  يا  همان  هاگنآ  دنام ، هرـصب  رد  یتدـم  جاجح  نب  رـصن 

 - دشاب هتـشاد  نم  زا  ییانمت  یناهنپو  دوش  بات  یب  نم  قشع  رد  ینز  يزور  رگا  موش . دـیعبت  دـیاب  هک  تسا  هدوب  هچ  نم  هانگ  هک  هدومن 
اـضاقت رخآ  رد  و  يدرک ... هراوآ  نطو  زا  ارم  تهج  یب  يدرب و  نم  هب  يدـب  نامگ  تسیچ ؟ نم  هاـنگ  دراد -  ار  تلاـح  نیا  ینز  ره  هک 

. دنادرگرب ار  وا  هک  دوب  هدرک 
دش راوس  جاجح  نب  رصن  دیسر ، لتق  هب  رمع  هک  نیمه  ددرگرب !! دیابن  متسه  راک  رس  رب  نم  ات  تفگ : دیـسر  رمع  هب  وا  رعـش  همان و  یتقو 

. تشگ زاب  شناسک  دزن  هنیدم  هب  و 
*****

285 دعس ج 3 /  نبال  يربکلا  تاقبطلا 

باطخ نب  رمع  طسوت  هلماح  نز  راسگنس 

رب وت  یلو  تسارجا  لباق  نز  نیا  هراب  رد  وت  مکح  دومرف : رمع  نامرف  ندینش  اب  ترضح  دوب . رضاح  سلجم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
رمع عقوم  نیا  رد  تشک ! یهاوخ  ار  وا  نز  مجر  اـب  وت  تسا و  هاـنگیب  نز  نیا  هچب  يرادـن . یطلـست  تسا  نز  نیا  محر  رد  هک  یکدوـک 

. داد نز  ندرک  دازآ  هب  روتسد 
مکح هب  رمع  تلاهج  هک  دـنا  هدـش  لقن  تنـس  لها  ربتعم  بتک  رد  هلماح  ناـنز  راسگنـس  هب  رمع  روتـسد  دروم  رد  يرگید  هباـشم  دراوم 
هفیلخ تسا . راک  انز  نز  نیا  هک  دنتفگ  دندروآ و  هفیلخ  شیپ  ار  هلماح  ینز  رمع  تفالخ  نامز  رد  دـننک . یم  راکـشآ  رتشیب  ار  دـنوادخ 

. درک رداص  ار  نز  نیا  راسگنس  روتسد  گنردیب  رمع  درک . فارتعا  دوخ  هانگ  هب  نز  درک و  لاوس  دروم  نیا  رد  نز  زا 
*****

- دنـسم رد  لبنح  نبا  دمحا  ماما  بلاطلا -  تیافک  باب 58  رخآ  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نبا  دمحم  تنـس : لها  گرزب  نادنمـشناد  زا 
یمزراوخ بقانم  زا  هدوملا  عیبانی  باب 14  رد ص75  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش   - نیحیحصلا نیب  عمج  رد  يدیمح  حیحـص -  رد  يراخب 

 - بقانم رد ص 48  یمزراوخ  بیطخ  هرضنلا - ضایر  مود  دلج  رد ص 196  يربط  نیدلا  بحم  - نیعبرا رد ص 466  يزار  رخف  ماما  -
. دنا هدرک  لقن  ار  ارجام  نیا  یگمه  یبقعلا  ریاخذ  رد ص 80  مرحلا  ماما  لوئسلا و  بلاطم  رد ص 13  یعفاش  هحلط  نبا  دمحم 

! يراوخبارش رطاخ  هب  نمحرلادبع  نتشک 

دروخ و بارـش  تکلمم  نآ  رد  رـصم ، رد  صاـع  ورمع  تموکح  رـصع  رد  دـنتفگ -  یم  همحـشوبا  وا  هب  هک  رمع -  رـسپ  نمحرلادـبع ؛
هب هّللادبع  شردارب  روضح  رد  هنایزات ) داتشه   ) یعرش دح  دندیشارت و  ار  وا  رس  داد  روتسد  دوب ، یلاو  هک  صاع  ورمع  دش . ینلع  عوضوم 

. دندز يو 
هناور رتدوز  هچ  ره  هدومن و  يا  هنهرب  رتش  راوس  ار  وا  دناشوپب و  نمحرلادبع  هب  ییابع  هک  تشون  صاع  ورمع  هب  دیسر  رمع  هب  ربخ  یتقو 

. دوب هدرک  دای  یتشرد  هب  ار  صاع  ورمع  همان ، رد  ًانمض  دنک ! هنیدم 
يو رب  ار  یعرـش  دح  نم  تشون : رمع  هب  و  درک ، هنیدم  هناور  دوب  هداد  روتـسد  رمع  هک  یعـضو  نامه  هب  ار  نمحرلادبع  مه  صاع  ورمع 

، رـصم دـنروخب ، مسق  وا  هب  ات  تسین  یـسک  وا  زا  رتالاب  هک  ییادـخ  هب  مدز ، هنایزات  هناخ  طایح  رد  مدیـشارت و  ار  شرـس  متخاس ، يراـج 
. تشاد لاسرا  وا  يارب  رمع ، هّللادبع  هلیسو  هب  مه  ار  همان  دننک . یم  يراج  ناناملسم ، ریغ  ناناملسم و  رب  ار  یعرش  دودح  هک  تسا  ییاج 
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ییابع رد  ار  دوخ  دوب و  يرامیب  لاح  رد  وا  هک  یلاح  رد  دـندش  دراو  ناشردـپ  رب  هنیدـم  رد  نمحرلادـبع  شردارب  اـب  هماـن و  اـب  هّللادـبع 
! يداد ماجنا  يداد و  ماجنا  نمحرلادبع ! يا  تفگ : تخاس و  بطاخم  ار  نمحرلادبع  یتشرد  اب  رمع  دورب . هار  تسناوت  یمن  هدیچیپ و 

! هنایزات هنایزات ! دز : دایرف  سپس 
يراج وا  رب  ار  دح  هک  داد  یهاوگ  مه  هّللادبع  دنا . هتخاس  يراج  يو  رب  هک  ار  دح  تفگ : درک و  تعافـش  يو  زا  فوع  نب  نمحرلادـبع 

. تفرگ دوخ  تابرض  ریز  ار  وا  تفرگ و  تسد  هب  ار  قالش  درکن و  هجوت  رمع  یلو  دنا ، هتخاس 
رد شدایرف  يادص  هک  دز  ار  وا  نادنچ  دوب . یهاوخ  نم  لتاق  وت  ادخ  هب  متـسه و  ضیرم  نم  تفگ : یم  دز و  یم  دایرف  لاح  نآ  رد  رمع 

! تخاب ناج  سپس  دنام و  نادنز  رد  هام  کی  وا  و  دیربب . نادنز  هب  ار  وا  تفگ : سپس  دیچیپ . اضف 
هّللادبع تسا . هدز  دح  ار  نمحرلادـبع  هّللادـبع ، روضح  رد  هک  دوب  هداد  عالطا  يو  هب  دوب ، رمع  قوثو  دروم  هک  رـصم  یلاو  صاع  ورمع 

. تشادن دروم  يرگید  دح  نیاربانب  دوب . باطخ  دالوا  نیرت  قثوم  ردپ  رظن  رد  مه  رمع 
رب هک  تشاد  بوصنم  رـصم  تموکح  هب  ار  وا  هنوگچ  دوبن ، داـمتعا  دروم  دوب ، هدروخ  هک  یمکحم  ياـه  مسق  همه  اـب  صاـع  ورمع  رگا 

، دنا هدز  دح  هک  ار  یسک  و  دننز ، یمن  دح  ار  ضیرم  هوالعب ، دشاب !؟ طلسم  ناناملـسم  سومان  لام و  نوخ و  یمالـسا و  دودح  ماکحا و 
يأر هک  تشاد  رارـصا  هشیمه  رمع  تفگ ، دیاب  هچ  یلو  دشاب ، شخب  نایز  وا  يارب  سبح  ای  يرامیب  یتقو  ًاصوصخم  دومن . ینادنز  دیابن 

!! دنک لامعا  ار  دوخ  راب  تنوشخ 
*****

رد سک  ره  عقاو  رد  و  دنا . هتشون  وا  صیاصخ  رمع و  لاح  حرش  رد  ار  نآ  ناخروم  تسا . مالسا  خیرات  روهـشم  عیاقو  زا  یکی  هعقاو  نیا 
ننس ، 316 ینیمـالل ج 6 /  ریدـغلا  تسا . هدرک  لـقن  ار  رمع  دـح  ندروخ و  بارـش  عوضوم  تسا ، هدرب  ماـن  همحـش  وبا  زا  دوـخ  خـیرات 
عبط یفو  يزوجلا ص 170  نبال  رمع  ةریـس  ، 455 بیطخلل ج 5 /  دادغب  خـیرات  ، 370 دیرفلا ج 3 /  دقعلا  ، 312 یقهیبلل ج 8 /  يربکلا 

.394 ۀباصالا ج 2 /  شماهب  باعیتسالا  ، 439 يراسلا ج 9 /  داشرا  32 ط 1 ، ةرضنلا ج 2 /  ضایرلا  رخآ ص 207 ،

! لاوس کی  رطاخ  هب  عیبض  متش  برض و 

هک نک  يراک  ادنوادخ ! تفگ : دیـسرپ و  ار  نآرق  زا  یتایآ  ریـسفت  ام  زا  درک و  تاقالم  ار  ام  یمیمت  عیبض  تفگ : دمآ و  رمع  دزن  يدرم 
. منک ریسفت  ار  نآرق  مناوتب  نم 

اب دمآ و  ولج  مه  وا  دیسر . رس  دوب ، هدیشوپ  يا  همامع  سابل و  هک  عیبض  دروخ ، یم  راهن  مدرم  اب  دوب و  هتـسشن  رمع  هک  ییانثا  رد  يزور 
؟ تسیچ ًاْرقِو  ِتالِماْحلاَف  ًاْورَذ  ِتایِراّذلاَو  هیآ : يانعم  نینم ! ؤملاریماای  تفگ : سپس  تفای . تغارف  ات  دروخ  اذغ  راضح 

!؟ ینادب نآرق  ریسفت  یهاوخ  یم  هک  یتسه  وت  وت ! رب  ياو  تفگ : رمع 
. تسا هتخیوآ  يوس  ود  هب  هتفاب و  ار  شرس  يوم  وا  هک  دید  سپـس  داتفا . شرـس  زا  همامع  هک  دز  هنایزات  نادنچ  درک و  هنهرب  ار  وا  هاگنآ 

!؟ منک یم  ادج  تندب  زا  ار  ترس  يا  هدیشارت  ار  ترس  مدید  رگا  تسوا ! تسد  رد  رمع  ناج  هک  ییادخ  هب  تفگ : تهج  نیمه  هب 
یم بوخ  شلاح  نوچ  و  دز !! یم  هنایزات  دص  دروآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  زور  ره  دننک . سبح  يا  هناخ  رد  ار  وا  داد  روتـسد  سپس 

تسشن هک  تشون  يرعشا  یسوم  وبا  دوخ  رادنامرف  هب  و  دومن . هرـصب  هناور  درک و  يرتش  راوس  ار  وا  هاگنآ  دز !!! یم  رگید  يات  دص  دش ،
: هک دنک  مالعا  مدرم  هبو  دورب  ربنم  هب  دنک و  عونمم  يو  اب  ار  مدرم  تساخرب  و 

تایح دوردـب  اـت  دـش  راوخ  تسپ و  دوخ  موق  مدرم و  ناـیم  هنوگنیدـب  تخبدـب ، عیبض  تسا ! هدیـسرن  نآ  هب  یلو  هدومن  ملع  بلط  عیبض 
. دوب دوخ  موق  گرزب  ًالبق  هک  یتروص  رد  تفگ .

*****
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یمراد ننـس  لضفلا ، وبأ  قیقحتب  رـصم  102 ط  جو 12 /  رـصم . عبط  ص 122  رمع ج3  لاوحأ  یف  دـیدحلا  یبأ  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرش 
یطویـس ناقتا  ص232 -  ریثـک ج4  نـبا  ریـسفت  يزوـج ص109 -  نـبا  رمع  هریــس  رکاـسع ج6ص384 -  نبا  خـیرات  ج1ص55و54 -

... يرابلا ج8ص17 و حتف  روثنملا ج6ص111 -  ردلا  لامعلا ج1ص228و229 -  زنک  ج2ص5 - 

! رصع زامن  زا  دعب  یبحتسم  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  رمع  عنم 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  شردپ  زا  ریبز  نب  ةورع  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم 
(1 . ) درکن كرت  رصع ، زامن  زا  دعب  ار  یبحتسم  زامن  تعکر  ود  نم  دزن  تقو  چیه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 

رد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  زور  ره  تفگ : هشیاع  هک  دنداد  یهاوگ  اهنآ  هک  دنک  یم  تیاور  قورـسم  دوسا و  زا  ملـسم  زین  و 
(2 . ) دناوخ یم  ار  زامن  ود  نیا  دوب  نم  هناخ 

نب بئاـس  زا  باهـش  نبا  زا  أـطوم  رد  سنا  نب  کـلام  دز . یم  دـناوخ  یم  ار  نآ  هک  سک  رهو  درک  یم  عنم  ار  نآ  باـطخ  نب  رمع  یلو 
رارق برـض  دروم  رـصع ، زامن  زا  دعب  یبحتـسم  زامن  ندناوخ  رطاخب  ار  ردنکم  مان  هب  یـصخش  باطخ ، نبرمع  هک  دنک  یم  تیاور  دیزی 

! داد
بورضم دنک ، یم  عوکر  رـصع  زامن  زا  دعب  هک  دید  ار  وا  شتفالخ  رـصع  رد  رمع  نوچ  هک : دنک  یم  تیاور  دلاخ  نبدیز  زا  قازرلادبع 

رد دنناوخب ، زامن  ماش  ات  رـصع  زا  دعب  مدرم  مدیـسرت  یم  هک  دوبن  نیا  رطاخب  رگا  دیز ! يا  تفگ : رمع  هک  تسا  ثیدـح  نیا  رد  تخاس .
(3 !!! ) مدز یمن  ار  یسک  زامن  ود  نیا 

*****
.211 رصعلا ج 2 /  دعب  نیتللا  نیتعکرلا  ۀفرعم  باب  ةالصلا  ملسم ك  ( 1)

.211 ملسم ج 2 /  حیحص  ( 2)
184  / ریدغلا ج 6 هدنس ، نسحو   222 دئاوزلا ج 2 /  عمجم  ( 3)

ممیت هب  رمع  لهج 

(1 ( !!؟ دینک ادیپ  بآ  هب  یسرتسد  هکنیا  ات  تسا !! طقاس  بجاو ، زامن  دوبن ، دوجوم  بآ  یتقو  تسا : هداد  اوتف  رمع  هک  تسا  روهشم 
یبآ ما و  هدش  بنج  نم  تفگ : دمآ و  وا  دزن  هب  رمع  تفالخ  رد  يدرم  هک  دـنا  هدروآ  ممیت ) باب  رد   ) دوخ حیحـص  رد  ملـسم  يراخب و 

؟ مهد ماجنا  دیاب  راک  هچ  منک  لسغ  هک  دوبن 
!!! ناوخن زامن  یتفاین  بآ  هاگره  تفگ : رمع 

هب وت  میدوب . هدرک  ادـیپ  لسغ  هب  جایتحا  قافتا  بسح  هب  وتو  نم  رفـس  نالف  رد  هک  تسین  تدای  رمع ! يا  تفگ : دوب  رـضاح  رـسای  رامع 
كاخ رد  دـیناسر  دـیاب  كاخ  هب  ار  ندـب  همه  تسا و  لـسغ  ياـج  هب  ممیت  هک  مدرک  ناـمگ  نوچ  نم  يدـناوخن و  زاـمن  بآ  دوبن  تلع 
نیمه ممیت  رد  رامع ! ای  دندومرف : دندومن و  مسبت  میدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  یتقو  مدـناوخ . زامن  مدـیطلغ و 

اب تسار و  تسد  تشپ  پچ  تسد  فک  اب  نآ  زا  دـعب  ار و  یناـشیپ  تسد  فک  ود  ره  هب  دـننز و  نیمز  رب  ار  اهتـسد  هک  تسا  سب  ردـق 
. دنیامن حسم  ار  پچ  تسد  تشپ  تسار  تسد  فک 

! سرتب ادخ  زا  رامع ! يا  تفگ : رمع  درک . لقن  ار  تیاکح  نیا  رامع  یتقو 
(2 . ) یهاوخیم هچنآ  هب  ار  وت  میتشاذگاو  تفگ : رمع  منکن . ثیدح  نیا  لقن  ینکیم  رما  رگا  تفگ : رامع 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 71 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دندوب هتفگ  رایـسب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  ابیط . ادیعـص  اوممیتف  ائام  اودجت  مل  ناف  هدمآ : نآرق  رد  هک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
. دینک ممیت  دشابن  بآ  رگا  هک 

*****
.193 ملسم ج 1 /  حیحص  ، 352 يرابلا ج 1 /  حتف  ، 172 ینیعلل ج 2 /  يراقلا  ةدمع  84 و 85 ، ینیمالل ج 6 /  ریدغلا  ( 1)

نیب عـمجلا  نع  سواـط ص 464  نبـال  فئارطلا  ، 87 يراخبلا ج 1 /  حیحـص  ، 193 ممیتلا ج 1 /  باب  ةراـهطلا  ملـسم ك  حیحـص  ( 2)
یقهیبلا ننس  59 و 61 ، یئاسنلا ج 1 /  ننس  ، 265 دمحأ ج 4 /  دنسم  ، 200 ۀجام ج 1 /  نبا  ننس  ، 53 دواد ج 1 /  یبأ  ننس  نیحیحصلا ،

.83 ریدغلا ج 6 /  ، 209 ج 1 / 

!!! " دنتسه رتداوساب  نم  زا  مه  داوسیب  ياهنز  ریپ  : " رمع

رد يدـیمح  شریـسفت و  رد  فاشک  بحاص  یتح  دـنا . هدرک  تیاور  دنتـسه  هقث  بصاون  دزن  هک  یعمج  ام و  دامتعا  دروم  هقث و  ياـملع 
: هک دنا  هدومن  تیاور  نیحیحصلا ) نیب  عمج  )

وا دیامن  رهم  رتشیب  مهرد  دصراهچ  زا  دـنک و  يور ) هدایز   ) تالاغم نز  هیرهم  رب  هک  ره  تفگ : دـناوخ  یم  هبطخ  باطخ  نب  رمع  يزور 
!!! منک یم  لاملا  تیب  لخاد  ار  دشاب  هدوزفا  مهرد  دصراهچ  رب  هچنآ  و  منک !!!) یم  هیبنت  منز ) یم  دح  ار 

رمع یلاعت ؟ كرابت و  دـنوادخ  مالک  اـی  تسا  لوبق  هب  رتهب )  ) یلوا وت  مـالک  رمع ! يا  تفگ : تساـخرب و  دوب . رـضاح  اـجنآ  رد  ینز  ریپ 
: هک هدومرف  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  تفگ : نز  ریپ  دنوادخ . مالک  تفگ :

20  / ءاسن درادن ... یعنام  دیداد  رارق  الط  راب  ار  ینز  نیباک  هچنانچ  ینعی  ائیش  نم  اوذخات  الفا  راطنق  نهیدحا  متیتآ  نا  و 
ای اه و  هناخ  رد  نز  ریپ  یتح  دیرمع  زا  رتاناد  رت و  هیقف  امـش  عیمج  ینعی  لاجحلا !!! یف  تاردخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  مکلک  تفگ : رمع 

!!! اه هلجح  رد  هردخم  نانز 
نانزریپ نانز و  یتح  هک  تسانعم  نیا  هب  رمع  نخـس  سپ  نانز . هب  دسرب  هچ  دنتـشادن  داوس  نامز  نآ  نادرم  یتح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

!!! دنرتداوساب رمع  زا  زین  دنتسه  ناشاه  هلجح  رد  هک  داوسیب 
دئاوزلا عمجم  دادغب ج3ص257 -  خیرات  فاشک ج 1 ص 357  ریسفت  ریثک ج 1 ص467 -  نبا  ریسفت  يزوج ص 129 - نبا  رمع  هریس 

... ریدقلا ج1 ص407 و حتف  عماوجلا ج8 ص 298 - عمج  یطویس ج 2ص 133 - روثنملا  ردلا  یمثیه ج 4 ص 284 -

ماجنارس

...! " شاک يا  : " رمع

: دیوگ سابع  نبا  يراخب  تیاور  هب 
دـشابن وت  رب  یکاب  متفگ : سپ  مدـید . یگدز  تشحو  یناشیرپ و  لاح  رد  ار  وا  مدـش و  دراو  يو  رب  دوب  هدروخ  هبرـض  رمع  هکیماگنه  هب 

. مدرکیم هیدـف  یهلا  باذـع  سرت  زا  ار  همه  دوب  الط  نم  يارب  نیمز  تیفرظ  هزادـنا  هب  رگا  ساـبع  نبا  يا  تفگ : رمع  نینموملا . ریما  يا 
(1 . ) منیبب ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ 

: تفگ رمع  هداد - تشهب  تراشب  رمع  هب  هدربمان  هدش و  تیاور  سابع  نبا  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  تیاور  رد  زین 
مراد شیپ  رد  هچنآ  رطاـخ  هب  ار  همه  دوب . نم  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  نیب  هچنآ  رگا  مسق  يادـخ  هب  سپ  تشهب  هب  ارم  وت  تراـشب  اـما 

(2 . ) تسا ربخ  هچ  منادب  هکنآ  زا  لبق  مداد  یم  هیدف 
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: تفگ رمع  هدمآ : دعس  نبا  تیاور  هب  زین 
تفرگرب و شـسابل  زا  دوب  بوچ  ای  هاک  دـننامه  هک  یلاغـشآ  هدروخ  هاـگنآ  مدوب . هدـش  شومارف  شاـک  يا  مدوبن . يزیچ  نم  شاـک  يا 

(3 . ) مدوب نیا  لثم  نم  شاک  يا  تفگ 
: تفگ زین  و 

هب دنتـشاد  یم  تسود  ار  سکره  هاگنآ  مدومن  یم  ناچوق  نیرت  قاچ  هک  دـندنارورپ  یم  ارم  ردـق  نآ  مدوب و  هداوناخ  چوق  نم  شاک  يا 
یم خرـس  ار  شرگید  رادـقم  دـنتخپ و  یم  ار  متـشوگ  زا  يرادـقم  دنتـشک و  یم  ارم  سپ  دـش . یم  دراو  اهنآ  رب  دـمآ و  یم  اهنآ  رادـید 

(4 . ) مدوبن مدآ  نم  دندومن و  یم  جراخ  ارم  ندوب  لاح ... رد  دندروخیم و  ارم  سپ  دندرک 
: تفگ ولولوبا  زا  ندروخ  هبرض  ماگنه  هب  رمع  تیاور  رد  زین 

هکنآ زا  شیپ  مداد  یم  هیدـف  مراد  شیپ  رد  یهلا  باذـع  زا  هچنآ  هار  رد  ار  همه  دوـب  نـم  نآ  زا  تـسا  نـیمز  نامـسآ و  نـیب  هـچنآ  رگا 
" هدیبات نآرب  دیشروخ  هچنآ  " " تسا نیمز  اهنامـسآ و  نیب  هچنآ   " ياجب يدنه  یقتم  تیاور  رد  و  ( 5 . ) تسا رارق  هچ  زا  عاضوا  ممهفب 

)6 . ) تسا هدمآ 
*****

رمع بقانم  باب  يراخب 2/179  حیحص  ( 1)
12/676 دعس . نبا  لبنح و  دمحا  یسلایط  قازرلادبع  زا  لقن  هب  لامعلا  زنک  ( 2)

دعس 3/262 نبا  تاقبط  ( 3)
. نآ تحص  هب  فارتعا  قوف و  حرش  هب  هیمیت  نبا  هنسلا : جاهنم  میعنوبا 1/52 -- ءایلوالا : هیلح  ( 4)

نامه ( 5)
یقهیب ربقلا  باذع  باتک  دیبعوبا . بیرغلا  دعس . نبا  كرابم . نبا  زا  لقن  هب  لامعلا 12/677  زنک  ( 6)

رمع گرم 

هکنآ نودب  هدیـشوپرس و  لکـش  رمع  هب  يا  همان  نمـض  رمع  ندومن  بورـضم  زا  لبق  یتدم  رمع ) لتاق   ) هیلع هللاۀـمحر  ولولوبا  ترـضح 
تیذا و رازآ و  کته و  دروم  ار  وا  رـسمه  تراسج و  دوخ  ياقآ  الوم و  هب  تبـسن  هک  ار  یـسک  يازـس  مکح و  دـمهفب  ار  وا  ضرغ  رمع 

. تخاس وا  دوخ  مکح  هب  دنتسم  ار  دوخ  هدنیآ  مادقا  دومن و  لاوس  دناسرب . لتق  هب  ار  وا  دنزرف 
: دییامن هجوت  ریز  نتم  هب 

دروم ار  شیالوم  رـسمه  دنک و  بصغ  ار  شیالوم  کلم  دـیامن و  ار  شیالوم  نایـصع  هک  یـسک  يازج  هک  تشون  همان  رمع  هب  ولولوبا  "

؟ تسیچ دهد  رارق  متش  برض و  تیذا و 
. تسا بجاو  یسک  نینچ  لتق  هک  یتسردب  تشاد : بوتکم  خساپ  رد  زین  رمع 

تیالوم نایصع  ارچ  دومرف : درک و  وا  هب  باطخ  وا  هبوتکم  هب  دناسرب  تکاله  هب  ار  وا  ات  دیناسر  رمع  هب  ار  دوخ  ولولوبا  هک  یماگنه  اذلف 
رد هاـگنآ  يدومن ؟ طقـس  ار  شدـنزرف  يداد و  رارق  شیوخ  ملظ  دروـم  ار  همطاـف  وا  رـسمه  ارچ  يدوـمن ؟ ار  مالـسلا  هیلع  نینموـملا  ریما 

(1 . ") درکیم دراو  وا  رب  یپ  رد  یپ  ياه  هبرض  دومن  یم  نعل  ار  وا  هکیلاح 
هیهت تشاد  رارق  طـسو  رد  نآ  هضبق  هک  رـس  ود  يرجنخ  تفرگ و  تمدـخ  هب  ار  دوـخ  يرگنهآ  هفرح  رنه و  هللا  همحر  وـلولوبا  ترـضح 

نب رمع  هکیلاـح  رد  يرجه  لاس 23  لوـالا  عیبر  هبنـشود 9  زور  هاگرحـس  رد  هعیـش  دزن  رد  روهـشم  حیحـص و  لوق  ربانب  هکنیا  اـت  دومن .
هب ار  دوخ  مکفوفص ) اووتسا  اووتسا  ( ) 2 . ) دنیامن مظنم  ار  دوخ  فوفـص  هک  دوب  نارازگزامن  ندرک  رما  لاح  رد  تسد  هب  هنایزات  باطخ 
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رمع نایفارطا  ناکیدزن و  زا  يا  هدع  هکیلاح  رد  تفاکش و  وا  هدنب ) هس   ) هرصاخ ات  ار  هفیلخ  مکـش  يراک  هبرـض  هس  اب  و  ( 3  ) هدناسر يو 
زا دعب  رمع  و  ( 4 . ) تخیرگ هثداح  لحم  زا  ناـنآ  زا  رگید  رفن  ندرک 13  یمخز  اب  دنتـشاد  ار  وا  هب  هلمح  يریگتـسد و  دصق  باطخ  نب 

. تفر ایند  زا  یگلاس  نس 55  رد  دوب  هداتفا  رتسب  رد  زور  هس  هکنآ 
*****

داشرالا ص456 قیرط  ( 1)
لامعلازنک ج12ص679 يرابلا ج7ص49 --  حتف  يربکلا ج3ص341 -  تاقبط  ( 2)

دننک تباث  دوخ  ياهباتک  رد  ار  بلطم  نیا  دنا  هدومن  یعـس  ننـست  لها  هچ  رگا  هک : میوش  رکذتم  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  اج  نیا  رد  ( 3)
رب اما  دنهد . رارق  هئطخت  دروم  دجسم  رد  رمع  لتق  رطاخ  هب  ار  ولولوبا  مادقا  تسا و  هدوب  دجسم  رد  ندیدرگ  بورـضم  ماگنه  هب  رمع  هک 

نیمه زا  تسا  هدوب  ینارـصن  ای  یـسوجم و  ای  رفاک و  ولولوبا  دنیوگیم  هک  اهنآ  لوق  در  رد  هک  يا  هتکن  دـشاب  حیحـص  لوق  نیا  هک  ضرف 
مرکا ربمایپ  تایح  نامز  زا  هکیلاـح  رد  هدوب  رفاـک  هللا  همحر  ولولوبا  رگا  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  لـقن  هب  هک  درک  تباـث  ناوتیم  بلطم 

هللا همحر  ولولوبا  رگا  اساسا  و  درکیم . یگدنز  هنیدم  رهـش  رد  هنوگچ  هللا  همحر  ولولوبا  دوب . هدـیدرگ  عونمم  هنیدـم  رهـش  هب  رافک  دورو 
رد هللا  همحر  ولولوبا  روضح  رب  ینبم  قوف  بلطم  هک  ؟؟؟ درک یم  راـک  هچ  تعاـمج  زاـمن  لوا  فص  رد  مه  نآ  دجـسم و  رد  هدوب  رفاـک 

یلعی یبا  دنـسم  : لیبق زا  تفای  نانآ  دوخ  دزن  رد  ربتعم  بتک  رد  ناوتیم  ار  هفیلخ  رـس  تشپ  تعامج و  زامن  لوا  فص  رد  مه  نآ  دجـسم 
خیراـت نآـمظلا ص537 -  دراوـم  هباغلادـسا ج4ص76 –  قشمد ج44ص410 -  خـیرات  ناـبح ج1ص332 - نبا  حیحـص  ج5ص116 -

راطالا ج6ص160. لین  يربکلا ج3ص341 -  تاقبط  هنیدملا ج3ص896 - 
راونالاراحب ج29 ص530 ( 4)

رمع گرم  رخآ  تاظحل 

: دسیون یم  زجاعملا  ۀنیدم  باتک  رد  هللا  همحر  ینارحب  مشاه  دیس  هللا  تیآ  موحرم 
: تفگ رمع )  ) ینالف دـنزرف  هللادـبع  هک  تسا  هدـمآ  ینالوط  یثیدـح  رد  رابحالا  بعک  سابع و  نبا  زا  رمع )  ) ینالف لـتق  ناـیرج  هراـبرد 

درک ادص  ارم  دمآ  شوه  هب  هک  رابکی  هکنیا  ات  دمآ  یم  شوه  هب  هرابود  تفر و  یم  شوه  زا  یهاگ  دیـسر  رارف  مردـپ  گرم  نامز  نوچ 
. نک رضاح  منیلاب  رب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مریمب  هکنیا  زا  لبق  مدنزرف ! تفگ : و 

؟ يا هداد  رارق  اهنآ  زا  یکی  مه  ار  وا  يا و  هداد  لیکشت  اروش  دوخ  زا  دعب  يارب  هکنآ  لاح  و  راک ؟ هچ  بلاطیبا  نب  یلع  اب  ار  وت  متفگ :
زا رفن  نآ 12  رد  هک  تسا  یتوباـت  خزود  شتآ  رد  تفگ : یم  هک  مدینـش  هـلا  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مدـنزرف ! تـفگ : مردـپ 
نب ذاعم  هب  ور  سپـس  یـشاب ! اـهنآ  نیلوا  هک  سرتب  نآ  زا  تفگ : درک و  رکبوبا )  ) یلوا هب  ور  هاـگنآ  دوب و  دـنهاوخ  نآ  رد  نم  باحـصا 

! یشاب اهنآ  نیموس  هکنآ  زا  سرتب  دومرف : درک و  نم  هب  ور  سپس  یشاب ! نانآ  نیمود  هکنآ  زا  زیهرپب  دومرف : درک و  لبج 
مه نم  دندوب و  لبج  نب  ذاعم  و  رکبوبا )  ) یلوا نآ  رد  هک  مدرک  هدهاشم  ار  یتوبات  لاح  نامه  رد  متفر و  شوه  زا  لبق  یتاظحل  مدنزرف !

. مدوب اهنآ  نیموس 
ار وا  هک  يرما  يارب  ار  وت  مردپ  ادخ ص  لوسر  يومع  رـسپ  يا  متفگ : هتفر و  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  غارـس  هب  دیوگ : یم  هللادـبع 
ایآ ادخ ! لوسر  يومع  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  مردپ  دش  رـضاح  مردپ  نیلاب  رب  نوچ  دمآ و  نم  هارمه  هب  وا  سپ  هدـناوخارف . هتخاس  نارگن 

ار تفالخ  ضوع  رد  زین  نم  و  ییامن ؟ لالح  ارم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـسمه  بناج  زا  دوخ و  يوس  زا  هدومن و  وفع  ارم  يرادن  دصق 
؟ میامن میلست  وت  هب 

شبحاص هب  ار  يدرک  بصغ  نم  زا  هک  یقح  ییامن و  عمج  ار  راـصنا  رجاـهم و  هکنیا  طرـش  هب  اـما  يرآ ! تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
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تروص نآ  رد  ییامن ! فارتعا  ام  قح  هب  ینک و  نایب  ار  دوب  ام  نیب  هک  يدـهع  زا  یلوا )  ) تتـسود نیب  وت و  نیب  هک  ار  هچنآ  ینادرگرب و 
. موش یم  يو  تیلالح  نماض  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  میومع  رتخد  بناج  زا  زین  هدرک و  لالح  ار  وت 

راـع گـنن و  رب  ار  شتآ  راـن و  نینموملا ! ریما  يا  تفگ : درک و  راوید  هب  ار  شیور  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوـچ  مردـپ  دـیوگ : یم  هللادـبع 
!!! مهد یم  حیجرت 

. دش جراخ  مردپ  دزن  زا  تساخرب و  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ور  نیا  زا 
هدیـشک نوریب  ربق  زا  ار  یلوا  دهاوخ  یم  وا  مدنزرف  تفگ : شدنزرف  هب  وا  درک . دروخرب  وت  اب  فاصنا  هب  وا  ردپ ! تفگ : شردپ  هب  هللادبع 
. تسین یندش  نیا  مسق  ادخ  هب  هن  دهد  رارق  بلاطیبا  نب  یلع  ناوریپ  نارادتسود و  زا  ار  شیرق  دشک و  شتآ  هب  ار  تردپ  ار و  وا  و 

هچ نم  ندـش  جراخ  زا  دـعب  تردـپ  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  رمع ! دـنزرف  يا  تفگ : هللادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  دـیوگ : یم 
هیلع یلع  ماـما   ) مشاـه ینب  یناـشیپ  يوـلج  يوـم  مک  درم  اـب  مدرم  رگا  تفگ : طـقف  تفگن  يزیچ  مسق  ادـخ  هب  تفگ : هللادـبع  تـفگ ؟

. تشگ دهاوخ  نومنهر  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هماقا  ینارون و  ریسم  رب  ار  اهنآ  دننک  تعیب  مالسلا )
دعب هفیلخ  نیـشناج و  ار  وا  هک  دوش  یم  عنام  زیچ  هچ  مردپ ! متفگ : وا  هب  نم  تفگ : يداد ؟ یخـساپ  هچ  وت  رمع  دـنزرف  يا  دومرف : سپس 

؟ يزاس دوخ  زا 
هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دومرف : ترضح  میامن . وگزاب  مناوت  یمن  هک  تفگ  يزیچ  تفگ : داد ؟ خساپ  هچ  تردپ  دومرف : ترـضح 

: دومرف ترـضح  تخاس ؟ ربخ  اب  ار  وت  زیچ  هچ  زا  ربمایپ  تفگ : هللادبع  تخاس . ربخ  اب  هدش  لدـب  در و  تردـپ  وت  نیب  هک  هچنآ  هب  ار  نم 
باوخ رد  ار  ربمایپ ص  هک  یـسک  تخاس و  ربخ  اب  تسا  هدرم  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  تردـپ  هک  یبش  شتایح  رد  ربماـیپ ص  ار  یبلطم 
هللادبع ینک ؟ یم  قیدصت  منک  وگزاب  وت  يارب  ار  نآ  رگا  ایآ  یناث ! دنزرف  يا  دـشاب . هدرک  تاقالم  يرادـیب  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  دـنیبب 

. منک یم  رایتخا  توکس  ای  منک و  یم  قیدصت  ای  تفگ :
زا دعب  ار  وا  هک  دوش  یم  عنام  زیچ  هچ  يدرک  لاوس  وا  زا  هک  وت  باوج  رد  مدش  جراخ  وا  دزن  زا  نم  هکنآ  زا  دعب  تردپ  دومرف : ترضح 

بش رد  ربمایپ ص  لتق  هشقن  هب  طوبرم   ) دوخ نیب  رد  ار  نآ  هک  يا  همان  نامیپ  هفیحـص و  نآ  رطاخ  هب  تفگ : يزاسن  دوخ  نیـشناج  دوخ 
. میا هدومن  ءاضما  هتشون و  عادولا  ۀجح  رد  هبعک  هناخ  رد  و  هبقع )

. يرادرب مرس  زا  تسد  ادخ ص  لوسر  قح  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تفگ : درک و  توکس  هللادبع  ترضح ، هدومرف  نیا  زا  سپ 
یگنت راچد  ار  وا  هیرگ  هدز و  هقلح  شناگدید  رد  کشا  هک  یلاح  رد  مدید  سلجم  نآ  رد  ار  هللادبع  دـیوگ : یم  ثیدـح ) يوار   ) میلس

. درم دز و  يا  یلان  یتعاس  زا  دعب  شردپ  سپس  دوب . هدرک  سفن 
*****

نعاطم لصف  رد  یلیبدرا  سدقم  هتشون  هعیـشلا  ۀقیدح  باطخ ص85 ، نب  رمع  لتق  خـیرات  یف  باطخلا  لصف  زجاعملا ج2ص95 ، ۀنیدم 
رمع

" هرفن شش  ياروش   " مان هب  يا  هلیح 

، ناـمثع یلع ، دـنهد : لیکـشت  اروـش  نـم  زا  دـعب  هـک  مـنک  یم  شرافـس  امـش  هـب  ار  هدـع  نـیا  تـفگ : شتاـیح  رخآ  ياـه  زور  رد  رمع 
هب ار  وا  یتـقو  دـننک . باـختنا  دوخ  ناـیم  زا  ار  یکی  دـنزادرپب و  تروشم  هب  سپـس  هحلط . ریبز و  صاـقو ، دعـس  فوع ، نب  نمحرلادـبع 

. دییامن ددم  دینک و  يرای  ار  وا  همه  دندناسر ، تفالخ 
مرگرس زور  هس  دیاب  امش  درازگب و  زامن  بیهـص  نم  ياج  هب  دیاب  مدُرم ، نم  رگا  تفگ : ناشیا  هب  دناوخ و  ارف  ار  روبزم  رفن  شـش  هاگنآ 

. دشاب هفیلخ  امش  زا  یکی  ًامتح  دیاب  مراهچ  زور  رد  دیشاب ، تروشم 
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رد اهنآ  راک  ات  دنشاب  رفن  شـش  نیا  بقارم  بیهـص  اب  دنک و  باختنا  ار  راصنا  نادرم  زا  رفن  هاجنپ  ات  داد  روتـسد  زین  يراصنا  هحلط  وبا  هب 
هناخ هب  دیاب  مه  رفن  شـش  نآ  دناوخب . زامن  مدرم  اب  بیهـص  زور  هس  نآ  رد  درک  رما  و  دـسر . ماجنا  هب  وا  گرم  زا  دـعب  زور  هس  باختنا 

! دنشاب اروش  بقارم  نوریب ، رد  هدیشک  ریشمش  اب  يو  تارفن  يراصنا و  هحلط  وبا  اب  بیهص  دنیآ و  رد  يا 
و نک . مین  ود  هب  ریـشمش  اب  ار  شرـس  درک ، تفلاخم  رفن  کی  و  دندرک ، قفاوت  یکی  هرابرد  رفن  جـنپ  رگا  هک  درک  شرافـس  يو  هب  سپس 

تسا يا  هتسد  رد  هفیلخ  دندش ، يرفن  هس  هتسد  ود  رگا  و  نزب . ار  ود  ره  رـس  دندومن ، تفلاخم  نت  ود  و  دندرک ، قفاوت  رفن  راهچ  هچنانچ 
!!! تسا ناشیا  نایم  رد  فوع  نب  نمحرلادبع  هک 

و دینزب ! ار  رفن  شش  ره  ندرگ  دندرکن ، قفاوت  دوخ  زا  یکی  رب  تشذگ و  زور  هس  رگا  دیشکب ! دندومن  تفلاخم  هکنانچ  ار  رگید  رفن  هس 
رمع بناج  زا  اروش  لیکشت  روتـسد  هصالخ  نیا  دنیامن . باختنا  دوخ  يارب  دنتـساوخ  ار  سک  ره  دننک و  اروش  ناناملـسم  دوخ  دیراذگب 

. تسا هدیسر  ام  هب  رتاوت  هب  هک  دوب 
یلع هتبلا  تیاور ؟ مادک  هیآ و  مادک  قبط  دهد . یم  یتنوشخ  زا  رپ  ياروش  نیچمه  لیکشت  هب  روتسد  یلیلد  هچ  هب  رمع  تسین  مولعم  الوا 

! تسا هدوب  تیلهاج  نامز  ياهتنس  زا  اروش  وحن  نیا  رهاظلا 
هب نامثع  باختنا  نآ  لیکشت  زا  رمع  دصق  تقیقح  رد  و  تسا . هدوب  يروص  اروش  لیکشت  هب  رمع  روتـسد  تسا  مولعم  هک  روطنامه  ایناث :

: دننک یم  هراشا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  هدوب . هفیلخ  ناونع 
. دش فرحنم  ام  زا  تفالخ  دندومرف : دندینش  ار  اروش  لیکشت  هب  رمع  روتسد  مالّسلا –  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  یتقو 

؟ یتسناد اجک  زا  دیسرپ  تسا -  هریغ  يربط و  خیرات  ریثا و  نبا  لماک  رد  هکنانچ  سابع -  شیومع 
هک تسا  يا  هتـسد  اب  هفیلخ  دـندش  يرفن  هس  هتـسد  ود  رگا  تسا و  تیرثکا  هتـسد  اب  هفیلخ  تفگ  درک و  نورقم  نم  اب  ار  ناـمثع  دومرف :

داماد زین  نمحرلادبع  درک . دهاوخن  تفلاخم  نمحرلادبع  شیومع  اب  زگره  مه  صاقو  دعـس  دشاب . ناشیا  نایم  رد  فوع  نب  نمحرلادبع 
! درادن نم  لاح  هب  يدوس  مه  دنشاب  نم  اب  رگید  رفن  ود  رگا  تشاد . دنهاوخن  فالتخا  مه  اب  تسا و  نامثع 

: دنیامرف یم  رمع  طسوت  اروش  نیا  لیکشت  هب  عجار  هیقشقش  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  الوم  نینچمه 
. منانآ زا  یکی  ییادـخ ) تلزنم  نیا  اب   ) مه نم  شنامگ  هب  هک  درپس  ییاروش  هب  ار  تموکح  رما  و  دـش ، يرپس  مه  رمع )  ) وا نامز  ات  " ... 

اروش ياضعا  نیا  هیاپمه  زورما  هک  مدوب  کـش  دروم  یگتـسیاش  يرترب و  رد  اـهنآ  نیلوا  ربارب  رد  یناـمز  هچ  نم  ییاروش ! هچ  ادـنوادخ 
، دادن يار  نم  هب  شاهنیک  رطاخ  هب  یکی  اجنآ  رد  مدش ، گنهامه  نانآ  اب  اروش  زارف  بیشن و  رد  قح ) قاقحا  رطاخ  هب   ) یلو مریگ !؟ رارق 
زج ياهمانرب  هک  دیـسر  تموکح  هب  یموس  ات  تسین . بسانم  شرکذ  هک  رگید  یلئاسم  و  درک ، لـیامت  شداـماد  هب  تعیب  يارب  يرگید  و 

. تشادن نآ  هیلخت  مکش و  نتشابنا 

رکبوبا

تموکح یگدنز و  نارود  لیاذر  یلک و  تخانش 

رکبوبا زا  یلک  تخانش 

. دننادیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  لوا  هفیلخ  ار  وا  تنـس ، لها  هک  تسا  رکبوبا  یلـصا  مان  یمیت  نامثع  نب  هللادبع 
رد لیفلا  ماع  زا  سپ  لاس  هس  دودـح  يدالیم  ای 572  لاس 571  رد  رکبوبا  تشاد . مان  یملـس  ریخلا  ما  شردام  نامثع و  هفاحقوبا  شردپ 

. دمآ ایند  هب  شیرق ، فیاوط  زا  یکی  هرم ، نب  میت  هلیبق  نایم  رد  هکم و 
وا مان  دش  دازآ  یگدرب  زا  رکبوبا  هک  یماگنه  دندوب و  یـشبح  رابت  زا  ناعدج و  نب  هللادبع  ناگدرب  زا  شنارـسپ ، رکبوبا و  ردـپ  هفاحقوبا 
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(1 . ) دنتشاذگ قیتع  ار 
هب ار  نانآ  هک  دوب  يزینک  اههد  کلام  وا  دوب . انز ) هسسوم   ) ناکدوک لافطا و  دیلوت  تهج  نوناک  نیرتگرزب  بحاص  ناعدج  نب  هللا  دبع 

(2 . ) تخورف یم  ناگناگیب  هب  ای  ناردپ  هب  ار  ناکدوک  سپس  دندش  یم  هلماح  نانآ  زا  هک  درک  یم  هضرع  نادرم 
. دوب هرهچ  هایس  دق و  زارد  يدرف  وا  تسا : هتفگ  دوخ  باتک  رد  يدوعسم  رکبوبا  يرهاظ  لیامش  دروم  رد 

زین ناخروم  یخرب  دوب . دـنمتورث  يدرم  تشاد و  لاغتـشا  يزازب ) هتـشر  رد   ) یناگرزاب هب  مالـسا  زا  شیپ  رکبوبا  ناـخروم ، هتـشون  هب  اـنب 
تحیـصن ساسا  رب  رکبوبا  هک  دـنا  هدرک  لـقن  دوخ  بتک  رد  تنـس  لـها  ياـملع  تسا . هتـشاد  تیمها  یب  يراـک  بسک و  يو  دـناهتفگ 

(3 . ) تسا هدروآ  مالسا  درک  دهاوخ  روهظ  يربمایپ  دوب  هداد  ربخ  وا  هب  ماش  رد  هک  ینهاک 
دعب وا  ندروآ  مالسا  و  تسا . هدروآ  مالـسا  تثعب  زا  سپ  اهلاس  رکب  یبا  هک  دنا  هتـشون  زین  ار  هتکن  نیا  دوخ  بتک  رد  تنـس  لها  ياملع 

زا لبق  مین  لاس و  کـی  يدـقاو  تیاور  رباـنب  هک  جارعم  ءارـسا و  هعقاو  زا  دـعب  اـقیقد  ینعی  تسا . هدوب  رفن  لقا 50  دح  ندروآ  مالـسا  زا 
لبق مین  لاس و  کی  ینعی  دنتشاد . لاس   21 ع )  ) یلع ترضح  هک  دروآ  نامیا  ینامز  وا  دنا  هتشون  مه  یخرب  و  تسا . هداتفا  قافتا  ترجه 

(4 . ) دروآ مالسا  ادخ  لوسر  تثعب  زا  سپ  لاس  تفه  وا  هک  دنا  هتفگ  ای  و  ترجه . زا 
هام و لاس و 3  تدم 2  زا  سپ  هکنیا  ات  تسشن  تفالخ  دنـسم  رب  روز  اب  قح و  ان  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تداهـش  زا  سپ  يو 

. تسب رب  تخر  شلامعا  يازس  يوس  هب  ناهج  نیا  زا  يرجه  لاس 13  رد  یناثلا  يدامج  هبنش 22  هس  بش  رد  زور   22
*****

تاقبطلا ج 3 ص 170. ( 1)
يدوعسم ج 2 ص 282. بهذلا  جورم  هبیتق ص 576 - . نبا  فراعملا  روظنم ج 5 ص 254 - نبا  قشمد  خیرات  رصتخم  ( 2)

ریثک ج 1 ص 439. نبا  ۀیوبنلا  ةریسلا  هیاهنلا ج 3 ص 30-29 – . هیادبلا و  ( 3)
زا لقن  هب  دـئاوزلا ج 1 ص 76  عمجم  يربط ج 2 ص 60 - . خـیرات  هیاهنلا ج 3 ص 28 -  هیادـبلا و  یبلح ج 1 ص 273 - . هریـس  ( 4)

هغالبلا ج 13 ص 224. جهن  حرش  هینامثع 286 - . هثاغتسالا ج 2 ص 31 - . ریبک - . ریسفت  رد  یناربط 

...! شاک يا  رکبوبا :

يا تلاح  هب  اشوخ  تفگ : سپ  داتفا . یتخرد  زارف  رب  يا  هدـنرپ  رب  شهاـگن  رکبوبا  دـنا : هدرک  تیاور  نارگید  هیبش و  یبا  نبا  ظـفاح  ( 1
یتخرد مراد  تسود  نم  يراتفرگ  باذع و  هن  دشاب و  وت  رب  یباسح  هن  هک  یلاح  رد  يروخیم  ار  شا  هویم  ینیـشن و  یم  تخرد  رب  هدنرپ 

(1 . ) مدوبن رشب  زگره  نم  تخادنا و  یم  نوریب  ارم  دوخ  نیگرس  يالبال  ردو  دروخ  یم  ارم  راذگهار  رتش  مدوب و  هار  رانک  رد 
وترب یباسح  هن  ینک  یم  زاورپ  ناشزارف  رب  يروخیم و  ناتخرد  ياه  هویم  زا  کشجنگ ! يا  تلاح  هب  اـشوخ  تفگ : رگید  تیاور  هب  و  ( 2
هاگنآ مدش  یم  چوق  نیرت  قاچ  هک  دنداد  یم  شرورپ  ارم  مناسک  ردق  نآ  مدوب و  یچوق  متشاد  تسود  دنگوس  ادخ  هب  یباذع  هن  دشاب و 

دندروخ و یم  ارم  سپـس  دنتخپ  یم  ار  شرگید  رادقم  دـندرکیم و  خرـس  شتآ  يور  رب  ار  متـشوگ  زا  يرادـقم  سپ  دـندرکیم  حـبذ  ارم 
(2 . ) مدوب هدشن  قلخ  رشب  تروص  هب  نم  و  هاگنآ ...

(3 . ) ینموم هدنب  يولهپ  رد  مدوب  یئوم  نم  شاک  يا  تفگ : هک  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  ( 3
(4 . ) یتشخ رد  مدوب  یهاک  نم  شاک  يا  دوب . هدیئازن  ارم  مردام  شاک  يا  تفگ : هک  هدمآ  هیمیت  نبا  تیاور  رد  و  ( 4

*****
: حرش هب  یطویس  ثیداحالا  عماج  زین  رمع  لاح  حرـش  رخاوا  یطویس ص 142  ءافلخلا  خیرات  -- 1/134 يربط : بحم  هرظنلا . ضایر  ( 1)

. يرس دانه  مکاح  هیبش و  یبا  نبا  لقن  هب  فلتخم  نیماضم  ددعتم و  دانسا  اب  لامعلا 12/528  زنک 
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لامعلا 12/528 زنک  ( 2)
لبنح دمحا  زا  تیاور  هب  لامعلا 12/528  زنک  ( 3)

. دنا هداد  تبسن  رمع  هب  ار  هنبت  تنک  ینتیل  ای  هملک  هنیدم ص 922-921  خیرات  رد  هبش  نبا  هنسلا 3/120 و  جاهنم  ( 4)

...! تسه یناطیش  ار  نم  رکبوبا :

: تفگ یم  ربنم  رس  رب  رکبوبا  هک  تسین  نیا  رکنم  یسک  دنقفتم و  ینس  هعیش و 
... ینومّوقف تغز  نإ  ینوبنتجاف و  تیصع  نإ  ینونیعأف و  تمقتسا  نإف  ینیرتعی ، اناطیش  یل  ّنإ 

هابتـشا و ار  يراک  رگا  و  دینک . میرای  مداد  ماجنا  تسرد  ار  يراک  رگا  دهد . یم  بیرف  هک  تسه  یناطیـش  نم  يارب  هک  یتسرد  هب  ینعی 
! دیروایب تسار  هار  هب  ارم  مداد  ماجنا  طلغ 

زا و  دهدب . صیخـشت  دناوت  یمن  ار  لطاب  قح و  زونه  دوخ  هک  یلاح  رد  دـشاب  ییاوشیپ  تماما و  هتـسیاش  دـناوتیم  رکبوبا  هنوگچ  اتقیقح 
داشرا ار  یـسک  دناوت  یم  دراد  تیادـه  داشرا و  هب  زاین  دوخ  هک  یـسک  ایآ  دـننک ! کمک  رما  نیا  رد  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  کمک  مدرم 

؟ دنک
*****

ص 496 ج30 ، راونالاراحب ، يدلج - . هرود 8  كولملا ج 2 ص 460  ممالا و  خیرات 

! متسین نیرتهب  نم  دینک ! خسف  ار  متعیب 

: تفگ یم  ربنم  رب  ررکم  رکبوبا 
مکیف یلع  مکریخب و  تسلف  ینولیقا  ینولیقا 

(1 !!. ) تسامش نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هکیلاح  رد  متسین  امش  درف  نیرتهب  نم  دینک ! خسف  ار  نم  تعیب  دینک  اهر  دینک  اهر  ارم  ینعی 
هنتف ندش  اپرب  زا  نم  دومن و  فرطرب  ار  شرـش  دنوادخ  هک  دوب  ازرـش  هدشن و  باسح  يراک  تفالخ  رب  تعیب  اققحم  تفگ : رکبوبا  زین  و 

هب مدرم  دارفا  نیرتدنمورین  متشاد  تسود  هک  یتسار  دشابن و  نآ  ناوت  بات و  ارم  هک  مدنکفا  شود  هب  ار  یمیظع  راب  کش  یب  مدیسرت ...
(2 . ) درک یم  یهاوخ  رذع  مدرم  زا  نانچمه  و  دش ، یم  نآ  راد  هدهع  نم  ياج 

(3 . ) دینک تعیب  دوخ  نیرتهب  اب  سپ  متسین . امش  نیرتهب  هچ  متشذگ ، امش  تعیب )  ) يأر زا  نم  تفگ : هک  تسا  هدمآ  نینچمه 
ارم مدومیپ  تسار  هار  رگا  سپ  متـسین ، امـش  نیرتهب  هکیلاح  رد  مدـش  امـش  يربهر  تماعز و  يدـصتم  نم  تسا : هدـمآ  رگید  تیاور  هب 

(4 . ) دینک راداو  یتسار  هب  ارم  مدش ، هدیشک  یجک  فارحنا و  هب  رگا  دیهد و  يرای 
رد دـننک . یم  هراشا  هیقـشقش  هبطخ  رد  رکبوبا  هلمج  نیا  هب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  یتح  تسا و  روهـشم  فورعم و  رایـسب  هلمج  نیا 

نیا هب  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  دومنیم " يریگهرانک  نآ  زا  دوخ  تایح  رد  رکبوبا )  ) هک ءانثا  نامه  رد  : " دنیامرفیم ترـضح  هک  ییاجنآ 
. دـننک خـسف  ار  شتعیب  دـننک و  اهر  ار  وا  تساوخ  یم  مدرم  زا  شتموکح  نامز  رد  شیوخ و  تایح  رد  رکبوبا  هک  دـننک  یم  هراشا  هتکن 

! درادن ار  تفالخ  تموکح و  تیحالص  هک  تسناد  یم  رکبوبا  دوخ  ینعی 
*****

راونالاراحب ج30 ص497 مود . پاچ  ص 40  هدبع ، هغالبلاجهن  ج 1 ص 169 - دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  ( 1)
دیدحلا 2/50 و 6/47 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 2)
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لامعلازنک 5/656 و631 ( 3)
دیدحلا 17/156 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 4)

! دوب ریبدت  یب  هدزباتش و  رکبابا  تعیب  رکبابا : رمع و 

: تفگ هعمج  زامن  هبطخ  رد  رمع 
(1 . ) هولتقاف اهلثم  یلا  داع  نمف  اهّرش  نیملسملا  هللا  یقو  ۀتلف  رکب  یبا  ۀعیب  تناک 

زا  ) يزیچ نینچ  یسک  سپ  نیا  زا  رگا  اذل  درک ! رود  امش  زا  ار  شرش  دنوادخ  هک  دوب  ریبدت  یب  هدزباتـش و  يراک  رکبابا  تعیب  مدرم ! يا 
! شدیشکب درک  تساوخرد  امش  زا  ار  رکبابا ) تعیب  عون 

(2 . ) تیلهاج ساسا  یب  زیگنا و  هنتف  ياهراک  دننامه  دوب ، يا  هدشن  باسح  زیگنا و  هنتف  هلئسم  رکبوبا  اب  تعیب  کش  نودب  تفگ : زین  و 
رمع نخس  نیا  و  درک ! یفرعم  هفیلخ  ار  وا  درک و  تعیب  رکبابا  اب  ادص  رس و  وهایه و  اب  هفیقـس  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  رمع  دینک  هجوت 

. رکبوبا اب  تعیب  زا  رمع  تمادن  ینامیشپ و  راهظا  ایناث  رمع . رظن  زا  رکبوبا  تفالخ  تیعورشم  مدع  الوا  دناسر : یم  ار  بلطم  ود 
(3 . ) دوب هناریبدت  یب  هدزباتش و  نم  اب  تعیب  هک  تسا  نآ  تیعقاو  تفگ : شتفالخ  نامز  رد  زین  رکبوبا  دوخ  نینچمه 

دیزرو یم  رارصا  رکبوبا  تفالخ  رب  همه  زا  شیب  هک  یسک  يو و  تسود  نیرتکیدزن  یتح  رکبوبا و  دوخ  یتقو  هک  تساجنیا  لاوس  لاح 
؟ دنادب حیحص  عورشم و  ار  رکبوبا  تفالخ  تعیب و  يرگید  سک  هک  تسا  حیحص  ایآ  دننک  یم  ینامیشپ  راهظا  رکبوبا " اب  تعیب   " زا

*****
هرهاق ص8–  پاچ  رجح  نبا  ۀقرحملا  قعاوصلا  یبرعلا ج 2 ص 29 –  باتکلا  ءایحا  راد  پاچ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( 1)

... رداص ج2 ص326 و راد  پاچ  توریب  خیراتلا  یف  لماکلا 
دیدحلا 2/19. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ینالقاب ص196 ، دیهمتلا  يربط 3/210 ، خیرات  ( 2)

رصم ص231 پاچ  ظحاج ، ۀینامثعلا ، ( 3)

تایانج هب  رارقا  رکبوبا و  ینامیشپ  راهظا 

. درک یم  رارقا  شیوخ  تایانج  ناهانگ و  هب  درکیم و  ینامیـشپ  تمادن و  راهظا  یگدـنز ، مایا  رد  شیاهراک  زا  شگرم  زا  شیپ  رکبوبا 
: تفگ یم  رکبوبا  هک  تسا  هدرک  لقن  ءافلخلا  خیرات  رد  هبیتق  نبا 

تیب فـشکا  مل  ینا  تددوـف  هیاور  یف  یلع و  تیب  تکرت  ینتیلف  نهتکرت ، تنک  ینتیل  نـهتلعف  ثـالث  یلع  ـالا  یـسآ  ـال  ینا  هللا  لـجا و 
رمع وا  هدیبعیبا  نیلجرلا  دـحادی  یلع  تبرـض  تنک  هدـعاسینب  هفیقـس  موی  ینتیل  برحلا و  یلع  اونلعا  دـق  اوناک  نا  ءیـش و  نع  همطاف 

رانلاب هتقرحا  نکا  مل  احیجن و  هتقلطا  وا  احیبذ  هتلتق  ینا  اریسا  یملسلا  هءاجفلا  يذ  تیتا  نیح  ینتیل  و  ریزولا ، انا  تنک  ریمالا و  وه  ناکف 
: مدادیمن ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماجنا  هک  يراک  هس  رب  زج  مروخ  یمن  فسات  مسق ، ادخ  هب  يرآ ، ینعی :

دندرکیم نم  هیلع  گنج  نالعا  دنچ  ره  متشادن  يراک  همطاف  هناخ  هب  شاک  يا  یتیاور : رد  مدرکیم و  اهر  ار  یلع  يهناخ  شاک  يا 
مدشیم شریزو  نم  دشیم و  ریما  وا  هک  مدزیم  رمع  ای  هدیبعوبا  رفن  ود  نآ  زا  یکی  تسد  يور  هفیقس ، زور  رد  شاک  يا  و 

شتآ اب  ار  وا  یلو  مدرکیم  دازآ  اـی  متـشکیم  ار  وا  دـندروآ  نم  دزن  دـنتفرگ و  تراـسا  هب  ار  یملـس  هءاـجفلاوذ  هک  يزور  شاـک  يا  و 
. مدنازوسیمن

*****
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تسا روهشم  رایسب  تنس  لها  نایم  تیاور  نیا  ج 2 ص 303 . بهذلا ، جورم  ج 3 ص 430 - يربط ، خیرات  ج 4 ص 268 - دیرفلا ، دقع 
مجعملا دیبعوبا – )  ) لاومالا باتک  دیبعوبا و  زا : دنترابع  بتک  نیا  زا  یـضعب  تسا . هدـمآ  توافتم  تارابع  اب  ناشیا  فلتخم  بتک  رد  و 

عمجم یبهذ – ) نیدلا  سمـش   ) مالـسالا خـیرات  مرکم – ) نب  دـمحم   ) قشمد خـیرات  رـصتخم  دّربم – )  ) لماک باتک  یناربط – )  ) ریبکلا
( يدنه یقتم   ) لامعلازنک ینالقسع – ) رجح  نبا   ) نازیملا ناسل  یمثیه – ) رکب  یبا  نب  یلع   ) دئاوزلا

شتفالخ اب  رکبوبا  ردپ  تفلاخم 

: تشون دوخ  ردپ  هب  ماگنه  نآ  رد  رکبوبا  ینس  هعیش و  نیخروم  قافتا  هب  دوب . فئاط  رد  دندرک  هفیلخ  ار  رکبوبا  یتقو 
اب زین  وت  دندرک . باختنا  تفالخ  هب  نس ! یگرزب  يدایز و  تهج  هب  ار  نم  مدرم  هک  نادب  رکبوبا . ادخ  لوسر  هفیلخ  زا  تسا  يا  همان  نیا 

. تسا رتهب  هب  وت  يارب  ییایب  رتدوز  هچره  و  میادخ ! هفیلخ  نم  زورما  هک  نک  تعیب  نم  اب  نک و  تقفاوم  نم  موق 
: تشون رکبوبا  ردپ  هفاحق  یبا 

تفـالخ هب  نس  یگرزب  يداـیز و  تهج  هب  هب  ار  نم  مدرم  هک  يا  هتـشون  نآ  زا  دـعب  يا و  هدرک  یفرعم  ادـخ  لوـسر  هـفیلخ  ار  دوـخ  وـت 
! ادـخ هفیلخ  هن  و  هللا ! لوسر  هفیلخ  هن  یتسه ، مدرم  هفیلخ  وت  ینک ) یم  هابتـشا   ) یلو میادـخ ! هفیلخ  نم  لیلد  نیمه  هب  دـندرک و  باختنا 

( هلاو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  هن  دندرک  باختنا  ار  وت  مدرم  اریز  )
رب دنوادخ  لوق  فالخ  رب  وت  دننک و  هفیلخ  ار  نم  دیاب  سپ  تسا . رتشیب  وت  زا  نم  نس  دنا . هدرک  هفیلخ  نس  يدایز  تهج  هب  ار  وت  رگا  و 
هک  ) قح بحاص  هب  ار  قح  رگا  دشاب . یم  يرگید  سک  قح  تفالخ )  ) رما نیا  هک  یناد  یم  دوخ  وت  يا . هدش  هفیلخ  قلخ  رب  دوخ و  ردپ 

رایـسب يا  هتـشون  هک  يا  همان  و  ییآ . یمن  رب  تفالخ  هدـهع  زا  وت  هکنیا  يارب  تسا . رتهب  وت  يارب  يراذـگاو ، تسا ) بلاـطیبا ع  نب  یلع 
تفالخ هب  فرش  رطاخ  هب  رگا  دنرتراوازس و  نآ  هب  شتیب  لها  نادب  يا  هدیسر  تفالخ  رما  هب  هللا  لوسر  تکرب  هب  وت  رگا  تسا . هناقمحا 

. مرت فیرش  وت  زا  نم  يا  هدیسر 
. مالسلاو

. دنازوس شتآ  اب  ار  همان  نآ  و  دش . هدرزآ  ردپ  زا  دناوخ ، ار  شردپ  همان  رکبابا  هک  نآ  زا  دعب 
*****

ص 95 و ج28 ص329 ج29 ، راونالاراحب ،

! نیمرجم ندنازوس  هدنز  هدنز 

ار وا  داتفا . ماد  هب  هک  نیا  ات  تشاد  لاغتشا  تراغ  ینزهار و  يدزد و  لتق و  هب  ۀئاجف ، هب  بقلم  سایلا ، مان  هب  میلس  ینب  هلیبق  دارفا  زا  یکی 
شیاپ تسد و  هک  یلاح  رد  ار ، وا  داد  روتسد  هاگنآ  دننک . نشور  شتآ  هنیدم  رهش  يالصم  رد  داد  روتـسد  رکبوبا  دندروآ . رکبوبا  دزن 

دننام زین  یضعب  ( 1 ! ) تخوس ات  تفگ  یم  ار  نیتداهش  دنلب  يادص  اب  شتآ  نایم  رد  هئاجف  دناهدروآ  دنتخادنا . شتآ  رد  دندوب ، هتـسب  ار 
! تسا هدوب  رکبوبا  اب  يو  اب  تعیب  مدع  رکبوبا  طسوت  هئاجف  ندنازوس  تلع  هک  دنا  هدروآ  هللا  همحر  یلیبدرا  سدقم 

. تسا يوبن  تنس  نآرق و  فلاخم  تسین و  مالسا  نوناق  رد  تازاجم  عون  نیا 
مهیدـیأ و َعطُقت  وأ  اوبلـصی  وأ  ولتقی  نأ  ًاداسف  ضرألا  یف  نوعـسی  هلوسر و  هللا و  نوبراحی  نیذـلا  ءازج  اـّمنإ  دـیامرف : یم  لاـعتم  يادـخ 

(. 2) میظع باذع  ةرخالا  یف  مهل  ایندلا و  یف  يزخ  مهل  کلذ  ضرالا ، نم  اوفنی  وأ  فالخ  نم  مهلجرأ 
هتخیوآ راد  هب  ای  دـنوش ؛ مادـعا  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، داسف  نیمز  يور  رب  و  دـنزیخیم ، رب  گنج  هب  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  ناـنآ  رفیک 
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نیا دندرگ . دـیعبت  دوخ  نیمزرـس  زا  ای  و  دوش ؛ هدـیرب  رگیدـکی  سکع  هب  اهنآ  پچ )  ) ياپ و  تسار )  ) تسد تشگنا ) راهچ   ) ای دـندرگ 
. دنراد یمیظع  تازاجم  ترخآ  رد  تسایند و  رد  اهنآ  ییاوسر 

زج سک  چیه  رانلا ؛ ّبر  الا  رانلاب  بذُعی  ال  تسا : هدومرف  دیکا  عنم  تازاجم  عون  نیا  زا  تحارص  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(3 (. ) دنک باذع  دیابن   ) دنکیمن باذع  شتآ  اب  راگدرورپ 

هک دوب  یتعدـب  تازاـجم  نیا  تنـس ، نآرق و  هب  هجوت  اـب  هجیتن  رد  دوریم ؛ رامـش  هب  حیحـص  تاـیاور  زا  تنـس  لـها  رظن  زا  تیاور  نیا 
. تشاذگ رکبوبا 

ار یناسک  هدئام ، هروس  هیآ 45  رد  نآرق  میوج : دادمتـسا  نآ  رگنـشور  تایآ  زا  هتفر و  میرک  نآرق  هاگـشیپ  هب  تسا  بسانم  اـج  نیا  رد 
کئلوأف هللا  لزنأ  امب  مکحی  مل  نَم  و  تسا : هدرمش  رب  ناملاظ  وزج  دننکیمن ، يرواد  نآ  ساسا  رب  دنهنیمن و  ندرگ  یهلا  ماکحا  هب  هک 

لزنأ امب  مکحی  مل  نم  و  نوملاظلا ؛ مه  کئلوأف  هللا  لزنأ  امب  مکحی  مل  نم  و  دیامرف : یم  هروس  نیمه  هیآ 34 و 47  رد  زین  ؛ نورفاکلا مه 
. نوقسافلا مه  کئلوأف  هللا 

*****
... ص 322 و ۀباصالا ج 2 ، ص 211 ؛ ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  هنس 11 ؛ ص 266 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 157 ؛ ج 7 ، ریدغلا ، ك ، ر . ( 1)

.33 هدئام ، ( 2)
،... ح 15458 دمحا ، دنسم  ص 156 ، ج 7 ، ریدغلا ، ( 3)

مهبولق "9 ۀفلؤم   " مهس فذح 

اجنآ تسا . هداد  رارق  تاکز  رد  یمهـس  درک ، بلج  مالـسا  يوس  هب  ار  اهنآ  ياهلد  دیاب  هک  يدارفا  يارب  دیجم ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
: دیامرف یم  هک 

رد نآ  فرـصو  نارادماو ، ناگدرب و  يدازآ  و  درک ، بلج  ار  ناشیاهلد  دیاب  هک  یناسک  اهنآ و  نالماع  نادنمتـسم و  ارقف و  يارب  تاکز 
هیآ 60) هبوت  هروس  . ) تسا میکح  اناد و  يزیچ ، ره  هب  تبسن  دنوادخ  و  تسا . یهلا  هضیرف  کی  نیا  تسا ، ناگدنام  هار  رد  ادخ و  هار 
دنا هدـش  هدـیمان  مهبولق " ۀـفلؤم   " هک دارفا  نیا  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  روتـسد  قبط  ار  تاـکز  زا  یتمـسق  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

: دندوب فنص  دنچ  نانیا  دندوب و  هداد  صاصتخا 
دندوب یمدرم  رگید ، یخرب  دنوش . ناملسم  ات  داد  یم  صاصتخا  اهنآ  هب  ار  لام  زا  یکدنا  ربمغیپ  هک  دندوب  برع  فارشا  اهنآ  زا  يا  هدع 

زین رگید  یـضعب  دروآ . تسد  هب  يدایز ، شـشخب  اب  ار  ناشیا  ياهلد  هک  دوب  مزال  دنتـشاد و  یفیعـض  تاّین  یلو  دندروآ ، یم  مالـسا  هک 
. دننک ادیپ  شیارگ  مالـسا  هب  اهنآ  دننام  برع ، لاجر  زا  يرگید  دارفا  هلیـسو  نیدب  ات  دـنتفرگ  یم  رارق  شـشخب  دروم  هک  دـندوب  یناسک 

. دندرک یم  بلج  راّفک ، اب  گنج  روظنم  هب  ار  ناشیا  ياهلد  تاکز ، زا  يرادقم  اب  هک  دندوب  یناسک  رگید  یخرب 
و داد ، همادا  دوش  بلج  ناشیاهلد  تسیاب  یم  هک  یناسک  اب  ار  شور  نیا  ناشفیرش  رمع  هظحل  نیرخآ  ات  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

. دنک فذح  ار  مهس  نیا  هک  دادن  هزاجا  سکچیه  هب  دوخ  زا  دعب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  نیملسم ، فیاوط  هّیلک  عامجا  هب 
. دنتفر يو  دزن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نامز  دننام  دوخ ، مهس  تفایرد  يارب  هتسد  نیا  دمآ ، راک  يور  رکبوبا  هک  یماگنه  یلو 

. دنراد تفایرد  ار  دوخ  مهس  اهنآ  هک  تشون  ینامرف  زین  رکبوبا 
. میرادـن امـش  هب  يزاین  ام  تفگ  درک و  هراپ  ار  رکبوبا  نامرف  رمع  یلو  دـنک ، یهاوگ  ار  نآ  ات  دـنداد  ناشن  رمع  هب  ار  رکبوبا  نامرف  اهنآ 
اب ار  امـش  خساپ  هنرگ ، و  میرادـن ، امـش  هب  يراک  دـیروایب ، مالـسا  رگا  تسا . هتخاس  زاین  یب  امـش  زا  هتـشاد و  گرزب  ار  مالـسا  دـنوادخ 

. میهد یم  ریشمش 
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؟ رمع ای  یتسه  وت  هفیلخ  ایآ  دنتفگ : دنتشگرب و  رکبوبا  دزن  اهنآ 
! درک اضما  ار  رمع  لمع  هنوگ  نیدبو  تسا ! هفیلخ  وا  ادخ  تساوخ  هب  تفگ : رکبوبا 

*****
یفنحلا ص 164 هقفلا  یف  يرودقلا  رصتخم  یلع  ةرینلا  ةرهوجلا 

یبرقلا يذ  مهس  فذح 

: دیامرف یم  هک  تسا  هفیرش  هیآ  نیا  یبرقلا  يذ  مهس  دروم  رد  نآرق  ّصن 
هب رگا  تسا ، ناگدنام  هار  رد  ناتـسدگنت و  نامیتی و  وا و  ناشیوخ  ربمغیپ و  ادـخ و  لام  نآ  سمخ  دـیروآ ، تسد  هب  هچ  ره  هک  دـینادب 

رداق زیچ  همه  رب  ادخ  هک  دینادب  دیـشاب ، هدروآ  نامیا  میدرک ، لزان  دوخ ، هدنب  رب  هورگ  ود  یقالت  زور  راک ، هلـصیف  زور  رد  هچنآ  ادخ و 
هیآ 41) لافنا  هروس  . ) تسا

ناشیوخ هب  زین  يرگید  مهس  هتشاد و  صاصتخا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  ربمغیپ  هب  سمخ  زا  یمهس  هک  دنراد  قافتا  ناناملسم  مامت 
. تسا هتفرگ  یم  قّلعت  ترضح  نآ 

. تشاد نایرج  انعم  نیا  دوب ، تایح  دیق  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  اتو 
. دومن طاقسا  ترضح  نآ  تداهـش  اب  ار  وا  ناشیوخ  ربمغیپ و  مهـس  درک و  لیوأت  ار  سمخ  هیآ  دمآ ، راک  يور  رکبوبا  هکنآ  زا  دعب  یلو 

هدـمآ هفیرـش -  هیآ  رد  هک  ناگدـنام -  هار  رد  نانیکـسم و  نامیتی ، ریاس  فیدر  رد  ار  اهنآ  و  دـیزرو . عانتما  مشاه  ینب  هب  نآ  يادا  زا  و 
. داد رارق  تسا - 

: تسا مهـس  شـش  سمخ ، تفگ : هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  دـسیون : یم  سمخ ، هیآ  زا  ثحب  نوماریپ  فاّشک  ریـسفت  رد  يرـشخمز 
هقبط هس  رد  ار  نآ  رکبوبا  یلو  تفرگ ، یم  قّلعت  دوب  هدنز  يو  دوخ  ات  ترضح ، ناشیوخ  هب  زین  مهس  کی  مهس و  ود  ربمغیپ  ادخ و  يارب 

زا ار  مشاه  ینب  رکبوبا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  مه  يو  زا  دعب  يافلخ  رمع و  زا  ناگدنام .) هار  رد  نانیکسم و  نامیتی ، : ) درک تیبثت 
... تخاس عونمم  سمخ 

ربمغیپ ثرا  ات  تساوخ  رکبوبا  زا  مالّسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  هک  دنا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  دنـس  اب  دوخ ، حیحـص  رد  ملـسم  يراخب و 
يو هب  دوب ، هدـنام  یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنآ  و  هدیـشخب ، يو  هب  كدـف  هنیدـم و  رد  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ - 

. دادن مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  هب  يزیچ  اهنآ  زا  دیزرو و  عانتما  رکبوبا  یلو  دنک ، میلست 
ات دـیجنر و  وا  زا  مه  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  درکن . انتعا  وا  یلو  درک ، ضارتعا  رکبوبا  هب  هراب  نیا  رد  مالّـسلااهیلع -  همطاف -  ترـضح 

تافو نوچ  و  دوب ، هدـنز  هلآو ،-  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  دـعب  هام  شـش  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  تفگن . نخـس  رکبوبا  اب  دوب  هدـنز 
. درازگ زامن  وا  رب  دوخ  و  دادن ، ربخ  رکبوبا  هب  درپس و  كاخب  ار  وا  هنابش  مالّسلا -  هیلع  یلع -  شرهوش  تفای ،

*****
حیحـص رد  نینچمه  ۀقدص ص 72 – و  وهف  هانکرت  ام  ثرون  باب ال  ملـسم  حیحـص  ربیخ ص 36 - . ةوزغ  باب  رخاوأ  يراخبلا  حـیحص 
ریسلاو داهجلا  باتک  ملسم  حیحص  يدنسلا ، ۀیشاح  عم  ۀیبرعلا  بتکلا  ءایحا  راد  55 ط  جو 3 /  بعشلا  عباطم  راد  177 ط  يراخبلا ج 5 / 

باحـصأ لئاضف  يراخبلا ك  هاور  اضیأ  هنم  ابیرقو   47 راثالا ج 1 /  لکـشم  داؤف ، دـمحم  قیقحتب  توریب  1380 ط  ج 3 /   - 16 باب - 
هاورو ۀیبرعلا . بتکلا  ءایحا  راد  164 ط  ج 4 /   - 3 ضئارفلا ب -  رخآ ك  ینعمب  اضیأ  هاورو  بعشلا  عباطم   25 ج 5 /   - 12 یبنلا ب - 

 - ئفلا ب یئاسنلا ك  ننس  ، 353 جو 2 /  6 و 9  دمحأ ج 1 /  دنسم  ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  186 ط  ج 2 /   - 1 سمخلا ب -  یف ك 
157 ج 4 /   - 44 باب -  ریسلا  باتک  يذمرتلا  حیحص  ، 217 دیدحلا ج 16 /  یبأ  نبال  جهنلا  حرش  ، 120 ج 7 /   - 1
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رکبوبا طسوت  ثیدح  لعج 

درک تیاور  وا  تسا . هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  رکبوبا  هک  تسا  یلعج  یثیدح  خیرات ، ياهغورد  نیرتاوسر  زا  یکی 
هچنآ میراذـگیمن ، ثرا  ناربمایپ  هورگ  ام  ( 1 ( ؛ ٌۀـقدص انکَرَت  ام  ثرُون ، ءایبنالا ال  رـشعم  ّانا  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  هک 

. تسا مومع ) يارب   ) هقدص میاهتشاذگ 
(2 . ) تسا هدمآ  هباشم  یظافلا  اب  يراخب  حیحص  ياج  دنچ  رد  بلطم  نیا 

. درب ثرا  دواد  زا  نامیلس  و  ( 3) دواد نامیلس  ِثرَو  و  دیامرف : یم  نآرق  تسا ؛ راگزاسان  نآرق  زا  یتایآ  اب  غورد  نیرتاوسر  نیا 
بوقعی لاء  نم  ثری  ینثری و  ًاّیلو * کندل  نم  یل  بهف  دیامرف : یم  مالسلاهیلعایرکز  لوق  زا  ایرکز  نب  ییحی  ترـضح  ناتـساد  رد  زین  و 

(4  ) ایضر ّبر  هلعجاو 
. دربب ثرا  شرسمه )  ) بوقعی نادناخ  دارفا  زا  یکی  نم و  زا  هک  شخبب  نم  هب  يدنزرف  دوخ  دزن  زا  وت 

*****
... ص 127 و رکب ، یبا  ماّیا  چ 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 1)

.883 باب ، ( 2)
.16 لمن ، ( 3)

بلطم نیارب  و  دـناهداد ) لامتحا  ننـست  لها  زا  یخرب  هک  ناـنچ  توبن ؛ دـننام  هن  و   ) تسا لاـم  رد  ثرا  ثرا ، زا  دارم  و 6 .  5 میرم ، ( 4)
شخبب ربمغیپ  يدنزرف  ارم  ایادخ  دیوگب  یـسک  درادن  انعم  اریز  ایـضر ؛ بر  هلعجاو  هرقف  هلمج  زا  تسا ؛ دوجوم  يددعتم  دهاوش  نئارق و 

تساوخرد هب  یتجاح  رگید  تسا و  اراد  ار  نآ  زا  رتالاب  ندوب و  یضرم  تلیضف  دوخ  ربمغیپ  هک  ارچ  نادرگب ؛ هدیدنسپ )  ) یـضرم ار  وا  و 
. تساعدم رب  يرگید  هنیرق  زین  یلاوملا ) تفخ  ینا  و   ) لبق هیآ  نینچمه  درادن ؛

! هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  ندز  شتآ 

زا ثیدح  دصناپ  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشذـگرد  زا  سپ  يو  هک  دوب  نیا  رکبوبا  بیجع  ياهراک  زا  رگید  یکی 
(1 ! ) دندز شتآ  ار  مرکا  ربمایپ  ثیداحا 

دروم رد  مدرم  فالتخا  هناهب  هب  درک و  عمج  ار  مدرم  ربمایپ  تشذگرد  زا  دعب  رکبوبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  یبهذ  نیدلا  سمـش  ظفاح 
امش ام و  نیب  رد  ادخ  باتک  دیئوگب : درک  شسرپ  امـش  زا  هراب  نیا  رد  سک  ره  دینکن و  ثیدح  هللا  لوسر  زا  يزیچ  داد  روتـسد  ثیداحا 

هیروبا ص46) دومحم  ءاوضالا  -- ظافحلا ص3 هرکذت  . ) مارح ار  شمارح  دینادب و  لالح  ار  شلالح  سپ  تسا  دوجوم 
هب ات  ار  یبش  سپ  دوب . هدرک  يروآ  عمج  ادخ  ربمایپ  زا  ثیدح  دصناپ  دادعت  رکبوبا  مردپ  تفگ  هک  دـنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  یبهذ  زین 

ار اه  هتشون  نآ  نوچ  و  روایب . ار  ثیداحا  ! مرتخد يا  تفگ : تشگ  حبص  نوچ  دنارذگ و  ندیـشک  یتحاران  ندیطلغ و  اب  نانچ  مه  حبص 
. دینازوس ار  اهنآ  مدرب  وا  دزن  هب 

؟ يدنازوس ار  ثیداحا  ارچ  متفگ :
اما ما . هدرک  ثیدـح  لقن  نانآ  زا  هدومن و  دامتعا  اهنآ  نایوار  هب  نم  هکیلاح  رد  دـنامب . وت  دزن  رد  ثیداـحا  نیا  مریمب و  مدیـسرت  تفگ :

(2 . ) مشاب هدومن  لقن  ار  اهنآ  نم  هاگنآ  هدومن و  تیاور  نم  يارب  نانآ  هک  هدوبن  نآ  تقیقح 
! ثیداحا ندز  شتآ  يارب  رکبوبا  لیلد  دقن 
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: اریز تسین  هیجوت  لباق  الصا  لیلد  نیا  ربتعم . ریغ  ثیداحا  لقن  ثیدح و  دروم  رد  مدرم  فالتخا  هدوب : نیا  رکبوبا  لیلد 
زا دنتـسناوتیم  دنتـشاد  کـش  نآ  دروم  رد  هک  ار  یثیدـح  هنوگره  دنتـشاد و  روضح  مالـسلا  هیلع  یلع  نیدـحوملا  یلوـم  ترـضح  ـالوا :

. دننک لاوس  یلع  ترضح  ینعی  لوسر  ترضح  هب  دارفا  نیرتکیدزن 
رکاسع 3/61) نبا  قشمد  خیرات  ) هنسلاب سانلا  ملعا  یلع  تفگ : هشیاع  هک  دنا  هدرک  لقن  تنس  لها  دوخ 

. بلاطیبا نب  یلع  يدعب  ءاضقلا  هنسلاب و  یتما  ملعا  تسا : هدومرف  مرکا  ربمایپ  هک  دنا  هتفگ  و 
( لوا ثیدح  باب 94  بلاطلا  هیافک  زا  لقن  هب  يربکع  هطب  نبا  هنابالا ، )

ناـکیدزن ناـگرزب و  زا  دـهد  لیکـشت  یهورگ  تسناوت  یم  تخوس  یم  ربتعم  ریغ  ربـتعم و  ثیداـحا  يارب  شلد  اـعقاو  رکبوبا  رگا  اـیناث :
. دنک عنم  ار  ثیدح  لقن  الک  هکنیا  هن  دنیوگب  مدرم  هب  دننک و  ادج  حیحص  ریغ  زا  تسرد  حیحص و  ثیداحا  ات  لوسر  ترضح 

ثیداحا ندز  شتآ  یعقاو  لیلد  اما  و 
لقن زا  يادـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  لـقن  هک  ارچ  دوش ؛ فذـح  اـهدای  زا  وا  لـیاضف  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ماـن  ـالوا :

. دوبن مالسلاهیلع  یلع  ترضح  لیاضف 
دوب يدـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  هک  ارچ  نانآ ؛ ییاوسر  اب  دوب  يواسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  لقن  ایناث :
لمع هنادازآ  يارب  هار  نیرتهب  اذـل  اـهنآ ؛ لاـثما  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  ياهتعدـب  اـهییأر و  دوخ  هنارـس و  دوخ  رادرک  لاـمعا و  رب 

. تساتسار نیمه  رد  اهنآ  ندرک  دوبان  ندز و  شتآ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  فذح  نتفرگن ، رارق  دقن  دروم  ندرک و 
(3 !! ) ار وا  هناخ  رد  مه  دز و  شتآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  مه  هک  ننست  لها  ربهر  رکبوبا  هب  یهز 

*****
. یبرعلا ثارتلا  ءایحلاراد  ص 5 ، ج 1 ، ظاّفحلا ، ةرکذت  ح 29460 ؛ لامعلازنک ، ( 1)

، یمالسالا هقفلا  خیرات  -- یقرواپ ص49 ءاوضـالا  لامعلازنک 10/285 --  -- مکاح زا  لـقن  هب  هیروبا ص5  دومحم  ظافحلا ، هرکذـت  ( 2)
يدنج ص185 میلحلادبع  راشتسم  قداصلا ، رفعج  مامالا  -- فسوی ص172 دمحم  رتکد 

، يربط خیرات  دعب ؛ هب  ص 311  ج 28 ، راونالا ، راحب  باتک  هب  دوش  عوجر  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  هناخ  رد  ندز  شتآ  هرابرد  ( 3)
... ص 77 و ج 7 ، ریدغلا ، ص 19 ، و ج 2 ، ص 134 ، ج 5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 202 ؛ ج 3 ،

ماکحا هب  رکبوبا  لهج 

1)و  ) ًّابا ۀهکاف و  رد  ابَا  دننام  تسنادیمن ؛ دش ، هدیـسرپ  يو  زا  هک  ار  نآرق  تایآ  یـضعب  ریـسفت  رکبوبا  تنـس ، لها  نیثدـحم  تیاور  هب 
(3 . ) دش هابتشا  راچد  (2) قراس دح  هدج و  دج و  هلالک و  ثاریم  دننام  یهقف ؛ لئاسم  رد  نینچمه 

. تسا نم  زا  متفگ  اطخ  رگا  تسادخ و  زا  متفگ  تسرد  رگا  میوگیم ، شیوخ  يأر  هب  میوگیم  نم  هچنآ  تفگ : یم  رکبوبا 
هب ملاع  دـیاب  هکلب  دـیوگ ، کش  ماهبا و  زا  يراع  عطاق و  تس و  رد  نخـس  دـشاب و  مدرم  ملعا  دـیاب  اهنت  هن  ماـما  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  نیـشناج  دناوتیم  هنوگچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب ، نآرق  نوطب  یناعم و  فراعم و  هب  هاگآ  مالـسا و  ماکحا  عیمج 

!؟ ددرگ هلآ  هیلع و 
ود لهچ و  ودص  یلقن  هب  راهچ و  ودص  اهنت  یلو  تسیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  رد  يزارد  نایلاس  رکبوبا  هک  نیا  هجوت  بلاج 

(4 . ) تخاسیم راوتسا  مالسا  رد  ار  ياهیاپ  هن  درکیم و  لح  ار  یلکشم  هن  هک  درک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ثیدح 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  ثیدح  رازه  اهدص  رازه و  اههد  کی  ره  هک  درامشیم  رب  ار  يددعتم  دارفا  (5) ریدغلا رد  هللا  همحر  ینیما  همالع 
نویلیم و کی  تارف  نب  دمحا  دنک و  یم  لقن  ثیدح  رازه  دص  بهو  نبا  قیرط  زا  اهنت  ییحی  نب  ۀمرح  لاثم  ناونع  هب  دناهدرک ؛ لقن  هلآ 
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. درک باختنا  دیارف ، ماکحا و  ریسفت و  رد  اهنآ ، نایم  زا  ار  ثیدح  رازه  دصیس  دعب  هک  تسا  هتشون  ثیدح  رازه  دصناپ 
*****

.31 سبع ، ( 1)
داد روتـسد  هابتـشا  يور  زا  دنک ، عطق  ار  شتـسار  تسد  هک  نیا  ياج  هب  وا  دندروآ ، رکبوبا  دزن  دـنتفرگ و  ار  يدزد  رکبوبا  نامز  رد  ( 2)

. ) ص 516 506 ج 30 ، راونالاراحب ، ص 305 ؛ ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  ص 129 ؛ ج 7 ، ریدغلا ، !! ) دندیرب ار  وا  پچ  تسد 
ص 29. ج 1 ، یبطرق ، ریسفت  ۀیملعلا ؛ بتکلاراد  ص 359 ، ج 2 ، یمراد ، ننس  ص 103 129 ؛ ج 7 ، ریدغلا ، ( 3)

، یچهناش داتسا  ثیدحلا ، ملع  ك : تاقبط ر . رد  دعس  نبا   ) دننک عافد  يو  لقن  تلق  زا  دناهتـساوخ  یـضعب  ص 115 ، ج 7 ، ریدغلا ، ( 4)
حرطم لئاسم  باوج  رد  ارچ  یتسار  هب  دشاب ؛ وا  نادقتنم  يارب  یقطنم  یخساپ  دناوتیمن  تسا و  دودرم  قفوم و  ان  عافد  نیا  یلو  ص 19 )

ای نیارباـنب  تـسا ؛ هدرکن  لـقن  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلــص   ) ربماـیپ زا  یثیدـح  قراـس و ... دـح  هلـالک ، دـننام  شتموـکح ؛ نارود  رد  هدــش 
ینادان تلع ، ای  دهد و  رییغت  شیوخ  هتساوخ  قبط  ار  یهلا  ماکحا  دناوتب  ات  دنک ، لقن  ثیدح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  هتساوخیمن 

هام راهچ  لاس و  ود  اب  نتم ، رد  روکذـم  یگژیو  اب  ثیدـح ، ود  لهچ و  دـص و  ای  راهچ و  ودـص  لـقن  ًَـالوصا  هک  نیا  زین  تسا و  هدوب  وا 
حرطم نتفگ و  تصرف  یلو  هتـسنادیم  ثیدـح  رادـقم  نیا  زا  شیپ  رکبوبا  درک  رواـب  ناوـتیم  هنوـگچ  تسین ؛ نوـگمه  يو  يرادـمامز 
ربمایپ ثیداحا  هتـساوخیمن  رکبوبا  هک  دننآرب  زین  نیققحم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نامه  لح  هار  اهنت  نیاربانب  تسا !؟ هتـشادن  ار  نآ  ندرک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا گرزب  ربمایپ  ثیدح  دصناپ  ندز  شتآ  راتفگ  نیا  رب  دیؤم  دوش و  حرطم  هعماج  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ شخب  تایح  ثیداحا  ظفح  يارب  ياهمانرب  تسناوتیم  وا  اریز  تسا ؛ هدرک  مادـقا  نآ  ماجنا  رب  يو  هک  دـشابیم 

لقن ظفح و  رومأم  ياهتـسیاش  نئمطم و  دارفا  ای  دزادرپب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ثیداحا  نییبت  یـسررب و  هب  ًالثم  دنک ؛ هدایپ  هلآ )
ار هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ثیداحا  هتفرگ و  شیپ  ار  نادناعم  هویـش  هک  نیا  هن  دـنیزگرب ، رگید  یهار  دـنک و  ترـضح  نآ  ثیداحا 

فـشک لاح  ره  هب  دزیم !! شتآ  زین  ار  اهنآ  ددرگ ، یگتـسد  ود  هیام  ای  دوش و  تشادرب  دب  نآرق  تایآ  دیـسرتیم  رگا  دبال  دـنز ! شتآ 
. رظن رکف و  لها  رب  صوصخ  هب  تسین ، جنرغب  نادنچ  تیعقاو 

ص115 ج 7 ، ( 5)

كدف بصغ 

ءاّکتا هطقن  ربیخ  ياهژد  زا  سپ  تشاد و  هلـصاف  هنیدم  ات  هار  زور  هس  ای  ود  هک  دوب  ربیخ  یکیدزن  رد  زیخلصاح  دابآ و  ینیمزرـس  كدف 
ادخ لوسر  هب  یناگدنیامن ، نداتسرف  اب  دندش و  كانمیب  كدف  یلاها  ربیخ  حتف  زا  سپ  يرجه  متفه  لاس  رد  تفریم . رامـش  هب  نایدوهی 
ریز سپ  نآ  زا  دننک و  میدقت  ادخ  لوسر  هب  ار  كدف  لصاح  زا  یمین  هلاس  ره  هک  طرش  نیدب  دنداد ، حلص  داهنشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1 . ) دننزن هئطوت  هب  تسد  ناناملسم  دض  رب  هک  دندرک  دهعت  نینچمه  دنیامن . یگدنز  نآ  تیامح  تحت  مالسا و  ياول 
هروس هـیآ 6  مـکح  هـب  دوـب ، هدـمآ  تـسد  هـب  گـنج  ورین و  مازعا  نودـب  كـالما  نآ  نوـچ  تـفرگ و  رارق  لوـبق  دروـم  داهنــشیپ  نـیا 

دشخبب ار  نآ  تسناوتیمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیاربانب  (3 (؛ دمآ باسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قلط  یصخش و  کلم  (2) رشح
. دزاس فرط  رب  يدنموربآ  لکش  هب  ار  دوخ  ناکیدزن  عورشم  ياهيدنمزاین  تسناوتیم  هلمج  زا  دیامنب ؛ نآ  رد  یفرصت  هنوگ  ره  ای  و 

، دش لزان  (4  ) هّقح یبرقلاذ  تاء  هیآ و  یتقو  دناهدروآ : شیوخ  بتک  رد  تنس  لها  نادنمـشناد  زا  یهورگ  یعیـش و  نارـسفم  ناثدحم و 
روما زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دیـشخب و  وا  هب  ار  كدف  دیبلط و  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دوخ - رتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

(5 . ) داتسرفیم مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دزن  هنیدم  هب  ار  كدف  دئاوع  دوس و  هلاس  ره  وا  رازگراک  تفرگ و  تسد  رد  ار  كدف 
هدروآرب يدـنموربآ  هنوگ  هب  ناشیا ، تلحر  زا  سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  ياهزاین  تسناوتیم  هک  نیا  رب  هوـالع  كدـف 
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دنتـشاد و میرک  فیرـش و  نادناخ  نیا  زا  هک  ناگدنامرد  ارقف و  صوصخ  هب  مدرم و  تاعقوت  هب  خـساپ  هچ  ناشدوخ و  جراخم  هچ  دزاس 
تـسد هب  گنج  رد  ناـشناکیدزن  اـی  هداوناـخ و  ياـضعا  زا  یـضعب  هک  یناـسک  فطاوع  بلج  زین  دـشیم و  ناـنآ  زا  هک  ییاهتـساوخرد 

زا سپ  تماما  تیالو و  بصنم  نیگنس  هنیزه  يدودح  ات  دوب  رداق  یلام  ياهکمک  هلیسو  هب  دندوب  هدش  هتشک  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
بـصغ هجیتن  رد  دـنک ؛ نیمأت  دوب ، مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  اـب  هک  ار ، نآ  هب  هتـسباو  روما  هرادا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

زا ياهدع  ندومن  هارمه  دیاقع و  ندیرخ  رد  ًایناث : دـنک و  افیا  رثؤم  یـشقن  نادـناخ ، نیا  يارب  لکـشم  داجیا  رد  ًالوا : تسناوتیم  كدـف 
(6 . ) دیآ راک  هب  کین  نایفسوبا ، نوچ  نافلاخم 

تـسد زا  روز  هب  ار  کلم  نیا  دوب ، عـالطا  اـب  كدـف  شقن  تیمها و  زا  هک  رکبوبا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تشذـگرد  زا  سپ 
یقاب یثاریم  ناربمایپ  هورگ  ام  هک  تخاس  حرطم  ار  نیغورد  ثیدـح  نیا  لـیلد  ناونع  هب  درک و  هرداـصم  هدروآرد و  ترـضح  رازگراـک 

(7 . ) تسا هقدص  دنامزاب  ام  زا  هچ  ره  میراذگیمن ،
رکبوبا راتفر  لصفم ، حورشم و  یقطن  یط  راصنا ، نیرجاهم و  عمج  رد  هدرپ و  سپ  زا  تفر و  دجسم  هب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح 

نیا رب  ثرا و  هن  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شـشخب  هیده و  كدـف  هک  درک  تابثا  و  ( 8 . ) داد رارق  داقتنا  هلمح و  دروم  ًادـیدش  ار 
ثاریم دروـم  رد  رکبوـبا  دانتـسا  دروـم  ثیدـح  هک  دوـمرف  نینچمه  دروآ . هاوـگ  ار  (9) نـمیا ما  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤـملاریما  اعدـم ،

هکلب دـشن ، هداد  رثا  بیترت  وا  عطاـق  نشور و  لـیالد  هب  نکل  تسا ، نآرق  حیرـص  فـالخ  رب  هدینـشن ، یـسک  هک  نآ  رب  هوـالع  ناربماـیپ ،
(10 . ) دندنار نابز  رب  تسیاشان  نانخس  سلجم  رد  رضاح  نالهاان  زا  یضعب 

هب تدایع  هزاجا  دوخ  يرامیب  رد  هک  دوب  هدیجنر  رمع  رکبوبا و  زا  ردقنآ  دمآ و  نوریب  دجسم  زا  مشخ  اب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
شنیفدت زامن و  مسارم  رد  ود  نآ  هک  درک  تیصو  تافو  ماگنه  هب  نینچمه  تشذگ ؛ نآ  حرـش  هک  راجزنا ، مالعا  يارب  رگم  دادن  ود  نآ 

(11 . ) دنباین روضح 
*****

ص 271. ج 2 ، تیدبا ، غورف  كدف ؛ نادلبلا ، مجعم  ك : ر . ( 1)
هدـینادرگ زاب  شلوسر  هب  دوهی ) نانآ =(  زا  ادـخ  ار  هچنآ  و  باکر ؛... الو  لیخ  نم  هیلع  متفج  وا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  اـم  و  ( 2)

ار دوخ  نالوسر  ادخ  یلو  يرتش ؛ هن  دنتخات و  یبسا  هن  دندیشکن ) یتمحز  نآ ) ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  هک  تسا  يزیچ  هدیـشخب ) (و 
. دزاسیم طلسم  دهاوخب  سک  ره  رب 

هک تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذـت  تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  لاـفنا  ءیف و  ناوـنع  تحت  داـهج  شخب  رد  یهقف  بتک  رد  بلطم  نیا  ( 3)
ص 352. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  ك : ر . دنشاب . کیرش  نآ  رد  ناناملسم  ات  تسین  لافنا  ءزج  تسا و  ءیف  كدف 

. زادرپب ار  ناکیدزن  قح  و  . 26 ءارسا ، ( 4)
. ثلاثلا لصفلا  ص 383  دیدحلا ج 16 ، یبا  نبا  حرش  هیآ ؛ لیذ  روثنملا ، ردلا  نایبلا و  عمجم  ك : ر . ( 5)

ص 133. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ك : ر . ( 6)
. شخب نیمه  هرامش 3 ، ك : ر . ( 7)

، هعیشلا نایعا  ص 216 322 ؛ ج 29 ، راونالاراحب ، ص 480 492 ؛ ج 1 ، ۀّمغلا ، فشک  ج 210 213 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ك : ر . ( 8)
ص 315 و ج 1 ،

. تشاد فارتعا  بلطم  نیا  هب  رکبوبا  تسا و  تشهب  نانز  زا  وا  دوب : هدومرف  نمیا  ما  دروم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ( 9)
تیب همجرت  ك : ر .  ) هبنذ ةدیهـش  هلاعث  وه  امنا  تسا : نیا  روکذم  هلمج  تسا و  رکبوبا  صخـش  نآ  هک  هدرک  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  ( 10)

ص 204( يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  مجرتم : هللا ، همحر   ) یمق سابع  خیش  نازحالا ،
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ح 19. ص 622 و ص 190 ، ج 31 ، راونالاراحب ، ص 68 ، ج 2 ، هّمغلا ، فشک  ( 11)

مالسلا مهیلع  نیموصعم  نآرق و  اب  رکبوبا  راتفر  هوحن 

دحا گنج  زا  رکبوبا  رارف 

تیاکح دنوادخ  هکنانچ  دنداهن . رارف  هب  يور  یمظن ، یب  اب  دـندش و  هدـنکارپ  یلک  هب  و  دـش ، هدـنک  اج  زا  ناناملـسم  ياهلد  ربخ ، نیا  اب 
هب ار  ناتیازس  ادخ  دناوخ و  یم  ار  امش  ناتلابند  زا  ربمغیپ  دیدرک و  یمن  انتعا  یـسک  هب  دیتفر و  یم  الاب  هوک  زا  هک  یماگنه  هک : دنک  یم 

نارود ياهنامگ  ناسب  لطاب  ياهنامگ  ادخ  هرابرد  هک  دندوب  دوخ  ناج  رکف  رد  يردق  هب  باحـصا  زا  یهورگ  و  داد ...! یمغ  يور  یمغ 
هک تشادـنپ  و  تشک ، ار  وا  درک و  هلمح  ضر ) ) ریمع نب  بعـصم  هب  هئمق  نبا  هـک  دوـب  دـحا  گـنج  زور  رد  (. 1  ) دـندومن یم  تیلهاج 

: دنتفگ یم  دنداد و  یم  هدژم  رگیدـکی  هب  زین  ناکرـشم  تسا ! هتـشک  ار  ربمغیپ  هک  داد  هدژم  تشگرب و  شیرق  دزن  هئمق  نبا  تسا . ربمغیپ 
. تشک ار  وا  هئمق  نبا  دش ! هتشک  دمحم  دش ! هتشک  دمحم 

زا رفن  جنپ  و  ریبز ) هحلط ، یلع ،  ) نیرجاهم زا  رفن  هس  دندرک . تعیب  ناج  لذب  دح  رـس  ات  ربمایپ  اب  رفن  تشه  دحا  زور  دسیون : یم  يدقاو 
. دندراذگ رارف  هب  اپ  كانرطخ  هظحل  رد  یگمه  رفن  تشه  نیا  زج  و  دندوب . راصنا 

هکیماگنه مدناوخ . یم  يولع  نب  دـمحم  دزن  ار  يدـقاو  يزاغم  باتک  دادـغب  رد  لاس 608  رد  یـسلجم  رد  دسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هوک زا  ناناملسم  هک  مدید  دوخ  ياهمشچ  اب  دحا  زور  رد  نم  دنک : یم  لقن  احیرص  هک  هملـسم  نب  دمحم  هک : دیـسر  هطقن  نیا  هب  بلطم 
ادخ لوسر  يادن  هب  سک  چیه  نالف و  ای  ّیلا  نالف  ای  یلا  دومرف : یم  دز و  یم  ادـص  صوصخم  ياهمان  هب  ار  اهنآ  ربمایپ  دـنتفر و  یم  الاب 

دندروآ تسد  هب  بصنم  ماقم و  ربمایپ  زا  سپ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نالف  نالف و  زا  روظنم  تفگ  نم  هب  داتـسا  داد . یمن  تبثم  باوج 
(2 . ) دروایب ار  اهنآ  مسا  هتساوخن  احیرص  تشاد  اهنآ  مان  هب  حیرصت  زا  هک  یسرت  زا  يوار  و  رمع .) رکبوبا و  )

رد ساسح  هظحل  نآ  رد  هک  تسا  یناسک  زا  موس  هفیلخ  هک  دـنراد  قافتا  ناـیوار  مومع  هک  هدرک  لـقن  دوخ  حرـش  رد  هدربماـن  نینچمه 
. تسا هدوبن  تباث  رادیاپ و  نادیم 

هدرب مان  هبیسن  مان  هب  راکادف  رایسب  ییوناب  زا  دحا  گنج  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناعفادم  نایم  رد  ناخروم  هک  تساجنیا  بلاج 
: دندومرف نینچ  يو  هرابرد  دندید  ار  وناب  نیا  هناعاجش  عافد  یتقو  مرکا ص  ربمایپ  دنا .

(3 . ) تسا رتالاب  رمع ) رکبوبا و   ) نالف نالف و  زا  زورما  راکادف  يوناب  نیا  ماقم  تیعقوم و 
(4 . ) دنا هدرک  حیرصت  نآ  هب  نیخروم  تاور و  زا  يریثک  عمج  تسا و  روهشم  رایسب  دحا  هکرعم  زا  رکبوبا  رارف 

*****
. دینک هعجارم   108 ریثالا ج 2 /  نبا  لماکلا  باتک  هب  دروم  نیا  رد  153و154 . نارمع : لآ  ةروس  ( 1)

دیدحلا ج15 ص 24-23. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 2)
ۀباغالادسا ج5ص555. دیدحلا ج14 ص265-267 و  یبا  نبا  هغاللا  جهن  حرش  ( 3)

مظعالا یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  فورعمل ص 411 و 414 ، یفطصملا  ةریس  23 و 24 ، دیدحلا ج 15 /  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرـش  ( 4)
ةریسلاو ، 218 رداص ج 3 /  راد  طو   155 دعس ج 3 /  نبا  تاقبط  ، 99 یسلایطلا ج 2 /  دنـسم  بیذهت  یف  دوبعملا  ۀحنم  نع   243 ج 4 / 

ۀباحصلا ج 1 ةایح  268 و 269 ، لامعلا ج 10 /  زنک  ، 29 ۀیاهنلاو ج 4 /  ۀیادبلا  ، 431 سیمخلا ج 1 /  خیرات  ، 58 ریثک ج 3 /  نبال  ۀیوبنلا 
: هب دـینک  عوجر  دـننک . یم  دـحا  گـنج  زا  رکبوـبا  رارف  رب  تلـالد  زین  يرگید  صوـصن  نینچمه  و  . 359 قدـصلا ج 2 /  لئالد  ، 272 / 

ةایح بادالا ص 179 ، باـبل  ، 112 دئاوزلا ج 6 /  عمجم  ۀحفـصلا ، سفن  كردتـسملل  یبهذـلا  صیخلت  ، 27 مکاحلا ج 3 /  كردتـسم 
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.244 مظعالا ج 4 /  یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  یف  رداصملا  ۀیقب  عجار  فورعم ص 411 . مشاهل  یفطصملا  ةریس  لکیهل ص 265 ، دمحم 

ربیخ گنج  زا  رارف 

تخیرگ و رکبوبا  داتـسرف ، هعلق  حـتف  يارب  يرکـشل  اـب  ار  رکبوـبا  هلآو ،-  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  هک  دوـب  ربـیخ  گـنج  زور  رد 
(1 !) تشگرب

: دیوگیم ربیخ  گنج  زا  رکبابا  رمع و  رارف  هب  عجار  دیدحلا  یبا  نبا 
امّدقت نیذّللا  سنأ  سنأ ال  ام  و 
بوح املع  دق  ُّرفلا  امهّرف و  و 

هک نآ  لاح  دندرک و  رارف  داهج  زا  دنتسج و  مدقت  گنج  رد  رمع ) رکبوبا و   ) ود نآ  هک  منکیمن  شومارف  منک ، شومارف  ار  هچنآ  ینعی :
. تسا گرزب  ناهانگ  زا  داهج  زا  رارف  دنتسنادیم 

*****
: دـیوگ یم  سپـس  تسا . هدرک  لقن  میتفگ  هک  وحن  نیمه  هب  دوخ ، باتک  هحفـص 27  موس ، دلج  رد  يروباشین  مکاح  ار  ثیدح  نیا  ( 1)

صیخلت رد  نآ  تحـص  هب  حیرـصت  اب  یبهذ  دـنا - ! هدرکن  تیاور  ملـسم  يراـخب و  یلو  تسا ، هدـش  لـقن  حیحـص  دنـس  اـب  ثیدـح  نیا 
169 ح رکاسع ج 1 /  نبال  قشمد  خـیرات  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  ماـمالا  ۀـمجرت  ربیخ : زور  رمعو  رکب  یبأ  رارف  تسا . هدروآ  كردتـسم 
یلزاغملا ص 181 ح 217 ط 1، نبال  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  233 و 234 و 235 و 236 و 240 و 241 و 247 و 261 و 262 ط 1 ،
 / ریدغلا ج 1 ، 186 ۀیاهنلاو ج 4 /  ۀیادبلا  ، 353 دمحأ ج 6 /  دنسم  ، 21 ۀباغلا ج 4 /  دسأ  یئاسنلل ص 52 و 53 ، نینمؤملا  ریمأ  صئاصخ 

، صاوخلا ةرکذت  ، 282 مظعالا ج 3 /  یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  ، 154 ۀبیش ج 6 /  یبأ  نبا  فنصم  122 و 124 ، دئاوزلا ج 9 /  عمجم  ، 38
149 ریثالا ج 2 /  نبال  لماکلا  زازبلا ج 1 ، دنسم 

نینح گنج  زا  رکبوبا  رارف 

ذا نینح  موی  و  : )) دوـمرف هراـب  نیا  رد  دـنوادخ  هک  درک . میهاوـخن  هبلغ  شیوـخ  دادـعت  یمک  اـب  اـم  تفگ : یم  نینح  گـنج  رد  رکبوـبا 
لقن تنـس  لها  ياملع  هک  دوب . هدرک  هدز  تفگـش  ار  امـش  نمـشد  تارفن  يدایز  نینح  زور  رد  اـیآ  ینعی  هبوت 25  مکترثـک )) مکتبجعا 

. دنتشاذگ رارف  هب  اپ  نینح  گنج  رد  رمع  رکبوبا و  دنا  هدرک 
مه دیهـش  هک  دوب  نمیا  ما  دنزرف  نمیأ  یمهد  یمـشاه و  نانآ  نت  هن  هک  دـندنام  ربمایپ  رانک  رد  رفن  هد  اهنت  دـیفم  خیـش  داشرا  تیاور  هب 

مرکا ربمایپ  هچره  دـنداهن و  رارف  هب  اپ  همه  تفالخ  هفیقـس و  ناراکردـنا  تسد  رگید  ناـمثع و  رمع ، رکبوبا ، هلمج  زا  نارگید  اـما  دـش .
هب شخیرات  رد  یبوقعی  درکن . انتعا  یسک  دیراذگن ، اهنت  ار  هللادبع  نب  دمحم  متسه ، ادخ  لوسر  نم  کنیا  دز : دایرف  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

دیفم 1/140) خیش  داشرالا  . ) دراد دیکات  دیفم  تیاور 
*****

هیاهنلا هیادبلا و  ئادفلا ج 1 ص 208 - . یبا  خیرات  يرشخمز ج 2 ص 259 - . فاشکلا  ریسفت  يدقاو ج 2 ص 890 و 904 - . يزاغم 
یعفاش ج 3 ص 109. هیبلحلا  هریسلا  . - سیمخلا ص 102 خیرات  ج 4 ص 374 - .

هلسلس گنج  زا  رکبوبا  رارف 
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هب ار  رکبوبا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  تسخن  اریز  دوب ؛ ربیخ  گنج  لثم  مه  گـنج  نیا  دوب . لـمر  يداو  رد  هلـسلس  گـنج 
هیلع یلع -  اهنآ  زا  دـعب  یلو  درک ، رارف  شنامرف  تحت  دارفا  اب  زین  وا  داتـسرف ، ار  رمع  سپـس  تخیرگ ، رکـشل  اب  وا  یلو  داتـسرف ، نادـیم 
هدرک لقن  داشرا  باتک  رد  لیـصفت  هب  ار  دربن  نیا  دـیفم  خیـش  تشگرب . ناریـسا  میانغ و  اب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  داتـسرف و  ار  مالّـسلا - 

(1 . ) تسا
زین گنج  نآ  رد  داد . يور  صاع  نبورمع  یهدنامرف  هب  ترجه  متفه  لاس  رد  هک  تسا  لسالـسلا  تاذ  گنج  زا  ریغ  هلـسلس  گنج  نیا 

(2 . ) دنا هتفگ  ناخروم  مومع  هکنانچ  دندوب ، صاع  نب  ورمع  یهدنامرف  تحت  حارج ، هدیبع  وبا  رمع و  رکبوبا ،
*****

. ۀیردیحلا 61 ط  دیفملا ص 60 -  خیشلل  داشرالا  ( 1)
.190 ۀیبلحلا ج 3 /  ةریسلا  ، 156 ریثالا ج 2 /  نبال  لماکلا  272 و 274 ، ماشه ج 4 /  نبال  ۀیوبنلا  ةریسلا  ( 2)

هماسا رکشل  زا  فلخت 

نیطسلف رد  مور  راد  اقلب و  یضارا  حتف  رومأم  ( 1  ) هماُسا مان  هب  ار  یقیال  ناوج  تافو ، زا  شیپ  زور  دنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
. دنوش رضاح  وا  هاپس  رد  صاقو و ... یبا  نب  دعس  رمع ، رکبوبا ، نوچ  يدارفا  داد  روتسد  درک و 

ربـخ یتـقو  دـندز . ییاـهفرح  هدوب و  دـنمهلگ  درادـن ، لاـس  تسیب  زونه  هک  تسا  یناوـج  ناـنآ  هدـنامرف  هک  نیا  زا  هباحـص  زا  یـضعب 
هماسا رکشل  زا  هک  سک  نآ  رب  ادخ  تنعل  دومرف : دش و  نیگمـشخ  رایـسب  ترـضح  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  اهنآ  یتیاضران 

(2 . ) دزرو فلخت 
يو دربب . نوریب  هنیدم  زا  تعرس  هب  ار  شرکشل  داد  روتسد  هماسا  هب  دنوش و  رـضاح  هماسا  رکـشل  رد  دیاب  همه  هک  دومرفیم  رما  ررکم  و 

. دز ودرا  فرج  لحم  رد  رهش  هموح  رد  تفر و  نوریب  هنیدم  زا  نیدهاجم  اب  زین 
شیوخ هدنامرف  هزاجا  نودب  رگید  یضعب  رمع و  رکبوبا و  تفریم ، وا  تافو  لامتحا  تفرگ و  تدش  ادخ  لوسر  يرامیب  نوچ  یفرط  زا 

. دندرک یچیپرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روتسد  زا  لمع  نیا  اب  دنتشگزاب و  هنیدم  هب  هدش و  جراخ  هاگودرا  زا 
کیدزن ار  دوخ  تافو  هک  اجنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک : تسا  نیا  دـناهتفگ  هک  نانچ  دـسریم  رظن  هب  هچنآ  نیب  نیا  رد 

، دنک هدامآ  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دوخ  نیـشناج  تموکح  رارقتـسا  هنیمز  كاپ و  ناراکعمط  ناضراعم و  زا  ار  هنیدم  تساوخیم  دیدیم و 
: دومرف یم  اررکم  اذل  درک ؛ ماش  یهار  ناوج  هماسا  یهدنامرف  هب  ار  هباحص  نارس 

! دزرو فلخت  نآ  زا  هک  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دینک ! زیهجت  ار  هماسا  رکشل 
.. کلذ لوسرلا  ررکو  ۀـماسأ ، ثعب  نع  فلخت  نم  هللا  نعل  ۀـماسأ ، ثعب  اوذـفنا  (، "3") هنع فـلخت  نم  هللا  نعل  ۀـماسأ ، شیج  اوزهج  )"

(( 4")
لاح نیا  اب  یلو  دوب ، هدرک  تنعل  ار  نیفلختم  ادـخ  لوسر  هک  نیا  اـب  دـندوب ، هدرک  كرد  ار  ینعم  نیا  هک  رگید  یـضعب  رمع و  رکبوبا و 

، هدـش باسح  هئطوت  کـی  اـب  دنتـشگزاب و  هنیدـم  هب  هدرک ، كرت  هاوخلد  هب  شیوخ و  هدـنامرف  زا  هزاـجا  بسک  نودـب  ار  هماـسا  رکـشل 
. دنتخاس مورحم  شقح  زا  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 

یلو ار  وت  دـننم  اـب  هک  يرکـشل  نم و  تفگ : هماـسا  دـناسر ، هماـسا  عـالطا  هب  ار  شیوخ  تراـما  ربخ  رکبوبا  یتقو  تسا  لـقن  خـیرات  رد 
يرما دیتشگرب و  نم  هزاجا  یب  رمع  وت و  تفر و  ایند  زا  ات  درکن  لزع  درک و  ریما  امـش  رب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میاهدرکن ؛

(5  ) درکن ریما  نم  رب  ار  امش  درک و  ریما  امش  رب  ارم  لاح  نیا  اب  تخانشیم ، ار  امش  ارم و  دوبن ، یفخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب 
ریما وا  رب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يدرم  زا  مراد  بجع  هک  دز  دایرف  داتـسیا و  دجـسم  رد  رب  تشگرب و  هنیدـم  هب  سپس 
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! دراد نم  رب  يریما  تراما و  ياعدا  هدرک و  لزع  ارم  وا  یلو  درک ،
(6 !! ) دندرکیم باطخ  ریما  ناونع  اب  ار  هماسا  رمع  رخآ  ات  یلو  دندرک  لزع  ار  هماسا  هک  نیا  اب  رمع  رکبوبا و  دناهدروآ : هک  نآ  تفگش 

*****
. هثداح نب  دیز  نب  ۀماسا  ( 1)

ص 23. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ( 2)
یناتسرهشلل 1/23 لحنلاو  للملا  ( 3)

دیدحلا 6/52. یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  (4)
. نامعنلاراد ص 114 ، تاعجارملا ، هیوضترملا ؛ ۀبتکملا  ص 297 ، ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  (5)

ص 115. تاعجارملا ، رصم ؛ ط  ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  (6)

هلاو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طسوت  رکبوبا  خیبوت 

اب نانآ  تسا . هدوب  ترضح  نآ  ینیـشناج  هلاسم  دندومن ، یم  ینکـشراک  نآ  هیلع  هدرک و  تفلاخم  نآ  اب  نانمـشد  هک  ییاهراک  زا  یکی 
دیز نب  هماسا  رکـشل  اب  یهارمه  هب  ار  نانآ  ربمایپ  هکنآ  دوجو  اب  دنهدن . نت  نادب  دـنریذپن و  ار  یلع  تماما  ات  دـندش  نامیپ  مه  رگیدـکی 

هار همین  زا  اهنآ  درک و  راد  ربخ  ربمایپ  لاح  زا  ار  اهنآ  هشیاع  نکیل  دنـشابن –  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  تافو  ماگنه  اـت  دوب –  هداد  ناـمرف 
رد يرامیب  تدـش  زا  ربمایپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  داتـسیا و  حبـص  زامن  هماقا  يارب  ربمایپ  بارحم  رد  رکبوبا  هشیاع ، ریبدـت  اب  دنتـشگزاب و 

یلع و ناوزاب  رب  هیکت  اب  رایـسب و  تمحز  اب  ربمایپ  تخاس و  ربخ  اب  ار  ترـضح  نآ  گنرد  یب  لالب  نکیل  دـندوب . هدـشن  رـضاح  دجـسم 
رکبوبا ولج  هب  ربمایپ  دش . یم  هدیشک  نیمز  يور  ناشکرابم  ياهاپ  هک  دندروآ  دجسم  هب  یلاحرد  ار  ربمایپ  تفرگ . وضو  سابع  نب  لضف 

. دندرک ادتقا  ناشیا  هب  هباحص  دندناوخ و  زامن  هتسشن  تروص  هب  دوخ  تسکش و  ار  وا  زامن  دمآ و 
زا یگتسخ –  يرامیب و  رثا  رد  سپس –  دندومن و  خیبوت  ناشراک  رب  هدومن و  راضحا  ار  نانآ  تشگزاب ، هناخ  هب  ترـضحنآ  هک  یماگنه 

. دنتفر شوه 
*****

ننس  - 2/23 ملسم : حیحص   - 1/92 يراخب : حیحص  رـصم 2/485 -  پاچ  رد  هبطخ 156-9/179 و  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرش 
1/557 فارشالا : باسنا   - 3/179 دعس : نبا  تاقبط  6/210و224 -  دمحا : دنسم  هللا -  لوسر  تالص  یف  ءاج  ام  باب  هجام : نبا 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رضحم  رد  رکبوبا  بس 

(1 . ) دیدنخیم هنابّجعتم  ترضح  نآ  درکیم و  نعل  ّبس و  ار  رکبوبا  ربمایپ  روضح  رد  يدرم  دیوگیم : ةریره  وبا 
. تفگیمن ینخس  چیه  ترضح  نآ  درکیم و  تنعل  ار  رکبوبا  ادخ ص  لوسر  روضح  رد  یصخش  هدمآ : رگید  یلقن  رد  و 

(2 . ) تفگ یم  ّبس  ار  رکبوبا  یصخش  ربمایپ  روضح  رد  دیوگیم : زین  رجح  نبا 
*****

.11 روثنملا 6 /  ردلا  ، 436 دمحا 2 /  دنسم  ، 129 ریثک 4 /  نبا  ریسفت  ( 1)
.197 مالسلا 4 /  لبس  ، 102 يزامنلا 2 /  خیرات  ( 2)

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامرف  زا  یچیپرس 
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يارجا زا  اهنآ  یلو  دنناسرب ، لتق  هب  ار  هیدثلاوذ  ات  داد  روتسد  رمع  رکبوبا و  هب  راب  نیلوا  يارب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  يزور 
جراوخ هدرکرس  فورعم و  بقل  نیا  هب  هک  تسا ، یمیمت  ریهز  نب  صوقرح  هرـصیوخلاوذ ؛ ای  هیدثلاوذ  دندیزرو . عانتما  ترـضح ، نامرف 

. دوب نادسفم  و 
*****

،216 ریدغلا ج 7 /  ، 298 ریثک ج 7 /  نبا  خـیرات  ، 227 جو 3 /   317 ءایلوالا ج 2 /  ۀیلح  ةداعـسلا ، 484 ط  رجح ج 1 /  نبال  ۀـباصالا 
 / دمحأ ج 3 دنسم  یف  امک  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  ثیدحلا  دجویو  يزاریـشلا . نمؤم  نب  دمحم  نع   429 سوواط ج 2 /  نبال  فئارطلا 

15 ط 1

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامرف  زا  رگید  یچیپرس 

اهنآ هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  راب ، نیمود  يارب  هک  دوب  يزور  دـندومن ، داهتجا  ّصن  لـباقم  رد  نیخیـش  هک  يرگید  دروم 
عانتما هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  نامرف  يارجا  زا  لّوا ، راب  دننام  نانآ  یلو  دـنناسرب . لتق  هب  ار  دـترم  رـصنع  نیا  ات  داد  روتـسد 

. دندیزرو
لوسر ای  تفگو : دمآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تمدخ  رکبوبا  هک  دنک  یم  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  زا  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا 

. درازگ یم  زامن  امیس ، شوخ  هتسراو و  يدرم  مدید  متشذگ ، یم  هّرد  نالف  زا  نم  هّللا !
! شکب ار  وا  ورب و  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 

! تشگ زاب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دزن  دشکب و  ار  وا  تشادن  شوخ  دید ، لاح  نآ  هب  ار  وا  نوچ  یلو  تفر ، رکبوبا 
. ناسرب لتق  هب  ار  وا  ورب و  وت  دومرف : رمع  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر 

! هّللا لوسر  ای  تفگ : تشگرب و  ور  نیا  زا  دـشکب . ار  وا  دـشن  رـضاح  دـید ، دوب ، هدـید  رکبوبا  هک  لاح  ناـمه  هب  ار  وا  دـمآ و  رمع  یتقو 
! مدرک يراددوخ  وا  نتشک  زا  درازگ  یم  زامن  عوشخ  اب  مدید  نوچ 

. شکب ار  درم  نیا  ورب و  یلع ! ای  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 
. متفاین ار  وا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : تشگرب و  سپس  دیدن ، ار  وا  یلو  تفر  مالّسلا -  هیلع  یلع - 

زا نآ  توـالت  يادـص  زوـنه  یلو  دـنناوخ ، یم  نآرق  وا ، نارکفمه  درم و  نیا  دوـمرف : هلآو -  هـیلع  هـّللا  یّلـص  ادـخ -  لوـسر  اـجنیا  رد 
ریت هکنانچ  دننک ، یمن  نید  هب  تشگ  زاب  رگید  و  دور ! نوریب  نامک  زا  هک  يریت  دننام  دـنوش ؛ یم  جراخ  نید  زا  هک  هتـشذگن ، ناشیولگ 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  نینچمه  دنتـسه . نیمز  يور  مدرم  نیرتدـب  هک  دیـشکب  ار  اهنآ  ددرگ . یمن  زاب  دوخ  ياج  هب  رگید  دـش  اـهر  یتقو 

. دندرک یمن  فالتخا  نم  تما  زا  درم  ود  هاگچیه  دوب  هدش  هتشک  رگا  دندومرف : هلا  هیلع و 

تئارب تایآ  غالبا  رد  رکبوبا  تیرومأم  وغل 

غالبا تهج  ار  رکبوبا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  یمالسا  ناراگن  خیرات  زا  يرایسب  هعیش و  ینس و  نیرـسفم  مومع 
. درک رومأم  مازعا و  ینم ، نیمزرس  رد  جح  مایا  رد  نآ  لها  هکم و  نارئاز  هب  تئارب  هکرابم  هروس  زا  دنچ  یتایآ 

. مارحلا دجسم  هکم و  رد  ناکرشم  یلهاج  فلتخم  ياه  شور  تیعونمم  رب  ینبم  دوب  يا  همانعطق  تقیقح  رد  تایآ  نیا  و 
مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رداص و  ار  يو  نتشگرب  روتـسد  لوزعم و  راک  نیا  زا  ار  وا  ادخ  رما  هب  شترـضح  لزنم  دنچ  یط  زا  سپ  اما 

: دومرف دومن  لاوس  بصن  لزع و  نیا  تلع  زا  هک  رکبوبا  خساپ  رد  و  درک . زاس  تشونرس  مهم و  هفیظو  نیا  ماجنا  رومام  ار 
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. وت تیب  لها  ینعی  وت  دوخ  زا  يدرم  ای  تدوخ  رگم  دنک  غالبا  دیابن  ار  یهلا  مایپ  تفگ : دمآ و  نم  دزن  لیئاربج 
رکبوـبا هک  دنتـسناد  یم  نیقی  عـطق و  روـط  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوـخ  هک  تسا  نآ  درک  هجوـت  نآ  هب  دـیاب  هـک  يا  هـتکن 

نـشور ام  يارب  بلطم  نیا  دنداتـسرف ، یم  هکم  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  راک  لوا  زا  رگا  یلو  درادـن . ار  تایآ  غالبا  تیحالص 
ارجام نیا  رد  اذل  هن ؟ ای  دراد  تیحالص  یسک  زین  وا  زا  ریغ  ایآ  هک  دش  یمن  تابثا  رگید  یلو  دراد  ار  غالبا  تیحالـص  ناشیا  هک  دش  یم 

هیلع یلع  الوم  اهنت  درادـن و  تیحالـص  وا  هک  دـنمهفب  ناگمه  ات  ددرگ  یم  لزع  دـنوادخ  فرط  زا  دـعب  دوش و  یم  هداتـسرف  رکبوبا  لوا 
دنک یمن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  تیحالـص  تابثا  اهنت  ارجام  نیا  عقاو  رد  دراد . ار  ماکحا  غالبا  تیحالـص  تیلباق و  هک  تسا  مالـسلا 

. دنک یم  یفن  زین  ار  نارگید  ناشیا  تابثا  رانک  رد  هکلب 
*****

... یناکسح 1/239 و لیزنتلا  دهاوش  يربط 10/64 ، ریسفت  يراخب 6/81 ، حیحص  دمحا 3/283 ، دنسم 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نتشک  يارب  رکبوبا  هئطوت 

تعجارم كوبت  زا  نیملـسم  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هک  یماـگنه  تفگ : وا  هک  هدرک  تیاور  هورع  زا  ةوبنلا  لـئالد  رد  یقهیب 
یکی رد  ار  بانج  نآ  هک  دنتفرگ  میمصت  و  دندرک ، یعامتجا  وا  باحصا  زا  یهورگ  دادیم ، همادا  دوخ  ریـس  هب  هنیدم  هار  رد  درک و  یم 

. دننک تکرح  هبقع  هار  زا  ترضح  نآ  اب  هک  دنتشاد  رظن  رد  و  دنربب ، نیب  زا  هنایفخم  روط  هب  هار  نیب  ياههندرگ  زا 
هار نآ  هک  اریز  دورب ؛ نابایب  هار  زا  دراد  لیم  سک  ره  دومرف : دش و  علطم  هنانئاخ  میمصت  نیا  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
دوب یناتسهوک  هقطنم  هک  هبقع  هار  زا  مه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  درذگ ، یم  نآ  زا  یناسآ  هب  تیعمج  تسا و  عیسو 

دـندیناشوپ و ار  دوخ  ياه  تروص  و  دـندش ، ایهم  راک  نیا  يارب  دنتـشاد  ار  ربمغیپ  لـتق  هدارا  هک  رفن  دـنچ  نآ  اـما  داد ، همادا  دوخ  هار  هب 
ار رتش  راهم  دومرف : رامع  هب  و  دنـشاب ، شتمدـخ  رد  رـسای  نب  راـمع  ناـمی و  نب  ۀـفیذح  دومرف ، رما  لوسر  ترـضح  دـنتفرگ . ار  هار  ولج 

رـس تشپ  زا  هک  دندینـش ، ار  تعامج  نآ  ندیود  يادص  ناهگان  دـنتفریم  هار  هک  ماگنه  نیا  رد  دـهد ، قوس  ار  وا  مه  هفیذـح  دریگب و 
. دننک یلمع  ار  دوخ  موش  دصق  دنتشاد  رظن  رد  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  لوسر  ترضح  نانآ  دننکیم و  تکرح 

رود بانج  نآ  زا  ار  قفانم  تعامج  نآ  هک  درک  رما  هفیذح  هب  و  دـمآ ، بضغ  هب  تهج  نیا  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
بورـضم مه  ار  اهنآ  دوخ  دز و  اهنآ  ياهبکرم  تروص  رب  تشاد ، تسد  رد  هک  یئاصع  اب  درک و  هلمح  اه  نآ  فرط  هب  هفیذـح  دـنک ،

ناشرکم هتخانـش و  ار  ناـنآ  هفیذـح  هک  دـندیمهف  اـهنآ  دومن و  بوعرم  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ناـیرج  نیا  زا  سپ  تخانـش ، ار  اـهنآ  و  درک ،
. دندش لخاد  اهنآ  نایم  رد  دندیناسر و  نیملسم  هب  ار  ناشدوخ  هلجع  باتش و  اب  و  تسا ، هدش  راکشآ 

دندوب رظتنم  و  دندش ، جراخ  هبقع  زا  باتش  اب  و  دینک ، تکرح  دومرف : ربمغیپ  و  دیسر ، لوسر  ترـضح  تمدخ  هفیذح  اهنآ  نتفر  زا  دعب 
، متخانش ار  رمع ) رکبوبا و   ) نالف نالف و  بکرم  درک : ضرع  دیتخانش ؟ ار  دارفا  نیا  امش  هفیذح  يا  دومرف : مرکا  ربمغیپ  دنـسرب ، مدرم  ات 

. مدش زجاع  اهنآ  صیخشت  زا  دندوب ، هدیشوپ  ار  دوخ  ياهتروص  مه  اهنآ  و  دوب ، کیرات  بش  نوچ  و 
: تفگ میتسنادن ، ار  نانآ  دوصقم  دنتفگ : دنهد ؟ ماجنا  یلمع  هچ  دنتشاد  رظن  رد  دنتشاد و  يدصق  هچ  اهنیا  هک  دیدیمهف  دومرف : ترـضح 

: دندرک ضرع  دنزادنا ، ریزب  هوک  زا  ارم  دننک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دندوب  هتفرگ  رظن  رد  تعامج  نیا 
دنک و یم  مهتم  ار  دوخ  باحصا  دمحم  هک  دنیوگب  مدرم  مرادن  تسود  نم  دومرف : دننزب ، ار  اهنآ  ندرگ  مدرم  ات  دینک  رما  هَّللا ! لوسر  ای 

. دینکن زاربا  دیریگب و  هدیدن  ار  عوضوم  نیا  امش  دومرف : درک و  یفرعم  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  سپس  دشکیم ، ار  اهنآ 
. تسا هروآ  ار  دارفا  نیا  مان  دوریم  رامـش  هب  تنـس  لها  یملع  ياههناوتـسا  زا  هک  یـسلدنا  مزح  نبا  دننامه  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 

: دسیونیم یلحملا  باتک  رد  يو 
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ار ترضح  نآ  دنتساوخیم  دنتشاد و  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نتـشک  دصق  صاقو ؛ یبأ  نب  دعـس  هحلط ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ،
. دننک باترپ  نییاپ  هب  كوبت  رد  ياهندرگ  زا 

*****
خیراوتلا بختنم  توریب - . یبرعلا  ثارتلا  ئایحا  راد  پاـچ  ریثک ج 2 ص 605  نبا  ریـسفت  یـسلدنا ج 11 ص 224 - . مزح  نبا  یلحملا 

یناسارخ ص 63. مشاه  دمحم 

نامثع

لیاذر یلک و  تخانش 

نامثع زا  یلک  تخانش 

هب بیرق  هک  ینادناخ  نایم  رد  يو  مالـسا  دوب و  هکم  نادنمتورث  فارـشا و  زا  یکی  هیما و  ینب  زا  هیما  نب  صاعلا  یبا  نب  نافع  نب  نامثع 
ترجاهم هنیدم  هب  تشگزاب و  هکم  هب  يدوز  هب  اما  دوب ، هشبح  هب  نارجاهم  رامش  رد  وا  دومن . یم  بیجع  دندوب ، مالسا  فلاخم  ناشقافتا 

. درک
خیرات رد  اهدعب  دوب . نایرارف  رامش  رد  ناخروم  عیمج  قافتا  هب  زین  دحا  گنج  رد  دشن . رـضاح  ردب  رد  شرـسمه  يرامیب  لیلد  هب  نامثع 

. درادن دوجو  يو  زا  يدای  هیبیدح  هیضق  رد  زج  زین 
دوب و رادروخرب  یهجوت  لباق  ذوفن  زا  زین  رمع  هرود  رد  دمآ . یم  رامش  هب  يو  بتاک  هدوب و  يو  هب  کیدزن  دارفا  زا  يو  رکبوبا  نامز  رد 

. دمآ یم  رامش  هب  هیما  ینب  هدنیامن  طئارش  نآ  رد 
زا سپ  تفالخ  يارب  يرتشیب  هنیمز  شیرق ، رد  تیبوبحم  ذوفن و  لیلد  هب  نامثع  هک  تشاد  لیامت  نآ  هب  ًالمع  ای  دوب  هتفایرد  رمع  ًالامتحا 

هفیلخ ناونع  هب  لاس 23  هجح  يذ  زور  نیرخآ  رد  نامثع  دومن ، راومه  ار  وا  تفالخ  هار  هرفن  شـش  ياروش  رد  وا  نییعت  اـب  اذـل  دراد . وا 
. تسناد نایوما  تفالخ  زاغآ  دیاب  ار  نّا  هک  یتفالخ  تفرگ ، ياج  ادخ  لوسر  ربنم  رب 

رایـسب تفالخ  تسخن  لاس  شـش  رد  اریز  درک ، لمع  هناکریز  دوخ  نامگ  هب  وا  تخادرپ . روما  هرادا  هب  هنادنمتردق  ادتبا  نامه  زا  نامثع 
ار شیوخ  یلـصا  ياهتـسایس  هک  دوب  تفـالخ  مود  همین  رد  نآ  زا  سپ  دـنک . مکحتـسم  ار  دوخ  تیعقوم  اـت  دیـشوک  و  درک ، لـمع  مارآ 
دوب و هیما  ینب  هب  تفالخ  ندرپس  هشیدنا  رد  ًاساسا  وا  تخادرپ . فلتخم  قطانم  یـسایس  راتخاس  رد  ینوگرگد  جـیردت  هب  درک و  راکـشآ 

. داد یم  ماجنا  یسایس  روما  مامت  ندرک  يوما  يارب  يا  همدقم  ار  اهراک  نیا 
مود لاس  شـش  رد  اما  دـنک . ظفح  ار  نانآ  همه  مهـس  ات  دیـشوک  یم  دوب و  رادروخرب  شیرق  تیامح  زا  زاغآ  رد  دوخ  تامادـقا  رد  يو 

نادناخ دارفا  ندرک  مکاح  تخیگنارب . زین  ار  شیرق  زا  یخرب  مشخ  رما  نیا  دش  يوما  صاخ  هفیاط  هب  ندیـشخب  تردق  يو  راک  تفالخ 
. تشاد او  يو  دض  رب  شروش  هب  رورم  هب  ار  مدرم  تخیگنارب و  ار  يرایسب  مشخ  اهرهش ، رب  يوما 

اهتورث و بیترت  نیدب  اقیرفآ . لامـش  زا  ییاهتمـسق  سربق و  نامرک ، ناسارخ ، زاقفق ، دـننام  دـش . حـتف  اهنیمزرـس  زا  يرایـسب  وا  نامز  رد 
درکن و هجوت  رما  نیا  هب  نامثع  هچ  رگ  دـیبلط . یم  يا  هژیو  تیـساسح  اهنآ  میـسقت  هک  دـش  ریزارـس  تفالخ  زکرم  هب  يرامـش  یب  مئانغ 
ار نامثع  دض  شروش  للع  یلک  روط  هب  تشاد . يرثؤم  شقن  وا  هیلع  شروش  زورب  رد  هک  تشگ  یلماوع  زا  یکی  مئانغ  هنالداعان  میـسقت 

: درک يدنب  میسقت  بیترت  نیدب  ناوت  یم 
. نامثع طسوت  ینید  ياهتعدب  . 1

. هیما ینب  نادناخ  زا  يدارفا  هب  اهرهش  يرادنامرف  يراذگاو  . 2
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. يوما نادناخ  دارفا  هب  وا  باسح  یب  ياهششخب  لذب و  . 3
. رسای رامع  رذوبا و  دننام  ادخ  لوسر  گرزب  باحصا  زا  یضعب  رازآ  . 4

، ریبز هحلط ، نوچ  یناسک  دـندرک . زاغآ  وا  اب  ار  ینلع  تفلاخم  هباحـص ، ناگرزب  زا  يرایـسب  دـندش و  یـضاران  وا  زا  مدرم  بیترت  نیدـب 
... رذوبا و يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  يراصنا ، بویا  وبا  دوعسم ، نب  هللادبع  فوع ، نب  نمحرلادبع  رسای ، رامع  هشیاع ،

یسایس راتفر  لامعا و  هب  ار  تاداقتنا  نیرتدیدش  يور  ره  هب  اما  دندید ، یمن  تحلصم  هب  ارنآ  ای  دنتـشادن  داقتعا  وا  لتق  هب  نانیا  همه  هتبلا 
هک دـنک  هدافتـسا  روز  زا  اهنآ  ندرک  مارآ  يارب  دوب  روبجم  نامثع  تفرگ و  یم  الاب  ناـمثع  هیلع  تاـضارتعا  رورم  هب  دنتـشاد . وا  ینید  و 

. دش یم  رتشیب  يریگرد  عازن و  هب  رجنم  رما  نیا  دوخ 
ار اهنآ  رامش  هک  نایرصم  زا  يرتشیب  هورگ  یتدم  زا  سپ  دندمآ . نامثع  دزن  ضارتعا  ناونع  هب  هفوک  رصم و  مدرم  زا  يا  هدع  هک  یتقو  ات 

ياهتـساوخرد هب  هک  درک  دهعت  نامثع  دندرک . حرطم  ار  دوخ  ياهتـساوخرد  دندمآ و  هنیدـم  هب  دـنا  هتفگ  رفن  دـصتفه  ات  دـصراهچ  نیب 
. دنوش هتشک  اهنآ  هکنیا  رب  ینبم  دش  يا  هئطوت  اما  دنتشگزاب  دوخ  رهش  هب  نایرصم  دنک . هجوت  نانآ 

هب رفن  دص  هرصب  زا  رفن و  تسیود  اجنآ  زا  دیسر . زین  نایفوک  هب  ربخ  دنتـشگزاب . هنیدم  هب  نیگمـشخ  دنتفای و  یهاگآ  نایرج  زا  هدع  نیا 
یمن عضو  نیا  راب  ریز  نامثع  اما  دنک  يریگ  هرانک  تموکح  زا  ات  دنتـساوخ  وا  زا  ادتبا  دنتفرگ و  هرـصاحم  رد  ار  نامثع  دـندمآ و  هنیدـم 

. تفر
طسوت ماجنارس  ات  تفرن ، شکمک  هب  یسک  اما  درک . دادمتسا  فلتخم  ياهرهش  زا  تدم  نیا  رد  دوب . هرـصاحم  رد  زور  هن  لهچ و  نامثع 

. دیسر لتق  هب  نویبالقنا 
*****

. تسا روطسم  باتک  نیمه  رد  هک  ددعتم  عبانم  زا  لقن  هب   155 ، 146 ص 142 ، افلخ ، خیرات 

نآرق رد  ۀنوعلم  ةرجش  لسن  زا  نامثع 

يدادـعت دـید  باوخ  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ننـست  لها  نارـسفم  خـیرات و  مالعا  ثیدـح و  ظافح  نیرتگرزب  لقن  بجوم  هب 
، تشگن زاب  لوا  لاح  هب  رمع  نایاپ  ات  هک  دیدرگ  تحاران  رطاخ و  هدرسفا  دش  رادیب  نوچ  دننک و  یم  زیخ  تسج و  وا  ربنم  زارف  رب  نومیم 

: دش لزان  هفیرش  هیآ  نیا  سپ 
نآْرُْقلا ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَْنِتف  َّالِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو 

(60/ ءارسا . ) میدادن رارق  مدرم  شیامزآ  يارب  زج  ار  نآرق  رد  هدش  تنعل  تخرد  زین  میداد و  ناشن  وت  هب  هک  ار  یباوخ  نآ 
يور اب  اه ، نومیم  هرابرد  ربمایپ ص  يایؤر  دومرف و  هنوعلم  هرجـش  هب  ریبعت  شنایفارطا  ربمایپ و  زا  دعب  رادمامز  هتـسد  ود  نیا  زا  دـنوادخ 

(1 . ) دیدرگ یلمع  ریبعت  صاعلا  یبا  نایفس و  ینب  نومیمان  هداوناخ  ود  زا  تفالخ  نایدصتم  ندمآ  راک 
البق هک  یحرـش  هب  مه  وا  اریز  دـشاب . یم  ینارق  نعل  لومـشم  هک  تسا  نآرق  رد  هنوـعلم  هرجـش  زا  زین  ناـمثع  تسا : هتـشون  يزوـج  نـبا 

(2 . ) دوب هیما  ینب  تفالخ  رگزاغآ  يو و  نز  ردپ  ناورم و  يومع  رسپ  هیما و  ینب  هرجش  زا  میتشون 
دـح و یب  ياه  شـشخب  لذـب و  نیگنن  نادـناخ  نیا  هب  شتموکح  نامز  رد  دـشاب ، یم  هیما ) ینب   ) هنوعلم هرجـش  لسن  زا  دوخ  هک  ناـمثع 

هجیتن رد  ات  داد  نادیم  اهنآ  هب  تسناوتیم  هک  يدـح  ات  و  داتـسرف . یم  فلتخم  ياه  نیمزرـس  رد  ینارمکح  يارب  ار  ناشیا  و  درک . یباسح 
. دندرک تموکح  ناناملسم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  متس  ملظ و  اب  اهلاس  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  تفالخ  هیما  ینب  نآ 

*****
یطویس روثنملارد  يدنه 6/40و 90 ، یقتم  لامعلازنک  بیطخ 3/343 ، دادغب  خیرات  مکاح 4/480 ، كردتسم  يربط 11/356 ، ریسفت  ( 1)
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... یبلح 1/337 و هریس  یناکوش 3/230 ، ریسفت  یسولآ 15/107 ، ریسفت  ، 4/191
رصم چ  يزوج : نبا  ریسفتلا  مولع  یف  ریسملا  داز  ( 2)

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  هاگدید  زا  نامثع 

: دنیامرف یم  نامثع  هب  عجار  هیقشقش  هبطخ  زا  یتمسق  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
ندرک و یلاخ  زج  دوب و  هدرک  داب  شیولهپ  ود  مکـش و  هک  یلاح  رد  تساخرب ، تفـالخ  هب  ناـفع  نب  ناـمثع  ینعی  یموس  هکنیا  اـت  " ... 
رت و ناهایگ  هک  يرتش  دننام  دنداتفا  نیملسم  لاملاتیب  ناج  هب  دندش ، تسدمه  وا  اب  شردپ  نارسپ  هلیبق و  دارفا  تشادن . يراک  ندروخ 
رد هب  هفیلخ  تسد  زا  راک  هتـشر  هک  ینامز  ات  دـندروخیم  ناهد  مامت  اب  علو و  صرح و  اب  ار  ادـخ  لاـم  يرآ  دروخیم . ار  يراـهب  هزاـت 

... " دز نیمز  رب  ار  يو  وا  رورغ  یگرابمکش و  دیماجنا و  شندش  هتشک  هب  ناتساد  تفر و 
: دیامرف یم  نامثع  رمع و  رکبوبا ، هب  عجار  هغالبلا  جهن  مّود  هبطخ ي  ینایاپ  شخب  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نینچمه 

ورد تکاله  باذع و  و  دندرک ، شا  يرایبآ  رورغ  ّربکت و  بآ  اب  و  دنتشاک ، هانگ  مخت  روبثلا ؛ اودصحو  رورغلاب ، هوقسو  روجفلا ، اوعرز 
. دندرک

قحان و  تسا ، شخب  افـش  نیگنـس و  قح ، نامثع  يا  تسا " : هدروآ  ار  نامثع  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  نخـس  نیا  يرذـالب  زین  و 
دونـشخ دـنیوگب  غورد  هاگ  رهو  یئایم  مشخب  دـنیوگب  تسار  وتب  رگا  هک  ینانچ  وت  تسا . الب  جـنر و  هیام  یلو  ریذـپ ) لـمحت  و   ) کـبس

 " يوشیم .
*****

يرذالب 5/44) باسنالا  )

دحا گنج  زا  نامثع  رارف 

: دیامرف یم  لافنا  هروس  15 و 16  تایآ رد  لاعتم  دنوادخ  مییوگب : هک  تسا  یفاک  گنج ، زا  رارف  شهوکن  رد  ناملسم  دارفا  يارب 
.[ دیزیرگن و   ] دینکن تشپ  نانآ  هب  دیوشیم ، وربور  دننکیم  یشکرکشل  امـش  دض  رب  هک  یلاح  رد  نارفاک  اب  هک  یماگنه  نامیا ! لها  يا 

خزودو تـسا  خزود  شهاـگیاج  دوـش و  ادـخ  يوـس  زا  یمـشخ  راوازــس  دزیرگب ] و   ] دـنک تـشپ  ناـنآ  هـب  تیعقوـم  نآ  رد  سک  ره  و 
. دشاب نمشد ] هب  هلمح  يارب  نادهاجم  زا  سفن  هزات   ] یهورگ هب  نتسویپ  ای  نمشد ، اب  دربن  همادا  تهج  رگم  تسا  يدب  هاگتشگزاب 

شیرق دزن  هئمق  نبا  تسا . ربـمغیپ  هک  تشادـنپ  و  تشک ، ار  وا  درک و  هلمح  ریمع  نب  بعـصم  هب  هئمق  نبا  هـک  دوـب  دـحا  گـنج  زور  رد 
هتـشک دمحم  دش ! هتـشک  دمحم  دنتفگ : یم  دـنداد و  یم  هدژم  رگیدـکی  هب  زین  ناکرـشم  تسا ! هتـشک  ار  ربمغیپ  هک  داد  هدژم  تشگرب و 

. تشک ار  وا  هئمق  نبا  دش !
تیاکح دنوادخ  هکنانچ  دنداهن . رارف  هب  يور  یمظن ، یب  اب  دـندش و  هدـنکارپ  یلک  هب  و  دـش ، هدـنک  اج  زا  ناناملـسم  ياهلد  ربخ ، نیا  اب 

هب ار  ناتیازس  ادخ  دناوخ و  یم  ار  امش  ناتلابند  زا  ربمغیپ  دیدرک و  یمن  انتعا  یـسک  هب  دیتفر و  یم  الاب  هوک  زا  هک  یماگنه  هک : دنک  یم 
(. 1  ) داد یمغ  يور  یمغ 

، متـسه ربمغیپ  نم  دییایب . ادخ ! ناگدنب  ادخ ! ناگدنب  دومرف : یم  داد و  یم  ادن  ار  اهنآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زور  نآ  رد 
يروط اهنآ  یلو  تشاد ، رارق  اهنآ  رخآ  رد  هکنیا  اب  دناوخ ، یم  ار  نانآ  نآ ، ریظن  ادص و  نیا  اب  تسوا  ِنآ  زا  تشهب  دـنام  تباث  سک  ره 

! دنتشادن هجوت  یسک  هب  هک  دندرک  یم  رارف 
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نایم رد  نارگید  نافع و  نب  نامثع  هک  دیـسر  نایاپ  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  هلیـسو  هب  رارف  دنـسیون : یم  دوخ  خیرات  رد  ریثا  نبا  يربط و 
 - ربمغیپ یتقو  دنتـشگ . زاب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  سپـس  دـندنام ، اجنآ  رد  زور  هس  دـنتفر و  صوعا  هب  اهنآ  دـندوب ، ناشیا 

(2 ! ) دیتفاترب يور  گنج  زا  امش  دومرف : دید  ار  اهنآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
نخـس لیـصفت  هب  دحا  گنج  هب  عجار  هک  یبتک  همه  رد  ناشیا ، هب  ربمغیپ  راتفگ  نانآ و  دعب  زور  هس  تشگزاب  گنج و  زا  هدع  نیا  رارف 
يرود ناکم  هب  ناشیا  هک  دنا  هدوب  هبقع  دعـس و  نامثع و  رمع و  نایرارف  هلمج  زا  دسیون : یم  يزار  رخف  هلمج  زا  تسا . هدمآ  دـنا ، هتفگ 

(3 . ) دنتشگرب زور  هس  زا  دعب  دندرک و  رارف 
*****

. دینک هعجارم   108 ریثالا ج 2 /  نبا  لماکلا  باتک  هب  دروم  نیا  رد  . 153 نارمع : لآ  ةروس  ( 1)
: لاق  227  / ۀیبلحلا ج 2 ةریـسلا  ، 110 ریثالا ج 2 /  نبال  لـماکلا  ، 203 يربطلا ج 2 /  خـیرات  مایأ : ۀـثالث  دـحأ  یف  هریغو  نامثع  رارف  ( 2)

خیشلل داشرالا  ، 524 ناـیبلا ج 2 /  عمجم  فورعم ص 411 ، مشاهل  یفطـصملا  ةریـس  خـلا ، نافع .. نب  نامثع  مزهنا  نم  ۀـلمج  نم  ناکو 
لاقو  21 یلزتعملل ج 15 /  جهنلا  حرش  ، 55 ریثک ج 3 /  نبال  ۀیوبنلا  ةریسلا  ، 28 ۀیاهنلاو ج 4 /  ۀیادبلا  ، 84 راحبلا ج 20 /  دیفملا ص 48 ،

قدـصلا ج 3 ق 1 ص لئالد  نینح : موی  نامثع  رارف  . 89 روثنملا ج 2 /  ردـلا  تبثی ، مل  نامثع  نا  یلع  ۀـفاک  ةاورلا  قافتا  عم   20 ج 15 / 
. مهنم نامثع  نکی  ملو  لوسرلا  عم  تبث  نم  ءامسأ   85 ۀیوبنلا ج 4 /  ةریسلا  یف  ماشه  نبا  رکذو  ، 362

2/227 ۀیبلحلا ةریسلا  يزارلا 3/398 و  رخف  ریسفت  بیغلا 9/52 و  حیتافم  ( 3)

نینح گنج  زا  نامثع  رارف 

مه دیهـش  هک  دوب  نمیا  ما  دنزرف  نمیأ  یمهد  یمـشاه و  نانآ  نت  هن  هک  دـندنام  ربمایپ  رانک  رد  رفن  هد  اهنت  دـیفم  خیـش  داشرا  تیاور  هب 
مرکا ربمایپ  هچره  دـنداهن و  رارف  هب  اپ  همه  تفالخ  هفیقـس و  ناراکردـنا  تسد  رگید  ناـمثع و  رمع ، رکبوبا ، هلمج  زا  نارگید  اـما  دـش .

هب شخیرات  رد  یبوقعی  درکن . انتعا  یسک  دیراذگن ، اهنت  ار  هللادبع  نب  دمحم  متسه ، ادخ  لوسر  نم  کنیا  دز : دایرف  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
. دراد دیکات  دیفم  تیاور 

دیفم 1/140) خیش  داشرالا  )
نت هس  دـندنام ، ياج  رب  رفن  راـهچ  طـقف  دـندش  هدـنکارپ  ربماـیپ  فارطا  زا  همه  نینح  رد  هک  هک  هاـگنآ  دـیوگ : یم  شا  هریـس  رد  یبلح 
یم عافد  ربمایپ  يور  شیپ  زا  لوا  رفن  ود  درک و  یم  عافد  پچ  بناج  زا  هک  دوعـسم  نبا  ثراح و  نب  نایفـسوبا  ساـبع و  یلع ، یمـشاه 

. تشاد تسد  رد  ار  يو  رتشا  مامز  ثراح  نب  نایفسوبا  دندومن و 

نامثع لتق  رفک و  هب  وا  مکح  هشئاع و 

رفاک وا  اعطق  ار ، نامثع )  ) لثعن دیشکب  ینعی  رفک . دقف  الثعن  اولتقا  تفگ : یم  لثعن  هب  نامثع  زا  ریبعت  اب  هشیاع  دنا : هتشون  ریثا  نبا  يربط و 
: داد رارق  بطاخم  تیب  ود  نیدب  ار  يو  بالک  ما  نبا  تسا . هدش 

رطملا کنم  حایرلا و  کنم  و  ریغلا ... کنم  ءادبلا و  کنمف 
رفک دق  هنا  انل  تلق  و  مامالا ... لتقب  ترما  تنا  و 

يو یهاوـخ  نوـخ  هب  مه  شلتق  زا  دـعب  تسا . هدـش  رفاـک  وا  یتـفگ  اـم  هب  يدوـمن و  ناـمثع  لـتق  هـب  رما  دوـخ  وـت  درک : ناـشن  رطاـخ  و 
(1 . ) تسا هدوب  وت  هیحان  زا  همه  يو  یهاوخ  نوخ  نامثع و  لتق  يارجام  ماجنا  زاغآ و  سپ  یتساوخرب .
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(2 . ) تسا هدش  زواجتم  رجاف و  هک  دیشکب  ار  لثعن  ینعی  رجف . دقف  الثعن  ولتقا  تفگ : یم  هشیاع  دسیون : یم  هبیتق  نبا  و 
ات دوب . نامثع  هیلع  رب  مدرم  نیرت  تخس  رس  هشیاع  دیوگ : هدومن  فینصت  رابخا  هریس و  نوماریپ  سک  ره  تسا : هتـشون  دیدحلا  یبا  نبا  و 
هک تسادخ  ربمایپ  سابل  نیا  تفگ : یم  دش ، یم  وا  هناخ  لخاد  سک  ره  دوب و  هتخیوآ  شا  هناخ  رد  ار  ربمایپ  ياهسابل  زا  یکی  هک  اجنآ 

(3 . ) دوب هشئاع  درک  باطخ  لثعن  ار  نامثع  هک  یسک  نیلوا  دنیوگ  و  درک . هدوسرف  هنهک و  ار  شا  تنس  نامثع  اما  هدشن  هنهک  زونه 
و دیسر ، وا  هب  فارش "  رد "  ار  وا  لتق  ربخ  و  دوب ، هکم  رد  هشئاع  دش  هتشک  نامثع  هک  یماگنه  دسیونیم " : لمج "  باتک "  رد  ینئادم 

اـشوخ هحلط ، لاح  هب  اشوخ  لثعن . داب  دوبان  لثعن ، رب  گرم  تفگ : یم  دیـسر و  دهاوخ  تموکح  هب  هحلط  هک  نیا  رد  تشادن  کش  چیه 
! دیروآ تکرح  هب  دینزب و  یه  ار  نارتش  دننکیم . تعیب  وا  اب  دنراد  هک  منکیم  هاگن  شتشگنا  هب  مراد  نالا  یئوگ  میومع  رسپ  لاح  هب 

تروص و يوم  دنیوگ  یم  یـسک  هب  لثعن  هک : دـنیامرف  یم  داهتجالا ص 419  صنلا و  رد  نیدـلا  فرـش  همالع  لثعن  يانعم  اـب  هطبار  رد 
. تسا هدوب  هدرک  باختنا  يو  يارب  نامثع  ردام  هک  تسا  یبقل  نیا  و  دشاب . دایز  شندب 

(4 . ) دندرک یم  هیبشت  وا  هب  ار  نامثع  نارگید ) هشیاع و  هک   ) هنیدم رد  دوب  يدنلب  شیر  قمحا و  درمریپ  لثعن  دیوگ : یم  يدابآ  زوریف  و 
ادـخ ار  لثعن  دیـشکب  تفگ : یم  هک  دوب  هشیاع  وا  نانمـشد  هلمج  زا  دـندیمان و  یم  لـثعن  ار  يو  ناـمثع  نانمـشد  دـسیون : یم  ریثا  نبا  و 

(5 . ) دوب نامثع  نخس  نیا  زا  شدوصقم  ار و  وا  شکب 
*****

ریثا 3/80. نبا  لماک  يربط 4/407 و 459 و 465 ، خیرات  ( 1)
دیدحلا 6/215 یبا  نبا  حرش  ۀسایسلا 1/52 ، ۀمامالا و  ( 2)

دیدحلا ج 2 یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  ، 193 برعلا ج 14 /  ناسل  ، 141 سورعلا ج 8 /  جات  ، 80 يرزجلا ج 5 /  ریثالا  نبال  ۀیاهنلا  ( 3)
خیش 80 و 81 و 84 ، ریدغلا ج 9 /  رکفلا ، راد  121 ط  جو 2 /  ةایحلا  ۀبتکم  408 ط  جو 2 /  لضفلا  وبأ  قیقحت   215 جو 6 /  ط 1   77 / 

ةریره ص 181. وبأ  ةریضملا 
برعلا 14/193. ناسل  ۀغللا 80-5/79 ، ۀیاهن  ( 4)

80  / يرزجلا ج 5 ریثالا  نبال  ۀیاهنلا  ( 5)

دوخ هیلع  رب  رارقا 

! تسناد یم  رفاک  ار  شدوخ  نامثع 

رگا نیاربانب  دـنا ، هدرک  عامتجا  وت  هیلع  تعامج  نیا  نینموملا  ریما  يا  تفگ : هدـمآ  دوب - هرـصاحم  رد  هک  ناـمثع  شیپ  هبعـش  نب  ةریغم 
ینارادـفرط هیواعم و  اجنآ  رد  و  يورب ، ماش  هب  اجنآ  زا  ات  میئاشگیم  تیارب  يرد  تا  هناـخ  راوید  زا  یهاوخیم  رگا  اـی  هکم ، هب  ورب  یلیاـم 

نآرق هب  تعامج  نیا  اب  ار  نامفالتخا  میئایم و  نوریب  ام  وت و  يدنـسپ  یمن  ار  اهنیا  زا  کیچیه  هاگ  ره  و  دنتـسه ، يراد  ماـش  مدرم  زا  هک 
. میرادیم هضرع 

رفاک و شیرق  زا  یکی  هکم  رد  دومرفیم : هک  مدینش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  نم  هکم ، هب  نتفر  داهنـشیپ  دروم  رد  تفگ : نامثع 
...!!! مشاب صخش  نآ  نم  مهاوخیمن  نیاربانب  دش . دهاوخ  شبیصن  نج  سنا و  زا  معا  تما  نیا  باذع  زا  یمین  هک  دوشیم  نوفدم 

شناراداوه هک  یتاـیاور  داـفم  هب  هک  نیا  زا  شیب  هتـشاد  شیوـخ  ناـهانگو  مئارج  هب  هک  ینیقی  رثا  رب  ناـمثع  هک  دـیایم  رب  تیاور  نیا  زا 
رب یثیدـح  قابطنا  هب  دـشاب  هتـشاد  نانیمطا  دـهدیم . تشهب  هدژم  رگید  رفن  هن  وا و  هب  هک  یثیدـح  دـننام  دـنا . هدرک  لقن  هتخاس و  شیارب 
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. تسا هدمآ  صخشم  ریغ  مولعمان و  یشرق  کی  هرابرد  هک  تسا  هتشاد  نانیمطا  شیوخ 
*****

نبا خیرات  ، 2 ةرضنلا 129 : ضایرلا  ، 14 بیطخلا 272 : خیرات  ۀبیتق ص 35 ، نبال  ۀسایـسلاو  ۀمامالا  ، 1 مرحلا 67 : دنسم  ریدغلا 9/153 ،
سیمخلا 263: خیرات  ، 1 ۀیبلحلا 188 : ةریسلا  یطویسلل ص 109 ، ءافلخلا  خیرات  قعاوصلا ص 66 ، ، 7 دئاوزلا 230 : عمجم  ، 7 ریثک 210 :

.2 افخلا 243 : ۀلازإ  ، 2

رمع ياه  تعدب  زا  يوریپ  رب  نامثع  فارتعا 

رطاـخب رمع  هب  ارچ  تفگ : تخادرپ و  باحـصا  ناـیم  رد  ینارنخـس  هـب  وا  تفاـی ، شیازفا  ناـمثع  اـب  تفلاـخم  ضارتـعا و  هـک  یماـگنه 
!؟ دناسرت یم  شا  هنایزات  اب  ار  امش  هک  تلع  نیا  هب  ایآ  دیدرکن ، ضارتعا  شتاداهتجا 

! راصنا رجاـهم و  هورگ  يا  تفگ : تفر و  ربنم  يـالاب  رب  دـندرک ، ضارتعا  ناـمثع  هب  مدرم  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  هبیتق  نبا  تیاور  رد 
بوکرس ار  امش  وا  یلو  دیتفریذپ ، رمع  زا  ار  اهنامه  هک  دیزرو  یم  ینمشد  نم  اب  اهنآ  رطاخب  دیریگ و  یم  هدرخ  نم  رب  ار  ییاهزیچ  امش 

رتشیب وا  زا  مروای  رای و  نم ، هک  دـینادب  درگنب . وا  هب  مشچ  هشوگ  زا  ای  و  دـنک . هاگن  وا  هب  هریخ  هریخ  تسناوت  یمن  یـسک  و  درک . راهم  و 
!! تسا

*****
هبیتق ج1ص31) نبا  ءافلخلا /  خیرات  )

! دش یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا 

تسا هدرک  لقن  داشمحم  نب  قاحسا  نب  دمحم  رکبوبا  شداتـسا  قیرط  زا  یتا  له  هروس  حرـش  یف  یتفلا  نیز  شباتک  رد  یمـصاع  ظفاح 
: هک

نیا رب  ار  شتآ  هک  دـیدقتعم  امـش  تفگ : دوب و  وا  تسد  رد  يا  هدرم  ناسنا  همجمج  دـمآ و  وا  دزن  هب  يدرم  نامثع  تفالخ  راگزور  رد 
. مدرکن ساسحا  نآ  زا  ار  شتآ  يامرگ  مداد و  رارق  نآ  رب  ار  متسد  نم  هک  نیا  اب  دننک  یم  شباذع  روگ  رد  دننک و  یم  هضرع  دوجوم 

. درک شراضحا  داتسرف و  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  یپ  رد  یسک  دادن و  ار  وا  خساپ  نامثع 
: دندومرف درم  هب  دندمآ ، ناشیا  هک  یتقو 

. درک رارکت  ار  شلاوس  زین  وا  وگب . هرابود  ار  تلاوس 
. هدب ار  وا  خساپ  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هب  نامثع 

یم هدافتـسا  شتآ  ندرک  نشور  يارب  هلیـسو  ود  نیا  زا  میدق   ) دنروایب دنزب )  ) هنز شتآ  نهآ  گنـس و  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  الوم 
نشور یـشتآ  رگیدکی ، هب  ود  نآ  ندز  زا  تفرگ و  ار  ود  نآ  دنتـسیرگن  یم  مدرم  رگید  هدننک و  لاوس  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  و  دندرک .)

. درک
تشاذگب نوچ  راذگب و  هنز  شتآ  نهآ  رب  ار  تتـسد  تفگ : يوهب  تشاذگب  نوچ  راذگب و  گنـس  رب  ار  تتـسد  دندومرف : درم  هب  سپس 

؟ ینک یم  ساسحا  نآ  زا  ار  شتآ  ترارح  ایآ  تفگ : يو  هب 
. دش یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا  تفگ  نامثع  دش و  توهبم  درم 
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راب زا 70  شیب  نیخروم  فارتعا  هب  شتفالخ  نامز  رد  زین  وا  اریز  تسا . هتفرگ  دای  رمع ، دوخ ، تسود  زا  ار  هلمج  نیا  نامثع  ارهاـظ  هتبلا 
. دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ :

یصاعم اه و  تعدب 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نتشک  يارب  نامثع  هئطوت 

تعجارم كوبت  زا  نیملـسم  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هک  یماـگنه  تفگ : وا  هک  هدرک  تیاور  هورع  زا  ةوبنلا  لـئالد  رد  یقهیب 
یکی رد  ار  بانج  نآ  هک  دنتفرگ  میمصت  و  دندرک ، یعامتجا  وا  باحصا  زا  یهورگ  دادیم ، همادا  دوخ  ریـس  هب  هنیدم  هار  رد  درک و  یم 

. دننک تکرح  هبقع  هار  زا  ترضح  نآ  اب  هک  دنتشاد  رظن  رد  و  دنربب ، نیب  زا  هنایفخم  روط  هب  هار  نیب  ياههندرگ  زا 
هار نآ  هک  اریز  دورب ؛ نابایب  هار  زا  دراد  لیم  سک  ره  دومرف : دش و  علطم  هنانئاخ  میمصت  نیا  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
دوب یناتسهوک  هقطنم  هک  هبقع  هار  زا  مه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  درذگ ، یم  نآ  زا  یناسآ  هب  تیعمج  تسا و  عیسو 

دـندیناشوپ و ار  دوخ  ياه  تروص  و  دـندش ، ایهم  راک  نیا  يارب  دنتـشاد  ار  ربمغیپ  لـتق  هدارا  هک  رفن  دـنچ  نآ  اـما  داد ، همادا  دوخ  هار  هب 
. دنتفرگ ار  هار  ولج 

ار وا  مه  هفیذح  دریگب و  ار  رتش  راهم  دومرف : رامع  هب  و  دنشاب ، شتمدخ  رد  رسای  نب  رامع  نامی و  نب  ۀفیذح  دومرف ، رما  لوسر  ترضح 
نانآ دننکیم و  تکرح  رـس  تشپ  زا  هک  دندینـش ، ار  تعامج  نآ  ندـیود  يادـص  ناهگان  دـنتفریم  هار  هک  ماگنه  نیا  رد  دـهد ، قوس 

. دننک یلمع  ار  دوخ  موش  دصق  دنتشاد  رظن  رد  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  لوسر  ترضح 
رود بانج  نآ  زا  ار  قفانم  تعامج  نآ  هک  درک  رما  هفیذح  هب  و  دـمآ ، بضغ  هب  تهج  نیا  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

بورـضم مه  ار  اهنآ  دوخ  دز و  اهنآ  ياهبکرم  تروص  رب  تشاد ، تسد  رد  هک  یئاصع  اب  درک و  هلمح  اه  نآ  فرط  هب  هفیذـح  دـنک ،
ناشرکم هتخانـش و  ار  ناـنآ  هفیذـح  هک  دـندیمهف  اـهنآ  دومن و  بوعرم  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ناـیرج  نیا  زا  سپ  تخانـش ، ار  اـهنآ  و  درک ،

. دندش لخاد  اهنآ  نایم  رد  دندیناسر و  نیملسم  هب  ار  ناشدوخ  هلجع  باتش و  اب  و  تسا ، هدش  راکشآ 
دندوب رظتنم  و  دندش ، جراخ  هبقع  زا  باتش  اب  و  دینک ، تکرح  دومرف : ربمغیپ  و  دیسر ، لوسر  ترـضح  تمدخ  هفیذح  اهنآ  نتفر  زا  دعب 

، متخانش ار  رمع ) رکبوبا و   ) نالف نالف و  بکرم  درک : ضرع  دیتخانش ؟ ار  دارفا  نیا  امش  هفیذح  يا  دومرف : مرکا  ربمغیپ  دنـسرب ، مدرم  ات 
. مدش زجاع  اهنآ  صیخشت  زا  دندوب ، هدیشوپ  ار  دوخ  ياهتروص  مه  اهنآ  و  دوب ، کیرات  بش  نوچ  و 

: تفگ میتسنادن ، ار  نانآ  دوصقم  دنتفگ : دنهد ؟ ماجنا  یلمع  هچ  دنتشاد  رظن  رد  دنتشاد و  يدصق  هچ  اهنیا  هک  دیدیمهف  دومرف : ترـضح 
: دندرک ضرع  دنزادنا ، ریزب  هوک  زا  ارم  دننک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دندوب  هتفرگ  رظن  رد  تعامج  نیا 

دنک و یم  مهتم  ار  دوخ  باحصا  دمحم  هک  دنیوگب  مدرم  مرادن  تسود  نم  دومرف : دننزب ، ار  اهنآ  ندرگ  مدرم  ات  دینک  رما  هَّللا ! لوسر  ای 
. دینکن زاربا  دیریگب و  هدیدن  ار  عوضوم  نیا  امش  دومرف : درک و  یفرعم  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  سپس  دشکیم ، ار  اهنآ 

. تسا هروآ  ار  دارفا  نیا  مان  دوریم  رامـش  هب  تنـس  لها  یملع  ياههناوتـسا  زا  هک  یـسلدنا  مزح  نبا  دننامه  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 
: دسیونیم یلحملا  باتک  رد  يو 

ار ترضح  نآ  دنتساوخیم  دنتشاد و  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نتـشک  دصق  صاقو ؛ یبأ  نب  دعـس  هحلط ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ،
. دننک باترپ  نییاپ  هب  كوبت  رد  ياهندرگ  زا 

*****
خیراوتلا بختنم  توریب - . یبرعلا  ثارتلا  ئایحا  راد  پاـچ  ریثک ج 2 ص 605  نبا  ریـسفت  یـسلدنا ج 11 ص 224 - . مزح  نبا  یلحملا 
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یناسارخ ص 63. مشاه  دمحم 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  دیعبت  تناها و 

هدننک تحاران  رایسب  هداتفا  قافتا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بلاغلا  هللادسا  نینموملا  ریما  الوم  وا و  نایم  نامثع  تفالخ  مایا  رد  هچنآ 
هدش هدنار  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هب  تناها  رد  نامثع  تساجن  رفک و  رسارس  ناهد  زا  هک  یفیثک  تشز و  تاملک  تسا . دنیاشوخان  و 

. دنیشن یمن  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  یئایربک  نماد  رب  اه  تراسج  نآ  رابغ  هک  میتسه  نئمطم  و  درک . نایب  ناوت  یمن  ار  تسا 
: مینکیم نایب  ار  نامثع  ياه  نیهوت  اه و  تناها  نیا  زا  يا  هشوگ  اجنیا  رد 

يرترب وا  رب  نم  رظن  رد  وت  مسق  ادخب  دهد . مانشد  وت  هب  دیابن  يداد  مانشد  ناورم  هب  رگا  ارچ  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هب  وا 
هدرک درط  مه  ار  شردپ  هدرک و  درط  دیعبت و  ار  وا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  مکح  نب  ناورم  مینادـیم  و  ( 1 ( !!؟ يرادن

. تسا هدرک  تنعل  ار  شردپ  شدوخ و  تسا و 
. تیگدنز همادا  دنموزرآ  ای  ماوت  گرم  راتـساوخ  منادیمن  نسحلا  وبا  يا  مسق  ادـخب  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  هب  رگید  ياج  رد 

چیه ینامب  هدـنز  رگا  و  مبای ، یمن  وت  زا  رتهب  ار  یـسک  اریز  مناـمب  هدـنز  نارگید  يارب  تگرم  زا  دـعب  مرادـیمن  شوخ  يریمب  رگا  ادـخب 
طقف هکیروطب  دـشاب  هدرمـشن  شیوخ  هاـنپ  تشپ و  ارت  هتخاـسن و  دوخ  ناـبدرن  ناـبیتشپ و  ارت  هک  مباـی  یمن  ار  يرادربناـمرفان  شکندرگ 

هک تسا  يدـنزرف  هطبار  وت  اب  نم  هطبار  نیاربانب  درادـیم . زاب  شرفیک  زا  ارم  يراد  شرظن  رد  وت  هک  یماقم  دراد و  وت  رظن  رد  هک  یماـقم 
(2 ... " ( ؟ دیامنیم شدرط  دنامب  هدنز  رگا  دروخ و  یم  مغ  دریمب  رگا  هک  دشاب  هدش  هدنار ) و   ) قاع شردپ  طسوت 

و ( 3 . ) يدیعبت قحتسم  وا ، زا  رتمک  هن  و  یتسین ، رامع  زا  رتالاب  وت  تفگ : مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هب  باطخ  رگید  یعضوم  رد  نینچمه 
(4 ! ) یندش دیعبت  قحتسم  رامع  زا  شیب  وت  تفگ : زین 

هراوآ شا  هناـشاک  هناـخ و  زا  دـنار و  یم  نوریب  هلا  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رهـش  زا  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  ـالوم  ناـمثع  اـهنیا ، رب  هوـالع 
وا هن  ات  دورب  عبنی  رد  شا  هعرزم  هب  هک  وگب  وا  هب  تفگ : داد و  دیعبت  ماغیپ  سابع  نبا  طسوت  درک و  دیعبت  عبنی  هب  راب  نیدـنچ  و  تخاسیم .

. مروآ مهارف  ار  وا  هودنا  هیام  نم  هن  دزاس و  مهارف  ارم  هودنا  هیام 
: دنیامرف یم  سابع  نبا  هب  نامثع  طسوت  عبنی  هب  دیعبت  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دوخ 

یم ماغیپ  نم  هب  دعب  ورب ، هک  دهد  یم  ماغیپ  رابکی  میایب . مورب و  یه  ات  دروآرد  شکبآ  رتش  تروصب  ارم  دـهاوخیم  نامثع  سابع  نبا  يا 
(5 . ) نوریب ورب  هک  هداد  ماغیپ  هرابود  الاح  ایب ، هک  دتسرف 

*****
ات 387 دیدحلا 2/375  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 1)

ۀسایسلاو 1/29 ۀمامالا  ( 2)
يربکلا ص 165. ۀنتفلا  ( 3)
54 يرذالب 5 / باسنالا  ( 4)

1/468 دیدحلا یبا  نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش  ( 5)

هذبر هب  يرافغ  رذوبا  دیعبت 

یبا نب  مکح  نب  ثراـح  هب  تشاد و  اور  مکح  نب  ناورم  قـح  رد  ار  یناـنچنآ  ياـه  شـشخب  ناـمثع ، یتـقو  هک  هدرک  تـیاور  يرذـالب 
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. داد مهرد  يراصنا 100000 تباث  نب  دیز  هب  مهرد و  صاعلا 300000 
: درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  و  كاندرد ، يرفیک  هب  هدب  هدژم  ار  اه  جنگ  ناگدننک  هیهت  تفگ : یم  رذوبا 

. كاندرد يرفیک  هب  ار  ناشیا  هد  دیون  دنناسر  یمن  فرصم  هب  ادخ  هار  رد  دننک و  یم  رابنا  لت  ار  میس  رز و  هک  یناسکو 
دـسر یم  نم  شوگ  هب  هک  نانخـس  نیا  زا  هک  داتـسرف  رذوبا  يوس  هب  ار  لتان ، دوخ ، هدرب ي  وا  و  دناسر . نامثع  هب  ار  نانخـس  نیا  ناورم 

. شکب تسد 
رگا هک  ادـخ  هب  دـنک  یم  عنم  هدرک  اـهر  ار  وا  روتـسد  هک  یـسک  شهوـکن  زا  ادـخ و  هماـن ي  ندـناوخ  زا  ارم  ناـمثع  اـیآ  تفگ : رذوـبا 

. مرآ مشخ  هب  ار  ادخ  نامثع  نتخاس  دونشخ  اب  هک  نیا  زا  تسا  رت  بوبحم  رتهب و  نم  دزن  مرآ  تسد  هب  نامثع  مشخ  اب  ار  ادخ  يدونشخ 
هلمج زا  داتـسرف  لوپ  شیارب  اهراب  وا  تیاضر  بلج  يارب  هیواعم  درمـش . یم  هدیدنـسپان  درک  یم  هیواعم  هک  ار  یئاـهراک  رذوبا  نینچمه 

يراددوخ نآ  نداد  زا  هک  تسا  ملاسما  قوقح  هیمهـس ي  زا  اه  نیا  رگا  تفگ : رذوبا  یلو  داتـسرف  وا  يارب  ـالط  راـنید  رابکی 300  هکنیا 
. تسین نآ  هب  يزاین  ارم  تسا  یششخب  هزیاج و  رگا  مریذپ و  یم  ار  نآ  دیدوب ، هدرک 

لام زا  رگا  يا و  هدرک  تنایخ  هک  تسادـخ  لام  زا  نیا  رگا  تفگ : وا  هب  رذوبا  تخاـس -  قشمد  رد  هک  ار  زبس ) خاـک   ) ءارـضخ هیواـعم ،
. دنام شوماخ  هیواعم  تسا  فارسا  هک  تسا  تدوخ 

هب تسین و  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  رد  اه  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  مسانـش و  یمن  کین  هک  هدـش  یئاهراک  ادـخ  هب  تفگ : یم  رذوبا 
زا هک  ار  یتنـس  دوـش و  یم  بیذـکت  هک  ار  یئوگتـسار  دوـش و  یم  هدـنز  هک  ار  یلطاـب  دوـش و  یم  شوماـخ  هـک  مـنیبیم  ار  یقح  ادـخ 

. دوش یم  هدوبر  ناشیا  قوقح  هک  ار  یمدرم  هتسیاش  تسا و  رودهب  يراگزیهرپ 
. دیبایرد ار  نآ  لها  دیراد  اج  نآ  هب  يزاین  امش  رگا  درک  دهاوخ  هابت  وت  رب  ار  ماش  رذوبا  تفگ : هیواعم  هب  هملسم  نب  بیبح 

اه بکرم  نیرتراومهان  رب  ار  تیلهاج ) نامز  رد  رذوبا  مان   ) بدـنج تشون : هیواعم  هب  نامثع  درک و  هبتاکم  نامثع  اب  هراب  نیا  رد  هیواـعم 
. تسرفب راوشد  یهار  زا  ار  وا  نک و  راوس 

يرامگ و یم  راک  هب  ار  ناکدوک  تفگ : یم  دمآ  هنیدم  هب  رذوبا  نوچ  دـنارب و  ار  شبکرم  زور  هنابـش  هک  داتـسرف  یـسک  اب  ار  وا  هیواعم 
. ینک یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  اه  هدش  دازآ  نادنزرف  ینک و  یم  تسرد  یصاصتخا  هاگارچ 

. وش قحلم  یهاوخ  ینیمزرس  ره  هب  هک  داتسرف  وا  دزن  هب  نامثع 
ار وا  سپ  هذبر ، هب  متسرف  یم  ار  وت  نم  هن  تفگ  هفوک  ای  هرـصب  هب  سپ  تفگ  هن  تفگ  سدقملا  تیب  سپ  تفگ  هن  تفگ  هکم  هب  تفگ 

. تشذگرد ات  دوب  اج  نآ  رد  نانچمه  داتسرف و  اج  نآ  هب 
ار رداصم  نیا  زا  یخرب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  رتاوت  دـح  رد  یناوارف  تایاور  نامثع  طسوت  هذـبر  هب  رذوبا  دـیعبت  اب  هطبار  رد 

: مینک یم  لقن 
*****

نبال تاقبطلا  ریـسفتلاو ، ةاکزلا  يراخبلا ك  حیحـص  ، 54  - 52 يرذالبلل ج 5 /  فارـشالا  باسنأ  ، 386  - 292 ینیمالل ج 8 /  ریدـغلا 
حتف 242 ط 1 ،  - 240 دیدحلا ج 1 /  یبأ  نبا  حرش  يرغلا ، 148 ط  یبوقعیلا ج 2 /  خیرات  ، 339 بهذلا ج 2 /  جورم  ، 232 دعس ج 4 / 

.291 يراقلا ج 4 /  ةدمع  ، 213 يرابلا ج 3 / 

گرم دح  ات  رسای  رامع  ندز  کتک 

ار وا  مدرم  ماگنه  نیا  رد  تسارآ . ار  شا  هداوناخ  دارفا  زا  یـضعب  نآ  اب  ناـمثع  دوب . رویز  تارهاوج و  زا  رپ  يا  هسیک  یمومع  هنازخ  رد 
: تفگ دیسر ، نامثع  شوگ  هب  مدرم  تاداقتنا  ربخ  یتقو  دنداد . رارق  داقتنا  دروم 
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. دنیبب دناوتیمن  هک  سک  ره  مشچ  دوش  روک  ات  مهدیمن  دهاوخب  ملد  هک  ره  هب  مهدیم و  دهاوخب  ملد  هک  ره  هب  ارنآ  تسادخ . لام  نیا 
. دنیبب دناوتیمن  ار  يا  هیور  نینچ  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  ادخب  تفگ : رامع 

هب ءاکتملا " نبا  ای   " نتفگ اب  نامثع  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  ( ؟ هیمـس رـسپ  يا  ینکیم  یخاتـسگ  نم  ربارب  رد  تفگ : نامثع  سپ 
!( داد شحف  رامع 

شوهیب ات  دز  ار  رامع  ردق  نآ  وا ، ندز  هب  درک  انب  دندروآ و  ار  وا  داد  روتـسد  دـش  دراو  هفالخلا  راد  هب  نامثع  دـندرک . ریگتـسد  ار  رامع 
. دش

شوه هب  یتقو  دنام . زاب  برغم  رـصع و  رهظ و  زامن  زا  رامع  دندناسر . ادخ ص  ربمایپ  رـسمه  هملـس  ما  لزنمب  ات  دندرب  نوریب  ار  وا  هاگنآ 
. منیب یم  هجنکش  رازآ و  ادخ  هار  رد  هک  تسین  يزور  نیلوا  هک  رکش  ار  ادخ  تفگ : درازگ و  زامن  هتفرگ  وضو  دمآ 

دروآ نوریب  ار  شیاهشفک  اهسابل و  زا  یکی  ربمایپ ص و  ياهوم  زا  يرادقم  دش و  نیگمشخ  نامثع  راتفر  زا  هملـس  ما  نوچمه  زین  هشیاع 
. دیدرک كرت  ار  ناتربمایپ  تنس  دوز  هچ  تفگ :

رییغت ار ) شتنس   ) امش تسا و  هتفرن  نیب  زا  هدوسرفن و  زونه  هک  شیوم  نیا  شا و  هماج  نیا  تسا و  ناتربمایپ  ربنم  نیا  تفگ : صاعورمع 
. دیمهف یمن  ار  شندز  فرح  هک  دش  نیگمشخ  نانچ  نامثع  هجیتن ، رد  دیا . هدرک  رایتخا  يرگید  تنس  نآ  ياجب  هداد و 

اپب شفک  هکیلاح  رد  دـگل - اب  شدوخ  دـندرک و  زارد  ار  رامع  ياهاپ  اهتـسد و  ات  داد  روتـسد  شنارکون  هب  نامثع  زین  رگید  یعـضوم  رد 
هک دوب  نیا  طقف  رامع  هانگ  تشگ . شوهیب  دش و  قتف  راچد  دوب  ناوتان  يا  هدروخلاس  هک  رامع  دزیم و  شمکـش  ریز  مکـش و  رب  تشاد -

(1 ! ) دناسرب نامثع  هب  ار  همان  هک  دنتساوخ  رامع  زا  دنتشون و  نامثع  هب  ياهمان  باحصا  زا  یهورگ 
دای یکین  هب  رامع  زا  يرایسب  عقاوم  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  داد  یم  ماجنا  ار  يا  هنایـشحو  تایانج  نینچ  یلاح  رد  نامثع 

: مینک یم  هراشا  تایاور  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  اجنیا  رد  ام  دندرک . یم  شیاتس  حدم و  ار  وا  دندوب و  هدرک 
هب نامیا  و  تسا ، نامیا  زا  هدنکآ  شمدـق  ات  رـس  زا  رامع  دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  سابع  نب  هللا  دـبع 

(2 . ) تسا هتخیمآ  شنوخ  تشوگ و 
رامع بلاطیبا ، نب  یلع  تسا : نت  راهچ  قاتـشم  تشهب  هک : تسا  هدـش  تیاور  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  کـلام  نب  سنا  زا  نینچمه 

(3 . ) دادقم یسراف و  ناملس  رسای ،
*****

هبر 2/272، دبع  نبا  دیرفلا  دـقعلا  رمع 2/422 ، وبا  باعیتسالا  دیدحلا 1/239 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  يرذالب 5/48 ، باسنالا  ( 1)
... ریدغلا 9/16و دعس 3/185 ، نبا  تاقبط  ۀسایسلا 1/29 ، ۀمامالا و 

نزاخلا ریسفت  يزارلا 5/365 ، ریسفت  لفاحملا 1/94 ، ۀجهب  يواضیبلا 1/683 ، ریسفت  يرشخمزلا 2/176 ، ریسفت  ءایلوالا 1/139 ، ۀیلح  ( 2)
... یسولآ 14/237 و ریسفت  لامعلازنک 6/184 ، ، 3/143

یمثیه 9/307، دئاوزلا  عمجم  ریثک 7/311 ، نبا  خیرات  یبطرقلا 10/181 ، ریسفت  مکاح 3/137 ، كردتسملا  میعنوبا 1/142 ، ۀیلحلا  ( 3)
... رمعوبا 2/435 و باعیتسالا  رکاسع 3/306 ، نبا  خیرات 

تسکش مهرد  شیاهولهپ  هک  دوعسم  نب  هّللادبع  نتخاس  بورضم 

: دیوگیم یخیرات  تایاور  رب  انب  فارشالا "  باسنا  باتک "  رد  يرذالب 
دهد رییغت  ار ) یمالـسا  هیور  ای  شیوخ  نید   ) هک ره  تفگ : تخادنا  هبقع  نب  دیلو  شیپ  ار  هنازخ  دیلک  هتـسد  یتقو  دوعـسم  نب  هللا  دبع  "
رکف هچ  ره  تفرگ . دـهاوخ  مشخ  وا  رب  ادـخ  دـنک  لیدـبت  ار ) یمالـسا  هیور  ای  شیوخ  نید   ) هک رهو  داد . دـهاوخ  رییغت  ار  شلاح  ادـخ 
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نیا هراومه  تسا و  هدرک  لیدبت  هداد و  رییغت  ار ) هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  یمالسا و  هیور  ( ) نامثع ینعی   ) ناتقیفر منیب  یم  منکیم 
نیرتدب هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگتیاده  نخس  تیاده  هیام  نیرتوکین  تسادخ و  باتک  نخـس ، نیرت  تسار  تشاد : نابز  رب  نخس 

ره و  تسا ، یهارمگ  هیاـم  یتعدـب  ره  و  تسا ، تعدـب  يا  هتخاـس  دوخ  شیپ  زا  راـک  ره  و  دـنزاسب ، دوـخ  شیپ  زا  هک  یئاـهراک  اـهراک 
. تسا خزود )  ) شتآ رد  یی  یهارمگ 

هک داد  روتـسد  شباوج  رد  نامثع  دنک . یم  داقتنا  تدشب  وت  زا  درامـشیم و  ار  تیاهبیع  وا  تشون : داد و  شرازگ  نامثع  هب  ار  اهنیا  دـیلو 
. دهد قوس  هنیدم  هب  ار  وا 

: تفگ داتفا  هللا  دبع  هب  شمشچ  نوچ  درکیم . ینارنخس  ادخ ص  ربمایپ  ربنم  يالاب  نامثع  هک  دیسر  هنیدم  هب  یماگنه  دوعـسم  نب  هللا  دبع 
. دزیر یم  عوفدم  دنک و  یم  یق  درذگ  شکاروخ  رب  یسک  رگا  هک  هدیسر  ارف  هار  دب  یکناویح  نونکا  ناه 

. ناوضر تعیب  رد  ردب " و  دربن "  رد  شرای  میادخ  ربمایپ  رای  تقیقح  رد  هکلب  متسین ، یتفگ  هک  نانچ  نم  تفگ : دوعسم  نب  هللا  دبع 
؟ ینزیم هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رای  هب  ار  فرح  نیا  نامثع  ياو  هک  دروآرب  دایرف  هشیاع 

تقیقح ردهک  دـنا  هتفگ  و  دز . نیمز  رب  ار  وا  هعمز  هللا  دـبع  و  دـنتخادنا ، نوریب  دجـسم  زا  تنوشخ  اب  ار  وا  اـت  داد  روتـسد  ناـمثع  هاـگنآ 
ات هتفوک  نیمز  رب  ار  وا  لاحنیا  رد  هتخیوآ و  يو  ندرگ  فرط  ود  رب  شیاپ  هکیروطب  هتـشادرب  شیوخ  هناـش  رب  ار  وا  ناـمثع  رکون  مومحی 
هک دندز  نانچ  ار  دوعسم  نب  هللادبع  هک  دنک  یم  لقن  ۀعیشلا  ۀقیدح  رد  هللا  همحر  یلیبدرا  سدقم  زین  یتیاور  رد  تسا . هتسکش  شا  هدند 

. درک توف  زور  هس  زا  دعب 
*****

147 یبوقعیلا ج 2 /  خیرات  ، 36 يرذالبلل ج 5 /  فارشالا  باسنأ  ، 14  - 3 ریدغلا ج 9 / 

نازمره نوخ  ندرک  لامیاپ 

تـسد هب  تراسا  زا  لـبق  هک  تسا . هدوب  نازمره  باـنج  مولظم  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  کـیدزن  نارادتـسود  نیبحم و  زا  یکی 
ایلع ردارب  ناریا و  تقو  هاـشداپ  موس  درگدزی  رـسپ  اـهلقن  یـضعب  هب  اـنب  يو  نینچمه  هدوب . رتـشوش  شوش و  قباـس  ياورناـمرف  ناناملـسم 

دنزرف ولولوبا ،، تسد  هب  رمع  لتق  زا  دعب  تسا . هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلادیس  ترضح  رـسمه  ونابرهـش  ترـضح  هردخم 
اب کـیدزن  یتسود  ندوب و  یناریا  مرج  هب  طـقف  یهاـنگ و  چـیه  نودـب  ار  نازمره  تینابـصع ، یبرع و  بصعت  يور  زا  هللادـیبع ) ، ) هفیلخ

. دناسر تداهش  هب  ولولوبا 
: تفگ رکبوبا  رسپ  نمحرلادبع  هک  دنک  یم  لقن  هنوگنیا  ار  نازمره  ندیسر  تداهش  هب  هوحن  حیحص  دنس  هب  ءاضقلا  بدا  رد  یسیبارک 

یماگنه دنتفگ . یم  زار  دندرک و  یم  اوجن  مه  اب  ناشیا  هکیلاح  رد  داتفا  ولولوبا  ۀنیفج و  نازمره و  رب  مرذـگ  نم  دـش ، هتـشک  رمع  یتقو 
اب رمع  هک  يا  هنشد  هب  نآ  زا  سپ  دوب . شطسو  رد  نآ  هتسد  هک  داتفا  نیمز  هب  رـس  ود  يرجنخ  ناشیا  نایم  زا  دنتـساخرب و  دندید  ارم  هک 

. دندرک هاگن  دوب  هدش  هتشک  نآ 
هک هللا  همحر  ولولوبا  کـچوک  رتخد  ۀـنیفج  و  تشک . ار  نازمره  تشادرب و  ار  شریـشمش  دـش ، ربخ  اـب  ارجاـم  زا  رمع  نب  هللادـیبع  یتقو 
راک رـس  رب  نامثع  یتقو  دنتفرگ و  ار  وا  يولج  هک  دشکب  ار  هنیدم  ياه  هدرب  همه  هک  درک  دصق  و  تشک . زین  ار  تسا  هدوب  هلاس  ارهاظ 4 

و دـش . لاـمیاپ  نازمره  نوخ  سپ  يدوبن . ناطلـس  مدرم  رب  وت  هک  هدادـیور  یماـگنه  رد  هثداـح  نیا  تفگ : يو  هب  صاـع  نب  ورمع  دـمآ 
! درکن صاصق  وا  لتاق  زا  یسک 

: هک تسا  هدروآ  باسنالا  رد  يرذالب  و 
هدنامزاب چیه  هدوب و  ناناملـسم  زا  زین  نازمره  هتخیر و  ار  نازمره  نوخ  رمع  نب  هللا  دیبع  مدرم  يا  ناه  تفگ : تفر و  ربنم  زارف  رب  نامثع 
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يرآ دنتفگ : دیرذگ ؟ یم  مه  امش  ایآ  متشذگ  يو  زا  میامش و  ياوشیپ  نم  درادن و  ناناملسم  هدوت  زج  هب  يا 
! تسا هتشک  هانگ  یب  ار  یناملسم  هدروآ و  ياج  هب  كانمهس  يراک  هک  شکب  ار  راکهبت  نیا  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  الوم  سپ 

نامثع یلو  دوب . هیلع  هللا  ۀمحر  نازمره  دیهش  هتخیر  قحان  هب  نوخ  ناهاوخ  هعقاو  نآ  زا  دعب  هراومه  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح 
. درکن ارجا  ار  مکح  نیا  زگره  رمع  زا  دعب 

هدنهانپ هیواعم  هب  تخیرگ و  ماش  هب  دوخ  ناج  سرت  زا  رمع  نب  هللادیبع  دیسر  يرهاظ  تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هک  ینامز  و 
. دیسر تکاله  هب  ترضح  نآ  تسد  هب  نیفص  گنج  رد  اتیاهن  دش و 

*****
،141 یبوقعیلا ج 2 /  خیرات  ، 24 فارشالا ج 5 /  باسنأ  ، 619 ۀباصالا ج 3 /  ، 150 ةرضنلا ج 2 /  ضایرلا  ، 42 يربطلا ج 5 /  خیرات 

حئارجلا ج1ص213 جئارخلا و  ، 132 ریدغلا ج 8 /  ندیل ، 8 ط  دعس ج 5 /  نبا  تاقبط 

نابرق رطف و  دیع  هبطخ  رد  تعدب 

: دسیون یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا 
هب زین  ناورم  و  دوب . نامثع  درک  ینارنخس  زامن  زا  شیپ  هک  یسک  نیتسخن  هک  تسا  هدروآ  نامثع  هرابرد  حیحـص  يا  هلـسلس  اب  رذنم  نیا 

. داد همادا  ار  تعدب  نیا  وا  عبت 
، نابرق رطف و  نشج  ود  رد  هک  یسک  نیتسخن  هک : دنا  هدروآ  لئاوالا  ةرـضاحم  رد  يراوتکـس  افلخلا و  خیرات  رد  زین  لئاوالا و  رد  یطویس 

(2 . ) دوب نامثع  درک  ینارنخس  زامن  زا  شیپ 
تـسا یتقیقح  نیا  و  دـندرک . یم  داریا  ار  هبطخ  زامن  زا  دـعب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نیقی  عطق و  روط  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

: هکنیا هلمج  زا  دنا . هدروآ  دوخ  بتک  رد  رتاوتم  تروص  هب  تنس  لها  هک 
(3 . ) دندناوخ یم  ینارنخس  زا  شیپ  ار  نشج  زامن  رمع ، رکبوبا و  سپس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تفگ : رمع  نب  هللادبع 

*****
. تسا هدرک  لقن  ناسغوبا  زا  هبش  نبا  نینچمه  راطالوا 3/362 ، لین  ، 160 ریدغلا ج 8 /  ، 361 يرابلا ج 2 /  حتف  ( 1)

لئاوالا ص145 ةرضاحم  رد  يراوتکس  افلخلا ص111 ، خیرات  رد  زین  لئاوالا و  رد  یطویس  ( 2)
نبا ننس  یعفاش 1/208 ، مالا  باتک  دمحا 2/38 ، دنسم  کلام 1/146 ، اطوم  ملسم 1/326 ، حیحص  يراخب 2/111 و 112 ، حیحص  ( 3)

ۀنودملا عیانصلا 1/276 ، عیادب  مزح 5/85 ، نـبا  زا  یلحملا  یئاسن 3/183 ، ننس  يذمرت 1/70 ، ننس  یقهیب 3/296 ، ننس  هجام 1/387 ،
کلام 1/155. يربکلا 

زامن ياهریبکت  رد  تعدب 

هب ارم  زامن  نیا  مدناوخ ، زامن  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  رس  تشپ  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  نیصح  نب  نارمع  زا  شدنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا 
دورب تساوخیم  هدجـس  هب  یلع  تقو  ره  زامن  رد  دـیوگ : مدوب . هدـناوخ  رمع  رکبوبا و  هفیلخ  ود  هللا و  لوسر  اب  هک  تخادـنا  يزامن  دای 

ار ریبکت  نیا  هک  یسک  نیلوا  دیجن ! وبا  يا  دیوگیم : يوار  تفگ . یم  ریبکت  زین  تشادیم  رب  هدجـس  زا  رـس  تقو  ره  تفگ و  یم  ریبکت 
(1 . ) درک كرت  ارنآ  تشگ  فیعض  شیادص  دش و  ریپ  هک  ماگنه  نآ  نامثع  تفگ : دوب ؟ یک  درک  كرت 

تباث و یتنـس  تسا . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تنـس  نآ ، زا  نتـساخرب  دوجـس و  عوکر و  هب  نتفر  نامز  رد  زاـمن  رد  ریبکت  نتفگ 
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هدومن عامجا  نآ  رب  یمالـسا  بهاذم  همئا  دنا و  هدرک  یم  لمع  نآ  هب  باحـصا  دـنراد و  رظن  قافتا  نآ  رـس  رب  ناناملـسم  همه  هک  یعطق 
. دنا

مدرم زونه  و  دـنا ، هدرک  يوریپ  وا  زا  هیما  ینب  هیواعم و  و  تسا ، هدوب  نامثع  درک  كرت  ارنآ  هک  یـسک  نیلوا  دزاس  یم  نشور  ثحب  نیا 
شومارف هتفر و  نیب  زا  هراب  نیا  رد  حیحـص  هیور  تنـس و  هک  دنا  هدومن  تداع  هتفرگ و  وخ  نآ  هب  نانچ  دـنناوخ و  یم  زامن  هویـش  نیا  رب 

. تسا هدش  بکترم  یعرـش  فالخ  راک  راگنا  دیامن ، یم  بیرغ  هماع  رظن  رد  دشاب  کسمتم  تنـس  نیدـب  هک  ره  هکیروطب  تسا . هتـشگ 
كرت ار  یمالسا  ریذپان  فلخت  تنس  هداهن و  تعدب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  هدهع  هب  اعبط  فارحنا  نیا  رارکت  هانگ و  نیا  همادا  تیلووسم 

. تسا هدرک 
درک كرت  ار  ریبکت  هک  یـسک  نیلوا  دـیوگیم : هک  دراد  یتیاور  نارمع  لوق  زا  لبنح  دـمحا  دـسیونیم : اـطوم )  ) باـتک حرـش  رد  یناـقرز 

و دوب . هیواعم  درک  كرت  هک  یسک  نیلوا  دیوگیم : هک  دراد  یتیاور  هریرهوبا  لوق  زا  يربط  و  تشگ . هدروخلاس  هک  ینامز  رد  دوب  نامثع 
اریز درادن ، تافانم  یلبق  تایاور  اب  تیاور  نیا  و  دوب . دایز  درک  كرت  ار  هک آ ن  یـسک  نیلوا  هک  دراد  نومـضم  نیدب  یتیاور  دـیبع  وبا 

. تسا هدرک  كرت  نامثع  ندرک  كرت  ساسا  رب  زین  وا  هکنانچ  درک  كرت  هیواعم  ندرک  كرت  ساسا  رب  دایز 
*****

لبنح 4/428و 429 و 432 و 440 و444 نب  دمحا  دنسم  ( 1)

هید صاصق و  رد  تعدب 

( دوبن ناملـسم  هک   ) ماش نایموب  زا  يدرم  دوب ) ناملـسم  هک   ) یماذج ساش  نبا  هک  تسا  هدرک  لقن  يرهز  نابز  زا  يربک  ننـس  رد  یقهیب 
ناملـسمان نتـشک  رطاخب  ار  ناملـسم  درم  هک  درک  مکح  وا  دـندرک . حرطم  ار  ارجاـم  دـندمآ و  ناـمثع  شیپ  هب  تواـضق  يارب  تشک . ار 

: دیوگ یم  يرهز  دندرک . فرصنم  لتاق  نتشک  زا  ار  وا  دندرک و  تبحص  نامثع  اب  هطبار  نیا  رد  باحـصا  زا  یخرب  ریبز و  سپ  دنـشکب .
(1 . ) دزادرپب ناملسم ) نتشک  هید  اب  ربارب   ) اهب نوخ  رانید  رازه  لتاق  هک  درک  مکح  نامثع  سپ 

نایفارطا ضارتعا  اب  یتقو  دنک . صاصق  دشکب و  ناملسمان  صخـش  نتـشک  رطاخ  هب  ار  ناملـسم  درم  تساوخیم  الوا  ارجام  نیا  رد  نامثع 
، تنس لها  ياملع  فارتعا  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تفرگ . لتاق  زا  ناملـسمان  نتـشک  رطاخ  هب  ار  ناملـسم  کی  نتـشک  هید  دش  هجاوم 

: هکنیا هلمج  زا  دنا . هدرک  لقن  ار  يدایز  رتاوتم و  ثیداحا  هطبار  نیا  رد  و  تسا . هدوب  يرگید  زیچ  يوبن  تنس 
(2 . ) تشک دیابن  ناملسمان  نتشک  يارب  ار  یناملسم  چیه  دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا 

ناملـسمان ياهبنوخ  دـندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  رمع  نب  هللادـبع  ناـبز  زا  دوخ  ننـس  رد  یئاـسن  نینچمه 
(3 . ) تسا ناملسم  ياهبنوخ  فصن 

*****
ریدغلا 8/168 تایدلا ص 76 ، ردكاحض  مصاع  وبا  ، 167 ریدغلا ج 8 /  یعفاش 7/293 ، مالا  باتک  ، 33 یقهیبلا ج 8 /  ننس  ( 1)

یئاسن ننس  ، 2/249 دوادوبا ننس  دمحا 1/119 ، دنسم  ننس 2/245 ، رد  هجام  نبا  يربکلا 8/30 ، ننسلا  تایدلا ص27 ، رد  مصاعوبا  ( 2)
... مزاح ص 189 و نبا  رابتعالا  صاصج 1/65 ، نارقلا  ماکحا  یقهیب 8/29و 149 ، يربکلا  ننس  ، 8/24

... دوادوبا 2/257 و ننس  يذمرت 1/169 ، ننس  یئاسن 8/45 ، ننس  ( 3)

رفاسم زامن  رد  تعدب 
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هب زین  یناوارف  تایاور  دـناوخب . تعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  زامن  دـیاب  رفاسم ، فوخ  ناـمز  رد  هک  دراد  تلـالد  ءاـسن ، هروس  زا  هیآ 101 
تعکر ود  ترفاسم ، رد  ار  اه  یتعکر  راهچ  دـیاب  ًاقلطم  دـننک  یم  نایب  یگمه  هک  دـنا  هدـش  لقن  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  رتاوتم  تروص 

یم مامت  رفـس  رد  ار  یتعکر  راهچ  زامن  هک  تسا  هدیـسر  رتاوت  هب  هک  هشیاـع  ناـمثع و  زج  تسا و  نینچ  زین  مالـسا  تما  عاـمجا  دـناوخ .
(1 . ) تسا هدشن  ادیپ  یفلاخم  دندناوخ !

تایاور و  ( 2 . ) دنا هدرمش  يرجه  لاس 29  ثداوح  زا  ار  نآ  ناخروم  و  دـندرک ، ضارتعا  نامثع  هب  مدرم  هک  دوب  یعوضوم  نیتسخن  نیا 
. دراد تلالد  نآ  رب  مه  يرایسب 

. دناوخ تعکر  ود  ینم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  دننک  یم  تیاور  رمع  هّللادبع  زا  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  يراخب و  هلمج  زا 
روتـسد دناوخ و  تعکر  راهچ  اهدعب  یلو  دـناوخ ، یم  تعکر  ود  شتفالخ ، لیاوا  رد  زین  نامثع  دـندناوخ ، تعکر  ود  مه  رمع  رکبوبا و 

(3 !... ) دنناوخب تعکر  راهچ  زین  ناگمه  هک  داد 
یتقو دناوخ . تعکر  راهچ  ار  زامن  ام  اب  ینم  رد  ناّفع  نب  نامثع  تفگ : هک  دننک  یم  تیاور  دیزی  نب  نمحرلادـبع  زا  ملـسمو  يراخب  زین 

ود ینم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  نم  تفگ : سپـس  نوعجار ! هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  تفگ : دنداد  ربخ  دوعـسم  هّللادبع  هب  ار  عوضوم 
یم یّظح  مه  تعکر  راهچ  نیا  زا  شاک ! مدـناوخ . تعکر  ود  ینم  رد  مه  رمع  اب  مدـناوخ و  تعکر  ود  زین  رکبوبا  اـب  مدـناوخ و  تعکر 

(4 !) مدرب
*****

یقهیبلا ج ننس  148 ط 1 ، دمحأ ج 2 /  دنسم  ، 146 ةرماعلا ج 2 /  عبط  یفو   260 ملسم ج 2 /  حیحص  ، 154 يراخبلا ج 2 /  حیحص  ( 1)
98 ریدغلا ج 8 /  . 120 یئاسنلا ج 3 /  ننس   282 أطوملا ج 1 /  ، 126  / 3

.51 خیراتلا ج 3 /  یف  لماکلا  ، 101 ریدغلا ج 8 /  ، 322 يربطلا ج 3 /  خیرات  49 و  ریثالا ج 3 /  نبا  لماک  (( 2)
 / یقهیبلا ج 3 ننس  ، 146 ةرماعلا ج 2 /  عبط  یفو   260 ملسم ج 1 /  حیحص  ، 148 دمحأ ج 2 /  دنسم  ، 154 يراخبلا ج 2 /  حیحص  ( 3)

.98 ریدغلا ج 8 /  ، 126
.146 ةرماعلا ج 2 /  عبط  یفو   261 ملسم ج 1 /  حیحص  دمحأ ج 1 ، دنسم  ، 99 ریدغلا ج 8 /  ، 154 يراخبلا ج 2 /  حیحص  ( 4)

زامن تئارق  رد  تعدب 

نآ ياضق  و  درک . كرت  برغم  زامن  لوا  تعکر  ود  زا  یکی  رد  ار  هروس  دمح و  تئارق  رمع  دیوگ : یم  عیانـصلا  عیادـب  رد  ءاملعلا  کلم 
درک و كرت  ار  هروـس  دـمح و  تئارق  ءاـشع  زاـمن  زا  لوا  تعکر  ود  زا  یکی  رد  ناـمثع  نینچمه  و  درک . تئارق  دـنلب  رخآ  تعکر  رد  ار 

! درک تئارق  دنلب  رخآ  تعکر  رد  ار  نآ  ياضق 
موس و تعکر  رد  ار  نآ  ياـضق  و  درک . كرت  ءاـشع  زاـمن  لوا  تعکر  ود  ره  رد  ار  هروـس  تئارق  ناـمثع  دـسیون : یم  رگید  ياـج  رد  و 

(1 ! ) درک تئارق  دنلب  ءاشع  زامن  مراهچ 
شور اب  هطبار  رد  دشاب . یم  زامن  رد  تعدـب  یعون  عطق  روط  هب  دـشاب و  یمن  بهاذـم  زا  کی  چـیه  لوبق  دروم  ندـناوخ  زامن  هویـش  نیا 
: مینک یم  افتکا  تنس  لها  بتک  زا  تیاور  کی  هب  اجنیا  رد  دراد . دوجو  ینوارف  تایاور  ینس  هعیش و  بتک  رد  ندناوخ  زامن  حیحص 

شزامن دناوخن  ار  نآ  زا  رتشیب  دـمح و  هروس  سک  ره  دـندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  تماص  رـسپ  هدابع 
(2 . ) تسین تسرد 

*****
173 ریدغلا ج 8 /  ءاملعلا 1/111 و 172 ، کلم  عیانصلا  عیادب  ( 1)
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یئاسن ننس  یقهیب 2/38 و 61 ، ننس  يذمرت 1/34و 41 ، ننس  دوادوبا 1/131 ، حیحص  ملسم 1/155 ، حیحص  يراخب 1/302 ، حیحص  ( 2)
يوغب حیباصملا  مزح 3/236 ، نبا  یلحملا  مالا 1/93 ، باتک  دمحا 5/314 ، دنسم  هجام 1/276 ، نبا  ننس  یمراد 1/283 ، ننس  ، 2/137

... يربکلا 1/70 و ۀنودملا  ، 1/57

تاکز رد  تعدب 

یلحملا رد  مزحنبا  نینچمه  تفرگ . یم  تاکز  بسا  زا  نامثع  هک : تسا  هدرک  لقن  يرهز  زا  دوخ  يدنس  هسلس  اب  باسنالا  رد  يرذالب 
(1 . ) تفرگ یم  تاکز  بسا  زا  نامثع  هتفگ : باهش  نبا  دسیون : یم 

لقن هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تنـس  لها  دوخ  بتک  رد  رتاوتم  رایـسب و  تایاور  هک  تفرگ  یم  تاکز  بسا  زا  یلاح  رد  نامثع 
: هک تسا  هدش 

(2 . ) مدیشوپ مشچ  هدرب  وبسا  تاکز  زا  امش  يارب 
هدرک وگزاب  يرهز  نابز  زا  ار  الاب  شرازگ  زین  قازرلادبع  ص 87 )  ) مینیب یمفسوی  وبا  یضاق  هماخ  هب  راثالا  قیلاعت 

*****
نینچمه فسوی ص87 ، وـبا  یـضاق  راـثالا  قـیلعت  یلحملا 5/227 ، مزح  نــبا  ، 154 ریدــغلا ج 8 /  ، 26 فارــشالا ج 5 /  باـسنأ  ( 1)

. تسا هدرک  لقن  يرهز  نابز  زا  قازرلادبع 
یئاسن ننس  هجام 1/555 ، نبا  ننـس  دوادوبا 1/253 ، ننس  يذمرت 1/80 ، حیحص  ، 1/361 ملسم حیحص  يراخب 3/30 و31 ، حیحـص  ( 2)
کلام اطوم  یعفاش 2/22 ، مالا  باـتک  و 148 ، و 146  و 145  و 132  دمحا 1/162و 121  دنـسم  یقهیب 4/117 ، ننـس  5/35و36و37 ،

ینیع 4/383. زا  يراقلا  ةدمع  مزح 5/229 ، نبا  یلحملا  صاصج 3/189 ، نارقلا  ماکحا  ، 1/206

ثیدح لقن  زا  نامثع  عنم 

. درک یم  تفلاخم  ثیدح  لقن  اب  تدش  هب  اهنآ  دننامه  دنک  ارجا  ار  نیخیش  ياه  تنس  نامه  درک  یم  یعس  هک  نامثع 
رد هک  ار  یثیدح  دنک  تیاور  یـسک  يارب  تسین  لالح  تفگ : ربنم  زارف  رب  نافع  هب  نامثع  هک  دـنا  هدرک  تیاور  رکاسع  نبا  دعـس و  نبا 
رما رد  تیفرظ  رپ  هباحـص  زا  نم  هک  هللا  لوسر  زا  موـش  هدرک  ثیدـح  هکنیا  زا  مرادـن  یکاـب  نم  هچ  هدـشن . هدینـش  رمع  رکبوـبا و  دـهع 

... متسین ثیدح 
*****

ءاوضا ص54 رد  هیروبا  لامعلازنک 10/295  رد  یقتم  لقن  هب  رکاسع  نبا  قشمد  خیرات  دعس و  نبا  تاقبط 

کیبل عتمت و  جح  زا  عنم 

عتمت جح  زا  نامثع  دندرک . یم  وگتفگ  هنیدم  هکم و  هار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نامثع و  هک  مدینـش  تسا : هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
کیبل دومرف : و  تفگ ، کیبل  ود  ره  يارب  دید  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  درک . یم  يریگولج  مه  اب  هرمع  جح و  يارب  کیبل  و 

. رگیدکی اب  جح  هرمع و  يارب 
؟ یهد یم  ماجنا  ار  نآ  مهزاب  منک . یم  يریگولج  يراک  زا  نم  هک  ینیب  یم  تفگ : نامثع 

. منک یمن  اهر  سک  چیه  نخس  يارب  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  نم  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  الوم 
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*****
ننس و 152 ،  148 یئاسنلا ج 5 /  ننـس  و 95 ،  61 دمحأ ج 1 /  دنـسم  ، 349 ملسم ج 1 /  حیحـص  و 71 ،  69 يراخبلا ج 3 /  حـیحص 

.130 ریدغلا ج 8 /  ، 282 لوصولا ج 1 /  ریسیت  ، 472 مکاحلا ج 1 /  كردتسم  ، 22 جو 5 /   352 یقهیبلا ج 4 / 

دیلو رب  دودح  هماقا  مدع 

وا درک . راذگاو  دوب  رمخلا  براش  راکانز و  هک  یسک  شیردام و  ردارب  هطـساو و  اب  هدازومع  هبقع ، نب  دیلو  هب  ار  هفوک  تموکح  نامثع 
، برشا ینقسا و  تفگ : یم  یتسم  يور  زا  تعامج ، زامن  دوجس  عوکر و  لاح  رد  هک  دوب  يراوخبارش  هب  فورعم  داتعم و  ّرـصم و  نانچ 
جراخ و بارحم  زا  ار  وا  گنس  کتک و  اب  دجسم ، رد  رضاح  نارازگزامن  رگید  دوعـسم و  نبا  سپ  ماشایب . مه  دوخ  هدب و  بارـش  نم  هب 

یبلح 3/299) هریس  . ) تفر رصق  تمس  هب  ات  دندنار  شنوریب  مه  دجسم  زا 
دناوخ زامن  تعکر  ود  درک . يزامن  شیپ  مدرم  رب  حبص  دش و  تسم  دیشون و  بارش  هبقع  نب  دیلو  هک  تسا  هدروآ  باسنالا  رد  يرذالب 

؟ مناوخب رتشیب  ناتیارب  ای  تسا  سب  تفگ : درک و  مدرم  هب  يور  هاگ  نآ 
رتشگنا تسا . تسم  دندید  دندمآ و  وا  شیپ  ریهز  نب  بدنج  اب  بنیز  وبا  زامن  زا  سپ  میدـناوخ . ار  نامزامن  ام  هک  یتسار  هب  هن ! دـنتفگ 

! دشن هجوتم  دوب  تسم  سب  زا  وا  یلو  دندروآ  رد  شتسد  زا  ار  وا 
دوب هدیـشون  ار  هچ  نآ  ات  دـشن  رود  شیاج  زا  داتـسیا  حبـص  زاـمن  هب  هک  یماـگنه  وا  هک  داد  ربخ  نم  هب  قورـسم  دـیوگ : یم  قاحـسا  وبا 

! دروآ الاب  بارش ) )
دـندمآ و نامثع  شیپ  هب  وا  هرابرد  وگتفگ  يارب  هماـثج - رـسپ  بعـص  يراـفغ ، هبیبح  وبا  ریهز ، رـسپ  بدـنج  بنیز ، وبا  نت - راـهچ  سپ 

. دنتخاس هاگآ  دوب  هدرک  يو  هچ  نآ  زا  ار  نامثع 
هانپ هن - تفگ  درک ؟ یم  يراسگ  هداب  مردارب  هک  يدید  وت  تفگ : بدنج  هب  درک و  دیدهت  دناسرت و  ار  ناهاوگ  نامثع  دیوگ : یم  يوار 

شتـسد زا  ار  وا  رتـشگنا  نم  دـنادرگ و  یمرب  نورد  زا  دوب  هدروخ  ار  هچ  نآ  دوب و  تسم  مدـید  ار  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  ادـخ - هب 
! دشن هجوتم  دوب  تسم  سب  زا  وا  مدیشک و  نوریب 

! دز هنایزات  ار  ناهاوگ  زا  یخرب  نامثع  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دیوگ : یم  يدقاو 
ياه نیئآ  تفگ : تفر و  نامثع  دزن  هب  وا  سپ  دـندرک . تیاکـش  نامثع  راتفر  نیا  زا  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  دزن  هب  ناـشیا  سپ 

: تفگ رمع  هکنآ  اب  يدومن  ور  ریز و  ار  نامرف  يدز و  کتک  دـنداد  یهاوگ  تردارب  نایز  هب  هکار  یهورگ  يدرک و  لاـمیاپ  ار  يرفیک 
. نکم راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  طیعم  وبا  نادناخ  هژیو  هب  نایوما و 

؟ منک هچ  یئوگ  یم  دیسرپ : نامثع 
يراپسن وا  هب  ار  ناناملـسم  ياهراک  زا  کی  چیه  یتسرپرـس  یئامن و  رانکرب  راک  زا  ار  وا  دیاب  نم  رظن  هب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  الوم 

شلمع رفیک  هب  ار  تردارب  دنیوگب  غورد  يزوت  هنیک  رس  زا  دور و  ناشیا  هب  دب  نامگ  هک  دنتسین  یناسک  رگا  ینک  یئوجزاب  ار  ناهاوگو 
(. ینز یم  دح  ار  وا  و   ) یناسر یم  يراوخبارش ) )

*****
یبوقعیلا خیرات  ، 318 یقهیبلا ج 8 /  ننس  ، 144 دمحأ ج 1 /  دنسم  ، 178 یناغالا ج 4 /  ، 120 ریدغلا ج 8 /  ، 33 فارشالا ج 5 /  باسنأ 

. اهریغو  638 ۀباصالا ج 3 /  ، 176 ءادفلا ج 1 /  یبأ  خیرات  91 و 92 ، ۀباغلا ج 5 /  دسأ  ، 53 ریثالا ج 3 /  نبال  لماکلا  ، 142 ج 2 / 

مارحلادجسم شرتسگ  هناهب  هب  مدرم  لاوما  بصغ 
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: دسیون یم  يرجه  لاس 26  ياهدادیور  لیذ  دوخ  خیرات  رد  يربط 
نارگید دیرخ و  ار  مارحلادجسم  نیرواجم  زا  یهورگ  ياه  هناخ  دومن . روانهپ  ار  نآ  داد و  شرتسگ  ار  مارحلادجسم  نامثع  لاس  نیا  رد 

یتقو كالما  نابحاص  داد . رارق  لاملا  تیب  رد  ار  نآ  ياهب  درک و  بارخ  ار  ناشیاه  هناخ  دـندشن . دوخ  ياـه  هناـخ  شورف  هب  رـضاح  هک 
بجوم يزیچ  هچ  دـیناد  یم  تفگ  و  دـننک . ینادـنز  ار  اـهنآ  داد  روتـسد  ناـمثع  دـندرک ، ضارتعا  وا  هب  یعرـش  ریغ  زواـجت  نیا  رطاـخب 

درک و ار  راک  نیمه  امش  اب  رمع  نم ! يرابدرب  ملح و  رگم  تسا  هدرکن  خاتسگ  نم  رب  ار  امش  زیچ  چیه  تسا ؟ هدش  نم  رب  امش  یخاتسگ 
. دیدزن داد  وا  رس  رب 

. دنتفای یئاهر  دنب  زا  ات  درک  تبحص  نامثع  اب  هتخاب  لام  ناینادنز  هرابرد  دلاخ  نب  هللادبع  سپس 
شوگ هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نخس  ایوگ  هتـشادن و  غارـس  نآ  ناگدنرادو  اه  یئاراد  يارب  یئوربآ  شزرا و  چیه  هفیلخ  ایوگ 

. دشاب یضار  ًابلق  زا  وا  رگم  تسین  اور  یناملسم  چیه  یئاراد  هب  ندز  تسد  هک  هدوب  هدروخن  وا 
*****

129 ریدغلا ج 8 /   51 لماکلا ج 3 /  ، 142 یبوقعیلا ج 2 /  خیرات  ، 47 يربطلا ج 5 /  خیرات 

نامثع طسوت  لاملا  تیب  ششخب  لذب و 

یم مدقم  نارگید  رب  ار  نانآ  و  دیـشوک . یم  هداعلا  قوف  ناشیا ، لاح  تیاعر  رد  دوب . دنبیاپ  تخـس  شناشیوخ ، لیماف و  هب  تبـسن  نامثع 
. تشاد

. دوبن نویبالقنا  شروش  مدرم و  تمالم  هشیدـنا  رد  شناشیوخ ، هب  شـشخب  لذـب و  و   ) صاع دالوا   ) دوخ لیماف  هب  نداد  نادـیم  هار  رد  وا 
هیما ینب  صاع و  دالوا  ندرک  اهر  لابق  رد  ار  نیشیپ  يافلخ  شور  نیلسرملا و  ریخ  ترضح  سدقم  تّنـس  نیبم و  باتک  هلدا  زا  يرایـسب 

. درک داهتجا  اهنآ  لباقم  رد  تفرگ و  هدیدان 
رد اهراب  ار  صاع  دالوا  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دنتـسه و  رتاوتم  صاـع ، دـالوا  شهوکن  رد  ربتعم  حیحـص و  تاـیاور  هکنیا  اـب 

(1 . ) دندرک نعل  یفلتخم  عضاوم 
یم تسدـب  تسد  ار  ادـخ  لاـم  دندیـسر ، درم  رفن  یـس  هب  صاـع  دـالوا  یتقو  دـندومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  نینچمه 

(2 . ) دنشک یم  گنرین  هب  ار  ادخ  نید  دنریگ و  یم  یگدرب  هب  ار  ادخ  ناگدنب  و  دننادرگ ،
درک و طلـسم  مدرم  ياهندرگ  رب  ار  هیما  ینب  نامثع  اریز  دمآ ؛ رد  راک  زا  تسرد  نامثع  هرابرد  رمع  تسارف  دسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
. دش حتف  يو  نامز  رد  ناتسنمرا  داد . لویت  اهنآ  هب  ار  يدایز  راقع  عایض و  كالما و  تشاذگ و  اهنآ  رایتخا  رد  ار  یمالسا  ورملق  ياهتلایا 

(3 ! ) دیشخب شیومع ) رسپ   ) مکح ناورم  هب  اجکی  ار  همه  تفرگ و  ار  ناتسنمرا  مئانغ  سمخ 
(4 ! ) داد يو  هب  مهرد  رازه  دصراهچ  نامثع  و  تساوخ ، یششخب  نامثع  زا  دیسا  نب  دلاخ  نب  هّللادبع  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 

رازه دص  دـینادرگ و  زاب  هنیدـم  هب  دـننادرگرب ، ار  وا  دـندشن  رـضاح  مه  رمع  رکبوبا و  هدرک و  دـیعبت  ربمغیپ  هک  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح 
(5 !! ) درک اطع  يو  هب  مهرد 

نب ثراح  هب  ار  نآ  نامثع  یلو  دوب ، هدرک  ناناملسم  فقو  ار  زورهن  مان : هب  هنیدم  رازاب  رد  يا  هطقن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 
(6 ! ) داد لویت  ناورم  ردارب  مکح ،

 -، مالّـسلا اهیلع  ارهز -  همطاف  دنتفرگ و  مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  تسد  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  دـعب  هک  ار  كدـف  و 
(7 . ) دیشخب ناورم  هب  دندادن ، ترضح  نآ  هب  زین  تبقاع  درک و  یم  هبلاطم  ار  نآ  ربمغیپ ، ششخب  مان  هب  ینامز  ثرا و  ناونع  هب  یهاگ 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 109 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


(8 . ) دشاب اهنآ  راصحنا  رد  هک  تشاذگ  هیما  ینب  ماشحا  رایتخا  رد  و  تخاس ، جراخ  ناناملسم  سرتسد  زا  ار  هنیدم  فارطا  عتارم 
. تخاسن میهس  نآ  رد  ار  ناناملسم  زا  رفنکی  و  دیشخب ! حرس  یبا  نب  هّللادبع  هب  اجکی  ار  هجنط  ات  برغ  سلبارط  زا  اقیرفآ  حتف  مئانغ  مامت 

(9)
(10 ! ) دیشخب نایفسوبا  هب  زین  مهرد  رازه  تسیود  داد ، ناورم  هب  ار  لاملا  تیب  مهرد  رازه  دص  هک  زور  نامه 

(11 ! ) درک میسقت  هیما  ینب  نایم  رد  ار  اهنآ  همه  نامثع  دمآ ، قارع  زا  یناوارف  لاوما  اب  يرعشا  یسوم  وبا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
هک هدـش  نایب  زین  یتیاور  رد  و  دیـشخب ! يو  هب  ار  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  دـص  و  درک ، جـیوزت  مکح  نب  ثراح  هب  ار  هشیاع ، شرتخد ،

(12 !) تسا هدوب  مهرد  رازه  دصیس 
هب رتشیب  عالطا  يارب  میدرک . لقن  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  زا  شیب  رایسب  لاملا  تیب  زا  شناتسود  ناکیدزن و  هب  نامثع  ياه  ششخب  لذب و 

. دییامرفب هعجارم  ات 283  تاحفص 239  دلج 8  ریدغلا  باتک 
*****

ۀیدمحملا قعاوصلاب ط  اقحلم  رجح ص 63  نبال  نانجلا  ریهطت  ۀینمیملا ، صو 108 ط  ۀیدمحملا  رجح ص 179 ط  نبال  قعاوصلا  ( 1)
ریس ، 41 جو 6 /   191 یطویـسلل ج 4 /  روثنملا  ردلا  ، 172 یمزراوخلل ج 1 /  نیـسحلا  لتقم  ۀـینمیملا ، قعاوصلا ط  شماـهب  صو 144 

ریدغلا ، 226  - 225 ۀیبلحلا ج 1 /  شماهب  ۀینالحدلا  ةریـسلا   317 ۀیبلحلا ج 1 /  ةریسلا  ، 34 ۀباغلا ج 2 /  دسأ  ، 80 ءالبنلا ج 2 /  مالعأ 
ةریره ص 160. وبأ  ةریضملا  خیش  ، 245 ینیمالل ج 8 / 

. تسا هدرک  فارتعا  كردتسملا  صیخلت  رد  نآ  تحص  هب  زین  یبهذ  مکاح 4/480 ، كردستم  ( 2)
ۀبیتق ص نبال  فراعملا  ، 257 ینیمالل ج 8 /  ریدغلا  تسا : فورعم  روهشم و  رایـسب  يایاضق  زا  ناورم  هب  ناتـسنمرا  سمخ  شـشخب  ( 3)

.50 يربطلا ج 5 /  خیرات  ، 38 يرذالبلل ج 5 /  فارشالا  باسنأ  ، 168 ءادفلا ج 1 /  یبأ  خیرات  ، 84
ۀبیتق ص 84. نبال  فراعملا  ، 261 دیرفلا ج 2 /  دقعلا  ، 276 ینیمالل ج 8 /  ریدغلا  ( 4)

ةریره ص 168. وبأ  ةریضملا  خیش  ، 241 ینیمالل ج 8 /  ریدغلا  ( 5)
 / دیدحلا ج 1 یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  ، 283 دیرفلا ج 4 /  دقعلا  ةریره ص 169 ، وبأ  ةریضملا  خیش  ، 268 ینیمالل ج 8 /  ریدغلا  ( 6)

، لوسرلا ۀکرت  باب  نایب  یف  یلعی  یبأو  يدرواملل  ۀیناطلـسلا  ماکحالا  ۀبیتق ص 84 ، نبال  فراعملا  ، 211 بغارلا ج 2 /  تارضاحم  ، 67
.159 لوقعلا ج 1 /  ةآرم  ۀمدقم 

دیرفلا ج 4 دقعلا  ، 301 یقهیبلا ج 6 /  ننس  ، 232 رخآ ج 1 /  عبط  یفو   169 ءادفلا ج 1 /  یبأ  خیرات  ۀبیتق ص 195 ، نبال  فراعملا  ( 7)
 / لوقعلا ج 1 ةآرم  ۀمدقمو  . 238  - 236 جو 8 /   195 ینیمالل ج 7 /  ریدغلا  خیراتلا ص 20 ، یف  كدف  ، 1000 ءافولا ج 3 /  ءافو  ، 283 / 

ةریره ص 169. وبأ  ةریضملا  خیش  ، 388 دعس ج 5 /  نبال  تاقبطلا  ، 158
67 و 235 يدیدحلا ج 1 /  جهنلا  حرش  ، 87 ۀیبلحلا ج 2 /  ةریسلا  ، 37 يرذالبلل ج 5 /  فارشالا  باسنأ  ، 235 ینیمالل ج 8 /  ریدغلا  ( 8)

اهریغو
،173 ۀباغلا ج 3 /  دسأ  ، 46 ریثالا ج 2 /  نبال  لماکلا  ، 79 یبهذلا ج 2 /  خیرات  ، 67 جهنلا ج 1 /  حرش  ، 279 ینیمالل ج 8 /  ریدغلا  ( 9)

.26 يرذالبلل ج 5 /  فارشالا  باسنأ  ، 152 ریثک ج 7 /  نبا  خیرات 
.277 ریدغلا ج 8 /  ( 10)

.67 يدیدحلا ج 1 /  جهنلا  حرش  ( 11)
.267 ریدغلا ج 8 /  52 و 28 ، يرذالبلل ج 5 /  فارشالا  باسنأ  ( 12)
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ناورم صاع و  نب  مکح  ندنادرگرب 

وا رـسپ  نینچمه  دوب و  هدرک  رود  هنیدم  زا  ار  وا  ترـضح  نآ  دوب و  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـش  هدـنار  درط و  صاع  نب  مکح 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  دنتسه و  رتاوتم  صاع ، دالوا  شهوکن  رد  ربتعم  حیحـص و  تایاور  دوب . ادخ ص  لوسر  هدش  هدنار  زین  وا  هک  ناورم 

(1 . ) دندرک نعل  یفلتخم  عضاوم  رد  اهراب  ار  صاع  دالوا  هلا ، هیلع و 
یم تسدـب  تسد  ار  ادـخ  لاـم  دندیـسر ، درم  رفن  یـس  هب  صاـع  دـالوا  یتقو  دـندومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  نینچمه 

(2 . ) دنشک یم  گنرین  هب  ار  ادخ  نید  دنریگ و  یم  یگدرب  هب  ار  ادخ  ناگدنب  و  دننادرگ ،
ار دودرم  نآ  رگید  گنـسرف  جنپ  تسیب و  هللا ص  لوسر  تقفاوم  هب  مه  رمع  رکبوبا و  دنوش . رود  هنیدم  زا  هک  دندوب  هدومرف  نینچمه  و 

ناشیا و  داتسرف . ناشیا  هار  جرخ  تهج  هب  مهرد  رازه  ود  دیبلط و  ار  ود  ره  دیـسر  تفالخ  هب  یتقو  نامثع  یلو  دندوب . هدرک  ود  هنیدم  زا 
امش نم  دندوب  هتخاس  دورطم  ار  امش  هک  یناسک  مغر  هب  تفگ : دومن و  راهظا  یلاحشوخ  رورس و  اهنآ  ندیسر  ماگنه  درک و  لابقتـسا  ار 

. تشاذگن مک  يا  هرذ  وا  مارتحا  میظعت و  رد  دینادرگ و  دوخ  ریزو  ریبدت و  يأر و  بحاص  ار  ناورم  نینچمه  مدومن . عاجرتسا  ار 
تـسخن هک  مدرم  دوب ، اهزب  ندنار  شراک  تشاد و  نت  رب  هکت  هکت  هراپ و  هنهک و  ینهاریپ  داهن  هنیدم  رد  ماگ  صاع  نب  مکح  هک  يزور 
شدندید دمآ  نوریب  دش و  هفیلخ  هناخ  دراو  وا  هک  دـنچ  يا  هظحل  زا  سپ  دـندوب  هتـسیرگن  شناهارمه  وا و  لاح  رد  ار  تکالف  همه  نیا 

(3 . ) تسا هدرک  نت  رب  رد  ار  فارشا  يابع  دراد و  نت  رب  زخ  زا  ینهاریپ  هک 
دـص رگید  زور  دومن و  اطعا  هب  اقیرفا  تمینغ  زا  رانید  رازه  دص  لوا  زور  رد  داد و  ياج  مرکا ص  ربمایپ  رونم  سدـقم  ربق  نایم  رد  ار  وا 

. داد صاع  نب  مکح  هب  رانید  رازه 
؟ تسیک صاع  نب  مکح 

نایب اجنیا  رد  ار  وا  ياه  تنایخ  زا  يا  هشوگ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يو  ینمـشد  توادع و  صاع و  نب  مکح  تخانـش  يارب 
: مینک یم 

زا تسیز و  یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگیاسمه  رد  هکم  رد  ( 4 . ) درک یم  هتخا  ار  نادنفسوگ  دوب و  يرگ  هتخا  شراک  مکح 
مرکا ربمایپ  هب  هک  یناوارف  ياهرازآ  رطاخ  هب  دوخ  هریس  رد  ماشه  نبا  هتفگ  هب  دندوب . هدرک  تخـس  ربمایپ ص  رب  ار  راک  هک  دوب  اه  نامه 

(5 . ) دش یم  هدرمش  بهلوبا  دننامه  دناسر  یم  ص 
یم نیهوت  هب  شمشچ  تاکرح  اب  وا  دنتفگ  یم  نخـس  ناشیا  یتقو  تسـشن و  یم  ربمایپ ص  دزن  صاع  نب  مکح  هک  تسا  هدروآ  یناربط 

. درم ات  تشاد  شرپ  شمشچ  هشیمه  نآزا  سپ  نامب و  هنوگ  نیمه  هب  تفگ : دید و  ار  وا  مرکا ص  ربمایپ  سپ  تخادرپ 
تاکرح اب  ربمایپ ص  ندرک  هرخـسم  هب  درک  عورـش  مکح  تشذگب و  صاع  نب  مکح  هب  مرکا ص  ربمایپ  رانید : نب  کلام  شرازگ  رد  و 

و دیدرگ - شاعترا  شزرل و  راچد  اج  نامه  رد  سپ  نک  راچد  شاعترا  شزرل و  هب  ار  وا  ایادخ  تفگ : دید و  ار  وا  ربمایپ  سپ  شتشگنا .
(6 . ) دوب هداتفا  شوهیب  هام  کی  هک  دوب  نآ  زا  سپ  يرامیب  نیا  هب  شیالتبا  و  دیازفا : یم  یبلح 

*****
ۀیدمحملا قعاوصلاب ط  اقحلم  رجح ص 63  نبال  نانجلا  ریهطت  ۀینمیملا ، صو 108 ط  ۀیدمحملا  رجح ص 179 ط  نبال  قعاوصلا  ( 1)

ریس ، 41 جو 6 /   191 یطویـسلل ج 4 /  روثنملا  ردلا  ، 172 یمزراوخلل ج 1 /  نیـسحلا  لتقم  ۀـینمیملا ، قعاوصلا ط  شماـهب  صو 144 
ریدغلا ، 226  - 225 ۀیبلحلا ج 1 /  شماهب  ۀینالحدلا  ةریـسلا   317 ۀیبلحلا ج 1 /  ةریسلا  ، 34 ۀباغلا ج 2 /  دسأ  ، 80 ءالبنلا ج 2 /  مالعأ 

ةریره ص 160. وبأ  ةریضملا  خیش  ، 245 ینیمالل ج 8 / 
. تسا هدرک  فارتعا  كردتسملا  صیخلت  رد  نآ  تحص  هب  زین  یبهذ  مکاح 4/480 ، كردستم  ( 2)
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یبوقعی 2/41 خیرات  ( 3)
يریمدلا 1/194 ناویحلا  ةایح  ( 4)

ماشه 2/25 نبا  هریس  ( 5)
یقهیب و یناربط ، نوچمه  یناـظفاح  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  يرشخمز 2/305 ، قئافلا  ۀیبلحلا 1/337 ، ةریسلا  ۀباصالا 1/345 و 346 ، ( 6)

. دنا هدرک  لقن  مکاح 

اجیب ياه  تواضق  لهج و 

دیص ماکحا  هب  نامثع  لهج 

*****
هب دیدق  رد  نم  دمآ . هکم  يوس  هب  نامثع  تفگ : لفون  نب  ثراح  نب  هللادبع  هک  دنا  هدرک  لقن  حیحـص  دانـسا  اب  وا  ریغ  لبنح و  نب  دمحا 

( دندوب مارحا  لاح  رد  هک   ) شنارای نامثع و  هب  میتخپ و  بآ  کمن و  اب  ار  نآ  ام  دـندوب و  هدرک  راکـش  ار  یکبک  مدرم  متفر و  وا  زاوشیپ 
. میدرک شکشیپ 

هدوبن مارحا  هماج  رد  هک  یهورگ  میا . هداد  نآ  راکش  هب  روتسد  هن  میا و  هدرک  راکش  ار  نآ  دوخ  هن  هک  تسا  يراکش  نیا  تفگ : نامثع 
(1 ! ) تسین نآ  ندروخ  رد  یلاکشا  دنا و  هدروآ  ام  كاروخ  يارب  هدرک و  راکش  ار  نآ  دنا 

مارحا لاح  رد  دوخ  هک  یسک  تفر . جح  هب  وا  اب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  تفر و  جح  هب  نامثع  دسیون : یم  ریرج  نبا  رگید  یتیاور  رد 
. دروخن نآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  یلو  دروخ  نآ  زا  يو  دروآ . نامثع  يارب  ار  نآ  تشوگ  هدرک و  راکش  یناویح  دوبن 

: دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  میداد . ار  راکش  روتسد  داهنشیپ و  هن  میدرک و  راکش  دوخ  ام  هن  ادخ  هب  تفگ : نامثع 
(96/ هدئام . ) تسا مارح  امش  رب  دیتسه  مِرُحم  هک  ینامز  ات  نابایب  دیص 

ًاتحارـص نآرق  هیآ  دـندومرف  نایب  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  هک  روطنامه  اریز  تسا . هتـشادن  تایآ  تایاور و  زا  یهاگآ  چـیه  ناـمثع  اـیوگ 
لها بتک  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  هطبار  نیا  رد  زین  يرایسب  تایاور  نآ  زا  هتشذگ  و  تسا . هتـسناد  مارح  مرحم  يارب  ار  دیص 

: هکنیا هلمج  زا  دراد . دوجو  تنس 
وا يارب  يرخروگ  تشوگ  تشذـگب و  نم  رب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  مدوب  نادوابءاوبا  رد  نم  دـیوگ : یم  هماثج  رـسپ  بعص 
زا شندوب  يارب  نیا ، ندرک  در  دـندومرف : ما . هدـش  تحاراـن  هک  دـندش  هجوتم  نم  هرهچ  زا  یتقو  دـندرک . در  ار  نآ  ناـشیا  مدرب . هیدـه 
ام تفگ  درک و  در  ار  نآ  وا  دـندروآ و  ربمایپ  يارب  يرخروگ  تشوگ  رگید : یترابع  رد  و  میتسه . مارحا  لاحرد  ام  یلو  تسین  وت  يوس 

(2 . ) میروخ یمن  راکش  میتسه و  مارحا  لاح  رد 
*****

و 45، يربطلا 7/46  ریـسفت  یقهیب 5/194 ، ننـس  دواد 1/291 ، وبا  ننـس  یعفاش 7/157 ، مالا  باـتک  و 100 ، دمحأ 1/104  دنـسم  ( 1)
186 ریدغلا ج 8 /  لامعلازنک 3/53 ، ، 254 مزح 8 / نبا  یلحملا 

یقهیب 5/192، ننـس  یئاسن 5/184 ، ننـس  هجاـم 2/262 ، نبا  ننـس  یمراد 2/39 ، ننـس  دمحا 4/37 ، دنـسم  ملسم 1/449 ، حیحـص  ( 2)
... لوصولا 1/272 و ریسیت  يربط 7/48 ، ریسفت  صاصج 2/586 ، نارقلا  ماکحا 
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قالط ماکحا  هفیلخ  لهج 

رتخد تفگ : دـمآ و  نامثع  دزن  هب  ءارفع  نب  ذاعم  سپـس  دـش . ادـج  شرهوش  زا  علخ  قالط  اب  نامثع  نامز  رد  ءارفع  نب  ذوعم  رتخد  عیبر 
؟ دوش جراخ  وا  هناخ  زا  دیاب  ایآ  هدش  ادج  شرهوش  زاعلخ  قالط  اب  زورما  ذوعم 

راب کی  ندید  هزادنا  هب  دیاب  وا  طقف  تسا . راک  رد  يا  هدع  هن  دـنرب و  یم  ثرا  رگیدـکی  زا  ود  نآ  هن  رگید  دوش و  جراخ  تفگ : نامثع 
(1 . ) دشاب هتشاد  مکش  رد  يدنزرف  دراد  لامتحا  نوچ  دنک  يراددوخ  ددجم  جاودزا  زا  نوخ ،

نانآ رب  یکاپ  هس  ات  دننک  يراددوخ  ندومن  رهوش  زا  دیاب  دنا  هدش  هداد  قالط  هک  یئاه  نز  مالـسا  تعیرـش  قبط  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
: دنک یم  حیرصت  نآ  هب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  یبلطم  نیا  درادن . دوجو  قالط  ماسقا  نایم  یتوافت  چیه  هلاسم  نیا  رد  درذگب و 

(228/ هرقب . ) درذگب نانآ  رب  یکاپ  هس  ات  دننک  يراددوخ  ندومن  رهوش  زا  دندش  هداد  قالط  هک  ییاهنز 
: دنا هتفگ  نینچنیا  زین  تنس  لها  ياملع 

نت ود  نیا  لوق  زا  روهشم  تیاور  ربانب  هیوهار - نب  قاحسا  دمحا و  زین  یعفاش و  هفینحوب و  کلام و  دسیون : یم  دوخ  ریسفت  رد  ریثک  نبا 
دیاب هدش  هداد  قالط  هک  ینانز  ریاس  دننام  دنیب  یم  ضیح  هک  تسا  ینانز  زا  رگا  علخ  قالط  اب  هدش  دازآ  نز  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ریخا - 

(2) درذگب نانآ  رب  یکاپ  هس  ات  دننک  يراددوخ  ندومن  رهوش  زا 
*****

لین لاـمعلا 3/223 ، زنک  میق 2/403 ، نبا  داـعملاداز  ریثک 1/726 ، نبا  ریـسفت  ۀجام 1/634 ، نبا  ننـس  و 451 ، یقهیب 7/450  ننـس  ( 1)
ریدغلا 8/198 راطوالا 7/35 ،

1/276 ریثک نبا  ریسفت  ( 2)

! تبانج ماکحا  هب  نامثع  لهج 

: دش لاوس  نامثع  زا  هک  دنا  هدروآ  دوخ  حیحص  رد  يراخب  ملسم و 
اج نیا  دریگ  یم  وضو  زامن ، يارب  هک  هنوگ  نامه  هب  تفگ  نامثع  دنک ؟ هچ  دیاین  نوریب  يو  زا  هفطن  دـنک و  شزیمآ  شنز  اب  يدرم  رگا 

(1 (! ) درادن لسغ  هب  يزاین  و   ) دیوشب ار  دوخ  تلآ  دریگب و  وضو  زین 
زا دعب  نز  درم و  دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنا  هدرک  لقن  ناوارف  رتاوتم و  تایاور  رد  ینس  هعیش و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

(2 . ) هن ای  دشاب  هدمآ  نوریب  درم  زا  يا  هفطن  هچ  دننک  لسغ  دیاب  شزیمآ 
*****

143 ریدغلا ج 8 /  يراخبلا 1/109 ، حیحص  ، 142 ملسم ج 1 /  حیحص  ( 1)
زا یلحملا  دمحا 2/234 و347و393 ، دنسم  یقهیب 1/163 ، ننس  یمراد 1/194 ، ننس  ملسم 1/142 ، حیحص  يراخب 1/108 ، حیحص  ( 2)

نزاخ 1/375 ریسفت  یبطرق 5/200 ، ریسفت  مزاح ص30 ، نبا  رابتعالا  ۀنسلا 1/30 ، حیباصم  مزح 2/3 ، نبا 

! هدرب رهاوخ  ود  نایم  عمج  مکح  هب  هفیلخ  لهج 

مارح زین  ار  نآ  هدرب  هدرک  مارح  ار  نآ  دازآ  دنوادخ  هک  ار  ینز  ره  تفگ : نامثع  هک  هدش  تیاور  دـسیون : یم  عیادـبلا  رد  ءاملعلا  کلم 
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! رگیدکی اب  ار  هدرب  رهاوخ  ود  نتشاد  رگم  هدرک 
! تسا رتراوازـس  نآ  ندرمـش  لالح  مارح و  هیآ  کی  هدرک و  لالح  ار  راک  نیا  هیآ  کی  تفگ : نامثع  هک  دنا  هدروآ  دـسیون : یم  يزار 

(1)
مکح عون  ود  هلاسم  کی  رد  شناگدـنب  يارب  دـنوادخ  دوش  یم  رگم  دـنک !! یم  ییوگ  ضقاـنت  هب  مهتم  ار  دـنوادخ  ناـمثع  هللا ! ناـحبس 
. دنک یمن  لوبق  ار  مارح  هیآ  کی  رد  هدرک و  لالح  هیآ  کی  رد  دنوادخ  دیوگ  یم  هک  ار  نامثع  فرح  یمیلس  لقع  چیه  ًانیقی  دنک ؟
ءاسن هروس   ) دیشاب هتشاد  مه  اب  ار  رهاوخ  ود  هک  نیا  و  دیوگ : یم  احیرـص  تسین  زیاج  نانآ  اب  جاودزا  هک  ینانز  ندرمـش  ماگنه  هب  نآرق 
مارح هدرب - هاوخ  دازآ  هاوخ  دنـشاب - هک  یتروـص  ره  هب  رگیدـکی  اـب  رهاوـخ  ود  نتـشاد  هک  دـناسر  یم  دراد و  قـالطا  مکح  نیا  و  ( 23

. تسا
یم دوخ  ریسفت  رد  یبطرق  هکنیا  هلمج  زا  دنا . هدرک  مکح  هدرب  رهاوخ  ود  نتـشاد  هگن  زاوج  مدع  هب  زین  تنـس  لها  ياملع  دوخ  نینچمه 

هدرکن انتعا  تسا ) نامثع  لوق  هک   ) نآ اب  فلاخم  ياوتف  هب  هعبرا  همئا  زا  کی  چـیه  دـنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  ندوبن  زیاج  اـملع  همه  دـسیون :
. دنا

*****
یبطرق ریسفت  يرخشخمز 1/359 ، ریسفت  مزح 9/522 ، نـبا  یلحملا  صاصج 2/158 ، نارقلا  ماـکحا  یقهیب 7/164 ، يربکلا  ننـسلا  ( 1)

ریدغلا 8/215. یناکوش 1/418 ، ریسفت  روثنملا 2/136 ، ردلا  نزاخ 1/356 ، ریسفت  ءامعلا 2/264 ، کلم  عیانصلا  عیادب  ، 5/117
صاصج 2/158. نارقلا  ماکحا  یبطرق 5/117 و 116 ، ریسفت  عیانصلا 2/264 ، عیادب  ریثک 1/472 ، نبا  ریسفت  يزار 3/193 ، ریسفت  ( 2)

! دیئاز ههام  شش  هک  ینز  هرابرد  وا  يرواد 

شـش زا  سپ  نز  تفرگ و  يرـسمه  هب  ار  هنیهج  نادناخ  زا  ینز  ام ، زا  يدرم  تفگ  ینهج  هللا  دبع  رـسپ  هجعب  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
. دننک راسگنس  ار  نز  داد  روتسد  وا  درک  وگزاب  ار  دادیور  شرازگ  دش و  نامثع  دزن  هب  شرهوش  دروآ . يدنزرف  هام 

تـسین اور  وا  رب  يروتـسد  نینچ  ینک ؟ یم  هچ  تفگ  دمآ و  يو  دزن  هب  تفای  یهاگآ  راک - دـنچ  نوچ و  زا  هک - مالـسلا  هیلع  یلع  الوم 
: دیوگ یم  نآرق  رد  دنوادخ  اریز 

- تساک مک و  یب  لاس - ود  ار  ناشنادـنزرف  ناردام ، دـیوگ : یم  زین  و  دوش . یم  هام  یـس  مه  يور  رب  كدوک  یگراوخریـش  يرادراـب و 
. دریذپ یم  نایاپ  هام  شش  رد  مک  تسد  مه  يرادراب  دوش و  یم  هام  راهچ  تسیب و  یگراوخریش  راگزور  سپ  دنهد ، یم  ریش 

هدرک شراسگنـس  دوب و  هتـشذگ  راک  هک  دننادرگرب  ار  نز  نآ  ات  تفگ  نامثع  هاگ  نآ  متـسناد  یمن  ار  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  نامثع 
. دندوب

هب مرهوش - وا - زج  هب  سک  چیه  تسد  دنگوس  دنوادخ  هب  هک  روخم  هودنا  مرهاوخ ! دوب : هتفگ  شرهاوخ  هب  زین  ندـش  راسگنـس  زا  شیپ 
. هدیسرن نم  نماد 

( ردپ ( دوخ درک و  یهاوگ  شیوخ  بلـص  زا  ار  وا  ندوب  زین  هچب  ردـپ  دیـسر و  یناوج  راگزور  هب  كدوک  نآ ، زا  سپ  دـیوگ : یم  يوار 
. وا هب  دوب  مدرم  نیرتدننامه 

و دشاب . هتشادن  دای  ار  میرک  نآرق  زا  یمهم  تایآ  نینچ  دمان  یم  نیملسم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  یسک  هنوگچ  هک  دراد  یتفگش  ياج  اعقاو 
ار وا  يوربآ  دنابسچب و  وا  رب  انز  یگشحاف و  گنن  دنک و  ریگتسد  ار  صلخم  ناناملسم  زا  نماد  كاپ  ینز  دوش  ثعاب  ینادان  لهج و  نیا 

. دشکب ار  وا  زین  رخآ  رد  دزیرب و  ناگمه  مشچ  شیپ 
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: دیامرف یم  دنشک  یم  ار  هانگ  یب  نانموم  هک  نامثع  نوچمه  یناراکتیانج  هرابرد  دنوادخ 
تنعل ار  يو  و  دریگ ، مشخ  وا  رب  ادخ  و  دوب ، دـهاوخ  هنادواج  نآ  رد  هک  تسا  خزود  شرفیک  دـشکب ، دـمع  يور  زا  ار  ینمؤم  سک  ره 

(93/ ءاسن . ) دزاس هدامآ  شیارب  گرزب  یباذع  دنک و 
*****

عبید و نباو  ریثک  نبا  رمع و  وبا  یقهیب و  متاح و  یبا  نبا  رذـنم و  نبا  کـلام و  هلمج : زا  تنـس  لـها  ياـملع  زا  يرایـسب  ار  قوف  تیاور 
.94 97 و ج 6 /  ینیمالل ج 8 /  ریدغلا  هب : دینک  هعجارم  نینچمه  دنا . هدرک  لقن  یطویس  ینیع و 

ماجنارس

نامثع لتق 

. درک تفالخ  لاس  هب 12  کیدزن  دیسر و  تفالخ  هب  يرجه  لاس 24  مرحم  لوا  زور  نامثع 
تیبصع یتسرپ ، لمجت  ریذـبت ، فارـسا و  دـنک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  اهرظن  همه  زا  شیب  هچنآ  نارود ، نیا  رد  وا  هماـنراک  هب  یهاـگن  اـب 

یهلا و ماکحا  لیطعت  یتاقبط ، یماظن  داجیا  رقف و  هعـسوت  هب  کمک  مدرم ، رب  نتفرگ  گنت  هفرم ، یگدـنز  هب  هقـالع  ییارگداژن ، یموق و 
یم ریـشمش  ادـخ  نید  هار  رد  زورید  ات  هک  یناسک  یتسرپایند  تابجوم  ندروآ  مهارف  يدـنوادخ ، مارح  ندرمـش  لـالح  لـالح و  میرحت 

ناراوخبارش رابج و  نارگمتس  ایقشا و  ندرامگ  حلاص ، نانمؤم  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  هجنکش  متش و  برض و  دندز ،
دش و دوخ  لامعا  راتفرگ  نامثع  زین  ماجنارس  دشاب و  یم  ادخ  ناتسود  ینمـشد  ادخ و  نانمـشد  یتسود  نیملـسم ، نؤش  یمامت  رب  راکانز 

. دندناسر لتق  هب  ار  وا  نیگمشخ  ناشورخ و  ناناملسم 
دوب نیمزرس  نآ  مزاع  رصم ، تموکح  طختـسد  اب  هک  شناهارمه  رکب و  یبا  نب  دمحم  هیلع  نامثع  هئطوت  زا  سپ  هک  دنا  هدروآ  نیخروم 

شیور هب  ار  بآ  دندرک و  هرـصاحم  ار  نامثع  هناخ  دندش و  تسدمه  رگیدکی  اب  برع  هلیبق  دـنچ  نامثع ، طسوت  وا  لتق  هئطوت  فشک  و 
. دنتسب

. دنداتسرف شیارب  بآ  کشم  هس  ترضح  نآ  دیسر و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ربخ  نیا 
. دندش یم  هدید  زین  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  ناگدننک ، هرصاحم  نایم  رد  دوب و  لماک  هرصاحم  رد  زور  نامثع 49  هناخ 

تفرگ و تسد  هب  ار  نامثع  شیر  دمحم  دندش . نامثع  هناخ  دراو  راصنا  ياه  هناخ  ماب  زا  رگید  رفن  ود  اب  رکب  یبا  نب  دـمحم  تیاهن ، رد 
. دندناسر لتق  هب  ار  نامثع  رگید  رفن  ود  تشگرب و  دش و  فرصنم  اما  دنک ؛ دراو  وا  هب  يا  هبرض  تساوخ 

خیرات رد  دندش . وربور  نامثع  دسج  اب  دندش و  هناخ  لخاد  زین  مدرم  دـش ! هتـشک  نینمؤملاریما  دز : دایرف  تفر و  ماب  يالاب  نامثع  رـسمه 
نس نینچمه  دنا . هتشون  يرجه  جنپ  یـس و  لاس  هجح  يذ  هام  متـشه  تسیب و  ات  مهدزاود  زا  ار  نآ  تسا و  فالتخا  نامثع  ندش  هتـشک 

. دنا هدروآ  باسحب  لاس  ات 92  زا 82  گرم  ماگنهب  ار  موس  هفیلخ 
نفد ای  دراذگ  زامن  يو  رب  یسک  هک  دنتشاذگ  یمن  هنیدم  لها  هک  دنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  يدقاو و  دوب . نیمز  يور  زور  هس  ات  وا  هزانج 

هربقم رد  هک  دـندید  یتقو  دـنتخادنا و  گنـس  ناشیا  رب  مدرم  دـنک ، نفد  ار  وا  تساوخ  رگید  رفن  ود  اـب  ناورم  هک  موس  بش  رد  و  دـنک .
دوب و ناـیدوهی  ناتـسروگ  هک  بکوـک ، شح  ماـن  هب  یلحم  رد  و  عـیقب ، ناتـسروگ  زا  جراـخ  رد  دـننک  نفد  ار  وا  دـنناوت  یمن  ناناملـسم 

دندرک بارخ  ار  بکوک  شح  راوید  ات  داد  روتسد  تسشن  تفالخ  هب  هیواعم  نوچ  دندرک . نفد  دوب  هدش  هدیـشک  نآ  درگادرگ  يراوید 
. دیدرگ لصتم  عیقب  رد  ناناملسم  ناتسروگ  هب  نامثع  روگ  هلیسونیدب  و 

. دندرک تفالخ  شریذپ  هب  راداو  ار  شترضح  مامت ، رارصا  اب  دنتفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ، درگ  مدرم  نامثع ، لتق  یپ  رد 
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*****
ۀقیدح نانبل -  پاچ  یـشرقلا ، يدهم  فیلأت  هئافلخ ، عم  مظعألا  لوسرلا  رـصم - پاچ  رفعج ، يرون  رتکد  فیلأت  هوئوانم ، یلع و  ذـخآم :

خیـش جاح  موحرم  فیلأت  یهتنملا ، ۀمتت  یلزتعم -  دیدحلا  یبا  نبا  فیلأت  هغالبلا ، جـهن  حرـش  یلیبدرا -  سدـقم  موحرم  فیلأت  هعیـشلا ،
یتیآ میهاربا  دمحم  رتکد  موحرم  فیلأت  مالسا ، ربمایپ  خیرات  یمق -  سابع 

هصفح هشیاع - 

هشیاع

یلاعت كرابت و  دنوادخ  هب  هشیاع  ماهتا 

وت رب  و  راد ، هگن  ریذپب و  یهاوخ  هک  ار  مادک  ره  و  نک ، رود  دوخ  زا  یهاوخ  یم  هک  ار  مادک  ره  شیوخ  نارسمه  زا  : " هیآ هک  یماگنه 
لوسر هب  يور  هشیاع  دـش ، لزان  /50 و 51 ) بازحا . "  ) یناوخب دوخب  شراب  رگید  يا ، هتـشاد  ناشرانک  رب  هک  اهنآ  زا  اـت  تسین  یهاـنگ 

تلد ياه  هتساوخ  ندروآ  رب  رد  مه  ادخ  هک  منیب  یم  ینعی : كاوه . یف  عراسی  الا  کبر  يرأ  ام  تفگ : درک و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
(1 !! ) دهد یم  ناشن  قفاوم  يور 

هـشیاع هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  تقیقح  رد  هک  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هب  هشیاـع  طـسوت  گرزب  رایـسب  تسا  یتمهت  نیهوت و  نیا  و 
یمن ماجنا  تمکح  نودـب  هدوهیب و  وهل و  راـک  زگره  تسا و  میکح  لداـع و  دـنوادخ  اریز  تسا . هتـشادن  لوبق  ار  هلـالج  لـج  هللا  یتح 

. دهد
*****

ننسلا ۀباصالا 4/362 و784 ، باعیتسالا 2/782 ، يراخب 4/164 ، ننس  دمحا 6/134 و 261 ، دنسم  دعس 156-7/154 ، نبا  تاقبط  ( 1)
یئاسنلا 3/359. يربکلا 

! نآرق فیرحت  هب  دقتعم  هشیاع 

ار نآ  مه  ام  میدرک و  لزان  وت  رب  ار  نآرق  اـم  هتبلا  : " ینعی ( 9/ رجح ) نوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنْحَن  اَّنِإ  دیامرف : یم  نآرق  رد  دـنوادخ 
یم هلالج  لج  دنوادخ  دوخ  نآرق  رب  ظفاح  هک  دنک  یم  نایب  هیآ  نیا  رد  ناوارف  تادـیکأت  اب  دـنوادخ  تشاد " . میهاوخ  ظوفحم  اققحم 

نآرق رد  تایآ  یضعب  درک  یم  اعدا  تسا و  هدش  فیرحت  نآرق  هک  دوب  دقتعم  هشیاع  نکیلو  درادن . هجو  چیه  هب  فیرحت  ناکما  دشاب و 
! تسا هتفر  نیب  زا  نالا  هک  هدوب 

هیآ زا  دارم   ) مجر هیآ  زین  و  دهد )! ریـش  ار  يدرم  ای  یگرزب و  رـسپ  ندش ، مرحم  تهج  ینز  ینعی   ) ریبک عاضر  هیآ  هک  دـیوگیم : هشیاع 
خیـشلا : » تسا ترابع  نیا  ح 26 ) عاضرلا ، باتک   ) هدـمآ زین  ملـسم  حیحـص  یقرواـپ  رد  دـناهتفگ و  تنـس  لـها  هک  هچنآ  قباـطم  مجر ،
راسگنـس ار  ود  نآ  امتح  دـندرک  انز  ینزریپ  درمریپ و  رگا  ینعی : هتبلا »  » هملک هفاضا  اـب  لاوقا  ضعب  رد  و  اـمهومجراف » اـینز  اذإ  ۀخیـشلاو 
لوغـشم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  توم  هب  اـم  نوچ  تشاد و  رارق  مباوختخر  ریز  ياهفیحـص  نمـض  رد  هدوـب و  نآرق  رد  دـینک ).

(1 ! ) دروخ ار  نآ  دشیم ) يرادهگن  قاطا  رد  هک  ياهلاغزب  ای  هرب   ) نجاد میدش ،
: يدیسر هیآ  نیا  هب  نوچ  تفگ : مسیونب و  یفحصم  ات  داد  روتسد  نم  هب  هشیاع  هک  دیوگ  یم  هشیاع  مالغ  سنوی  وبا  نینچمه 

مه نم  نک . ربخ  ارم  نک » تظفاحم  یطـسو  زاـمن  اـصوصخم  اـهزامن  یماـمت  رب  ( » 238/ هرقب  ) یطْـسُْولا ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاـح 
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ادـخ لوسر  زا  نم  تفگ : و  دـناوخ ) ار  هیآ  همتت  و  رـصع » زامن  و   » ندرک هفاضا  اب  هیآ  ناـمه   ) درک ءـالما  نم  هب  هنوگنیا  وا  مدرک . نینچ 
(2 . ) مدینش هنوگنیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نآرق فیرحت  زج  ییانعم  نیا  دـشاب و  هدـش  فذـح  ياهیآ  طسو  زا  رـصعلا » ةالـصو   » هملک دـیاب  هشیاع ، هتفگ  نیا  قباطم  باسح  نیا  اـب 
. درادن

*****
ارـشع ریبکلا  ۀعاضرو  مجرلا  ۀیآ  تلزن  دـقل  تلاق : هشیاع  نع  . » ح 1943 باب 36 ، حاکنلا ، باـتک  ص 625 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  ( 1)

«. اهلکأف نجاد  لخد  هتومب  انلغاشتو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تام  املف  يریرس  تحت  ۀفیحص  یف  ناک  دقلو 
ح 207. باب 36 ، ةالصلا ، عضاومو  دجاسملا  باتک  ص 437 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 2)

هشیاع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هشئاع  ياه  تمهت 

!!! زاوآ صقر و  قشاع  ربمایپ 

فد يو  دزن  كرتخد  ود  هک  دید  دش و  دراو  وا  رب  ینم  مایا  رد  رکبوبا  تفگ : هک  دننک  تیاور  هشئاع  زا  ملسم  حیحـص  يراخب و  حیحص 
هرهچ شـشوپ  ربمایپ  دنارب و  درک و  شنزرـس  ار  اهنآ  رکبوبا  تسا . هدیناشوپ  هماج  رد  ار  دوخ  زین  ربمایپ  و  دنزاون . یم  برـض  دننز و  یم 

(1 . ) تسا ینم  ياهزور  اه  زور  نیا  تسا و  دیع  مایا  هک  راذگب  دوخ  لاح  هب  ار  ود  نآ  رکبوبا ! دومرف : دز و  سپ  ار  شا 
اشامت دندرکیم  يزاب  دجسم  رد  هک  ار  اه  یـشبح  نم  دناشوپ و  یم  شیادر  اب  ارم  ربمایپ  مدید  هک : دننکیم  لقن  هشیاع  زا  ملـسم  يراخب و 

ون ناکرتخد  ردق  سپ  دیـشاب ! رطاخ  هدوسآ  اه  یـشبح  يا  راذگب ! وخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دومرف : ربمایپ  تشادزاب و  ار  اهنآ  رمع  هک  مدرکیم .
( نامه . ) دینادب ار  شوگیزاب  هدیسر 

يراد تسود  ایآ  هک : دومرف  وا  دوخ  ای  مدرک  تساوخرد  ربمایپ  زا  نم  ای  دـیوگ : يرگید  تایاور  رد  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  و 
همادا اـه ) یـشبح   ) هدـفرا ینب  يا  دومرف : یم  هک  دوب  شا  هنوگ  رب  ما  هنوگ  داد و  رارق  دوـخ  تشپ  رد  ارم  سپ  يرآ  متفگ : ینک ؟ اـشامت 

. ورب سپ  دومرف : يرآ  متفگ : يدش ؟ ریس  دومرف : مدش و  هتسخ  هک  هاگنآ  ات  دیهد !!
(2 ! ) منیبب ار  اهنآ  مراد  تسود  دیوگ : يرگید  تایاور  رد  دندیصقر و  یم  دندمآ و  اه  یشبح  دیوگ : يرگید  تایاور  رد  و 

لوسر دروآ . رد  راصنا  زا  یکی  جاودزا  هب  ار  شنادـنواشیوخ  زا  یکی  هشئاع  تفگ : هک  دـنک  تیاور  سابع  نبا  زا  هجاـم  نبا  ننـس  رد  و 
: تفگ هشئاع  دیدرک ؟ هارمه  وا  اب  دناوخب  زاوآ  هک  ار  یـسک  دومرف : يرآ . دنتفگ : دـیدرب ؟ رهوش  هناخ  هب  ار  سورع  دومرف : دـمآ و  ادـخ 
: دـناوخب ات  دـیدومن  یم  وا  هارمه  ار  یـسک  شاک  يا  دـنرب . یم  تذـل  نانز  اـب  هملاـکم  زا  هک  دـنا  یمدرم  راـصنا  دومرف : ادـخ  لوسر  هن .

(3 . ) مکایح انایحف و  مکانیتا . مکانیتا 
تایاور نیا  یسررب 

صقر ندید  یتح  زاوآ و  انغ و  هب  نداد  شوگ  تمهت  اهنآ  رد  و  تسا . هدرک  لقن  هشئاع  هک  تسا  یناوارف  تایاور  زا  هنومن  هس  اهنت  اهنیا 
یلعج تایاور  نیا  اب  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  هشئاع  تثاـبخ  همه  زا  لوا  تاـیاور  نیا  تسا !!! هدز  ربماـیپ  هب  ار  دجـسم  رد  یـشبح  نارتخد 

زا فرحنم  ناناملسم  یتح  ناسانـش و  مالـسا  نیقرـشتسم و  لاس  دص  راهچ  رازه  زا  دعب  نالا  و  درک . ضوع  ار  ربمغیپ  كاپ  هرهچ  هنوگچ 
! دنراد ار  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يا  هرهچ  نینچ  تیالو 
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یم هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدـح  نیا  لقان  وا  دوخ  هک  تسا  هدرک  لقن  یلاح  رد  ار  ثیداحا  نیا  هشئاع  تساـج  نیا  بلاـج 
نیا هب  تسا ".و  هدومرف  مارح  ار  وا  يادـص  هب  نداد  شوگ  میلعت و  نآ و  تمیق  شورف و  دـیرخ و  ناوخ و  هزاوآ  زینک  دـنوادخ  : " دـشاب

! تسا هداد  ماجنا  مارح  لعف  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  وا  ناوریپ  هشئاع و  داقتعا  هب  بیترت 
: دیامرف یم  وا  هرابرد  دنوادخ  هک  يربمایپ 

. تسا یهلا  یحو  دیوگیم  هک  هچنآ  ره  دیوگیمن و  نخس  دوخ  ياوه  زا  وا  ینعی  یحُوی . ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو 
: دیامرف یم  نینچمه  و 

. دشاب یم  هنسح  يا  هوسا  ام  يارب  مرکا  ربمایپ  لاوقا  لاعفا و  یمامت  ینعی  ۀَنَسَح . ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 
؟  دشاب هتشاد  هقالع  نآ  هب  دشاب و  زاوآ و ... صقر و  دهاش  دناوت  یم  هنوگچ 

ایآ منادـیمن  تسا !!! هدـشیم  رازگرب  دجـسم  رد  صقر  انغ و  سلجم  دـیوگیم  نیغورد  تاـیاور  نیا  رد  هشیاـع  هک  تسا  بلاـج  نینچمه 
صقر و شیامن  يارب  ای  دوب  هدرک  انب  ناناملـسم  نووش  هرادا  مالـسا و  میلاعت  رـشنو  نآرق  تئارق  زامن و  هماقا  يارب  ار  دوخ  دجـسم  ربمایپ 

!؟  یمرگرس
*****

دنسم  - نیدیعلا ج2ص608 هالص  باتک  ملسم  حیحص  نیدیعلا ج1ص123 -  باتک  و  بقانملا ج2ص179 -  باتک  يراخب  حیحص  ( 1)
دمحا ج6ص84

نیدیعلا ج2ص608 باتک  يراخب  حیحص  ( 2)
حاکنلا ج1ص612 باتک  هجام  نبا  ننس  ( 3)

!!! دنرتاناد ربمایپ  زا  دوخ  يایند  روما  هب  مدرم 

لوغشم دید  دروخرب و  یموق  هب  ادخ  لوسر  هک : دننک  تیاور  هشئاع  کلام و  نب  سنا  زا  دمحا  دنـسم  هجام و  نبا  ننـس  ملـسم و  حیحص 
دیکـشخ و لاس  نآ  لوصحم  دـیوگ : دـهد ! وکین  لوصحم  دـینکن  ار  راک  نیا  رگا  تفگ : اهنآ  هب  دنتـسه  امرخ  ناتخرد  رب  یناـشفا  هدرگ 

دوخ ياـیند  روما  هب  امـش  تفگ : ناـنچ ! نینچ و  دـنتفگ : دوـش ؟ یم  هچ  ار  امـش  ياـهلخن  تفگ : دروـخرب و  ناـنآ  هب  هراـبود  دـش . تسپ 
(4 !) دیرتاناد

ثیدح نیا  یسررب 
رن لخن  هفوکش  اب  هدام  لخن  هفوکش  دراد و  هدام  رن و  لخن  تخرد  هک  دناد  یم  دنک  یگدنز  امرخ  لخن  ياراد  ياهنیمزرـس  رد  سک  ره 

دوش یم  هنوگچ  لاح  تسین . ندروخ  لباق  دوش و  یمن  مکحم  شا  هتسه  هدش و  هدیکـشخ  نآ  يامرخ  هنرگ  و  دهد . رمث  ات  دوشیم  روراب 
؟! دشاب هدنام  هدیشوپ  هدوب  اه  لخن  نیمزرس  برعلا و  ةریزج  نانکاس  زا  هک  ادخ  لوسر  رب  عوضوم  نیا  هک 

تـسا نآ  حیحـص  هکلب  تسین . نینچ  هن  دنا ؟ هدرکن  ربخ  اب  نآ  زا  ار  وا  هنیدم  راصنا  هنوگچ  هتـسناد  یمن  ار  نآ  ربمایپ  هک  لاحم  ضرف  رب 
: دنیوگب هداد و  رارق  زیواتسد  دنس و  ار  نآ  هک  تسا  نآ  ادخ  لوسر  هب  ناتساد  نیا  نداد  تبسن  زا  ییاهن  فده  دوش : هتفگ  هک 

ات دـنرتاناد ! ادـخ  لوسر  زا  ایند  روما  هب  رـشب  دارفا  رگید  هک  دـننک  تیاور  وا  زا  دـیرتاناد "و  ناتیایند  روما  هب  امـش  : " هدومرف دوخ  ربماـیپ 
رصیق راک  : " دیوگ هک  يروهشم  نخس  نامه  ددرگ . نید " روما  زا  ایند  روما  ییادج   " نآ هارمه  رگید  تایاور  اب  تیاور  نیا  بل  هجیتن و 

! ددرگ شزرا  یب  لطاب و  تادابع  زج  هب  یگمه  هللا  لوسر  تنس  ات  ادخ "!و  رب  هللا  راک  راذگاو و  رصیق  هب  ار 
یم یفرعم  ام  يارب  لاوقا  لاعفا و  یمامت  رد  اوشیپ  هوسا و  ناونع  هب  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میرک  نآرق  دش  هتفگ  هک  روطنامه 

. دشاب ربخ  یب  ایند  روما  زا  دناوتیمن  يربمایپ  نیچمه  و  دنک .
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*****
هجام ج2ص852 ح2470 و 2471 نبا  ننس  دمحا ج1ص162 -  دنسم  لئاضفلا ج4ص1836 -  باتک  ملسم  حیحص  ( 4)

!!! درک شومارف  ار  میرک  نآرق  زا  یتایآ  ربمایپ 

ناهگان هک  داد  یم  شوگ  يدرم  تئارق  هب  دجسم  رد  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دننک  تیاور  هشئاع  زا  دوخ  دنـس  اب  ملـسم  يراخب و  حیحص 
. دروآ دای  هب  مدوب  هدرک  شومارف  هک  ار  یتایآ  داب . وا  رب  ادخ  تمحر  تفگ :

مدای هب  مدوب  هتخادـنا  نالف  نالف و  هروس  زا  هک  ار  نالف  نالف و  تایآ  هک  داب  وا  رب  ادـخ  تمحر  هک : تسا  نینچ  نیا  رگید  یترابع  رد  و 
. دروآ

(5 . ) مدوب هدرک  شومارف  نالف  نالف و  هروس  زا  ار  اهنآ  هک : تسا  نینچ  يراخب  حیحص  ترابع  رد  و 
تیاور نیا  یسررب 

دوعـسم نبا  زا  دوخ  دنـس  اب  ملـسم  يراخب و  حیحـص  هک  یلاح  رد  دـیوگ ؟ یم  نخـس  نینچ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هنوگچ  منادـیمن 
ار نآرق  تسا  هدش  شومارف  دوخ  وا  هکلب  مدرک . شومارف  ار  نالف  نالف و  هیآ  دیوگب : یسک  هک  تسا  دب  رایسب  : " تفگ هک  دننک  تیاور 

(6."  ) دوشیم اهر  نادرم  هنیس  زا  رتش  يوناز  دنب  ندش  اهر  زا  رتعیرس  نآ  هک  دیراپسب  هظفاح  هب 
میناوخ یم  وت  رب  يدوز  هب  ینعی  یـسنت " الف  کئرقنـس  : " دیامرف یم  نآرق  هک  یلاح  رد  دنک  یم  شومارف  ار  نآرق  مرکا  ربمایپ  هنوگچ  و 

هیآ 7) یلعا  هروس  . ) ینک یمن  شومارف  وت  و 
! دیازفا شا  یکاپ  تمحر و  دهد , مانشد  دنک و  تنعل  ربمایپ  ار  سک  ره 

دوب هچ  متسنادن  نم  هک  دنتفگ  ینانخس  وا  اب  دندش و  دراو  ادخ  لوسر  رب  رفن  ود  تفگ : هک  دنک  تیاور  هشیاع  زا  دوخ  حیحص  رد  ملـسم 
دننامه يزیچ  هک  یـسک  هللا ! لوسر  اـی  متفگ : دـنتفر  نوریب  هک  یماـگنه  داد . مانـشد  درک و  تنعل  ار  ود  نآ  اـت  دـندروآ  مشخ  هب  ار  وا  و 

مانشد دیدومرف و  نعل  ار  ود  نآ  متفگ : دوب ؟ هچ  دیـسر  ود  نیا  هب  هچنآ  دومرف : دنیب ؟ یم  ریخ  هنوگچ  دسرب  وا  هب  دیـسر  ود  نیا  هب  هچنآ 
نعل هک  ار  سکره  سپ  مرـشب . کی  اهنت  نم  ادنوادخ ! ما : هتفگ  ما ؟ هدرک  طرـش  هچ  دوخ  راگدرورپ  اب  نم  یناد  یمن  ایآ  دومرف : دـیداد .

نآ سپ  دندرک . تولخ  ادخ  لوسر  اب  ود  نآ  دیوگ : يرگید  ترابع  رد  و  هدب . رارق  شاداپ  یکاپ و  وا  يارب  ار  نآ  مداد , مانـشد  ای  مدرک 
(7 ...) درک ناشنوریب  دومرف و  ناشتنعل  داد و  ناشمانشد  ترضح 

: تفگ دوشگ و  ار  شیاه  تسد  دـش و  هلبق  هب  ور  دـمآ و  نم  هناـخ  هب  ادر  راولـش و  زا  یـششوپ  رد  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هشیاـع  نینچمه 
یتیاور رد  و  ( 8 .) امرفم تبوقع  نآ  رطاخ  هب  ارم  مداد , رازآ  ای  مدز  هک  ار  وت  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  ره  سپ  مرـشب . کی  اهنت  نم  ادـنوادخ !

(9 .) امرفم رفیک  نآ  رطاخ  هب  ارم  مداد , مانشد  مدومن و  تیذا  هک  ار  نانموم  زا  يدرم  ره  رگید :
ثیدح نیا  یسررب 

هب دراد  یباب  دوخ  حیحص  رد  ملسم  هک  ییاج  ات  تسا  هدش  لقن  یفلتخم  صاخشا  زا  نیماضم  نیا  اب  تنـس  لها  بتک  رد  يدایز  ثیداحا 
"! دشاب تمحر  شاداپ و  یکاپ و  وا  يارب  دشابن , نآ  راوازس  وا  دهد و  شمانشد  ای  دنک  شتنعل  ربمایپ  هک  یسک  باب   " مان

: دیامرف یم  تحارص  هب  نآرق  هک  دندرک  لعج  ار  تایاور  نیا  يو  نارکفمه  هشیاع و  یلاح  رد 
. تسا میظع  یقلُخ  ار  وت  هک  یتسار  هب  ینعی : ( 4/ ملق ) ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو 

ربارب رد  یهلا  تمحر  وـترپ  زا  ینعی : ( 159/ نارمع لآ  ...) ِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنال  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر  اـِمبَف 
. دندشیم هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  لدگنس  نشخ و  رگا  يدش و  يوخشوخ ) نابرهم و  و   ) مرن اهنآ 

امـش دوخ  زا  يربمایپ  انامه  ینعی : ( 128/ هبوت ) میِحَر ٌفُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََـقل 
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. تسا نابرهم  فوؤر و  نانموم  اب  تسا و  هتسبلد  امش  هب  تخس  تسا و  نارگ  وا  رب  امش  جنر  هک  دمآ . امش  دزن 
یناطیـش ود  دنهد  یم  مانـشد  مه  هب  هک  يرفن  ود  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هکیلاح  رد  تسا , حیحـص  هشیاع  تایاور  نیا  هنوگچ  يرآ ,

(11 . ) دشابن نابزدب  شاحف  هدننک و  تنعل  هدننز و  هنعط  نموم , دندومرف : نینچمه  و  ( 10 .) دنیوگ یم  غورد  هک  دنتسه 
اصوصخم هیما و  ینب  هلا , هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اهنآ  رد  هک  دندش  وربور  یثیداحا  اب  هیما  ینب  یتقو  هک  تسا  نشور  زور  لثم  هتبلا 

رد هک  دـننزب  یتایاور  لعج  هب  تسد  هک  دنتـشادن  نیا  زج  يا  هراـچ  ( 12) دـندوب هدرک  تنعل  ار  ناورم  صاـعلا و  یبا  نب  مکح  هیواـعم و 
يارب ار  نآ  مداد , مانشد  ای  مدرک  نعل  هک  ار  سکره  سپ  مرشب . کی  اهنت  نم  ادنوادخ ! دنـشاب "  هدومرف  هللااب –  ذوعن  مرکا –  ربمایپ  اهنآ 

"! هدب رارق  شاداپ  یکاپ و  وا 
یلعج تایاور  نیا  لقن  زا  فده 

تایاور نیا  لقن  زا  هشئاع  نوچمه  مالسا  نانمشد  فده  تساجنیا  لاوس  اما  دنـشاب . یم  نشور  حضاو و  رایـسب  تایاور  نیا  ندوب  یلعج 
یم مرکا ص  ربمایپ  نانخس  هب  تبسن  نیملسم  ندرک  دامتعا  یب  نینچمه  ندرک و  شزرا  مک  یلـصا  فده  نیقی  عطق و  روط  هب  تسیچ ؟ 

. دشاب
؟ دشاب یم  تیعبت  لباق  هنوگچ  رگید  تسا  زاوآ  صقر و  قشاع  دوخ  هک  يربمایپ  اریز 

وا ات  دنک  باختنا  نیملسم  يارب  ینیشناج  دناوت  یم  هنوگچ  ای  دنک و  تموکح  دناوت  یم  هنوگچ  درادن  ییانـشآ  ایند  روما  رد  هک  يربمایپ 
؟ دریگب تسد  هب  ار  نیملسم  ییایند  روما 

تاروتـسد ماکحا و  هک  مولعم  اجک  زا  دـنک  یم  شومارف  ار  دوشیم  لزان  وا  رب  لاس  ره  هک  نآرق  ینعی  باتک  نیرتمهم  تایآ  هک  يربماـیپ 
... و دیوگیم . هابتشا  هب  ار  ادخ  ماکحا  نیملسم  هب  دنک و  یمن  شومارف  ار  دنوادخ 

فده دنکیم . دامتعا  یب  ناشیا  هب  تبسن  ار  مدرم  دروآ و  یم  نییاپ  رایسب  ار  ربمایپ ص  تیصخش  یلعج  تایاور  نیا  دیدید  هک  روطنامه 
هب هک  دـیدرک  هدـهاشم  یبوخ  هب  زاوآ " صقر و   " تایاور رد  دـشاب . یم  رکبابا  رمع و  دـننام  يدارفا  ندربالاب  ثیداحا  نیا  لقن  زا  رگید 

دنتـساوخیم دـندوب و  رفنتم  لاعفا  نیا  زا  رکبابا  رمع و  یلو  تشاد  مارح  لـعف  هب  هقـالع  رارـصا و  ربماـیپ ص  هک  دـننک  یم  ناـیب  تحارص 
!! دنریگب ار  نآ  يولج 

مرکا ربمایپ  تداهـش  زا  سپ  اهنآ  یعـس  دـنا . هدـش  نایب  تفالخ  نیبصاغ  فادـها  ققحت  ياتـسار  رد  ثیداـحا  نیا  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد 
. دنرب الاب  ار  ناشدوخ  تیصخش  یفرط  زا  دنروایب و  نییاپ  مدرم  رظن  رد  ار  ربمایپ  ماقم  هک  دوب  نیمه  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

*****
دمحا ج6ص12 دنسم  نیرفاسملا ج1ص543 -  هالص  باتک  ملسم  حیحص  نآرقلا ج3ص155 -  لئاضف  باتک  يراخب  حیحص  ( 5)

ملسم ج1ص544. حیحص  نارقلا ج3ص155 -  لئاضفلا  باتک  يراخب  حیحص  ( 6)
. یبنلا هنعل  نم  باب  ۀلصلا , ربلا و  باتک  زا  2010 ح88 – 97  یقابلادبع 4/2007 - داؤف  دمحم  قیقحت  ملسم  حیحص  ( 7)

دمحا 6/123 و 180 دنسم  ( 8)
و 107 و و 52  و 225  دـمحا 6/160  دنـسم  هشیاـع : زا  نیماـضم  نیمه  اـب  يرگید  تاـیاور  نینچمه  و 251  دمحا 6/258  دنـسم  ( 9)

نامه ص347 ح3027 نامه ص349 ح3041 و  لامعلازنک 3/348 ح3039 و 
. نکد داباردیح  دنه  پاچ  لامعلازنک 3/341  ضایع , لاح  حرش  رد  دعس 7/36  نبا  تاقبط  دمحا 4/162 ,  دنسم  ( 10)

كردتسم 1/12 و 13 رد  نآ  هب  کیدزن  و  دمحا 1/405 , دنسم  ( 11)
ظافحلا ص701-698. ةرکذت  دمحا 5/453 , دنسم  هیشاح  رد  نآ  بختنم  و  لامعلازنک 11/349 و 354 و 351 و 352 , ( 12)
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هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هشیاع  ياه  نیهوت 

ناسنا ره  هک  تسا  ياهلأسم  ناگرزب ، لباقم  رد  هکلب  ترـضح ، نآ  لـباقم  رد  بدا  تیاـعر  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  مارتحا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  اهراب  هک  مینیب  یم  هشیاـع  یناگدـنز  رد  هنافـساتم  اـما  درادـن . میلعت  هب  زاـین  دـمهفیم و  ار  نآ  یلقاـع 

رد داتفا . ناشیا  مشچ  زا  دـش و  كانبـضغ  هشیاع  رب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  يزور  لاثم : ناونع  هب  تسا . هدرک  یمارتحا  یب  نیهوت و 
(1 ( !!!؟  يربمغیپ دننک  یم  نامگ  هک  یتسه  وت  تفگ : ربمغیپ  هب  هشیاع  لاح  نآ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  ادص  ندرک  دنلب 
نوچ تسا . دنلب  هک  دینش  ار  هشیاع  يادص  دوش . دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هک  تساوخ  هزاجا  رکبوبا  دیوگیم : ریـشب  نب  نامعن 

زا عنام  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ینزیم ؟ داـیرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـس  رب  ارچ  تفگ : دـنزب و  ار  وا  تساوخ  دـش  لـخاد 
(2 . ) دش جراخ  بضغ  اب  رکبوبا  دش . هشیاع  ندروخ  کتک 

دندشیم عمج  اجنآ  اهنز  همه  بش  نآ  رد  دوب  شتبون  هک  ره  تشاد ... نز  هلآو 9  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیوگیم  سنا  نینچمه 
هک یبش  ینعی  ! ) تسا بنیز  نیا  تفگ : هشیاع  درک . زارد  وا  يوس  هب  ار  شتـسد  ربمایپ  دـش . دراو  بنیز  دوب  هشیاع  تبون  هک  بش  کـی 

دنلب ادـص  تفرگ و  الاب  هشیاع ) ربمایپ و   ) ود نآ  يوگتفگ  تشاد . زاب  تسد  ترـضح  ینزیم )! تسد  رگید  ینز  هب  ارچ  تسا  نم  تبون 
ایآ تفگ : نآ ) نمـض  رد   ) تفگ و هشیاع  هب  يدـنت  نخـس  دـش و  دراو  سپـس  دینـش  ار  ود  نآ  يادـص  تشذـگ و  اجنآ  زا  رکبوبا  دـش .

(3 ( !؟ ینکیم راتفر  ربمایپ ) اب   ) هنوگنیا
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمس  هب  يزارداپ 

( دوب لوغشم  بش  زامن  هب  ترضح  نآ  هک  هاگنآ  ینعی   ) مدیـشکیم زارد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لباقم  رد  نم  دیوگیم : هشیاع 
(4 . ) مدرکیم زارد  تساخیمرب  نوچ  مدرکیم و  عمج  ار  نآ  نم  دادیم  راشف  ار  میاپ  تفریم  هدجس  هب  هاگره 

هب ار  شیاپ  هشیاع  دـشاب و  زامن  لاـح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  بدا  تیاـعر  قیداـصم  زا  نیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  اـم  لاؤس 
؟ دشکب زارد  هک  دوبن  يرگید  لحم  ایآ  دنک ؟ هدجس  دشیمن  درکیمن  عمج  ار  شیاپ  وا  رگا  هک  يروط  هب  دنک  زارد  شفرط 

! نک هشیپ  تلادع  هللا  لوسر  ای  هشیاع :
: تفگ هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هشئاع  يزور  نینچمه 

! نک هشیپ  تلادع  هللا  لوسر  ای 
بوسحم مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  نیرتگرزب  زا  دوخ  هک  رکبوبا  یتح  هک  دوب  یگرزب  یمارتحا  یب  نیهوت و  ردـق  نیا  نخـس  نیا 

(5 ! ) دنز یم  یلیس  ار ) دوخ  رتخد   ) هشئاع ارجام  نیا  زا  سپ  دش  یم 
يرگید هشئاـع و  یکی  دـننک . نیهوـت  هنوـگنیا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  هک  دـندرک  تارج  رفن  ود  اـهنت  هک  تساـجنیا  بلاـج 

. درک لصاو  كرد  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناورهن  گنج  رد  دوب و  جراوخ  زا  ۀیدثلاوذ  ۀیدثلاوذ .
: تفگ نینچ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  زین  ۀیدثلاوذ 

( لدعتام هللاو   ) یتسین لداع  هک  مسق  ادخ  هب 
: دنتفگ وا  باوج  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(6 ( ) لدعا مل  اذا  لدعی  نمف  کحی  ( ؟ یناد یمن  لداع  ار  نم  رگا  تسا  لداع  یسک  هچ  سپ 
هب ار  میظع  هنتف  ود  اهنآ  يودره  و  دندرم . مالسلا  هیلع  یلع  الوم  ضغب  اب  دندیگنج و  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  اب  ۀیدثلاوذ ) هشئاع و   ) ود ره 

. ناورهن لمج و  دنتخادنا = هار 
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*****
هحفص 238 بولقلا  ۀفـشاکم  باتک  باـب 94  رد  و  هحفـص 35 ، یلازغ ، مولعلا  ءایحا  مود  دـلج  حاـکن ، بادآ  باـتک  رد  تیاور  نیا  ( 1)

تسا هدمآ 
. حازملا یف  ءاج  ام  باب  بدألا ، باتک  ص 300 ، ج 4 ، دواد ، یبأ  ننس  ( 2)

ح 46. باب 13 ، عاضرلا ، باتک  ص 1084 ، ج 2 ، ملسم ، حیحص  ( 3)
باتک ص 81 ، و ج 2 ، ةأرملا ،» فـلخ  عوـطتلا   » و شارفلا » یلع  ةالـصلا  : » ياـهباب ةالــصلا  باـتک  و 137  يراخب 1/107  حیحـص  ( 4)

نم باب  ةالصلا ، باتک  ص 189 ، ج 1 ، دواد ، یبأ  ننـس  ةالـصلا . یف  لمعلا  نم  زوجی  ام  باب  ةالـصلا ،... یف  دیلا  ۀناعتـسإ  باب  ۀعمجلا ،
ح 167 و 168. باب 120 ، ةراهطلا ، باتک  ص 126 ، ج 1 ، یئاسن ، ننس  ح 712 و 713 . ةالصلا ، عطقتال  ةأرملا  لاق 

یناکوش 5/255 ریدقلا  حتف  دعس 8/161 -  نبا  تاقبطلا  لامعلازنک 7/294 -  یبطرقلا 18/202 -  ریسفت  ( 5)
ملسم 2/744 حیحص  يراخب 3/1321 -  حیحص  ۀباصالا 2/44ح1666 -  يربطلا 4/76 -  خیرات  ( 6)

! رحس لاگنچ  رد  ادخ  ربمایپ  هشئاع :

تسد زا  ار  دوخ  یلومعم  كاردا  رحس ، رثا  رد  هک  يروط  هب  دندرک  رحِس  ار  ربمایپ  تسا : هدش  لقن  هشیاع  زا  ملسم  يراخب و  حیحـص  رد 
و دوب . هدروخن  هک  یتروص  رد  هدروخ ، اذـغ  تشادـنپ  یم  ـالثم  تسا . هداد  ماـجنا  درک  یم  لاـیخ  دوب  هدرکن  هک  ار  يراـک  و  دوـب . هداد 

. دوب نینچ  رحس  نآ  رثا  و ... دوب . هدناوخن  زامن  هکیلاح  رد  هدناوخ  زامن  درک  یم  لایخ 
و دنتـسشن . نم  ياپ  نییاپ  رـس و  يالاب  دـندمآ  هتـشرف  ود  هشیاع ! يا  تفگ : نم  هب  زور  کی  هکنیا  ات  تشاد ، همادا  ناـنچمه  تـالاح  نیا 

رگید هتـشرف  دوش ؟ یم  هچ  ار  وا  دیـسرپ : اپ  نییاپ  هتـشرف  زا  دوب  هتـسشن  نم  رـس  يالاب  هک  هتـشرف  نآ  دـنداد . ربخ  نم  هب  ار  لاح  تقیقح 
هخاش اب  داد : باوج  دـنا ؟ هدرک  شرحـس  هچ  اـب  دیـسرپ : تسا ! هدرک  رحـس  ار  وا  يدوهی  مصعا  نبدـیبل  دـنا . هدرک  شرحـس  داد : باوج 

زیچ دنچ  و  امرخ ، ناتخرد 
. تسا ناورا  يذ  هاچ  رد  داد : باوج  تساجک ؟ دیسرپ : تسا . هتفرگ  ماجنا  رحس  اهنیا  هعومجم  اب  تفگ : و  درب ، مان  هک  رگید 

رییغت رحـس  نآ  رثا  زا  ردـق  نآ  هاچ  نآ  بآ  هشیاع ! يا  تفگ : سپـس  تشگرب . تفر و  هاچ  نآ  رـس  رب  شیوخ  باحـصا  اب  ربمایپ  هاـگنآ 
هدـمآ رد  ناطیـش  رـس  تروص  هب  همه  دـندوب . نآ  نوماریپ  هک  ییامرخ  ياهتخرد  ياه  هخاش  و  دوب . هدـمآ  رد  انح  گنر  هب  هک  دوب  هتفای 

. دندوب
ریثات ربمایپ  رب  رحـس  ردق  نآ  دـیوگ : یم  تیاور  دوش . یم  رتراکـشآ  نآ  حـبق  و  دـیآ . یم  رد  يرتدـب  تروص  هب  هلاسم  رگید  تیاور  رد 

(1 ! ) دوبن نینچ  هک  یتروص  رد  تسا . هدش  رتسب  مه  شنارسمه  زا  نت  کی  اب  تشادنپ  یم  هاگ  هک  دوب  هتشاذگ 
دندز یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اصوصخم  ءایبنا و  هب  نیکرشم  رافک و  هک  تسا  یتمهت  نامه  اقیقد  نونجم ، هدش و  رحس  تمهت 

: دندرک یم  نایب  دوخ  نامیا  مدع  تلع  ار  نآ  و 
یـصخش زج  مرکا ص ) ربمایپ   ) امـش هک  دـنیوگ  راکمتـس  مدرم  نآ  ینعی : ( 47/ ءارـسا . ) اروُحْـسَم اًـلُجَر  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  ْذِإ 

! دینکیمن يوریپ  ار  هدزرحس  نوتفم و 
هدش رحس  ار  وت  نم  یـسوم  يا  تفگ : نوعرف  ینعی : ( 101/ ءارسا  ) ًاروُحْسَم یـسُوم  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  َُهل  َلاقَف  دیامرف : یم  نینچمه  و 

. مینادیم ساوحلا  لتخم  و 
دنتفگ و  ینعی : ( 36/ تافاص . ) نُونْجَم ٍرِعاِشل  اِنتَِهلآ  اوُکِراَتل  اَّنِإ  َأ  َنُولوُقَی  َو  دنتفگ : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  باطخ  رافک  و 
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!؟ میرادرب دوخ  نایادخ  زا  تسد  ياهناوید  رعاش  رطاخ  هب  ام  ایآ 
اریز تفر . یم  لاوـس  ریز  ربماـیپ  تلاـسر  توـبن و  لـصا  هاـگنآ  تشاد ، تقیقح  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  هشیاـع  تـمهت  رگا 

مولعم اجک  زا  تسین . وا  هب  يدامتعا  چـیه  دـهد  یم  ماـجنا  راـک  هچ  دـیوگ و  یم  هچ  هک  دـمهفن  دوش و  رحـس  تسا  نکمم  هک  يربماـیپ 
مرکا ربمایپ  دیامرف : یم  نآرق  هکنیا  رب  هفاضا  تسا . هدوبن  نونجم  هدش و  رحس  یمالسا  ماکحا  حیرـشت  ای  مدرم و  رب  نآرق  ندناوخ  ماگنه 

. ریغ دیوگ و ال  یم  یهلا  یحو  زا  نخس  دیاشگ  یم  بل  هاگره  دیوگ و  یمن  نخس  سوه  يوه و  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
*****

رحسلا 7/137 و جرختسی  له  باب  رحسلا  باب  بلطلا  باتک  و  قالوب ، هدونج 4/122 چ  سیلبا و  ۀفص  باب  قلخلا  ءدب  باتک  يراخب  ( 1)
رحسلا 2/1173 باب  بطلا  باتک  هجام  نبا  مالسلا ج43 ، باتک  ملسم  يربکلا 2/4 ، تاقبطلا  دمحا 6/50 و 96 و 63 و 55 ، دنسم  ، 138

ح3545.

هشیاع طسوت  مرکا  ربمایپ  تثعب  فیرحت 

! دشاب تسرد  دناوت  یمن  هجو  چیه  هب  هک  تسا  دایز  يردقب  تسا  هدرک  لقن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  زا  هشیاع  هک  یثیداحا 
هّللا یّلص  ربمغیپ -  هب  هک  يا  هبترم  نیلوا  تفگ : هشیاع  هک  دنا  هتشون  دوخ  حیحـص  بتک  رد  نارگید  يراخب و  هک  تسا  یثیدح  هلمج  زا 
. دوب نشور  قداص  حبص  لثم  دید  یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  یباوخ  ره  نوچ  دوب ، هحلاص  يایؤر  دش ، یحو  هلآو -  هیلع 

: تفگ دـیدرگ و  لزاـن  يو  رب  یحو  هتـشرف  هک  دوـب  اـجنآ  رد  درک . یم  توـلخ  ارح  راـغ  رد  درک و  ادـیپ  لـیامت  يریگ  هشوـگ  هب  سپس 
ارم زاـب  مناوخب . مناوت  یمن  متفگ  ناوخب ! تفگ : درک و  اـهر  سپـس  درـشف ، تفرگ و  ارم  سپ  مناوخب . مناوت  یمن  تفگ : ربـمغیپ  ناوـخب .

گرزب تیادخ  هک  ناوخب  دیرفآ . هفطن  زا  ار  ناسنا  هک  ییادخ  دـیرفآ . هک  تیادـخ  مان  هب  ناوخب  تفگو : درک  اهر  داد و  راشف  تفرگ و 
. تسا

ارم تفگو : دـش  دراو  دـلیوخ  رتـخد  هجیدـخ  شا  هجوز  رب  دوـب ! برطـضم  تخـس  تشگرب و  اـجنآ  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ - 
. دیناشوپب دیناشوپب ،

! مناساره مدوخ  تشونرس  زا  دومرف : درک ، لقن  هجیدخ  يارب  ار  نایرج  یتقو  دندناشوپ ، ار  ترضح 
. يرابدرب زاون و  فیعض  یتسه ، همه  هجوتم  ینک و  یم  یکین  ناشیوخ  هب  تبسن  وت  شابن ، ناساره  هن ، تفگ : هجیدخ 

ینید باتک  دوب و  هدش  ینارـصن  هک  درب  لفون  نب  ۀـقرو  شمع  رـسپ  دزن  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هجیدـخ  دـیوگ : هشیاع 
نامه نیا  تفگ : هجیدخ  هب  وا  دوب . هدش  انیبان  رخآ ، رد  هک  دوب  لاسنهک  يریپ  يو  دوب . هتشون  ار  لیجنا  زا  یتمسق  تشون و  یم  ار  يربع 

نم دروآ ، یم  نوریب  یتسرپ  تب  زا  ار  وت  موق  وا  هک  یتقو  شاک  مدوب !؟ یناوج  ناوا  رد  شاـک  دـش . لزاـن  یـسوم  رب  هک  تسا  يا  هتـشرف 
(1 . ) مدوب هدنز 

هدمآ دورف  يو  رب  هکنآ  زا  دعب  هتشرف  توبن و  رما  رد  زونه  اهفرح  نیا  همه  زا  دعب  هّللاب -  ذایعلا  ربمغیپ -  دیوگ : یم  ًاحیرص  هک  دینیب  یم 
جاتحم دنک و  عیجشت  ار  وا  هک  تشاد  شا  هجوز  هب  زاین  هدرک ، ادیپ  هک  یـساره  میب و  زا  و  دراد . کش  وا ، رب  لوزن  زا  دعب  نآرق  هرابرد  و 

شا هدنیآ  زا  ار  وا  و  دروآ ! رد  بارطـضا  زا  ار  شلد  دنک و  خسار  ار  وا  مدق  هک  دوب  هدش  یحیـسم  یلهاج  يانیبان  نیگمغ  لفون  نب  ۀقرو 
زا ناوت  یم  ایآ  دشاب  هتـشاد  دیدرت  کش و  دوخ  توبن  رما  رد  ربمایپ  دوخ  رگا  هک  تساجنیا  لاوس  دروآ . یم  هار  هب  ار  موق  هک  دـهد  ربخ 

یّلص ادخ -  لوسر  هب  نآ  تبسن  دور و  یم  رامش  هب  تالاحم  ءزج  اهنیا  همه  اعطق  دنشاب !؟ هتـشاد  شتوبن  هب  نیقی  هک  تشاد  راظتنا  مدرم 
. تسا عونمم  هلآو -  هیلع  هّللا 
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رد ناوخب  ار  يزیچ  دیوگ : یم  هک  دیمهف  روط  نیا  ربمغیپ  یلو  دناوخب ، دنک  یم  توالت  وا  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  هتـشرف  دوصقم  اریز 
شرودقم هک  دـنک  یم  يزیچ  هب  فیلکت  ار  وا  هتـشرف  هک  درک  روصت  ربمغیپ  هّللاب -  ذایعلا  ییوگ -  دـناوخب . تسناوت  یمن  وا  هک  یتروص 

. تسا لاحم  رود و  ربمغیپ  تحاس  زا  زین  اهنیا  همه  و  تسین .
ای درواین ؟ رد  رـس  هتـشرف  باـسح  زا  هک  تسا  ربمغیپ  هتـسیاش  اـیآ  تسا . یهارمگ  تلالـض و  ثیدـح ، نیا  ياوتحم  هک  تسین  يدـیدرت 

!؟ دشاب ناوتان  تسا ، هدرک  یحو  دنوادخ  هچنآ  يادا  زا  هتشرف  هک  تسا  هتسیاش 
*****

ریسفت رد  ملسم . حیحص  نامیا  باب  رد  حیحص و  موس  دلج  رد  أرقا  هروس  ریـسفت  رد  و  یحو ) زاغآ  باب :  ) لوا دلج  يراخب ، حیحـص  ( 1)
. تسا هدمآ  مه  ییاسن  يذمرت و  حیحص  زا  روبزم  هروس 

هشیاع طسوت  مرکا  ربمایپ  هب  رکبوبا  هیبشت 

: دوب هدش  هدورس  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دروم  رد  هک  دناوخ  یم  شردپ  يارب  ار  يراعشا  هشیاع  رکبابا ، گرم  ماگنه 
. دنک یم  تیامح  یتسرپرس و  ار  ناجاتحم  نامیتی و  و  دنریگ . یم  هرهب  نآ  زا  یناراب  ياهربا  هک  دراد  ینارون  یتروص 

(1 . ) تسا هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صوصخم  تافیصوت  نیا  تفگ : هشیاع  هب  رکبوبا  راعشا ، نیا  ندینش  اب 
جهن مود  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  هک  دـنک  یم  هیبشت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  رکبوبا ، دوخ ، ردـپ  یلاـح  رد  هشیاـع 

: دندومرف هغالبلا 
ناشیا اب  ناوتیمن  ار  سک  چـیه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يالاب  ماقم  تلزنم و  رطاخ  هب  ینعی  ٌدَـحَأ . ِۀَّمُْألا  ِهِذَـه  ْنِم  ٍدَّمَُحم ص  ِلِآب  ُساَُقی  َال 

. درک هسیاقم 
*****

دعس 3/198 نبا  تاقبطلا  ( 1)

هلا هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لتاق  وا  نایفارطا  هشیاع و 

؟؟؟  هلا هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تلحر  ای  تداهش 
يِزْجَیَسَو اًْئیَش  َهّللا  َّرُضَی  نَلَف  ِْهیَبِقَع  َیَلَع  ِْبلَقنَی  نَمَو  ْمُِکباَقْعَأ  یَلَع  ُْمْتبَلَقنا  َِلُتق  َْوأ  َتاَّم  نِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  َّالِإ  ٌدَّمَُحم  اَمَو 

هیآ 144 نارمع  لآ  َنیِرِکاَّشلا . ُهّللا 
رب بقع  هب  امـش  دوش ، هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  دـندوب ؛ زین  يرگید  ناگداتـسرف  وا ، زا  شیپ  و  تسادـخ ؛ هداتـسرف  طقف  ص ]  ] دـمحم

ادـخ هب  زگره  ددرگ ، زاب  بقع  هب  سک  ره  و  دومن ]؟ دـیهاوخ  تشگزاب  رفک  ّتیلهاـج و  نارود  هب  هدرک  اـهر  ار  مالـسا  و  [ ؟ دـیدرگیم
. داد دهاوخ  شاداپ  ار  ناگدننک ] تماقتسا  و   ] نارکاش يدوزب  دنوادخ  و  دنزیمن ؛ يررض 

: هلمج زا  دنا  هدرک  رکذ  رتاوتم  ثیداحا  اب  ار  نآ  دنا و  هدرک  دییات  ار  مس  هلیسوب  ادخ  لوسر  گرم  ثیدح  هریس و  ياهباتک 
(1 . ) تسا هدبع  نبا  لوق  نیا  دوب . هلاس  هس  تصش و  تشذگرد و  مومسم  ربمایپ ص  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  دیوگیم  دعس  نبا 

هس تصـش و  هک  یلاح  رد  تشذگرد  يرجه  مهد  لاس  رد  رفـص  هام  زا  هدنامیقاب  بش  ود  هبنـشود  زور  هنیدم  رد  وا  دیوگیم : دیفم  خیش 
(2 . ) تشاد لاس 
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(3 . ) دنکیم رکذ  مس  هلیسو  هب  ار  ادخ  لوسر  تداهش  یلح  همالع 
(4 .) تشذگرد مومسم  هنیدم  رد  ربمایپ ص  تسا : هدمآ  هاورلا  عماج  باتک  رد 

(5 . ) تشذگرد مومسم  يرجه  مهد  لاس  رد  رفص  هام  زا  هدنامیقاب  بش  ود  ادخ  لوسر  دیوگیم : یسوط  خیش 
رتبوبحم میارب  تسا  هدـش  هتـشک  ادـخ  لوسر  هک  مروخب  مسق  راب  رگا 9 تفگ : يو  هک  تسا  هدرک  تـیاور  دوعـسم  نـب  هللادـبع  زا  یقهیب 

(6 . ) تسا هداد  رارق  دیهش  ربمایپ  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  تهج  هب  تسا  هدشن  هتشک  وا  هک  مروخب  مسق  رابکی  هکنیا  زا  تسا 
مس اب  رکبوبا  ادخ و  لوسر  مسق  ادخب  تسا : هتفگ  یبعـش  دیوگیم : هک  اجنآ  تسا . هدرک  دییات  ار  ادخ  لوسر  ندش  هتـشک  روباشین  مکاح 

(7 . ) دش هتشک  ریشمش  اب  یلع  نب  نیسح  مس و  اب  یلع  نب  نسح  دندش و  هتشک  ریشمش  اب  بلاطیبا  نب  یلع  نامثع و  رمع و  دندش و  هتشک 
هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  دیکات  دییات و  وا  دوخ  اما  هدرک  بیذکت  ار  ربیخ  يدوهی  نز  مس  اب  ربمایپ  ندش  هتـشک  دوعـسم  نبا 

(8 ( ) دینک هجوت  . ) تسا هدش  هتشک  يرجه  هنس 11  رد 
( تیب لها   ) ام زا  سک  چیه  دـندومرف : نینچمه  و  ( 9 . ) دوشیم دیهـش  هکنآ  رگم  تسین  وا  یـصو  ای  يربمایپ  چیه  دومرف : ادخ ص  لوسر 

(10 . ) دوب دهاوخ  لوتقم  ای  مومسم  هکنآ  رگم  تسین 
؟؟؟  دنا هدناسر  تداهش  هب  ار  ناشیا  ینامز  هچ  رد  یسک و  هچ  یلو  تسا . یعطق  مس  طسوت  لوسر  ترضح  تداهش  سپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تداهش  نامز 
. تسا هتفه  ود  تسا  هدـش  ناـیب  لوسر  ترـضح  تداهـش  هماـسا و  يربهر  هب  ماـش  هب  هلمح  ناـمرف  نیب  هک  ار  يا  هلـصاف  نیرتشیب  ارهاـظ 

دعـس نبا  يربکلا  تاقبطلا  منکیم : تیافک  رداصم  نایب  هب  هدـنب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  ندوب  دایز  لـیلد  هب  يدقاو ج1ص126 ) يزاغملا  )
. مود دلج  رثالا  نویع  لوا و  دلج  فارشالا  باسنا  ماشه و  نبا  هریس  مود و  دلج 

لاس 11 رد  ناشیا  تداهـش  تسا . هدـش  نایب  تداهـش  ماش و  هب  هلمح  روتـسد  نیب  هلـصاف  زور  یلا 14  هلـصاف 12  رداصم  نیا  یمامت  رد 
. تسا هدوب  یگلاس  هس  تصش و  نس  رد  يرجه و 

. دندوب هداد  ربخ  ریدغ  رد  ناشدوخ  عوقولا  بیرق  تداهش  زا  متفگ  هک  روطنامه  لوسر ص  ترضح  هک  ییاجنآ  زا  الوا :
. تسا هدوبن  هماسا  يربهر  هب  ماش  هب  هلمح  روتسد  ریدغ و  نیب  يدایز  ینامز  هلصاف  ایناث :

. تشاد رارق  هنیدم  زا  يرود  هلصاف  رد  ماش  نیمزرس  اثلاث :
. دوب هدش  یفرعم  نیشناج  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ریدغ  رد  اعبار :

تـسد زا  دنوشن  اوسر  هک  يا  هنوگ  هب  يرـس  روط  هب  دنناوتب  ات  دندز  زاب  رـس  هماسا  هاپـس  هب  نتـسویپ  زا  نایفارطا  نارگید  رمع و  رکبوبا و 
. دننک ارجا  ترضح  تداهش  زا  دعب  رد  ار  دوخ  موش  ياه  هشقن  دنوش و  صالخ  ربمایپ ص 

هلاو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لتاق  وا  نایفارطا  هشیاع و 
يربکلا تاقبطلا  . ) دوب راد  هزور  وا  هک  یلاح  رد  دـندناروخ  وراد  وا  هب  اهنز  دـمآ  شوه  هب  نوچ  دـش و  شوهیب  سپ  تسا : هدـش  تیاور 

ج2ص235)
ندرک هراشا  هب  درک  عورش  سپ  میداد  وراد  شا  يرامیب  ماگنه  رد  ادخ  لوسر  هب  ام  تسا : هدمآ  هشیاع  زا  ملسم  يراخب و  تیاور  ود  رد 

. دیهدن وراد  نم  هب  هک  ام  هب 
زا ضیرم  تیهارک  دـیهدن ) یتـیمها  : ) هدـمآ نـینچنیا  تاـیاور  یـضعب  رد  تـسا . رفنتم  وراد  زا  يراـمیب  ره  تـسین ) يا  هلئـسم  : ) میتـفگ

! تساود
روضح امـش  راـنک  رد  هک  ساـبع  میوـمع  زجب  دروـخب  وراد  دـیاب  نم  مشچ  ربارب  رد  تسا  هناـخ  رد  سکره  دوـمرف : ربماـیپ  دـعب  یکدـنا 

(11 . ) تشادن
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يوه و يور  زا  ربمایپ ص  هک  هدومرفن : نآرق  رگم  تسا ؟  هدـشن  بجاو  نآرق  صن  قبط  یلاح  ره  رد  لوسر  ترـضح  تعاطا  رگم  الوا :
روتـسد فالخ  هکلب  درکن و  تعاطا  هشیاـع  دـنهدن  ار  مس )  ) وراد وا  هب  هک  دنتـساوخ  ترـضح  یتقو  ارچ  سپ  دـیوگیمن ؟  نخـس  سوه 

هدیاف ادخ ص  لوسر  ایآ  دیوگ !!! یم  نایذـه  هللااب  ذوعن  ربمایپ ص  هک  دوب  هدرک  لایخ  رمع  دـننام  زین  هشیاع  راگنا  درک ؟  لمع  ترـضح 
؟  دندادیم صیخشت  اهنآ  دادیمن و  صیخشت  ار  دوخ  تحلصم  ربمایپ  ایآ  و  دنتسنادیم ؟  اهنآ  تسناد و  یمن  ار  وراد 

وراد نآ  هک  دنتـسنادیم  ترـضح  دراد  نیا  هب  هراشا  دـنروخب ) وراد  نیا  زا  نم  مشچ  ربارب  رد  هناخ  لـها  همه   ) ترـضح رخآ  هلمج  اـیناث :
هدوب وراد  رگا  تسا : هدوب  نینچنیا  ترـضح  روظنم  اذهل  دنـشکب . ار  ترـضح  نآ  طسوت  دنتـساوخیم  هک  تسا  هدوب  مس  هکلب  تسا  هدوبن 

. دندروخن نآ  زا  دوبن و  وراد  هک  دنتسنادیم  ناشدوخ  یلو  دیروخب !!! نآ  زا  تسا 
اب یـسک  هچ  دومرف : دمآ  شوه  هب  نوچ  دوب و  شوهیب  هکیلاح  رد  دندناروخ  اود  وا  هب  دـیوگیم : يزوج ج1 ص66  نبا  يوبنلا  بطلا  رد 

هشیاع هک  هدمآ  حیحـص  تایاور  رد  و  درک . هراشا  هشبح  يوس  هب  تسد  اب  دنا و  هدمآ  اجنآ  زا  هک  تسا  یئاهنز  راک  نیا  درک . نینچ  نم 
. دندوب یشبح  هصفح  و 

مـس دنا . هدرک  مومـسم  دندناروخیم  مس  ناشنارهوش  هب  هیـشبح  نانز  هک  یـشور  هب  ار  وا  هک  تسادخ  لوسر  يوس  زا  يرگاشفا  کی  نیا 
. دنا هدوب  مس  عاونا  هدبعش و  رحس و  رد  صصختم  اهیشبح  زا  یضعب  تسا و  هدوب  روهشم  فورعم و  زین  هشبح 

روطنامه دش  هتشک  ای  تشذگرد  ربمایپ ص  دینادیم  دومرف : ترضحنآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـشب  نب  دمـصلادبع 
هشیاع و  ) نز ود  نآ  دـش . مومـسم  گرم  زا  لبق  وا  دـیدرگیم ). زاـب  تیلهاـج  هب  دوش  هتـشک  اـی  درذـگرد  وا  رگا  : ) دـیامرف یم  ادـخ  هک 

(13 . ) دندناشون مس  وا  هب  هصفح  هشیاع و  تسا : هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  ( 12 . ) دندناشون مس  وا  هب  هصفح )
. دندوب هدش  تسدمه  ترضح  نآ  ندومن  مومسم  رب  هصفح ) هشیاع و  رمع , رکبوبا ,  ) رفن راهچ  ره  هک  تسا  هدمآ  راونالاراحب  تیاور  رد 

راونالاراحب 22/239 و 246) )
(14 .) دنا هدوب  رثؤم  ربمایپ  تداهش  رد  مس  ود  ره  هک  دراد  لامتحا  دیوگیم : یسلجم  همالع  و 

رکبوبا  ) بصاغ میژر  نارس  دندناشون . وا  هب  شتایح  رخآ  ياهزور  رد  هک  یمـس  يرگید  تسا و  ربیخ  مس  یکی  مس  ود  زا  همالع  روظنم 
ار هنحـص  دنداتفا و  اپ  تسد و  هب  دوشن  شخپ  هعماج  رد  لوسر  ترـضح  نیلتاق  ناونع  هب  اهنآ  مسا  هکنیا  يارب  ناشنارتخد و )... رمع و  و 
وا کنیا  هک  تسا  هدوب  يرجه  متفه  لاس  رد  ربیخ  مس  رثا  نیا  اما  هدش  مومـسم  ادخ  لوسر  هک  تسا  تسرد  دنتفگ : دندرک و  دولآ  رابغ 

هثداح هدش و  هتـشک  يرجه  لاس 11 رد  ادـخ  لوسر  اریز  دریذـپ  یمن  ار  یهاو  هناهب  نینچ  یلقاـع  چـیه  هتبلا  تسا !!! هدروآرد  ياـپ  زا  ار 
نآ زا  دـش و  هاگآ  لـیئربج  طـسوت  ربیخ  ماـعط  تیمومـسم  زا  ادـخ ص  لوسر  هتـشذگ  نآ  زا  تسا !!! هداـتفا  قاـفتا  متفه  لاـس  رد  ربیخ 

. دـناروخ ترـضح  هب  ار  نآ  روز  هب  هکلب  تشاذـگن  ربمایپ  دوخ  راـیتخا  هب  ار  مس  ندروخو  تفرگ  تربع  هعقاو  نآ  زا  زین  هشیاـع  دروخن .
دننک تمواقم  دنتسناوتن  فعض  رطاخ  هب  ترضح  دش و  هدناروخ  وا  هب  هشیاع  طسوت  هک  مس  نیرخآ  رطاخ  هب  ترضح  تداهش  اعطق  سپ 

. دندیسر تداهش  هب  و 
*****

يولع ص6 دمحم  نب  دمحم  باسنالا . یف  ددجملا  ( 1)
یلح ج2ص887 بلطملا  یهتنم  دیفم ص456 و  خیش  هعنقملا  ( 2)

یلح ج2 ص887 بلطملا  یهتنم  ( 3)
یلیبدرا ج2ص463 یلع  دمحم  هاورلا  عماج  ( 4)

راونالا ج22ص514 راحب  ماکحالا ج6ص1 و  بیذهت  ( 5)
یقشمد ج4ص449 ریثک  نبا  هیوبنلا  هریسلا  ( 6)
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ج3ص60 كردتسملا . ( 7)
هیاهنلا ج6ص317و322 هیادبلا و  ریثک ج4ص449 و  نبا  هیوبن  هریسلا  ( 8)

راونالاراحب ج17ص405و ج40ص139 تاجردلا ص148و  رئاصب  ( 9)
هیقفلا ج4ص17 هرضحیال  نم  راونالاراحب ج45ص1 و  هعیشلا ج14ص2 و  لئاسو  یمق ص 162 و  زارخ  - رثالا هیافک  ( 10)

تیاور نیا  تسا : هتفگ  يراخب  يربط ج2ص438 –  خیرات  ملسم ج7 ص 24و194 - ننس  يراخبلا ج7ص17 و ج8ص40 و  ننس  ( 11)
دمحا 6/35 دنسم  یقشمد 4/449 –  ریثک  نبا  ۀیوبنلا  ةریسلا  تسا : هدرک  تیاور  هشیاع  زا  شردپ  زا  ماشه  زا  دانز  یبا  نبا  نینچمه  ار 

28ص21 جو راونالاراحب ج22ص516  یشایعلا ج1ص200 و  ریسفت  ( 12)
راونالاراحب ج22ص516 ( 13)
راونالاراحب ج22ص516 ( 14)

! هشیاع طسوت  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رتشیب  مهف  ياعدا 

یم ناشن  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  یناوارف  ثیداحا  هطبار  نیا  رد  و  درادن . یلاکشا  دجسم  هب  اهنز  ندمآ  هک  دندقتعم  تنـس  لها  زورما  هب  ات 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  دوخ  هلمج  زا  دنتـسناد . یم  زئاج  ار  هلاسم  نیا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنهد 

نیعولطلا نیب  یکیرات  رد  هدـناشوپ و  ار  دوخ  هکیلاح  رد  اهنز  دـشیم  مامت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  حبـص  زاـمن  هاـگره  دـندومرف : هلا 
(1 . ) دنتشگیم رب  دندشیمن  هتخانش 

ناتیاهنز دومرفیم : هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  رمع  نب  هّللا  دبع  رسپ  ملاس ، نینچمه 
درک وا  هب  ور  هّللا  دبع  میریگیم . ار  اهنآ  يولج  مسق  ادخ  هب  تفگ : رمع - نب  هّللا  دبع  رگید  رسپ   - لالب دیرادن . زاب  دجسم  هب  نتفر  زا  ار 

منکیم و لقن  وت  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ : و  مدوب ، هدینشن  وا  زا  ار  نآ  لثم  زگره  هک  داد  وا  هب  یتشز  مانـشد  و 
(2 ! ) میریگیم ار  اهنز  يولج  مسق  ادخ  هب  یئوگیم  وت 

ینعی (. 3 ...« ) لیئارـسا ینب  ءاسن  تعنم  امک  نهعنمل  ءاسنلا  ثدحأ  ام  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  كردأ  ول  : » دـیوگ یم  هشیاع  یلو 
ینب نانز  هک  هنوگنامه  تشادیم  زاـب  دجـسم ) هب  نتفر  زا   ) ار اـهنآ  دـننکیم  هچ  اـهنز  هک  دـیدیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا 

. دندش هتشاد  زاب  لیئارسا 
اذلف دنیامن . یم  غالبا  مدرم  هب  دننک و  یم  ذخا  یحو  تروص  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  ار  تاروتـسد  ماکحا و  ءایبنا  هک  میدقتعم  ام 

دنوادـخ روتـسد  مکح و  اب  هشیاع  عقاو  رد  تامدـقم ، نیا  هب  هجوت  اـب  دوب . هدرک  تفاـیرد  دـنوادخ  زا  مرکا  یبن  زین  ار  صاـخ  مکح  نیا 
رگا دـشاب و  یمن  هاگآ  اهنآ  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  ما  هدـید  نانز  زا  ار  ییاهزیچ  نم  هک  هدرک  اـعدا  تسا و  هدـیزرو  تفلاـخم 
یلص مرکا  ربمایپ  دنوادخ و  زا  رتشیب  هک  دنک  یم  اعدا  هشیاع  تقیقح  رد  و  درک ! یم  عنم  دجسم  هب  نتفر  زا  ار  نانز  امتح  تشاد  یهاگآ 

. دمهف یم  هلا  هیلع و  هللا 
*****

. ملاعلا مامإلا  مایق  سانلا  راظتنا  باب  ةالصلا ، باتک  ص 219 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 1)
يراخب ج 1 ص 219 و حیحص  ثیدح :) لوا  تمـسق   ) نآ هباشم  و  باب 30 ح 135 . ةالصلا ، باتک  ج 1 ص 327 ، ملسم ، حیحص  ( 2)

هباشم زین  و  دجسملا .» یلإ  جورخلاب  اهجوز  ةأرملا  ناذئتسا   » و سلغلاو » لیللاب  دجاسملا  یلإ  ءاسنلا  جورخ  : » ياهباب ةالـصلا ، باتک  ، 220
لقن هرامـش 568  هب  دجـسملا ، یلإ  ءاسنلا  جورخ  یف  ءاج  ام  باب  ةالـصلا ، باتک  ننس ص 155 ، رد ج 1  زین  دواد  وبا  ار  ملـسم  ثیدـح 
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. تسا هدرک 
ح 539. باب 36 ، ةالصلا ، باوبا  ص 419 ، ج 2 ، يذمرت ، ننس  ( 3)

هنابش ياه  بیقعت  مرکا و  ربمایپ  هب  هشیاع  نظ  ءوس 

هب ناشیا  هک  تشاد  نظ  ءوس  ردقنآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هشیاع  دوب . دوسح  رایـسب  وخ و  دـنت  بلط ، هاج  ینز  ًاحور  هشیاع 
ییاج هب  هشیاع  رصح  دح و  یب  تداسح  نینچمه  و  دنراد " . یم  اور  متس  وت  رب  شربمایپ  دنوادخ و  هک  يدرب  نامگ  نینچ  : " دندومرف وا 

. " درک یم  هک  اه  هچ  دمآ  یم  شتسد  زا  رگا  هشیاع )  ) وا رب  ياو  دندومرف " : هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دیسر 
راونالاراحب 70/238)  ) بَطَْحلا ُراَّنلا  ُلُکْأَت  اَمَک  َناَمیِْإلا  ُلُکْأََیل  َدَسَْحلا  َّنِإ  هک : دنیامرف  یم  ام  تایاور  هک  تسیلاح  رد  نیا 

هتـشاد نامیا  هشئاع  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  تیاور  نیا  هب  هجوت  اـب  دروخیم ! ار  مزیه  شتآ  هک  روطناـمه  دروخیم  ار  ناـمیا  تداـسح  ینعی :
؟ تسا

: تایاور
هـشوگ هب  تشادرب و  دوخ  شود  زا  ار  ابع  دشاب . نم  هناخ  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ات  دوب  نم  تبون  هک  یبش  دیوگ  یم  هشیاع 

دـش و زارد  دیـشک و  دوخ  يور  ار  دوخ  هماج  هشوگ  هاگنآ  داهن . شیاپ  کـیدزن  رتسب  راـنک  دروآ و  رد  ار  شیاـه  شفک  تشاذـگ ، يا 
يابع مارآ  هتـسهآ و  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  سپ  ما . هتفر  باوخ  هب  نم  درب  ناـمگ  هک  يا  هزادـنا  هب  دـنام  یقاـب  لاـح  نیمه  هب  یناـمز 

. درک شیپ  ار  نآ  ادص  یب  مارآ و  دش و  نوریب  درک و  زاب  ار  رد  سپس  دیشوپ و  ار  شیاه  شفک  ادص  یب  و  تشادرب . ار  دوخ 
هب هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  ناباتـش  مدیـشک و  نآ  رب  ار  ابع  هدرک  رـسب  ار  دوخ  يرـسور  مدیـشوپ ، ار  مسابل  متـساخرب و  ياج  زا  لمأت  یب  نم 

! متفرگ عیقب  ناتسروگ  ات  ار  وا  یپ  متخادرپ و  شبیقعت 
. درک دنلب  نامـسآ  هب  ار  اه  تسد  تبون  هس  هک  مدید  هاگنآ  دیماجنا  لوط  هب  شفقوت  داتـسیاب و  اجنآ  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

رخآ رد  مدرک . نانچ  زین  نم  دوزفیب ، شیاه  مدق  تعرس  هب  مدومن . باتش  مه  نم  درک ، باتش  وا  متـشگزاب . مه  نم  تشگرب ، نآ  زا  سپ 
زارد هدنکفا  باوختخر  هب  ار  دوخ  هک  متشاد  تقو  هزادنا  نیا  طقف  مدش و  دراو  هناخ  هب  وا  زا  رتولج  ماجنارـس  و  مدیودب . مه  نم  دیودب ،

: دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدز . یم  سفن  يدنت  هب  لاح  نآ  رد  هک  نم  دش . دراو  هک  مدش 
! ینز یم  سفن  دنت  روطنیا  ارچ  هشیاع ! - 

! ادخ لوسر  يا  تسین  يزیچ  - 
؟ دناهاگایب ارم  رارسا  هب  ياناد  يادخ  ای  تفگ ، یهاوخ  تدوخ  - 

. تسا نانچ  نینچ و  عوضوم  تیادفب ، مردام  ردپ و  - 
!؟ يدوب وت  مدید  یم  دوخ  يور  شیپ  هک  یهایس  نآ  سپ  - 

يرآ - 
(1 . ) دنراد یم  اور  متس  وت  رب  شربمایپ  دنوادخ و  هک  يدرب  نامگ  نینچ  - 

نآ نوچ  مدش . تحاران  بلقنم و  تخـس  دمآ و  شوجب  متداسح  تریغ و  دـش ، جراخ  نم  دزن  زا  ادـخ  لوسر  یبش  تسا : هتفگ  نینچمه 
!؟ يدش تحاران  هدرک  تداسح  مه  زاب  دوش ، یم  هچ  ار  وت  هشیاع ! دومرف : تفایرد و  ار  تلع  دید  ارم  لاح  دمآ و  زاب  ترضح 

! دزرون تداسح  یئوت  نوچ  رب  ینم ، نوچمه  ارچ  رخآ  متفگ :
(2 ! ) يا هدش  تناطیش  راتفرگ  هک  مه  زاب  دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
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. دور یم  شنارـسمه  زا  یکی  شیپ  هک  مدرب  نامگ  دـش . نوریب  تساخرب و  ادـخ  لوسر  تشذـگ ، بش  زا  یـساپ  نوچ  تسا : هتفگ  زین  و 
هتفرورف يدبا  باوخب  هک  ینانموم  هب  باطخ  داتسیاب و  اجنآ  دیسر . ناتـسروگ  هب  ات  متخادرپ  شبیقعت  هب  مارآ  هتـسهآ و  متـساخرب و  سپ 

! داب نانموم  هورگ  امش  رب  دورد  تفگ : دندوب 
(3 . ) درک یم  هک  اه  هچ  دمآ  یم  شتسد  زا  رگا  هشیاع )  ) وا رب  ياو  دومرف : دید و  دوخ  یپ  رد  ارم  تشگرب و  ناهگان 

*****
بلطملا نب  همرخم  نب  سیق  تیاور  هب  دمحا 6/221  دنسم  ( 1)

ریبز نب  هورع  تیاور  هب  دمحا 6/115  دنسم  ( 2)
ثیدح 1429 یسلایط  دنسم  نینچمه  و  مساق . تیاور  هب  انب  دمحا 6/76 و 111  دنسم  ( 3)

هشیاع مالسلا و  مهیلع  تیبلها 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  هاگدید  زا  هشیاع 

: تسا هتشاد  نایب  نینچ  شیاه  ینارنخس  زا  یکی  نمض  دوخ  هب  تبسن  ار  هشیاع  هنیک  ینمشد و  زا  يا  هشوگ  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 
هروک نوچ  شلد  رد  نم  اـب  ینمـشد  هنیک و  ياـه  هرارـش  هتـسبورف و  تخـس  ار  شدرخ  لـقع و  هدـید  ناـنز  يوـخ  هشیاـع )  ) وا اـما  " ... 
یمن راب  ریز  هب  زگره  دراد ، اور  يرگید  صخـش  هب  تسا  هدرک  نم  اب  هک  ار  هچنآ  اـت  دنتـساوخ  یم  وا  زا  رگا  دـشک . یم  هناـبز  نارگنهآ 

يرواد تسا و  ظوفحم  هتـشذگ  نوچ  شمارتحا  همه  نیا  اب  داد : نایاپ  نینچ  هشیاع  هراـبرد  دوخ  نخـس  هب  ماـما  تفریذـپ و  یمن  تفر و 
. " دنک باذع  دیامرف  هدارا  هک  ار  نآ  و  دشخب ، یم  دهاوخب  ار  هک  ره  وا  تسادخ . اب  وا  ياهراک 

*****
هغالبلا جهن  هبطخ 155 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  الوم  هیلع  شروش 

رفاک وا  اعطق  ار ، نامثع )  ) لثعن دیشکب  ینعی  رفک . دقف  الثعن  اولتقا  تفگ : یم  لثعن  هب  نامثع  زا  ریبعت  اب  هشیاع  دنا : هتشون  ریثا  نبا  يربط و 
: داد رارق  بطاخم  تیب  ود  نیدب  ار  يو  بالک  ما  نبا  تسا . هدش 

رطملا کنم  حایرلا و  کنم  و  ریغلا ... کنم  ءادبلا و  کنمف 
رفک دق  هنا  انل  تلق  و  مامالا ... لتقب  ترما  تنا  و 

يو یهاوـخ  نوـخ  هب  مه  شلتق  زا  دـعب  تسا . هدـش  رفاـک  وا  یتـفگ  اـم  هب  يدوـمن و  ناـمثع  لـتق  هـب  رما  دوـخ  وـت  درک : ناـشن  رطاـخ  و 
(1 . ) تسا هدوب  وت  هیحان  زا  همه  يو  یهاوخ  نوخ  نامثع و  لتق  يارجام  ماجنا  زاغآ و  سپ  یتساوخرب .

. تفر دوسالا  رجح  فرط  هب  اجنآ  زا  دمآ و  دورف  مارحلا  دجـسم  رد  رب  تشگزاب و  هکم  هب  نامثع ) لتق  زا  دـعب   ) هشیاع دـیوگ : یم  يربط 

. منک یم  هبلاطم  ار  وا  نوخ  نم  مسق ! ادخ  هب  دش . هتشک  هنامولظم  نامثع  ساّنلا ! اهّیا  تفگ : هشیاع  اجنآ  رد  دندمآ . درِگ  شنوماریپ  مدرم 
(2 . ) دریگب ترضح  نآ  هدناوخ  ردارب  ربمغیپ و  بوبحم  مالّسلا -  هیلع  یلع -  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  دروآ  دیدپ  یبوشآ  هنتف و  هار  نیا  زا  و 

هکنانچ دوب ، يو  ندش  هتشک  هب  یضار  هن  دومن و  وا  لتق  هب  کیرحت  ار  یسک  هن  دوب و  نامثع  لتاق  هن  مالّسلا -  هیلع  یلع -  الوم  هکنیا  اب 
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. دنناد یم  ناگناگیب  مالسا و  تما  نیفصنم  مامت 
وا و لـباقم  رد  مدرم  نتـشاداو  تشاد و  ترـضح  نآ  اـب  هک  تیدـض  همه  نآ  زا  دـعب  ناـمثع ، نوخ  هبلاـطم  هناـهب  هب  هشیاـع  لاـح  ره  هب 
رد دوش و  هارمه  هشیاع  اب  تساوخ  یم  زین  هصفح  ! تشادرب شروش  هب  رس  قح  رب  ماما  نینمؤملاریما ؛ دض  رب  تفگ ، وا  هرابرد  هک  ینانخس 

(3 . ) تفرگ ار  وا  يولج  رمع  نب  هللادبع  شردارب  اما  دنک  تکرش  گنج 
دـیریگ و رارق  ناتیاه  هناخ  رد  : " دـیامرف یم  تسا ، هداد  ربمایپ  نانز  هب  هک  ینامرف  هب  عجار  بازحا  هروس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هکیلاـح  رد 

(33 بازحالا : ةروس  "  ) دینک تعاطا  ار  ربمغیپ  ادخ و  دیهدب و  تاکز  دیناوخب و  زامن  دیدرگن ، نیتسخن  تیلهاج  نامز  دننام 
رد ناقباس  زا  ریبز  هحلط و  همه  زا  شیپ  هک  نآ -  رب  دـقع  لح و  لها  عامجا  نینمؤملاریما و  تعیب  راک  نتفرگ  ماجنا  زا  دـعب  هشیاـع  یلو 

! تشادرب بالقنا  شروش و  هب  رس  ترضح  دض  رب  دندومن -  تعیب  مالسا ،
راوس هک  یلاـح  رد  شناـهارمه  وا و  درک . زاـغآ  دریگ -  رارق  نآ  رد  دوب  هداد  روتـسد  يو  هب  دـنوادخ  هک  شا -  هناـخ  زا  ار  شروش  نیا 

نامیپ هک  ریبز -  هحلط و  فسأت ، تیاهن  اب  و  دـندرک ، یم  ینابراس  ار  اهنآ  برع  شاـبوا  هیاـمورف و  مدرم  زا  رفن  رازه  هس  دـندوب و  نارتش 
. درک زاغآ  ار  دوخ  مایق  دندوب -  اهنآ  نایم  رد  زین  دندرک  ضقن  نینمؤملاریما  اب  ار  دوخ 

لزع و وا  زین  ار  رکـشل  يارما  داد ، یم  ناماس  ورـس  ار  نایهاپـس  درک و  یم  رداص  ار  رماوا  دوب ! هشیاع  صخـش  اـب  شروش  نیا  یهدـنامرف 
(4 ! ) درک یم  بصن 

یط لزانم و  عطق  زا  سپ  هکنآ  ات  تشاذـگ ، اپ  ریز  ار  نابایب  تشد و  دـمآ و  نییاپ  اه  هّرد  هب  تفر و  الاب  اههوک  زا  دوخ  رکـشل  اب  هشیاـع 
. دوب يراصنا  فینح  نب  نامثع  هرصب  نارمکح  دیسر . هرصب  هب  لحارم ،

نینچمه ( 5 . ) دـنبای تسد  نآ  رد  دوجوم  لاوما  رب  ات  درک  رداص  ار  اجنآ  لاملا  تیب  نانابهگن  زا  رفن  داتفه  لتق  روتـسد  هرـصب  رد  هشیاـع 
رد ( 6 . ) هللا لوسردمحم  هللا  الا  هلاال  دندادیم  تداهش  هک  دش  یناملـسم  رفن  رازه  تسیب  ندش  هتـشک  ببـس  هشیاع  دسیون : یم  يدوعـسم 
! تسا هدوب  رفن  رازه  دادعت 30  نیا  هک  دنا  هتفگ  یمجن  یبوقعی و  و  دنا . هدوب  رفن  رازه  دادعت 25  نیا  هک  تسا  هدمآ  دیرفلادقعلا  باتک 

هتـشون ناخّروم  ناسیون و  هریـس  همه  هک  داد  يور  یعیاجف  نآ  لابند  هب  دندوشگ و  ار  هرـصب  ینینوخ ، دروخ  دز و  زا  دعب  هشیاع  نایهاپس 
. دنا هدیمان  لمج " کچوک  گنج   " ار نآ  دنا و 

ار هرصب  شناهارمه  هشیاع و  دمآ ، هرصب  هب  مالّسلا -  هیلع  یلع -  یتقو  ( 7 . ) دوب هرصب  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ندمآ  زا  لبق  اهنآ  دورو 
. دنتخادرپ رهش  زا  عافد  هب  دنتسب و  ترضح  نآ  يور  هب 

هب رارـصا  هشیاع  یلو  درک ، شمارآ  حلـص و  هب  توعد  ار  وا  ینابرهم  شمرن و  اب  درک و  يراددوخ  وا  ّدض  رب  یمادـقا  ره  زا  نینمؤملاریما 
؛ ِهّللا ِْرمَا  یِلا  َء  یفَت  یّتَح  یْغبَت  یتَّلا  اُوِلتاقَف  هیآ : نامرف  هب  هکنیا  زج  دـیدن ، يا  هراچ  زین  ترـضح  درک . زاـغآ  ار  گـنج  دـیزرو و  گـنج 
ار اهنآ  نایهاپـس  دـش و  گنج  دراو  اذـل  دـیامن ، لمع  دـننک . تشگزاب  ادـخ  رما  هب  ات  دـینک  گنج  شکرـس  هقرف  اـب  ینعی : ( 9/ تارجح )

گنج  " ار گنج  نیا  و  دندش . يدایز  تامدـص  لمحتم  نامیا  لها  هک  رایـسب  شـشوک  زا  دـعب  نکل  درک ، حـتف  ار  هرـصب  داد و  تسکش 
. دنمان یم  لمج " گرزب 

. دنراد یهاگآ  نآ  زا  همه  هدیسر و  رتاوت  هب  بازحا  دحا و  ردب ، ناورهن ، نیفص ، ياهگنج  دننام  مالسا  خیرات  رد  هعقاو  ود  نیا 
بتک رد  هک  یناسک  دنا . هداد  حرش  ار  لمج  گنج  ياهدادیور  ثداوح و  لیصفت ، هب  دنا ، هتـشون  ار  لاس 36  عیاقو  هک  یناخّروم  مومع 

هب نخـس  لیـصفت ، لامجا و  هب  لمج  گنج  زا  دنا ، هتـشون  ار  لمج  نارـس  هشیاع و  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  لاح  حرـش  مجارت ، مجاعم و 
(8 . ) دنا هدروآ  نایم 
! هشیاع لمع  یبایزرا 

: تفگ هک  دـنک  یم  تیاور  رکبوبا  شردـپ  هک  هچنآ  تسا  یفاک  مالّـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  اب  گنج  رد  هشیاع ! لمع  تخانـش  يارب 
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مهیلع نیـسح -  نسح و  همطاـف و  یلع و  تسا . هداد  یبرع  ناـمک  کـی  هب  هیکت  هدز و  يا  همیخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  مدـید 
. دندوب همیخ  رد  مالّسلا - 

مگنج رد  و  دنک ، حلص  دنتسه  همیخ  رد  هک  نانیا  اب  هک  سک  ره  اب  متسه  حلص  رد  نم  مدرم ! يا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
و هداز ، لالح  دنمتداعـس  رگم  ار  ناشیا  دراد  یمن  تسود  درادب . تسود  ار  نانیا  هک  یـسک  اب  متـسود  و  دـگنجب . اهنآ  اب  هک  سک  ره  اب 

(9 . ) هدازمارح یقش  رگم  ار  اهنآ  دراد  یمن  نمشد 
لمج گنج  ییاپرب  زا  هشیاع  فسأت 

: دنتفگ دنراد ؟ دای  هب  زونه  ار  گنج  نآ  مدرم  دیـسرپ : دـمآ . نایم  هب  لمج  گنج  زا  یمان  هشیاع  روضح  رد  يزور  دـسیون : یم  ریثا  نبا 
رد متسشن ! یم  ربمایپ  نانز  ریاس  نوچ  دوخ  هناخ  رد  مدوب و  هدرکن  تکرش  گنج  رد  زور ، نآ  رد  هک  متـشاد  تسود  ردقچ  تفگ : یلب .

ریبز و نب  هللادـبع  نوچمه  روآ  مان  دـنزرف  هد  ربمایپ  زا  هک  دوب  نآ  زا  رتدنمـشزرا  نم  يارب  ربماـیپ  نارـسمه  ریاـس  دـننامه  نتـسشن  هناـخ 
(10 ! ) متشاد ثراح  نب  نمحرلادبع 

رد ای  مدوب . هدرم  زور  نآ  زا  لبق  شاک  يا  تسا ! هدـنام  میولگ  رد  یناوختـسا  دـننام  لمج  گنج  یتسار  هب  تسا : هتفگ  هشیاـع  نینچمه 
(11 ! ) متشاد رارق  ناگدش  شومارف  رامش 

*****
ریثا 3/80. نبا  لماک  يربط 4/407 و 459 و 465 ، خیرات  ( 1)

صاوخلا ص 64 ةرکذت  ، 80 ریدغلا ج 9 /  ، 105 خیراتلا ج 3 /  یف  لماکلا  ، 172 يربطلا ج 5 /  خیرات  ( 2)
ص 80 ج 2 ، دیدحلا ، یب  نبا أ  هغالبلا  جهن  حرش  ( 3)
ص 80 ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 4)

يربط ج3 ص486 خیرات  ( 5)
يدوعسم ج2 ص371 بهذلا  جورم  ( 6)

 / دیدحلا ج 2 یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  ، 38 ۀباغلا ج 2 /  دسأ  ، 228 يرذالبلل ج 2 /  فارشالا  باسنأ  ، 474 يربطلا ج 4 /  خیرات  ( 7)
481 ط 1.

ۀباغلا ج دسأ  ، 360  - 359 بهذلا ج 2 /  جورم  ۀیردیحلا ، دیفملا ط  خیشلل  لمجلا  ، 200  - 121 ۀشئاع ق 1 /  نینمؤملا  ما  ثیداحأ  ( 8)
یف ةاجنلا  لیبس  ، 395 جو 2 /  248 و 501  ۀباصالا ج 1 /  143 و 146 و 286 ، جو 5 /  46 و 100  جو 4 /  114 و 178  جو 2 /   385  / 1

مقر تحت  تاعجارملا ص 104  ۀمتت 
هدمآ هباحـص ، ماما و  ربمغیپ و  ناونع  تحت  داقع ، دومحم  سابع  داتـسا  فیلأت  دمحم  ۀیرقبع  باتک  رد  رکبوبا  زا  لقن  هب  ثیدح  نیا  ( 9)

. تسا
دعس 5/1 نبا  تاقبط  ۀباغلادسا 3/284 –  ( 10)

ءاسنلا ص 8 تاغالب  ( 11)

هشیاع روتسد  هب  نسح ع  ماما  دسج  ندرک  نارابریت 

هّللا یّلص  ربمغیپ -  ربق  رانک  رد  يو  نفد  رطاخب  تشاد  فوخ  هک  يا  هنتف  زا  ار  مشاه  ینب  شتداهش ، زا  لبق  مالّـسلا -  هیلع  یبتجم -  ماما 
یم فلاـخم  داـب  دـید  رگا  هک  دومن  تیـصو  ءادهّـشلادیس  شردارب  هب  تهج  نیمه  هب  داد . میب  دوش ، اـپرب  هیما  ینب  هلیـسو  هب  هلآو -  هیلع 
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هار نیا  رد  ینوخ  هرطق  دراذگن  دنک و  نفد  دسا  تنب  همطاف  شا  هّدـج  کیدزن  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  شترـضح  دریگب و  ار  ّرـش  ولج  دزو ،
. دوش هتخیر 

نفد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  شّدج  يولهپ  ار  وا  دنتساوخ  نایمشاه  تفای ، تافو  مالّسلا -  هیلع  یبتجم -  ماما  هکنآ  زا  سپ 
صاع و نب  دیعـس  مکح و  ناورم  اهنآ  سأر  رد  دـندش . گنج  هدامآ  هدـش ، زهجم  حّلـسم و  دـندرک و  مایق  هیما  ینب  هرابکی  یلو  دـنیامن ،

. دنتشاد رارق  هشیاع 
دنک یم  تیاور  دیز  نب  رهاط  نب  یلع  زا  مالّسلا -  هیلع  نسح -  ماما  لاح  حرش  رد  یناورم  یناهفصا  جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم  باتک  رد 

نارادـفرط ریاس  مکح و  ناورم  هیما و  ینب  زا  دـش و  يرطاق  راوس  هشیاـع  دـننک ، نفد  ار  مالّـسلا -  هیلع  نسح -  ماـما  دنتـساوخ  یتقو  هک 
یمن تسه ، نم  رـس  رد  وم  ات  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هشیاع  دـناروش . یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هیلع  رب  ار  مدرم  تفرگ و  کمک  ناشیا 

نآ هزانج  و  دینک . نفد  اهیلع ) هللا  مالس  ارهز  ترضح  قاتا  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک   ) اجنیا رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  مراذگ 
رطاق يزور  تفگ : سابع  نبا  هک  دوب  اجنآ  رد  ( 1 . ) دندیشک نوریب  ترضح  نآ  هزانج  زا  ریت  داتفه  هکنآ  ات  دندرک ، نارابریت  ار  ترضح 
راوس رطاق  رب  يزور  دور و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  اـب  گـنج  هب  دوش و  یم  رتش  رب  راوس  يزور  ینعی  تسا ! راوس  رتش  يزور  راوس و 

. دنک یم  گنج  هلباقم و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هزانج  اب  دوش و  یم 
. دوب یهایسو  دیفس  رطاق  راوس  هشیاع  زور  نآ  دسیون : یم  يدوعسم 

: دیوگ یم  صوصخ  نیمه  رد  رعاش 
تلیفت تشع  ول  تلغبت و  تلمجت 

تفرصت لکلا  یف  نمثلا و  نم  عستلا  کل 
کی تشه  زا  وت  دش ! یهاوخ  مه  لیف  راوس  ینامب ، رگا  يدرک ، يراوس  رطاق  مه  يرگید  زور  يدش ، رتش  راوس  يزور  هشیاع ! يا  ینعی :

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هناخ  زا  یشخب  کلام  اهنت  هکنیا  اب  ینعی  . ) يدرک فرصت  ار  همه  یلو  يرب ، یم  مهن  کی  ربمغیپ ، هناخ  ثرا 
.( يدش هناخ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نفد  عنام  يدرک و  فرصت  نآ  همه  رد  یلو  یتسه  هلا 

*****
هیلع نسحلا  مامالا  ۀـمجرت  رکاسع  نبا  قشمد ، خـیرات  رـصتخم  تاـقبطلا 8/175 ، مالـسلا : هیلع  نسح  ماـما  ندرک  نفد  زا  هشیاـع  عنم  ( 1)

دـسج ات  درک  هزرابم  مشاه  ینب  اب  دـش و  رطاق  راوس  هشیاع  نیبلاطلا 74 . لتاقم  نسحلا 3/61 ، مامالا  ۀمجرت  فارشالا ، باسنا  و  مالـسلا ،
ناذاش 262، نبا  حاضیالا ، یناردنزاملا 6/167 ، یفاک ، لوصا  حرش  ، 1/572 یحیرطلا نیرحبلا ، عمجم  دوشن : نفد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

... یبوقعیلا 2/225 خیرات 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  هشیاع  دیدش  توادع  ینمشد و 

هراشا

ارهز ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  الوم  اب  اصوصخم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  هشیاع  توادـع  ینمـشد و  دایز  تدـش  زا  عـالطا  يارب 
. مینک یم  نایب  تنس  لها  بتک  زا  ار  ییاه  هنومن  شخب  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس 

! هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رس  رب  هشیاع  دایرف 

يادص لاح  نامه  رد  تساوخ و  تاقالم  هزاجا  ادـخ  ربمغیپ  زا  رکبوبا  يزور  دـنک : یم  لقن  ریـشب  نب  نامعن  لوق  زا  شدنـسم  رد  دـمحا 
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تـسود مردپ  نم و  زا  شیب  بتارم  هب  ار  یلع  هک  مناد  یم  بوخ  نم  دـنگوس , ادـخ  هب  دز : یم  دایرف  هک  دینـش  ربمغیپ  قاطا  زا  ار  هشیاع 
! يراد

مالسلا هیلع  یلع  الوم  هیلع  هشئاع  يزورفا  گنج 

الوم تشاد . تکرش  ریبز  هحلط و  اب  هارمه  گنج  نآ  رد  و  درک . نشور  ار  لمج  گنج  هلعش  هک  دوب  یناسک  زا  هشئاع  نیخروم  قافتا  هب 
. دوب مکحم  دوخ  میمصت  رد  هشئاع  یلو  دنرادرب . تسد  دوخ  میمصت  زا  ات  دندرک  تحیصن  ار  اهنآ  گنج  عورش  زا  لبق  مالسلا  هیلع  یلع 
و درک . رداص  ار  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  دوخ  نامز  ماما  هیلع  گنج  نالعا  دناسر و  دح  نیرتالاب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ار  دوخ  ینمـشد  و 

. داد نتشک  هب  ار  رفن  اه  دص 
هناشن رگا  دنا  هدرک  قافتا  نآ  رد  نیخروم  یمامت  هک  مالـسا  هیلع  یلع  الوم  هیلع  گنج  نالعا  هک  تسا  نیا  هشئاع  نیبحم  زا  هدـنب  لاوس 

؟  تسیچ هناشن  تسین  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هشئاع  ینمشد 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  تداهش  زا  سپ  هشئاع  رصح  دح و  یب  يداش 

دومن و يداش  رورس و  راهظا  دروآ و  ياج  هب  يرکـش  هدجـس  هشیاع  و  دندش . داش  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  لتق  زا  هصفح  هشیاع و 
: دنار نابز  رب  ار  رعش  نیا  یلاحشوخ  دجو و  زا 

هداوناخ هک  مدومن  رورـس  يداش و  ساسحا  دوخ  لدرد  رد  ناـنچنآ  يو  تشذـگرد  اـب  تسین . یتشگزاـب  يو  يارب  رگید  تفرب و  یلع  "
(1 . ") دیدرگ نشور  نم  مشچ  یلع  نتفر  اب  يرآ  دنک . یم  رورس  ساسحا  شزیزع  رفاسم  نتشگرب  زا  رفاسم 

*****
دقلف ابئان  کی  ناف  رفاسملا . باـیالاب  اـنیع  رق  اـمک  ... يونلا اـهب  رقتـساو  اـهاصع  تقلاـف  یناهفـصا ص 43 : جرفلاوبا  نیبلاـطلا  لـتاقم  ( 1)

... لاس 40 و ثداوح  يربطلا  خیرات  دعس 3/27 ، نبا  تاقبط  رابخالا 2/70 ، حرش  بارتلا . هیف  یف  سیل  مالغ  ... هاعن

مالسلا هیلع  یلع  لتاق  حدم  رد  هشئاع  رعش 

: دیسرپ سپس  دیناسر  نایاپ  هب  ار  راعشا  نیا  هک  هشئاع 
؟ تسیک یلع  لتاق 

. دارم هلیبق  زا  يدرم  دنتفگ :
: تسا نینچ  نآ  نومضم  هک  دناوخ  يرعش  هشیاع 

. " تخاس نامررسم  داد و  ام  هب  ار  وا  گرم  هدژم  هک  یناوج  داب  هدنز  یلو  دوب  رود  ام  زا  گرم  عقوم  رد  هچ  رگا  یلع )  ) وا "
: تفگ درک و  ضارتعا  هشئاع  رب  دیسر  هملس  ما  رتخد  بنیز  شوگ  هب  هشئاع  راتفگ 

؟  اذه نیلوقت  یلعل  ا  یناد ؟ یم  رورس  هلیسو  دوخ  يارب  ار  وا  نتشک  ربخ  یئوگ و  یم  نخس  نینچ  نیا  یلع  هرابرد  ایآ  هشئاع !
(2 . ) دیهد رکذت  مدرک  شومارف  ار  یبلطم  تقوره  ما  هدش  راک  شومارف  رگید  نم  تفگ : یهاوخ  رذع  ناونع  هب  هشئاع 

: دناوخ نومضم  نیدب  يرعش  بنیز  خساپ  رد  هشئاع  وگتفگ  نیا  زا  سپ  جرفلاوبا  لقن  هب  انب 
یم راعـشا  دئاصق و  نانآ  حدـم  رد  میدومن  یم  دـیجمت  فیرعت و  ناوارف  فاصوا  باقلا و  اب  ار  ناتـسود  هک  دوب  لومعم  زین  ام  نایم  رد  "

هک دـنام  یم  سگم  يادـص  هـب  ناـنآ  هراـبرد  وـت  فـیرعت  حدـم و  رگید  دـش و  يرپـس  ناـمز  نآ  تشذــگ و  نارود  نآ  یلو  مـیدورس .
(3 . "  ) درادن يدوس  رثا و  نیرتکچوک 
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!!! دیدرگ يرپس  زین  يو  فیرعت  حدم و  نارود  مالسلا  هیلع  یلع  ندش  هتشک  اب  هک  دوب  نیا  هشئاع  روظنم 
هب هک  ار  شهایس  مالغ  سپس  تفگیم . نخس  میارب  وا  متسشن و  وا  دزن  مدش و  دراو  هشیاع  رب  تفگ : هک  هدش  تیاور  قورسم  زا  نینچمه 

؟ ما هتـشاذگ  نمحرلادبع  ار  نیا  مسا  ارچ  قورـسم  ینادیم  تفگ : نم  هب  هشیاع  داتـسیا . دـمآ و  مالغ  دز . ادـص  دـنتفگیم  نمحرلادـبع  وا 
(4 . ) مراد یلع ع ) ترضح  لتاق   ) ملجم نب  نمحرلادبع  هب  هک  يا  هقالع  رطاخب  تفگ : ریخ . متفگ :

*****
ریثا 3/157 نبا  لماک  نیبلاطلا 42 --  لتاقم  تاقبط 3/40 --  يربط 7/88 --  ( 2)

بابذ نینط  عمتجم  لک  یف  ... مهیف کلوق  ناک  تکرت و  یتح  باقلالا . هرثک  قیدصلا و  مساب  ... اننیب دئاصقلا  ءادها  لازام  ( 3)
دیفم ص84 خیش  لمجلا  یضترم ج4ص158 و  دیس  یفاشلا  ( 4)

مالسلا هیلع  یلع  الوم  نانمشد  قشاع  هشئاع 

زا هک  يدـح  ات  هفطاع  رپ  نابرهم و  ردام  کی  دـننام  هکلب  هلاخ  کی  دـننام  هن  تشاد . یـصاخ  هقـالع  ءامـسا )  ) شرهاوخ رـسپ  هب  هشئاـع 
مان نیا  هب  زین  مدرم  نایم  رد  دومن و  باختنا  دوخ  يارب  ار  هللادبع  ردام  هللادـبع " ما   " هینک تشاد  يو  هب  تبـسن  هک  یتبحمو  هقالع  ترثک 

(5 . ) دوب هدیدرگ  فورعم 
نم رب  هللادبع ! تفگ : هللادبع  هب  تاظحل  نآ  رد  هشئاع  دمآ . يو  نیلاب  رس  رب  نانک  هیرگ  ربیز  نب  هللادبع  دوب  يرامیب  رتسب  رد  هشئاع  یتقو 

. یتسه نم  ناشیوخ  نیرتزیزع  نم و  زیزع  وت  مدـنزرف ! منیبب . هیرگ  لاح  رد  نیگمغ و  گـنتلد و  ار  وت  هک  تسا  نیگنـس  تخـس و  رایـسب 
دشاب نم  تبحم  هقالع و  دروم  وت  هزادنا  هب  هک  مرادن  غارس  ار  یسک  مردام  ردپ و  ادخ و  لوسر  زا  دعب  هک  میوگ  یم  تحارص  هب  مزیزع !

(6 . ) دنک زاب  تبحم  ياج  دوخ  يارب  وت  دننام  نم  لد  رد  تسا  هتسناوتن  سک  چیه 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نینموملاریما  اقا  هک  سب  نامه  ریبز  نب  هللادبع  ینمشد  هرابرد  اما  و 

هللادـبع شقیالان  موش و  دـنزرف  ات  دـیدرگ  یم  بوسحم  مشاه  ینب  نادـناخ  اـم  دارفا  زا  هک  يروطب  دوب  اـم  نارادـفرط  ناتـسود و  زا  ریبز 
(7 . ) تفرگ رارق  ام  تخس  رس  نافلاخم  نانمشد و  فص  رد  ریبز  سپ  نآ  زا  دش  گرزب 

نیریاس زا  شیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نانآ  نایم  رد  اما  دوب  مشاـه  ینب  نادـناخ  دارفا  مومع  هب  تبـسن  ریبز  نب  هللادـبع  توادـع  ینمـشد و 
مالسلا هیلع  نینموملاریما  سدقم  تحاس  هب  یئوگازـسان  یـشاحف و  تروص  هب  ار  ینمـشد  نیا  یهاگ  درک . یم  ینمـشد  توادع و  راهظا 

(8 . ) دومن یم  زاربا 
رادقم نیمه  هب  ام  هک  تسا  رایسب  ریبز  نب  هللادبع  هشئاع و  نیب  هقالع  نینچمه  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  ریبز  نب  هللادبع  توادع  لیالد 

. مینکیم افتکا 
*****

یناغا 9/142 ( 5)
هغالبلا 482-4/483 جهن  حرش  رکاسع 7/400 -  نبا  بیذهت  ( 6)

هغالبلا 2/167 4/480 جهن  حرش  لاح 1518  حرش  باعیتسا 353 -  بیذهت 7/363 -  هغالبلا 4/360 -  جهن  حرش  ( 7)
یبوقعی 8-1/7 يدوعسم 164-5/163 -  هغالبلا 1/358 -  جهن  حرش  ( 8)

مالسلا هیلع  یلع  الوم  بس  نعل و  هب  هشئاع  تیاضر 

الوم نیملسم  یمامت  هک  درک  رما  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  اب  يو  ینمشد  هب  هجوت  اب  و  تسشن . تنطلـس  تخت  رب  يرجه  لاس 40  رد  هیواعم 
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هـشئاع دوب  هدرک  ادیپ  شرتسگ  ناناملـسم  نایم  رد  تعدـب  نیا  هکنیا  دوجو  اب  دـننک . نیرفن  نعل و  اه  ربنم  يالاب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دوب یضار  نآ  زا  هکلبو  درکن  نآ  هب  یضارتعا  هنوگچیه 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روضح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هب  نیهوت 

يزور يراد  دای  هب  تفگ : نینچ  وا  هب  هملس  ما  دناروشب . مالسلا  هیلع  یلع  الوم  اب  گنج  هب  زین  ار  وا  ات  دمآ  هملـس  ما  شیپ  هب  هشیاع  یتقو 
 - یلع اب  یتدم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  میدوب . وا  رانک  رد  ام  دـمآ و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  مالّـسلا -  هیلع  یلع - 

یتفر و يدرکن ، انتعا  وت  یلو  متفرگ . ار  وت  ولج  نم  ینک . ضارتعا  یلع  ربمغیپ و  هب  یتساوخ  وت  داد ، لوط  درک و  لد  درد  مالّسلا -  هیلع 
. یتشگرب نایرگ  مشچ  اب  دعب  هظحل  يدومن . ضارتعا  ود  ره  هب 

کی زور  ُهن  نایم  زا  نم  متفگ : مالّسلا -  هیلع  یلع -  هب  نم  دننک . یم  زاین  زار و  رفن  ود  مدید  متفر  یتقو  یتفگ : وت  دش ؟ هچ  مدیسرپ  نم 
!؟ دنامب نم  يارب  زور  نیا  يراذگ  یمن  بلاطوبا ! رسپ  مسرب ، ربمغیپ  هب  هک  مراد  زور 

! مسق ادخ  هب  درگرب ! دومرف : درک و  نم  هب  ور  دوب ، نیگمشخ  هدش و  خرس  شکرابم  راسخر  هک  یلاح  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 
؟  یتشگرب مشخ  ینامیشپ و  اب  مه  وت  تسا . هتفر  نوریب  ادخ  هب  نامیا  زا  درادب  نمشد  ار  مالّسلا -  هیلع  یلع -  سک  ره 

(9 .) مراد دای  هب  هلب  تفگ : هشیاع 
*****

.83 جو 9 /   319 ریدغلا ج 2 /  ، 29 یلزتعملا ص 27 -  یفاکسالل  ۀنزاوملاو  رایعملا  ( 9)

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  زا  سپ  هشئاع  یلاحشوخ 

: دیوگ یم  شیوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
شین ياهنخس  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هب  هشیاع  بناج  زا  بترم  دیـشوپ , ورف  ناهج  زا  هدید  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ 
ناور جنر  تیاکـش  و  لد , هودـنا  دنتـشادن و  یئابیکـش  ربص و  زج  يا  هراچ  مالـسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  و  دـش . یم  هدروآ  هاکناور  راد و 

. دنتشاذگ یمن  نایم  رد  یسک  اب  شیوخ  يادخ  اب  زج  ار  دوخ 
و دـندمآ . مشاه  ینب  شیپ  هب  ءازع  يارب  هشئاع  زا  ریغ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نانز  مامت  سپ  درک . توف  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  يازع  سلجم  رد  روضح  زا  و  دشاب ) هدرک  روج  دوخ  ندـماین  يارب  يا  هناهب  ات   ) دز تلاسک  هب  ار  دوخ  هشئاع 
. دومن يراددوخ  هلا  و 

: دنا هتفگ  هنوگ  نیا  تنس ) لها  زا   ) نارگید یلزتعم و  دیدحلا  یبا  نبا 
" هلا هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  ۀمطاف  تومب  هشئاع  رورس  نع  منت  یلع  مالسلا  هیلع  یلع  مامالل  ارابخا  سانلا  لقن  "

هللا مالـس  ارهز  ترـضح  تداهـش  زا  هشئاـع  یلاحـشوخ  زا  دوب  ناـیب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  يارب  دـندرک  لـقن  يراـبخا  مدرم  ینعی :
(10 .) اهیلع

*****
خیرات تاـیفولاب 6/17 -  یفاولاو  لحنلا 1/53 -  لـلملا و  شماـه   - قرفلا ص148 نــیب  قرفلا  هغالبلا 460-2/457 -  جهن  حرـش  ( 10)

یف نازیملا 8/189 -  ناــسل  يرقنملا ص163 -  نیفــص  يرـصملا 14 -  دوصقملادـبع  حاتفلادـبع  هفالخلا  هفیقـسلا و  یبوقعی 2/125 - 
يرذالبلا فارشلا 1/586  باسنا  ءادفلا 1/156 -  یبا  خیرات  هبر 4/259 -  دبع  نبا  دیرفلا  دقعلا  - توریب  - هفرعملا راد  عبط  ناولع  همجرت 

! تسا قفانم  هداز و  مارح  هشئاع )  ) مالسلا هیلع  یلع  الوم  نمشد 
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. دش هراشا  اجنیا  رد  نآ  دهاوش  زا  يا  هشوگ  هب  هک  دـشاب  یم  یخیرات  تاملـسم  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هشیاع  توادـع  ینمـشد و 
اذلف تسا . هداز  مارح  قفانم و  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  نمشد  ینس  هعیـش و  رتاوتم  تایاور  قبط  هک  تسناد  دیاب  بلطم  نیا  ندیمهف  اب  لاح 

. تسا هدوب  هداز  مارح  قفانم و  هشیاع  مینک  لوبق  هکنیا  زج  میرادن  يا  هراچ  ام 
: هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

. قفانم الا  هضغبی  نموم و ال  الا  هبحی  الف  نینموملا . بولق  یف  فذق  یلع  بح  نا 
(11 . ) قفانم رگم  درادن  لد  هب  ار  وا  ضغب  یسک  نموم و  رگم  درادن  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یسک 

. مالسلا هیلع  ایلع  مهضغبب  هللا  لوسر  دهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  انک  يردخلا : دیعسوبا  يراصنالا و  هللادبع  نب  رباج  لاق 
مالسلا هیلع  یلع  هب  ناش  ضغب  ببس  هب  ار  ناقفانم  ام  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامز  رد  دنیوگیم : يردخ  دیعسوبا  هللادبع و  نب  رباج 

(12 ! ) میتخانش یم 
: هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

. هدالولا ثیبخ  کضغبیال ال  هدالولا و  رهاط  الا  کبحی  یلع ال  ای 
. هداز مارح  هدالولا  ثیبخ  رگم  دشاب  هتـشادن  وت  اب  ینمـشد  ضغب و  هداز و  لالح  هدالولا  رهاط  صخـش  رگم  ار  وت  درادن  تسود  یلع  يا 

(13)
. ایلع هضغبب  فرعی  انزلا  نبا  نا  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  رکاسع  نبا  يور 

(14 ! ) دوشیم هتخانش  مالسلا  هیلع  یلع  هب  وا  ضغب  ببس  هب  هداز  انز  دندومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

(15 . ) یلعل نیضغبملا  تاهماب  ینزی  ناطیشلا  نا 
. دنکیم انز  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  ناردام  اب  ناطیش  انامه 

: دیوگ یم  رد ج4ص57  دوخ  لماکلا  رد  ریثا  نبا 
. مالسلا هیلع  یلعل  نیداعملا  نم  ناکف  بهوم  تنب  ءاقرزلا  هتدج  نم  انز  نبا  مکحلا  نب  ناورم  ناک 

. دوب مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  زا  اذلف  دوب . انز  نبا  مکح  نب  ناورم 
*****

هجام نبا  حیحص  يذمرتلا 2/301 --  حیحص  ملسم 2/271 --  حیحص  یئاسنلا 2/271 --  حیحص  مکاح 3/127 --  كردتسملا  ( 11)
يربطلا 13/72 ریسفت  روثنملا 7/504 --  ردلا  دمحا 1/84 --  دنسم   -- 12

میعن 6/294 وبا  هیلحلا  يذمرتلا 2/299 --  ننس  ( 12)
باب 44 ج1ص397 هدوملا  عیبانی  ( 13)

قشمد 17/371 خیرات  ( 14)
قشمد 17/372 خیرات  ( 15)

هشیاع زا  یلک  تخانش 

رتخد هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارـسمه  زا  ( يرمق هتـشذگرد 57  ترجه -  زا  شیپ  لاـس 9  تثعب ، زا  سپ  لاس 4  هداز   ) هشیاع
نب بعک  نب  ةرم  نب  میت  نب  دعـس  نب  بعک  نب  ورمع  نب  رماع  نب  هفاحق  ۀـبا  نب  قیدـصلا  رکب  یبا  تنب  هشئاع  يو : لماک  مان  دوب . رکبوبا 
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. هنانک نب  کلام  نب  منغ  نب  ثراحلا  نب  نامهد  نب  رماع  نب  ریمع  تنب  نامور  شردام : يؤل .
, دیدش تداسح  کشر و  يریگ , میمصت  تیعقوم و  كرد  تعرس  عبط , تّدح  دوب . شکرـس  دنت و  تخـس و  یبصع و  یجازم  ار  هشیاع 

. دیآ یم  باسحب  هشیاع  زراب  تیصخش  ءزج 
وا اب  ترجه  زا  سپ  موس  ای  مود  لاس  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هدش . دلوت  هکم  رد  ترجه  زا  لبق  مهن  ای  متـشه  لاس  رد  هشئاع 

. دوب هلاس  هدجیه  وا  لوق –  نیرتروهشم  هب  انب  تشذگرد –  ترضح  نآ  هک  ینامز  و  درک . جاودزا 
ربمایپ هکنیا  زا  سپ  ربمایپ  نامز  رد  دروآ . دـیدپ  ار  يدایز  ثداوح  هک  دـش  لیدـبت  رثوم  یتیـصخش  هب  گرم  ماگنه  ات  سپ  نآ  زا  هشیاع 
دنوادخ دـندرک . الم  رب  ار  زار  اهنآ  دـننکن ، اشفا  ارنآ  هک  دوب  هتفگ  ربمایپ  هچنآ  فالخرب  تفگ ، هصفح  شرگید  رـسمه  وا و  هب  ار  يزار 

( میرحت هروس  هیلوا  تایآ  . ) دومرف لزان  ود  نیا  شنزرس  رد  ار  یتایآ  هنیمز  نیمه  رد 
کی دـننک . عطق  ار  وا  ياطع  هک  دوب  هداد  روتـسد  نامثع  دـیدرگ . لیدـبت  وا  نافلاخم  نیرت  تخـسرس  زا  یکی  هب  هشیاع  نامثع ، نامز  رد 

هیآ لباقم ، رد  نامثع  يدومن . عیاض  ار  تیعر  يدرک و  تنایخ  تناما  رد  رگتنایخ ! يا  هک  دز  ادص  هشیاع  دش . دجـسم  دراو  نامثع  یتقو 
. درک قیبطت  يو  رب  ار  حون  ترضح  نز  هب  طوبرم 

هک دز  گناب  وا  رب  هشیاع  درک . تازاجم  هب  دیدهت  دندوب ، هداد  تداهـش  هبقع  نب  دـیلو  يروخبارـش  هب  هک  ار  یناسک  نامثع  رگید  ینامز 
هانپ هشیاع  هناخ  هب  تازاـجم ، سرت  زا  نادـهاش  نآ  يا ؟ هداد  رارق  دوخ  تناـها  دروم  ار  ناـهاوگ  هتـشاذگ و  ارجا  ـالب  ار  یعرـش  دودـح 
. دیمان یم  يدوهی ) يدرم   ) لثعن ار  نامثع  يو  يدرک . كرت  ار  ادخ  لوسر  شور  تنس و  دوز  هچ  تفگ : یم  نامثع  هب  هشیاع  دندرب .

هـشیاع هک  دیـسر  ییاج  ات  ینمـشد  نیا  تشاذگ  نامثع  طوقـس  رد  ییازـسب  ریثات  دش . یم  جراخ  ربمایپ  رـسمه  ناهد  زا  هک  نانخـس  نیا 
. درک رداص  ار  نامثع  لتق  ياوتف 

ترـضح نآ  اب  تفلاخم  هب  هک  ریبز  هحلط و  یلع ، ماما  تفالخ  زا  سپ  اذـل  تشاد ، ینمـشد  نینموملاریما  اب  ربماـیپ  دوخ  ناـمز  زا  هشیاـع 
. دنتخاس هارمه  دوخ  اب  زین  ار  وا  هتفر و  هشیاع  دزن  رما  نیا  هب  ملع  اب  دندوب ، هتخادرپ 

رارق هجنکـش  دروم  ار  هرـصب  مکاح  فینح  نب  نامثع  هرداصم و  ار  هرـصب  لاـملا  تیب  دنتـشک و  ار  يرایـسب  دادـعت  هتفر و  هرـصب  هب  اـهنآ 
یشقن زا  یکاح  رتش و  يانعم  هب  لمج  دش . عقاو  اهنآ  نایم  لمج  گنج  دندرک و  تکرح  یهاپس  اب  هارمه  هلصافالب  نینموملا  ریما  دنداد .

. دندرک یم  تظفاحم  نآ  زا  نایهاپس  هک  دوب  راوس  ییوم  خرس  رتش  رب  هشیاع  هک  ارچ  هتشاد ، گنج  رد  هشیاع  هک  تسا 
دوخ دننادرگ . زاب  هنیدم  هب  مارتحا  اب  ار  هشیاع  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دیسر . نایاپ  هب  لمج  هاپس  تسکش  اب  گنج  یتقو 

. دوب روما  نیا  زا  رتارف  هشیاع  شقن  اما  تسیرگ . یم  دروخ و  یم  فسات  نایرج  نیا  يروآ  دای  اب  هشیمه  هشیاع 
هب ار  دوخ  هنیک  رگید  راب  هشیاع  اما  دننک . نفد  ربمایپ  دقرم  راوج  رد  ار  ترضح  نآ  دنتساوخ  دیسر ، تداهـش  هب  یبتجم  نسح  ماما  یتقو 

اجنآ رد  ترـضح  نفد  اب  زین  هیما  ینب  رگید  مکح و  نب  ناورم  دـش ". دـهاوخن  ماـجنا  زگره  يزیچ  نینچ  : " تفگ داد و  ناـشن  تیب  لـها 
عیقب رد  ار  ترـضح  نآ  دوش ، هتخیر  ینوخ  تساوخ  یمن  یبتجم  ترـضح  دوخ  تیـصو  هب  انب  هک  نیـسح  ماما  نیاربانب  دـندرک  تفلاخم 

. دومرف نفد 
تفگ هیواعم  اما  دوب . نآ  فلاخم  هشیاع  دیـسرپ . دیزی  يدهعتیالو  هرابرد  ار  وا  رظن  درک  رادید  هشیاع  اب  دـمآ  هنیدـم  هب  هک  یتقو  هیواعم 

زین ار  وا  ياه  ضرق  یناـمز  یتح  داتـسرف و  یم  هشیاـع  يارب  ار  يداـیز  يایادـه  يو  دـنا . هدرک  تعیب  مدرم  تسا و  یهلا  ياـضق  نیا  هک 
. تخادرپ

*****
ص 159 و 388. افلخ ، خیرات 
ص 145، هدعاس ، ینب  هفیقس 
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ص 136 ،ج 8 ، ریثک نبا  خیرات 

! تسین نینموملا  ما  هشیاع 

ار نینموملا " ما   " بقل هشیاع  یتح  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  یمامت  هک  دـندقتعم  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  تیـالو  طـخ  زا  نیفرحنم 
: دننک یم  حرطم  ار  لیذ  هیآ  شیوخ  ياعدا  يارب  و  دنراد .

. مُُهتاهَّمُأ ُهُجاوْزَأ  َو  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا 
. " دـننانآ نارداـم  هلزنم ] هب  جاودزا  تمرح  رد   ] شنارـسمه و  تـسا ، رتراوازـس  یلوا و  ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم  هـب  تبـسن  ربماـیپ ، ینعی " :

(6/ بازحا )
میدقتعم ام  نآرق  تایآ  قبط  یلو  دـننک . یم  بوسحم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهنز  يارب  راختفا  یعون  ار  نینموملا " ما   " بقل ناشیا 

یم ماقم  شزرا و  ياراد  دنـسرتب  ادـخ  زا  دـننک و  هشیپ  يوقت  رگا  طقف  ادـخ  لوسر  نانز  هکلب  تسین  یتلیـضف  ییاهنت  هب  نینموملا  ما  هک 
ِیف يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  دیامرف : یم  نآرق  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دنـشاب .

. ًافوُْرعَم ًالْوَق  َْنُلق  َو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق 
راتفگ رد  سپ  دیتسین ، نانز  زا  کی  چیه  دـننام  تیعقوم ] تلزنم و  رظن  زا   ] دـینک هشیپ  يراکزیهرپ  رگا  امـش  ربمایپ ! نارـسمه  يا  : " ینعی

(32/ بازحا .. "  ) دییوگ هتسیاش  هدیدنسپ و  نخس  و  دنک ، عمط  تسا  لد  رامیب  هک  یسک  ات  دیشاب  هتشادن  يزاّنط  یمرن و  دوخ ،
اًریِسَی ِهَّللا  َیلَع  َِکلاَذ  َنَاک  َو  ِْنیَفْعِض  ُباَذَْعلا  اََهل  ْفَعَُضی  ٍۀَنِّیَبُّم  ٍۀَشِحَِفب  َّنُکنِم  ِتْأَی  نَم  ِِّیبَّنلا  َءاَِسناَی  دیامرف : یم  نآرق  نینچمه 

، دـهدیمن ّتینوصم  وا  هب  ربمایپ  اب  يرـسمه  دـنویپ  ًاعطق   ] دوش بکترم  يراکـشآ  تشز  رایـسب  راک  امـش  زا  سکره  ربمایپ ! نارـسمه  يا 
(30 هیآ : . ) تسا ناسآ  ادخ  رب  راک ]  ] نیا و  دش ، دهاوخ  نادنچ  ود  وا  يارب  باذع  هکلب ]

دنزرف هک  روطنامه  ینعی  دشاب . یم  دنزرف  ردام و  هطبار  دننام  ربمایپ  نانز  ناناملسم و  نیب  هطبار  هک  تسانعم  نیا  هب  اهنت  نینموملا  ما  سپ 
. دننک جاودزا  ناشیا  نانز  اب  دنناوت  یمن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تداهـش  زا  دعب  زین  ناناملـسم  دنک ، جاودزا  شیوخ  ردام  اب  دناوت  یمن 

: دیامرف یم  نآرق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و 
اًمیِظَع ِهَّللا  َدنِع  َناَک  ْمُِکلاَذ  َّنِإ  اًَدبَأ  ِهِدَْعب  نِم  ُهَجاَوْزَأ  ْاوُحِکنَت  نَأ  َال  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْاوُذُْؤت  نَأ  ْمَُکل  َنَاک  اَم  َو 

جاودزا شنارـسمه  اب  وا  زا  سپ  هک  تسین  زیاج  زگره  امـش  رب  و  دیهد . رازآ  ار  ادـخ  ربمایپ  هک  دـشابن ] زیاج  و   ] دزـسن ار  امـش  و  : " ینعی
(53 هیآ : . "  ) تسا گرزب  ادخ  دزن  راک ]  ] نیا هک  دینک 

یقاب وا  يارب  رمع  رخآ  ات  بقل  نیا  یلو  تسا . هتـشاد  ار  نینوملا " ما   " بقل هدوب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  ءزج  نوچ  هشیاع  اـما  و 
. دندوب هداد  ناشیا  قح  هب  نانیشناج  مالسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  هب  ار  شیوخ  نانز  قالط  قح  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  دنامن !
يدـعب هللا  تصع  ّنهتّیأـف  ۀـعاطلا  یلع  نمد هللا  اـم  تاـهّمالا ) فرـش   ) ّنهل قاـب  فرـشلا  ّنا  نسحلااـبا  اـی  هلا : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق 

. نینموملا ۀمومأ  فرش  نم  اهطقسأ  جاوزألا و  یف  اهل  قلطأف  کیلع  جورخلاب 
یقاب نم  نانز  يارب  نینموملا " ما   " فرـش انامه  نسحلاابا  يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینعی :

تفارش زا  هدب و  قالط  ار  وا  درک ، نایصع  وت  رب  جورخ  هطساو  هب  ار  ادخ  هک  اهنآ  زا  مادکره  سپ  دننک . ار  ادخ  تعاطا  هکینامز  ات  تسا 
(1 . ) نک طقاس  ندوب  نینموملا  ما 

هشیاع مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  دش . لقتنم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دعب  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  نینموملا  ریما  زا  دعب  هفیظو  نیا 
. دنداد قالط  ار 

یم لقن  تنس ) لها  ياملع  زا   ) يدوعـسم هتـشون  ۀیـصولا  تابثا  باتک  زا  تازجعملا  صوصنلاب و  ةادهلا  تابثا  باتک  رد  یلماع  رح  خیش 
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ادـخ لوسر  شدـج  راوج  رد  یلع  نب  نسح  نفد  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يریگولج  شدوصقم   ) درک هشیاع  هک  يراـک  زا  سپ  هک : دـنک 
ریما هب  شدوخ  زا  دـعب  ار  شنارـسمه  قـالط  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  و  داتـسرف . شیارب  ار  شقـالط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا )

و دوب . هداد  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  نینموملا  ریما  مالـسلا و  هیلع  نینموملا 
نم زا  دعب  ءایـصوا  هک  تسا  ینز  وا  دید و  دـنهاوخن  ارم  زیخاتـسر  زور  رد  نم  ياهنز  زا  یـضعب  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(2 . ) داد دنهاوخ  شقالط 
مرکا ربمایپ  ياهنز  ءزج  رگید  وا  هک  تسانعم  نیا  هب  دنداد ، قالط  ار  هشیاع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مییوگ  یم  یتقو  هک  تسادیپ  هتفگان 

. دشاب یم  رگید  یلومعم  ياهنز  دننام  هدش و  هتشادرب  هشیاع  زا  نینموملا " ما   " بقل نیاربانب  و  دوش . یمن  بوسحم  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
*****

یناردنزاملا یفاکلا  لوصا  حرش  ناخ 303 ، یلع  ۀعیفرلا  تاجردلا  بوشآ 1/331 ، رهش  نبا  بقانملا  راحبلا 2/93 و 9/277 ، ۀنیفس  ( 1)
باتک و  تاجردـلا . رئاصب  یفاـک و  زا  و 110/101  و 108/293  و 71/265  و 48/335  یـسلجم 27/292  همالع  راونالا  راـحبلا  ، 6/368

. قودص خیش  ۀمعنلا  مامت  نیدلا و  لامک 
ثیدح 903. لصف 72  تازجعملا 3/135  صوصنلاب و  ةادهلا  تابثا  ( 2)

هشیاع يرهاظ  تافص 

. دنراد حیرصت  بلطم  نیا  هب  نیقیرف  ُبتُک  تسا . هدوب  تسوپهایس  شردپ  نوچمه  هشیاع 
(1 . ) دوب هدرچ  هیس  هشیاع  تسا : هتفگ  ینالقسع  رجح  نبا 

(2 . ) دوب هدرچ  هیس  وا  تفگ : هک  هدرک  لقن  ناوکذ  نب  لیهس  زا  زین  حیحص  بحاص  يراخب 
(3 . ) دوب تسوپهایس  وا  تفگ و  ثیدح  ام  يارب  هشیاع  تسا : هدمآ  نیحورجم  باتک  رد 

(4 . ) تشاد دوجو  هلبآ  رثا  هشیاع  تروص  رد  تسا : هتفگ  ینالقسع  رجح  نبا 
نب لیهـس  هب  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  دابع  زا  ییحی  زا  ( 6  ) نیعم نب  ییحی  خـیرات  باتک  رد  و  ( 5  ) هللا همحر  دیفم  خیش  تافنـصم  رد 

. دوب هایس  وا  تفگ : نک . فصو  ام  يارب  ار  وا  میتفگ : يرآ . تفگ : يا ؟ هدید  ار  هشیاع  ایآ  میتفگ : ناوکذ 
دیور یم  ناتسهوک  رد  هک  تسا  یتخرد  نآ  دنیوگ : یم  نایرش  تخرد  فصو  رد  هچنانچ  دوب  یخرس  اب  هتخیمآ  هدرچ  هیـس  هشیاع  سپ 

(7 . ) تسا یخرس  هب  هتخیمآ  هایس  گنر  هب  بوخ و  رایسب  نآ  زا  هدش  هتخاس  نامک  دنزاس و  یم  نامک  نآ  بوچ  زا  و 
یبرع دیفـس  ار  هشیاـع  دـندرک و  ضوع  ار  وا  داژن  گـنر و  سوه ، يوه و  ناوریپ  يوما و  ياـهلوپ  ناقـشاع  يراـبرد و  ناـشورف  ملق  اـما 

! دوب یشبح  هایس  هکیلاح  رد  دندرک  یفرعم 
*****

دنه پاچ  ینالقسع 3/124 و 125 – و ج4 ص 125  رجح  نبا  نازیملا  ناسل  ( 1)
يراجن 4/104 ریبکلا  خیراتلا  ( 2)

یبهذ 2/242 و 243 لادتعالا  نازیم  یمیمت 1/353 و  نابح  نب  دمحم  نیحورجملا  ( 3)
دنه پاچ  ینالقسع 4/136  رجح  نبا  نازیملا  ناسل  ( 4)

دیفم 1/369 خیش  تافنصم  ( 5)
نیعم 3/509 نب  ییحی  خیرات  ( 6)

هّبش 4/1232 نبا  ةرونملا  ۀنیدملا  خیرات  ( 7)
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!!! تسا ریظن  یب  بلق  تواسق  رد  هشئاع 

زا  ) يو ياه  يزورفا  گنج  هشئاع و  یگدنز  یسررب  زا  سپ  مالسا " خیرات  رد  هشئاع  شقن   " باتک مود  دلج  رخاوا  رد  يرگـسع  همالع 
: دیامرف یم  نینچ  نیا  يدنب  عمج  ناونع  هب  تنس ) لها  یخیرات  بتک 

ناهج رد  ار  وا  دـننامه  بلق  توق  رد  زورما  هب  ات  خـیرات  هکیروط  هب  دوب  ریظن  یب  ناهج  نانز  نایم  رد  یلدرپ  بلق و  توق  رظن  زا  هشیاع  "

تاساسحا رب  طلـست  مه  نیا  نز  کی  زا  هک  دوب  زوریپ  طلـسم و  دوخ  هنانز  تاساسحا  فطاوع و  رب  يروط  هب  وا  تسا . هدادـن  ناشن  نانز 
ریگتـسد ار  لاملا  تیب  نانابـساپ  دروآ و  رد  شیوخ  فرـصت  هب  ار  هرـصب  رهـش  هک  هلهو  نیلوا  رد  لمج  گـنج  رد  يو  دـیامن . یم  دـیعب 

لباقم رد  ار  ناملـسم  رفن  اه  هد  نز  نیا  نامرف  اب  دـنناسرب و  لـتق  هب  ار  ناـنآ  همه  هک  داد  ناـمرف  یمحر  یب  بلق و  توق  لاـمک  اـب  دومن .
!! دندیرب رس  دنفسوگ  دننام  وا  مشچ 

هار دوخب  یمیب  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  دومن و  تکرـش  زیگنا  تشحو  ازـشتآ و  گنج  نآ  رد  يو  دوخ  دـیدرگ  عورـش  گنج  زین  ادـعب 
دننام اهرـس  هک  یتلاح  رد  داد  یم  نامرف  هدید ، گنج  هدیزرو و  هدنامرف  کی  دـننام  دزابب . ار  شلادـتعا  تلاح  لد و  شمارآ  ای  و  دـهد .

دنیب یم  دوخ  مشچ  اب  ار  اهنیا  همه  هک  وا  اما  دوش  یم  باترپ  اوه  هب  هدیرب  ياهتسد  ددرگ  یم  هراپ  اه  مکش  دزیر . یم  ورف  نازخ  ياهگرب 
. تسا هتفرگ  هدـهعب  ار  رکـشل  یهدـنامرف  يربهر و  هتـسشن  شا  هواجک  نایم  رد  اجرب  اـپ  مکحم و  هوک  ناـس  هب  دـناشن و  یمن  وربا  رب  مخ 

دوهـشم سوسحم و  فعـض  یتحاران و  تلاحو  بلق  تقر  زا  يرثا  نیرتکچوک  يو  لد  رد  و  دـهد . یم  نامرف  دـنک  یم  رداص  رما  یپاـیپ 
!! " تسین

ار یقیقح  ملظ  تیانج و  سرد  دننیـشنب و  يو  یناطیـش  سرد  بتکم  رد  اه و ... مادص  اه و  نوعرف  راوخ و  رگج  دنه  دـیاب  هک  یتسار  هب 
... دنزومایب هشئاع  زا 

هجیدخ نینمؤملا  ما  هب  هشیاع  تداسح 

اریز تسا . هتفرگن  رارق  متداسح  کشر و  دروم  هجیدخ  نوچ  ربمغیپ  نانز  زا  کیچیه  مدوب ، هدیدن  ار  هجیدخ  هکنآ  اب  دیوگ : یم  هشیاع 
(1 . ) دومن یم  دیجمت  فیرعت و  وا  زا  درک و  یم  دای  یکین  هب  هجیدخ  زا  ادخ  لوسر  هک  داتفا  یم  قافتا  رایسب 

لوسر دنک . رادـید  ار  ترـضح  نآ  هدـش  دراو  ات  تساوخ  هزاجا  ادـخ  ربمغیپ  زا  هجیدـخ  رهاوخ  هلاه ، يزور  تسا : هدرک  تیاکح  زین  و 
! ایادخ هآ  تفگ : رایتخا  یب  دیدرگ و  نوگرگد  تدش  هب  شلاح  دوب  هداتفا  هجیدـخ  يادـص  دایب  هلاه  يادـص  ندینـش  اب  یئوگ  هک  ادـخ 

. هلاه
نادند یب  نزریپ  نآ  زا  ردق  هچ  متفگ : هلـصافالب  دوب  هدش  کیرحت  تخـس  هجیدـخ  هب  تبـسن  متداسح  کشر و  ربمغیپ  راتفر  زا  هک  نم 

!!! تسا هتشاد  ینازرا  وت  هب  ار  وا  زا  رتهب  ادخ  هدرم و  وا  هک  تساهتدم  ینک !!!؟ یم  دای  یشرق 
دورف ماـگنه  هب  اـهنت  ار  شدـننام  هک  درک  رییغت  ناـنچ  نآ  تخورفارب و  ادـخ  لوسر  هرهچ  مدـید  ضارتعا  نیا  زا  سپ  دـیوگ  یم  هشیاـع 

. باذع ای  دوش  لزان  تمحر  مایپ  ات  تسا  ینامسآ  ياهروتسد  نارگن  هک  مدوب  هدید  ترضح  نآ  رب  یحو  ندمآ 
(2 ... ) تسا هدادن  ضوع  نم  هب  ار  وا  زا  رتوکین  دنوادخ  زگره  هن ! دندومرف : تلاح  نیا  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یئاه یئوکین  ناسحا و  اب  وا ، ياهراگدای  نارطاخ و  دیدجت  اب  و  درکیم . دای  یکین  هب  دوخ  رـسمه  نیتسخن  هجیدخ  زا  هشیمه  ادخ  لوسر 
نیمه و  تشاد . یم  هگن  هدـنز  دوخ  رد  ار  شا  هرطاخ  تشاد ، یم  مدـقم  نارگید  رب  ار  اهنآ  درک و  یم  وا  ناتـسود  ناشیوخ و  هرابرد  هک 
تشاد یماو  ار  وا  هک  دوب  تلاح  نیمه  زین  دوب و  هدرک  لامالام  هجیدخ  رب  کشر  دسح و  و  ترفن ، مشخ و  زا  ار  هشیاع  هنیـس  هک  دوب  اه 
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اب هکنیا  همه  زا  رتدـب  و  دـیامن . شاخرپ  ضارتعا و  ادـخ  لوسر  هب  هجیدـخ  تارطاخ  هجیدـخ و  ياهراگدای  هجیدـخ ، مان  يور  اـهراب  اـت 
شنزرس و لباقم ، رد  ار  دوخ  داد ، یم  جنر  نونج  دح  رس  ات  ار  وا  دینش و  یم  دوخ  رـسمه  زا  هجیدخ  هرابرد  هاگ  یب  هاگ و  هک  یـشیاتس 
رـسمه و اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  وا و  نیب  طباور  رد  يدب  رایـسب  رثا  ات  دیدرگ  ثعاب  هک  دوب  عوضوم  نیمه  دید و  یم  شهوکن 

. دراذگب ياج  هب  دندوب  ادخ  لوسر  شرسمه  هقالع  هجوت و  دروم  تخس  هک  شنادنزرف 
*****

يراخب 2/277 و 210 حیحص  ( 1)
نبا ننـس  دـهعلا –  نسح  یف  ءاج  ام  باب  يذمرت ص247  ننـس  و 102 و 202 و 279 –  و 58  و 117  و 154  دمحا 6/150  دنـسم  ( 2)
ریثک نبا  خـیرات  هجیدـخ –  لاح  حرـش  رد  باعیتسا  و 36 و195 –  و 4  يراـخب 2/177  حاکنلا 1/315 –  باوبا  نم  هریغلا  باـب  هجاـم 

هرامش 3973 و 3974 ثیدح  لامعلازنک 6/224  و  ، 3/128

! هدوس اب  هشیاع  يراک  کتک 

همزمز بل  ریز  نومضم  نیا  هب  يرعش  هدوس  دینـش  هشیاع  يزور  هک  دوب  هداتفا  قافتا  نینچ  هدوس ! اب  هشیاع  يراک  کتک  اوعد و  عوضوم 
تـسد دوخ  يارب  ینانامیپمه  دنتـسه ت  نآ  یپ  رد  تسا ) هدوب  هلیبق  ود  مان   ) میت يدع و  ینعی : فلاحت . نم  یغتبت  میت  يدع و  دنک . یم 

. دننک اپ  و 
هب اهنت  شرعش  اب  دراد  هدوس  دیوگ : یم  هدرک  رمع  رتخد  هصفح  هب  يور  دور و  یم  رد  هروک  زا  تخس  هدوس  رعش  ندینـش  زا  سپ  هشیاع 

!: ایب نم  کمک  هب  مه  وت  مدش ، زیوالگ  وا  اب  نم  يدید  هک  یتقو  درک . مهاوخ  یفالت  ار  یبدا  یب  نیا  نم  ( 1 . ) دنز یم  هشوگ  وت  نم و 
قبط زین  هصفح  هتبلا  دریگ . یم  دوخ  دـگل  تشم و  ناراـب  ریز  هب  ار  وا  هتفرگ  ار  شناـبیرگ  هدـیناسر  هدوـس  هب  ار  دوـخ  دزیخ و  یمرب  سپ 

نز راـهچ  ناسنیدـب  و  دباتـش . یم  هدوس  يراـی  هب  هدوـب  ناـیرج  رب  رظاـن  هک  مه  هملـس  ما  دزیخ . یمرب  هشیاـع  زا  یناـبیتشپ  هب  یلبق  هراـشا 
ربمغیپ هب  ربخ  دور !! یم  رتالاب  الاب و  ادص  رس و  اهنآ  يراک  کتک  هجیتن  رد  و  دنریگ . یم  رارق  رگیدکی  يورایور  زوت  هنیک  نیگمـشخ و 

یم هچ  ار  امـش  رخآ  امـش ! رب  ياو  دیامرف : یم  اهنآ  هب  باطخ  دیآ و  یم  ترـضح  نآ  دنا ! هداتفا  مه  ناج  هب  تناوناب  هک  دنهد  یم  ادـخ 
!؟ دوش

! فلاحت نم  یغتبت  میت  يدع و  دناوخ : یم  هدوس  هک  يدینشن  رگم  ادخ ! لوسر  يا  دهد : یم  باوج  هشیاع 
لئابق زا  میت  يدع و  دارم  هکلب  تسوا . يدع  هب  هن  و  وت ، میت  هب  هن  رعش  نیا  هراشا  امـش ! رب  ياو  دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

(2 . ) تسا میمت  ینب 
*****

. تسا شیرق  گرزب  هلیبق  زا  هناگادج  هریتود  يدع  میت و  دندوب . یشرق  يدع  هلیبق  زا  هصفح  میت و  هلیبق  زا  هشیاع  ( 1)
مالسا 1/82 خیرات  رد  هشیاع  شقن  ( 2)

هیرام هب  انز  تمهت  تداسح و 

دـعجم و یئوم  دوب و  ابیز  رایـسب  هیرام  تسا . هدـشن  کیرحت  متداسح  کشر و  هیرام  هزادـنا  هب  ینز  چـیه  هب  تبـسن  دـیوگ : یم  هشیاـع 
. دوب ادخ  لوسر  رهم  هقالع و  دروم  تخس  تشاد و  هدیچیپ 

سح وا  هب  تبـسن  ار  ادخ  لوسر  تبحم  هقالع و  کیدزن  زا  ام  نوچ  داد و  ياج  نامعن  دـنزرف  هثراح  هناخ  رد  ار  هیرام  ادـتبا  ادـخ  ربمغیپ 
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هب تیاکش  دمآ و  گنت  هب  ام  تسد  زا  هیرام  ماجنارـس  ات  میدیـشوک  ردقنآ  میتشاذگ و  ار  هیرام  اب  تفلاخم  يراتفردب و  يانب  میدرک  یم 
شتآ صوصخب  دمآ . یم  نارگ  یلیخ  ام  رب  نیا  تفر و  یم  شدزن  هب  اجنامه  داد و  ناکم  رییغت  هیلاع  هب  ار  وا  مه  ربمغیپ  درب . ادخ  لوسر 

. دوب هتخاس  مورحم  يدـنزرف  نتـشاد  زا  ار  ام  هکیلاح  رد  داد  يرـسپ  هیرام  هب  ادـخ  هک  تفرگ  جوا  یتقو  ام  تداسح  کشر و  یتحاران و 
(1)

نیا نیبب  هشیاع ! دومرف : دمآ و  هشیاع  دزن  تفرگ و  لغب  رد  ار  شلاسدرخ  دنزرف  میهاربا ، هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  يزور  نینچمه 
! تسا نم  هیبش  هچب 

! درادن وت  هب  مه  یتهابش  چیه  تسین ، روطنیا  ًافداصت  هن . متفگ : دسح  يور  زا  نم  دیوگ : هشیاع 
؟ ینیب یمن  نم  اب  ار  وا  ندب  و  يدیفس ، تهابش  ایآ  دندومرف : ناشیا 

! دوش یم  هبرف  دیفس و  دنهدب  دنفسوگ  ریش  هک  سک  ره  هب  هتبلا ، تفگ : هشیاع 
ینز ره  هب  ماگنه  نیا  رد  هک  یتلاح  دـیوگ : یم  يو  دوخ  نوچ  دوب ، دوخ  يووه  هیرام ، وا  ردام  هب  ندز  اشحف  انز و  تمهت  هشیاع  روظنم 

! دش ضراع  نم  رب  دهد ، یم  تسد 
. درک هئربت  ماهتا  نیا  زا  مالّسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملا  ریما  تسد  هب  ار  هیرام  شردام  میهاربا و  دنوادخ ، یلو 

*****
هیرام یناگدنز  تمسق  رجح  نبا  هباصا  دعس 8/212 –  نبا  تاقبط  ( 1)

مراهچ دلج  هب  دنا . هدروآ  هشیاع  دوخ  زا  لقن  هب  صیخلت  رد  یبهذ  كردتسم و  حیحـص  ثیدح  رد  ار  نآ  ناتـساد  يروباشین  مکاح  ( 2)
: تسا هدمآ  لیذ  كرادم  رد  فالتخا  یمک  اب  تیاور  نیا  نینچمه  دینک ! بجعت  دـیئامن و  هعجارم  هحفص 39  نآ ، صیخلت  كردتسم و 
309 و ۀیبلحلا ج 3 /  ةریسلا  ، 334 ۀباصالا ج 3 /  411 و 412  ۀباصالا ج 4 /  شماه  باعیتسالا  لوکـشم ، 119 ط  ملسم ج 8 /  حیحص 

عمجم  214 جو 8 /   137 دعس ج 1 /  نبال  تاقبطلا  ، 268 جو 4 /  542 و 544  ۀباغلا ج 5 /  دسأ   212 خـیراتلا ج 2 /  یف  لماکلا  ، 312
کفالا ص ثیدح  رداص ، راد  87 ط  یبوقعیلا ج 2 /  خیرات  ، 305 ۀیاهنلاو ج 3 /  ۀیادبلا  ، 240 روثنملا ج 6 /  ردلا  ، 161 دئاوزلا ج 9 / 
،581 نیلقثلا ج 3 /  رون  ریسفت  ، 205 جو 4 /   126 ناهربلا ج 3 /  ریسفت  99 و 318 ، یمقلا ج 2 /  ریسفت  ۀعیشلا : قیرط  نمو  . 246  - 242

.103 نازیملا ج 15 /  ریسفت 

! هیرهم یب  نانز  هب  هشیاع  تداسح 

راتـساوخ دنتـشاد و  یم  هضرع  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  دوخ  هیرهم ، هب  تشاد  مشچ  نودـب  هک  ینانز  رب  دـیوگ : یم  هشیاع 
دوخ مه  تیـصخش  اب  هدازآ و  نز  رگم  متفگ : یم  ترفن  مشخ و  تدش  زا  دمآ و  یم  شوجب  منوخ  دندش ، یم  ترـضح  نآ  اب  يرـسمه 

!؟ دشخب یم  ار 
هک ار  مادـک  ره  و  نک ، رود  دوخ  زا  یهاوخ  یم  هک  ار  مادـک  ره  شیوخ  نارـسمه  زا  دـش : لزاـن  ینامـسآ  هیآ  نیا  هک  یتـقو  صوصخب 

و 51)  50/ بازحا . ) یناوخب دوخب  شراب  رگید  يا ، هتـشاد  ناـشرانک  رب  هک  اـهنآ  زا  اـت  تسین  یهاـنگ  وت  رب  و  راد ، هگن  ریذـپب و  یهاوخ 
یم ناشن  قفاوم  يور  تلد  ياه  هتـساوخ  ندروآ  رب  رد  مه  ادخ  هک  منیب  یم  متفگ : وا  هب  هدرک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  يور 

(1 !! ) دهد
هتـشاد هضرع  ادـخ  لوسر  هب  ار  دوخ  رهم  تشاد  مشچ  نودـب  هک  یناوناب  ای  وناب ، نوماریپ  لصفم  روطب  دوخ ، تاقبط  باتک  رد  دعـس  نبا 

هیزغ مانب  کیرـش و  ما  ار  نآرق  همیرک  هیآ  هراشا  دروم  يوناـب  صوصخب  هدرک  یئاـسرف  ملق  دـندش  یم  ترـضح  نآ  يرـسمه  راتـساوخ 
(3 . ) تسا هدرک  هراشا  لصفم  دوخ  هباصا  باتک  رد  رجح  نبا  زین  بلطم  نیمه  هب  و  ( 2 . ) تسا هدرک  یفرعم 
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راتـساوخ رهم  یب  هک  ار  یناوناب  هشیاـع )  ) وا دـسیون : یم  هداد  تبـسن  هشیاـع  هب  عمج  ریمـض  اـب  ار  عوضوم  نیمه  شدنـسم  رد  زین  دـمحا 
(4 ... ) تفرگ شنزرس  تمالم و  داب  هب  دندوب  هدیشخب  ترضح  نآ  هب  ار  نتشیوخ  هدش  ادخ  لوسر  اب  يرسمه 

ادخ لوسر  يرـسمه  راتـساوخ  رهم  یب  هک  دوب  ینانز  هلمج  زا  میکح  رتخد  هلوخ  دـنک : یم  تیاور  ماشه  لوق  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم 
نز کی  يارب  نیا  تفگ : دوب  هدش  تحاران  تخس  ربخ  نیا  زا  هک  هشیاع  دیشخب و  ترضح  نآ  هب  ار  نتـشیوخ  دش و  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

(5 ! ) دوش وا  يرسمه  راتساوخ  رهم  یب  و  دشخبب ، يدرم  هب  ار  دوخ  هک  تسین  روآ  تلاجخ 
*****

كاوه یف  راسی  الا  کبر  يرا  ام  هشیاع : نخس  ملسم 4/374 و  حیحص  بازحا 3/118 –  هروس  ریسفت  رد  يراخب  حیحص  ( 1)
دعس 156-8/154 نبا  تاقبط  ( 2)

رجح 4/362 و 784 و 1347 نبا  هباصا  ( 3)
نیب عـمج  ربـحم 411 –  باـعیتسا 2/782 –  يراخب 3/164 –  حیحـص  ماـشه 4/325 –  نبا  و 261 –  و 198  دمحا 6/134  دنـسم  ( 4)

یئاسن 2/68 ننس  هجام –  نبا  ننس  ریسلا 312 و 322 –  عماوج  نیحیحص 610 –  لاجر 
ملسم 3/164 حیحص  ( 5)

! اذغ فرظ  هب  یتح  هشیاع  تداسح 

یم شیارب  دـید و  یم  هیهت  ترـضح  نآ  يارب  یئاذـغ  شنارـسمه  زا  رگید  یکی  دوب و  هشیاع  هناخ  رد  ترـضح  نآ  هک  داـتفا  یم  قاـفتا 
یم ناشن  یقافتا  نانچ  ربارب  رد  ار  دوخ  مشخ  دـیدش  لمعلا  سکع  اـب  و  داد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  هشیاـع  یتقو  نینچ  رد  داتـسرف .

: اه لمعلا  سکع  نیا  زا  دنچ  ییاه  هنومن  کنیا  داد .
: هملس ّما  ياذغ  هشیاع و 

هشیاع داتسرف  هشیاع  هناخ  هب  ترضح  نآ  يارب  دوب  هدید  هیهت  هک  ار  یئاذغ  زا  یفرظ  هملس  ما  هک  دوب . هشیاع  هناخ  رد  ادخ  لوسر  يزور 
تشاد تسد  رد  یگنس  دوب و  هدیچیپ  شیوخ  يابع  هب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دوب . هتفایرد  نیا  زا  شیپ  ار  هملـس  ما  یتمدخ  شوخ  نیا  هک 

وا نآ  زا  یفرظ  دوب . هشیاع  راک  نیا  رظان  هک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسکشب . ار  نآ  دیبوک و  اذغ  فرظ  رب  ار  گنس  دیـسر . رس 
(1 . ) داتسرف هملس  ما  يارب  هتسکش  فرظ  ياجب  ار 

: هصفح ياذغ  هشیاع و 
هب تسا . هدرک  يراک  نینچ  زین  هصفح  مدش  ربخ  هک  مدوب  هدید  هیهت  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  یئاذغ  دیوگ : یم  دوخ  هشیاع 

. دزیرب رود  هب  دریگب و  ار  نآ  دروآ . اذـغ  ربـمغیپ  يارب  نم  زا  شیپ  هصفح  هـک  دـید  رگا  دـشاب و  هداـمآ  هـک  مداد  روتـسد  دوـخ  كزینک 
دوخ ادخ  لوسر  دش . هتخیر  نیمرچ  هرفـس  رب  نآ  تایوتحم  تسکـش و  هصفح  ياذغ  فرظ  هجیتن  رد  درک و  نینچ  درب و  نامرف  كزینک 

(2 . ) هدب هصفح  هتسکش  فرظ  ياج  هب  و  روایب ، دوخ  زا  یفرظ  دومرف : رما  نم  هب  درک و  عمج  ار  هدش  هتخیر  ياذغ 
: هیفص ياذغ  هشیاع و 

( هلا هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی   ) هیفـص دوب . نم  هناخ  رد  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  اهزور ، زا  یکی  دـیوگ : یم  هشیاع 
هدش دوخیب  دوخ  زا  هک  اجنآ  ات  داتفا  ممادنا  رب  هزرل  مدید  ار  اذغ  لماح  كزینک  نوچ  داتـسرف . ترـضح  نآ  يارب  دوب  هتخپ  هک  ار  یئاذغ 

! مدنکفا رود  هب  ار  نآ  هتفرگ  ار  اذغ  فرظ 
گنردیب سپ  مدناوخ . یبوخب  شیامیـس  رد  دوخ  راتفر  زا  ار  ترفن  مشخ و  راثآ  تسا و  هدش  هریخ  نم  هب  هک  مدید  ار  ربمغیپ  ياه  مشچ 

. ینک هن  نیرفن  ارم  هک  مراد  نآ  دیما  مرب و  یم  هانپ  شترضح  هب  ادخ  لوسر  مشخ  زا  متفگ :
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! نک هبوت  دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
؟ منک یفالت  ار  دوخ  لمع  هنوگچ  و  متفگ :

(3 . ) تسرفب شیارب  نک و  هیهت  شفرظ  نوچ  یفرظ  و  شیاذغ ، دننام  یئاذغ  دندومرف :
*****

ةریغلا 2/159 باب  یئاسنلا  حیحص  ةریغلا ، باب  ملسم  حیحص  ( 1)
لئامش باتک  زا  هرامش 983  ثیدح  لامعلازنک 3/44 و 4/44  دمحا 6/111 –  دنسم  ( 2)

هیبلح 284-283. هریس  هیشاح  یئاسن 2/148 و 159 -  دمحا 6/277 و 144 –  دنسم  ( 3)

یبلک ۀیحد  رهاوخ  هب  هشیاع  تداسح  ییوگغورد و 

هشیاع دنیبب ، ار  وا  دورب و  دومرف  ار  هشیاع  درک و  يراگتساوخ  ار  بلک  هلیبق  زا  ینز  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دوب  نیا  عوضوم 
؟ يدید هچ  دومرف : يو  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  تشگرب . تفر و 

نیا تفگ و  غورد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دـقع  داـجیا  زا  يریگولج  يارب  دوب ، هدرک  تداـسح  نز  نآ  ییاـبیز  هب  هک  هشیاـع 
! مدیدن یفیرعت  لباق  زیچ  داد : باوج  نینچ 

! تسا هدش  ناشیرپ  تناوسیگ  نآ  ندید  زا  هک  يدید  یلاخ  يدیدن !؟ یفیرعت  لباق  زیچ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 
. دناشوپب وت  زا  ار  يّرس  دناوت  یم  یسک  هچ  تسین . هدیشوپ  وت  رب  يزیچ  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : هشیاع 

*****
ثیدح 5084 و هحفـص 294 ، مشـش ، دلج  لامعلا ، زنک  رد  هشیاع  دوخ  زا  يدنه  یقتم  دـننام  دـیناسم ؛ ننـس و  باحـصا  ار  ثیدـح  نیا 

رداصم رد  نینچمه  و  تسا . هدرک  تیاور  طاباس  نب  نمحرلادـبع  زا  دوخ  دانـسا  هب  هحفص 115  متشه ، دلج  تاقبط ، رد  دعـس  نبدمحم 
( نیلقثلا ثیدح   ) راونالا تاقبع  ءاسنلا ، رابخالا ك  نویع  بدؤملا ، رکب  یبأ  نب  دمحأ  نب  دمحم  ۀمجرت  دادغب ، خـیرات  تسا : هدـمآ  لیذ 

(. 792  ) مقر تحت  تاعجارملا ص 246  ۀمتت  یف  ةاجنلا  لیبس  ، 334 ج 2 / 

نامثع حدم  رد  هشیاع  یگتخاس  ثیداحا 

رکبوبا لاح  نامه  رد  میدوب . ابع !!! کی  ریز  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم و  دـنک : یم  لقن  هشیاـع  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زین  راب  نیا  تساوخ . دورو  هزاجا  رمع  تفر ، نوریب  رکبوبا  نوچ  داد . دورو  هزاجا  وا  هب  ربمایپ  تساوخ . دورو  هزاجا 
ادخ لوسر  تبون  نیا  رد  دنک . تاقالم  ربمایپ  اب  ات  تساوخ  هزاجا  نامثع  تشگرب ، رمع  نوچ  تفریذـپ . ار  رمع  لاح  نامه  رد  هلا  هیلع و 

زا تاقالم ، زا  سپ  نامثع  هک  یماگنه  تفریذـپ . ار  نامثع  هاگنآ  درک . بترم  ار  دوخ  ساـبل  تسـشن و  و  تساوخرب ، هلا  هیلع و  هللا  یلص 
وت دنتـشاد و  راک  وت  اب  رمع  رکبوبا و  متفگ : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نم  تفر ، نوریب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم 

هدامآ و ار  دوخ  نامثع  دورو  ماگنه  اما  يداد  ماجنا  یهدـب ، دوخ  عضو  هب  يرییغت  هکنآ  نودـب  یتشاد ، هک  یتلاح  نامه  اـب  ار  اـهنآ  راـک 
رب لاح  نامه  رد  رگا  مدیسرت  تسا ، مرش  ایح و  اب  يدرم  نامثع  نوچ  دومرف : ادخ  لوسر  تسا ؟ راک  رد  يّرـس  هکنیا  وگ  يدومن ، بترم 

(1 !!! ) دراذگن نایم  رد  نم  اب  ار  دوخ  تساوخرد  ایح  مرش و  تدش  زا  دوش . دراو  نم 
اپ و قاس  هدیمرآ و  نم  هناخ  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دناهدرک : تیاور  نینچ  هشئاع  قیرط  زا  ناثدـحم  رگید  ملـسم و  نینچمه 

رمع دـعب  درک . وگتفگ  وا  اب  و  دوب ، لاح  نامه  رد  داد و  هزاجا  تساوخ . دورو  هزاجا  وا  زا  رکبوبا  دوب !! نایرع  شیوناز  يالاب  زا  یتمـسق 
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تـسشنب هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تساوخ . هزاجا  نامثع  هاگنآ  درک . وگتفگ  وا  اب  داد و  هزاجا  وا  هب  لاح  نامه  رد  تساوخ . هزاجا 
. يدادن وا  هب  یتیمها  يدشن و  هچاپ  تسد  دش  قاطا  دراو  رکبوبا  تفگ : هشئاع  تفرب  نوچ  درک . روج  عمج و  ار  شسابل  و 

زا نم  دومرف : يدرک ؟ تسرد  ار  تیاهسابل  یتسـشن و  دش  دراو  نامثع  یتقو  اما  يدادن . وا  هب  یتیمها  يدشن و  هچاپ  تسد  دش  دراو  رمع 
(2 . ) میامن یم  مرش  دنیامن  یم  مرش  يو  زا  ناگتشرف  هک  يدرم 

: دیامرف یم  وا  اب  هطبار  رد  میرک  نآرق  هک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوش  یم  هنوگچ  الوا :
(21/ بازحا  ) ۀَنَسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

. تسا ییوکین  يوگلا  ادخ  ربمایپ  راتفر ] شور و   ] رد امش  يارب  ًانیقی  ینعی :
 – يدح ات  و  تسا ! هدرک  تولخ  يو  اب  هدیمرآ و  ابع  کی  ریز  رد  دوخ  سومان  رسمه و  اب  هکیلاح  رد  دریذپب  روضح  هب  ار  رمع  رکبوبا و 

شیوناز يالاب  زا  یتمـسق  اپ و  قاس  رمع  رکبوبا و  دورو  ماگنه  هک  دـشاب  تفع  یب  ایح و  یب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هللااـب - ذوعن 
!؟ دشاب قداص  ربمایپ  دروم  رد  هک  تفریذپ  ناوتیم  ربمایپ ) ریغ   ) يداع صاخشا  دروم  رد  ار  فرح  نیا  ایآ  دشاب !!! هدوب  نایرع 

نورد لئاسم  زا  هک  دیـسانش  یم  ار  ییایح  اب  هفیفع و  نز  مادـک  هک  تسا  نیا  ام  لاوس  یگتخاس ، ثیدـح  ود  نیا  تحـص  ضرف  رب  ایناث :
!؟ دزاس علطم  ار  نارگید  شرهوش  اب  دوخ  قاتا 

ادخ ربمایپ  دمآ . ات  داتـسرف  نافع  نب  نامثع  لابند  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفگ : هشیاع  هک  تسا  هدمآ  دـمحا  دنـسم  رد  زین  و 
میدش عمج  مه  رانک  رد  دینادرگ  نامثع  فرط  هب  ار  شیور  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  میدید  ات  درک . وا  هب  ور  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
تـسا نکمم  ادخ  نامثع ، تفگ : شا  هناش  هب  یتسد  ندز  زا  سپ  هک  دوب  نیا  واهب  شنخـس  نیرخآ  دیامرف .) یم  هچ  نامثع  هب  مینیبب  هک  )
مرادید هب  هتـشک و  ات  دنروایب  شنوریب  راذگم  دـنروایب  نوریب  تنت  زا  ار  نآ  دـندمآرب  ددـص  رد  ناقفانم  هاگ  ره  دـیارایب . تنت  رب  ینهاریپ 

. درک رارکت  راب  هس  ار  شیامرف  نیا  و  يوش . لئان 
ادـخب تفگ : یتـفگ ؟ یمن  لاـح  هب  اـت  ار  نیا  ارچ  نینموـملا  ما  يا  متفگ : واهب  مدینـش  هشئاـع  زا  ار  نیا  یتـقو  دـیوگیم : ریـشب  نب  ناـمعن 

(3 !!) متشادن دایب  مدوب و  هدرک  ششومارف 
نامز ماما  هیلع  هک  یـسک  هداتـسیا  رـشب  نب  نامعن  اهنآ  شیپاشیپ  و  دنتـسه . نامثع  هاوخاوه  ماـش و  لـها  یگمه  تیاور  نیا  دنـس  لاـجر 

هیلع هیغابلا -  هئفلاحلسم  ناراکزواجت  هتسد  راد و  مچرپ  ریزو  هدرک  هناحلسم  مایق  مالـسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  نایقتم و  يالوم  شیوخ 
. تسا رگهارمگ  یهارمگ  وا  دیوگیم : وا  هرابرد  يراصنا  دعس  نب  سیق  یتیاور  بجوم  هب  و  تسا ، هدیگنج  وا 

یلوط دریگ . یم  راک  هب  نامثع  تموکح  دییات  هار  رد  دح  نیا  ات  ربمایپ  یگداوناخ  يرس و  یناگدنز  زا  هک  هشیاع  نیمه  تساجنیا  بلاج 
هشیاع طباور  و  دروخ ، یقرو  خیرات  هک  راگزور  نآ  رد  درب ! راک  هب  نامثع  ندیبوک  هار  رد  هدنرب  يا  هبرح  ناونع  هب  ار  نامه  هک  دیـشکن 

يا تفگ : ناناملـسم  هب  باطخ  دجـسم  رد  نامثع  هیلع  مدرم  کیرحت  يارب  تفرگ و  تسد  هب  ار  ربمایپ  نهاریپ  هشیاع  دش . هریت  نامثع  اب 
هدوـسرف هنهک و  ار  وا  نیئآ  هداد و  رییغت  ار  وا  تنـس  شور و  ناـمثع  یلو  هدـیدرگن  هنهک  زوـنه  هک  تسا  ربماـیپ  نـهاریپ  نـیا  ناناملـسم !

!! تسا هتخاس 
! تشاد هئارا  مدرم  هب  ار  ربمایپ  نساحم  زا  یئوم  رات  موس ، راب  داد . ناشن  مدرم  هب  دجسم  رد  ار  ربمایپ  نیلعن  روظنم  نامه  هب  زین  رابکی 

یم تبسن  ربمایپ  هب  هک  یئوم  رات  زا  مه  یهاگ  ربمایپ و  نیلعن  زا  یهاگ  نامثع ، اب  شطباور  ندش  هریت  ماگنه  هب  هشیاع  مینیب ، یم  اجنیا  رد 
یم تمدـخ  هب  نامثع ، دـض  رب  مدرم ، فطاوع  کـیرحت  رد  ار  اـهنآ  و  دـنک ، یم  هدافتـسا  ناـمثع  ندـیبوک  رد  شنهاریپ ، زا  هاـگ  و  داد ،

! دهد یم  رییغت  ربمایپ  نوئش  زا  ندرک  هدافتسا  رد  ار  يو  شور  هک  دراد  يرگید  ضارغا  فادها و  هشیاع  رصع  نیا  رد  اریز  درامگ .
هحیدم مود  راب  و  دـنک ، یم  شومارف  ار  اه  هتـشذگ  تقو ، نیا  رد  هشیاع  دروخ . یم  قرو  خـیرات  تاحفـص  نامثع ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب 

اهفدـه و زین  زورما  اریز  دراـمگ . یم  راـک  هب  ناـمثع  فـیرعت  حدـم و  رد  ار  ربماـیپ  یگدـنز  نوئـش و  اـجنیا  رد  ددرگ . یم  ناـمثع  يارس 
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! دراد يرگید  ياهضرغ 
*****

لبنح 1/71 و 6/155 و 167 دمحا  دنسم  ملسم 7/117 –  حیحص  ( 1)
ریثک 7/202. نبا  خیرات  ةرضنلا 2/88 –  ضایر  ۀنسلا 2/273 –  حیباصم  ملسم 7/116 –  حیحص  لبنح 6/62 –  نب  دمحا  دنسم  ( 2)

لبنح 6/86 و149 دمحا  دنسم  ( 3)

هیواعم هشیاع و  نایم  هناتسود  طباور 

اب یلو  درک . هراپ  هراپ  ار  شندب  هلثم و  ار  وا  تروص  نیرتدب  هب  تشک و  ار  رکب ، یبا  نب  دمحم  هشیاع ، ردارب  هک  دوب  یسک  نامه  هیواعم 
وا هب  ار  دوخ  هیواعم  لیلد ، نیمه  هب  و  دزاس . یم  دـحتم  مه  اب  ار  دادـضا  و  دروآ . یم  مهدرگ  ار  نانمـشد  كرتشم ، يویند  عفانم  مه  نیا 
یم وا  هب  یناوارف  ياهلوپ  داتـسرف و  یم  ییاهـششخب  ایادـه و  وا  يارب  هیواعم  هتـسویپ  و  دـش . کیدزن  هیواعم  هب  زین  وا  و  تخاس . کیدزن 

. داد
وا هب  هشیاع  تسـشن ، نوچ  دشاب . هتـشاد  يرادید  وا  اب  ات  تفر  هشیاع  دزن  دمآ ، هنیدـم  هب  هیواعم  هک  یماگنه  دـنیوگ : یم  ناسیون  خـیرات 

رکب یبا  نب  دـمحم  مردارب  نوخ  ماقتنا  هب  ار  وت  ات  ما  هدرکن  ناهنپ  هناـخ  رد  ار  یـسک  نم  هک  یتفاـی  ناـنیمطا  اـجک  زا  هیواـعم ! يا  تفگ :
؟ دشکب

. تسا ینما  ياج  دنروآ و  یم  هانپ  نآ  هب  مدرم  هک  ما  هدمآ  يا  هناخ  هب  نم  تفگ : هیواعم 
؟ یتشک ار  شنارای  يدع و  نب  رجح  هک  يدیسرتن  ادخ  زا  تفگ : هشیاع 

(1 . ) داد یهاوگ  اهنآ  نایز  هب  هک  تشک  ار  اهنآ  یسک  تفگ :
يارب فلتخم  ییایاده  هیواعم  رابکی  هک  دنک  یم  لقن  مساق  نب  نمحرلادبع  زا  ءایلوالا ج2ص48  ۀیلح  روهشم  هدنسیون  یناهفصا  میعنوبا 

. تشاد رارق  یتمیق  ءایشا  لوپ و  سابل و  اه  نآ  هلمج  رد  هک  داتسرف  هشیاع 
وا يارب  راب  کی  اهنت  و  داـهن . یم  شیوخ  قودنـص  رد  هک  داتـسرف  یم  وا  يارب  ییاـهزیچ  اهـسابل و  ایادـه و  هیواـعم ، هک  دـنا  هتفگ  زین  و 

(2 . ) داتسرف رازه  دصکی 
. تشاد شزرا  رازه  دصکی  هک  داتسرف  وا  يارب  يدنبندرگ  دوب . هکم  رد  وا  هک  یماگنه  زین  رگید  رابکی 

نیمات شیارب  دیشخب ، یم  مدرم  هب  هک  ار  ییاهزیچ  همه  تخادرپ و  دوب ، رانید  رازه  هدجه  هک  ار  هشیاع  ياهـضرق  همه  هیواعم  نینچمه  و 
(3 . ) درک

*****
باعیتسالا 1/331 رد  ربلادبع  نبا  ریثک 8/55 –  نبا  خیرات  ( 1)

ءالبنلا 2/131 مالعا  ریس  ءایلوالا 2/47 –  ۀیلح  مکاح 4/13 –  كردتسم  ریثک 137-8/136 –  نبا  خیرات  ( 2)
. تسا هدرک  دروآرب  مهرد  رازه  هدزاود  ات  ار  يراکهدب  مالعاریس 2/131  ریثک 8/136 –  نبا  خیرات  ( 3)

رفاسم زامن  رد  تعدب 

هب زین  یناوارف  تایاور  دـناوخب . تعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  زامن  دـیاب  رفاسم ، فوخ  ناـمز  رد  هک  دراد  تلـالد  ءاـسن ، هروس  زا  هیآ 101 
تعکر ود  ترفاسم ، رد  ار  اه  یتعکر  راهچ  دـیاب  ًاقلطم  دـننک  یم  نایب  یگمه  هک  دـنا  هدـش  لقن  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  رتاوتم  تروص 
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یم مامت  رفـس  رد  ار  یتعکر  راهچ  زامن  هک  تسا  هدیـسر  رتاوت  هب  هک  هشیاـع  ناـمثع و  زج  تسا و  نینچ  زین  مالـسا  تما  عاـمجا  دـناوخ .
(1 . ) تسا هدشن  ادیپ  یفلاخم  دندناوخ !

دنام هنوگ  نیمه  هب  رفس  زامن  دوب . تعکر  ود  دش ، بجاو  زامن  یتقو  هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  هورع  زا  يرهز  زا  قیرط  دنچ  زا  ملسم 
. دش لماک  رضح  زامن  و 

. دناوخ یم  مامت  رفس  رد  هشیاع  ارچ  سپ  متفگ : هورع  هب  دیوگ  یم  يرهز 
(2 . ) دومن داهتجا  زین  نامثع  هکنانچ  دنک  یم  داهتجا  وا  تفگ : هورع 

*****
یقهیبلا ج ننس  148 ط 1 ، دمحأ ج 2 /  دنسم  ، 146 ةرماعلا ج 2 /  عبط  یفو   260 ملسم ج 2 /  حیحص  ، 154 يراخبلا ج 2 /  حیحص  ( 1)

98 ریدغلا ج 8 /  . 120 یئاسنلا ج 3 /  ننس   282 أطوملا ج 1 /  ، 126  / 3
. ةرماعلا 143 ط  نیرفاسملا ج1/258 و ج 2 /  ةالص  باتک  لوا  رد  ملسم  حیحص  ( 2)

! یعاضر تیمرحم  رد  هشیاع  تعدب 

زا يریثک  هدـع  اب  اریز  تفگ . نینموملا  همع  ای  نینموملا و  هلاـخ  اـی  نینموملا و  تخا  وا  هب  دـیاب  هکلب  تفگ . نینموملا  ما  هشئاـع  هب  دـیابن 
: دومن مرحم  هنوگنیا  ار  دوخ  مرحمان  نادرم 

شردارب نارتخد  رکبوبا و  رتـخد  موثلک  ما  شرهاوخ  دـنوش . لـخاد  وا  رب  مرحماـن  ینادرم  تساوخ  یم  هک  یماـگنه  هدـش  تیاور  يو  زا 
(1 ! ) دهدب ریش  ار  نادرم  نآ  ات  داد  یم  روتسد  ار  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع 

رب ات  هداد  ریش  هبترم  جنپ  ار  نادرم  نیا  ات  داد  یم  روتسد  رگید  ياج  رد  دیوگ : یم  نینچ  طوسبملا  باتک  رگید  ياج  رد  یفنح  یسخرس 
یم دـندرک و  یم  ابا  ار ) گرزب  نادرم  یهد  ریـش   ) راک نیا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رگید  تاـجوز  هک  يدوجو  اـب  دـنوش  مرحم  وا 

. میا هدیدن  هراب  نیا  رد  يزیچ  هللا  لوسر  زا  دنتفگ :
: دراگن یم  نینچ  یسولآ ج4ص255  ریسفت 

. دندیزرو یم  تفلاخم  هطبار  نیا  رد  هشئاع  درک  لمع  اب  ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  تیاور  ربمایپ  تاجوز  رئاس  هملس و  ما  زا  ملسم 
: تسا هدمآ  نینچ  يزیرقم ج10ص263  عامسالا  عاتما  باتک  کلام ج2ص606 و  أطوم  باتک  رد 

هکنیا ات  دـهد  ریـش  ار  درم  نآ  اـت  داد  یم  روتـسد  ار  موثلک  ما  شرهاوخ  دوش  دراو  وا  رب  یمرحماـن  درم  تساوخ  یم  هشئاـع  هک  یماـگنه 
ار باجح  نودب  اهنآ  اب  ندش  وربور  ندروخریـش , نیا  زا  سپ  هشیاع  ینعی  دوش . دراو  وا  رب  دناوتب  ددرگ و  هشیاع  یعاضر  رهاوخ  دـنزرف 

! دوب هدش  مرحم  اهنآ  اب  وا  رظن  هب  اریز  تسناد ! یم  لالح  دوخ  رب 
نادرم دارفا  نیا  میناوخ  یم  تیاور  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دشاب . لاس  ود  زا  رتمک  دیاب  كدوک  نس  هک  تسا  نیا  تیمرحم  طیارش  زا  یکی 

. دشاب یم  هشیاع  ياهتعدب  ءزج  درادن و  دوجو  مالسا  رد  تیمرحم  هنوگنیا  کش  نودب  دندوب . لاس  گرزب  لماک و 
مرحمان نادرم  هب  دهد و  یم  جـیورت  ار  هعماج  رد  اشحف  داسف و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  هک  تسا  هشیاع  نیا  دـینک  هجوت 

! دنروخب ریش  نآ  زا  دننک و  يزاب  دوخ  رهاوخ  ناتسپ  اب  دهد  یم  هزاجا 
و دـنک ! یم  تولخ  نادرم  نیا  اب  وا  رهاوخ  زا  مرحمان  نادرم  ندروخریـش  هناـهب  هب  هک  تسا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  سوماـن  نیا 

شیوخ مراحم  ءزج  ار  اهنآ  اریز  تسا  هدرک  یم  هقناعم  هحفاصم و  اهنآ  اب  هتـشاد و  یم  رب  ناـشیا  يولج  ار  دوخ  باـجح  هک  تسین  دـیعب 
!!! تسا هتسناد  یم 

یعاضر تیمرحم  عوضوم  رد  یگتخاس  تیاور  هیآ و 
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دوخ هدناوخ  رسپ  هدرک و  دازآ  مالغ  وت  دندومرف : هلهس  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفگ : هشیاع  هک  تسا  هدمآ  دمحا  دنـسم  رد 
!!! دشاب یم  مرحم  وت  هب  و  دش . دهاوخ  وت  یعاضر  دنزرف  دننام  نآ  زا  سپ  هدب . ریش  راب  جنپ  ار 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  نانز  هباحـص و  زا  کی  چیه  اما  دنک  هیجوت  ار  دوخ  تشز  دسفم و  ياوتف  ات  تشاد  دصق  ثیدح  نیا  لعج  اب  هشیاع 
. دننک یم  تفلاخم  نآ  اب  دنرادن و  لوبق  ار  ریبک  عاضر  تنـس  لها  ياملع  رثکا  زین  زورما  ات  یتح  دنتـشادن و  لوبق  ار  وا  ياعدا  هلا  هیلع و 
زا يا  هیآ  فذح  ياعدا  دناشنب  یسرک  هب  ار  دوخ  فرح  دناوت  یمن  قیرط  نیا  زا  درادن و  يا  هدیاف  ثیدح  لعج  دید  یم  هک  هشیاع  یلو 

! درک ار  نآرق 
ندروخ ریـش  راب  هد  تیمرحم , يارب  نآ  رد  و  دوب , هدیدرگ  لزان  لاسگرزب  یگراوخریـش  مجر و  هرابرد  يا  هیآ  دـنک : یم  تیاور  هشیاع 

لوسر هک  هاـگنآ  تشاد . رارق  نم  باوخ  تخت  ریز  رد  و  دوب . هتـشون  يا  هقرو  رد  لوسر , تاـیح  ناـمز  رد  هیآ  نیا  درمـش  یم  یفاـک  ار 
لزنم یلها  تاناویح  زا  یکی  میدوب . لوغـشم  وا  يراتـسرپ  هب  ام  و  دینارذگ , یم  ار  دوخ  تاعاس  نیرخآ  رد  و  دوب , يرامیب  رتسب  رد  مرکا 

(2 ! ) تفر نایم  زا  ثحب  دروم  هیآ  هجیتن  رد  دروخ !!! ار  روبزم  هقرو  هدش  لخاد  قاطا  هب 
هدهع هب  ار  شیوخ  باتک  يرادساپ  يرادهگن و  دوخ  لاعتم , دـنوادخ  هک  دوب  هدرک  شومارف  تاملک , نیا  نتفگ  ماگنه  رد  هشیاع  ایوگ 

(. 9/ رجح  ) نوظفاحل هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا  تسا . هتفرگ 
*****

یفنح ج5ص135. یسخرسلا  طوسبملا  یفنح ص5 . یناشاکلا  رکبوبا  عئانصلا  عئادب  ( 1)
دیرگنب 10/30 و 29 يوون  حرش  اب  ملسم  حیحص  رد  ار , نآ  حرش  تیاور و  نیا  ( 2)

! تسین وضو  لطبم  لوب  هشئاع :

يا دندومرف : ترـضح  دروآ . ترـضح  يارب  یبآ  هزوک  رمع  سپـس  دندرک . لوب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـیوگ : یم  هشیاع 
ناکل تلعف  ول  أّضوتأ و  نا  تلب  امّلک  ترما  ام  دـندومرف : ترـضح  دـیریگب . وضو  نآ  اـب  اـت  ما  هدروآ  بآ  تفگ : رمع  تسیچ ؟ نیا  رمع 

. ۀّنس
. دشاب یم  تنس  نآ  ماجنا  یلو  مریگب . وضو  مدرک  لوب  هاگره  هک  مدرکن  رما  نم  ینعی :

ربمایپ امتح  دوب  وضو  لطبم  لوب  رگا  اریز  تسین ، وضو  لطبم  لوب  هک  دـیوگب  دـهاوخ  یم  یگتخاس  ثیدـح  نیا  ندرک  تیاور  اب  هشیاع 
لوب دنقفتم  یعطق  لیالد  هب  هیکت  اب  نیملـسم  هک  یلاح  رد  دنتفرگ . یم  وضو  نآ  زا  دعب  دندوب ، وضولا  مئاد  هک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

. تسا نید  رد  راکشآ  یتعدب  هشیاع  ياعدا  اذلف  دشاب  یم  وضو  لطبم 
*****

نبا دنسم  دوواد 1/18 ، یبا  ننـس  دمحا 6/95 ، دنسم  دئاوزلا 1/241 ، عمجم  ینیدراـملا 1/113 ، یقنلا  رهوجلا  يوونلا 2/98 ، عومجملا 
هیوهار 2/667.

هشیاع یگتخاس  ثیداحا  رد  ییایح  یب 

مداد و یم  ربمایپ  هب  ار  نآ  مدز و  یم  زاگ  ار  ناوختـسا  تشوگ  تداع  تلاح  رد  نم  تفگ : هک  دنک  تیاور  هشیاع  زا  ملـسم  حیحـص  رد 
(1 . ) داهن یم  نم  ناهد  ياج  رب  ار  شناهد  وا 

(2 .) تفرگ یم  ماک  مرس  زا  دیناشوپ و  یم  رخاف  هنت  مین  مدوب , تداع  لاح  رد  هک  ارم  ربمایپ  دیوگ : یم  هشیاع  زین  و 
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زا یـشخب  دناوخ و  یم  بش  زامن  مدوب  تداع  لاح  رد  هک  نم  رانک  رد  ربمایپ  تفگ : هشیاع  هک  دنک  یم  تیاور  نینچمه  ملـسم  حـیحص 
(3 . ) تشاد رارق  وا  شود  رب  دوب  نم  يور  رب  هک  يا  هفحلم 

مدیباوخ و یم  شـشوپ  کی  ریز  رد  ادخ  لوسر  اب  یگدولآ  تداع و  لاح  رد  نم  تفگ : هک  دنک  تیاور  هشیاع  زا  دمحا  دنـسم  رد  زین  و 
(4 . ) درازگ یم  زامن  نآ  رد  تشگ و  یمن  زاب  دوخ  ياج  هب  تسش و  یم  ار  نآ  دیسر , یم  هماج  نآ  هب  نم  زا  يزیچ  رگا 

(5 .) دناوخ یم  نآرق  تسشن و  یم  مدوب  تداع  لاح  رد  هک  نم  شوغآ  رد  ربمایپ  تفگ : هک  دنک  تیاور  هشیاع  زا  يراخب  حیحص  رد 
(6 .) تداع لاح  رد  نم  دوب و  نم  ناماد  رد  شرس  دناوخ و  یم  نآرق  ربمایپ  دیوگ : يرگید  تیاور  رد  و 

يوس هب  دش و  دراو  وا  منک ؟ تهاگآ  هداد  ماجنا  ادـخ  لوسر  هچنآ  زا  یهاوخیم  تفگ : هک  دـنک  تیاور  هشیاع  زا  دوواد  یبا  ننـس  رد  و 
نم کیدزن  دومرف : سپ  داد , رازآ  ار  وا  امرـس  دـیدرگ و  هریچ  نم  رب  باوخ  ات  تشگنزاب  هناخ – و  هاـگزامن  ینعی  تفر –  دوخ  دجـسم 

هب نم  داهن و  اهنآ  رب  ار  شا  هنیـس  هنوگ و  وا  مدرک و  هنهرب  نم  نک . هنهرب  ار  تیاـه  نار  دـشاب , دومرف : متداـع . لاـح  رد  نم  متفگ : اـیب .
(7 .) درب شباوخ  دش و  مرگ  ات  متشگ  مخ  وا  يور 

ادـخ لوسر  نم و  ددرگ . بجاو  لسغ  درذـگب  هاگ  هنتخ  زا  هاگ  هنتخ  هاگره  تفگ : هک  دـنک  تیاور  هشیاع  زا  مساق  زا  دـمحا  دنـسم  رد 
(8 !!) میدرک لسغ  میداد و  شماجنا 

دوخ هجوز  اب  یـصخش  رگا  دیـسرپ : ادخ  لوسر  زا  يدرم  دـیوگ : هدرک و  تیاور  زین  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  عوضوم  نیا  هشیاع 
نینچ وا  اب  نم  دومرف : دوب , هتـسشن  هشیاع  هکیلاح  رد  ادخ  لوسر  تسا ؟ بجاو  ود  نآ  رب  مه  لسغ  ایآ  دیوشب , سپـس  دـیامن و  تعماجم 

(9 ! ) مییامن یم  لسغ  نآ  زا  سپ  منک و  یم 
هورع تفرگن . وضو  تفر و  نوریب  زامن  هماقا  يارب  دیـسوب و  ار  شنانز  زا  یخرب  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  دـنک  تیاور  هشیاع  زا  هورع  زا  و 

(10 ! ) دیدنخ وا  وت و  زج  دوب  یسک  هچ  متفگ : وا  هب  دیوگ :
زین نم  دومرف : مراد . هزور  نم  متفگ : هک  دـسوبب  ارم  ات  دـمآ  نم  يوس  هب  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  دـنک  تیاور  هشیاع  زا  دـمحا  دنـسم  رد 

(11 .) دیسوبب ارم  دمآ و  نم  يوس  هب  سپ  مراد . هزور 
(12 ! ) دیکم یم  ار  شنابز  دیسوب و  یم  ار  وا  دوب  هزور  هکیلاح  رد  دیوگ : يرگید  تیاور  رد  و 

(13 .) دوش راطفا  ات  دیسوب  یم  ارم  هرهچ  تساوخ  یم  هچره  لاح  نامه  رد  تفرگ و  یم  هزور  هتسویپ  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  و 
یم رارق  يا  هچراپ  جرف - ینعی  نآ -  دوخ و  نیب  درک و  یم  ترـشابم  وا  اب  دوب  هزور  هکیلاح  رد  ادخ  لوسر  دیوگ : يرگید  تیاور  رد  و 

(14 ! ) داد
تایاور نیا  دقن 

يدح ات  و  دنتشادن . هشیاع  هب  يا  هقالع  قشع و  هاگچیه  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا  هدیسر  ام  هب  تنـس  لها  بتک  زا  هچنآ  ربانب 
رد نینچمه  و  ( 15 . ) منک نفد  ار  وت  مناوخب و  زامن  وت  رب  هک  دیایب  شیپ  متسه  هدنز  ات  متـشاد  تسود  دندومرف : یم  هک  دندوب  رفنتم  وا  زا 

بلطم نیا  هب  هجوت  اب  ( 16 . ) دنداد رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  دندرک و  بضغ  هشیاع  رب  اهراب  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تنس  لها  بتک 
يدرم دوش  یم  رگم  درک !؟  لوبق  ار  تسا , هدمآ  لوعجم  تایاور  نیا  رد  هک  هشیاع , مرکا و  ربمایپ  نیب  هناقـشاع  طباور  نیا  ناوت  یم  ایآ 

!؟  دنک رارقرب  ییوشانز  هناقشاع و  طباور  دنک و  تولخ  يو  اب  زور  بش و  تسا , رفنتم  راز و  یب  شیوخ  نز  زا  هک 
یمک اب  لاوس  نیا  باوج  دـشاب ؟ دـناوت  یم  هچ  یتایاور  نینچ  نتخاس  لعج و  زا  هشیاـع  فدـه  هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  اـجنیا  رد 

. ددرگ یم  نشور  ام  يارب  يو  تایقالخا  تایحور و  اب  ییانشآ  هشیاع و  یگدنز  رد  صحفت  قیقحت و 
رایسب تشادن و  تسود  شدنـسپان  تشز و  لامعا  راتفر و  رطاخ  هب  ار  هشیاع  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دش  نایب  هک  روطنامه  ًالوا :

لعج هب  تسد  اذلف  دیامن . كاپ  خیرات  تاحفـص  زا  ار  تقیقح  نیا  تساوخیم  دوب  علطم  هاگآ و  بلطم  نیا  زا  هک  هشیاع  دوب . رفنتم  وا  زا 
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. دندوب هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  وا و  نایم  هناقشاع ! اسب  هچ  هناتسود و  طباور  رگنایب  هک  دز  یتایاور 
ما هجیدـخ , نوچمه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نانز  رگید  هب  شیوخ  تداسح  کشر و  هب  فارتعا  يداـیز  عقاوم  رد  هشیاـع  ًاـیناث :
یم هدهاشم  ار  نانز  رگید  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نایم  هقالع  قشع و  دوجو  هک  هشیاع  ( 17 .) دنک یم  هیرام و ... هیفص , هملس ,

يرـس کی  لعج  هب  تسد  شیوخ  ياه  تداسح  ینورد و  ياه  هدـقع  هب  ندیـشخب  مایتلا  يارب  اذـلف  دـش . یم  هدوزفا  شتداـسح  رب  درک .
. دندوب يو  هب  ربمایپ  هقالع  قشع و  هدننک  نایب  هک  دز  یتایاور 

مرکا ربمایپ  نیب  یطباور  نینچ  اعقاو  رگا  الوا : تسین ) لاحم  لاـحم , ضرف  هکنیا  هب  هجوت  اـب   ) یلعج تاـیاور  نیا  تحـص  ضرف  رب  لاـح 
نیملـسم نایم  شنانز  اب  شیوخ  قاتا  نورد  لئاسم  هک  دـنا  هدوب  یـضار  مرکا  ربماـیپ  اـیآ  تسا , هدوب  رارقرب  هشیاـع  هلاو و  هیلع  هللا  یلص 

یـسک نم  زا  وا , زا  دعب  تسین و  ادخ  زا  رتدنمتریغ  سک  چیه  هک : دـنا  هدومرف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکیلاح  رد  ددرگ . شخپ 
رد ار  شرهوش  اب  شدوخ  یسنج  طباور  هک  دیـسانش  یم  ار  يا  هحلاص  نمادکاپ و  هفیفع و  نز  مادک  ًایناث : (. 18 .) تسین رتدنمتریغ  رگید 

!!! دنامب خیرات  لوط  رد  ات  دنک  لقن  ثیدح  تیاور و  ناونع  هب  ار  طباور  نآ  دنزب و  راج  رازاب  هچوک و  نایم 
*****

دنسم دوواد 1/33 –  یبا  ننس  1/23 و 53و 54و 64 –  ضئاح هدروخ  مین  باب  یئاسن  ضیحلا 1/245 و 246 –  باتک  ملسم  حیحص  ( 1)
لامعلازنک 3/473. بختنم  دمحا 6/62 و 127 و 193 و 210 –  دنسم  یمراد 1/246 –  ننس  هناوع 1/311 –  یبا 

دمحا 6/64 دنسم  ( 2)
دمحا 6/67 و 70 و 99 و 129 و 137 و 146 و 199 و 204 و 220 و 249 و 250 و 251. دنسم  ملسم 2/61 –  حیحص  ( 3)

دمحا 6/44 دنسم  ( 4)
دمحا 6/68 و 72. دنسم  ملسم 1/169 –  حیحص  ضیحلا 1/44 –  باتک  يراخب  حیحص  ( 5)

هناوع 321-1/313–  یبا  دنـسم  دوواد 1/33 –  یبا  ننـس  و 190 و 258 –  و 135  دمحا 6/117  دنـسم  يراخب 4/204 –  حیحـص  ( 6)
دمحا 6/148 و 158 و 204. دنسم  رد  نآ  هب  کیدزن  لامعلازنک 3/473 و  بختنم 

دوواد 1/34 یبا  ننس  ( 7)
دمحا 6/161 دنسم  ( 8)

هناوع 1/289 یبا  دنسم  ملسم 1/187 و  حیحص  ( 9)
دمحا 6/210 دنسم  ( 10)

دمحا 6/134 و 176 دنسم  ( 11)
دمحا 6/123 و 234 دنسم  ( 12)

دمحا 6/101 و 254 و 263 دنسم  ( 13)
دمحا 5/59 و 128 و 230 دنسم  ( 14)

دعس ج2ص206 نبا  تاقبطلا  ( 15)
يذـمرت 2/200, حیحـص  دـینک : عوجر  رداصم  نیا  هب  هشیاع  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  بضغ  یخرب  زا  عـالطا  يارب  ( 16)

هریس هیشاح  یئاسن 2/148 و 159 -  دمحا 6/277 و 144 –  دنسم  ۀباغلادسا 4/27 , لامعلازنک 6/159 و 399 –  و  بیطخ 7/402 , خیرات 
يربطلا خـیرات  دعـس ج8ص56 , نبا  تاـقبط  يراخب ج3ص163و ج6ص69 , حیحـص  ریثـک ج4ص634 , نبا  ریـسفت  هیبلح 284-283 ,

ماشه 4/301 نبا  هریس  , 2/439
دمحا 6/111 و 277 و 144 و 150 و 154 و 117 دنسم  ةریغلا 2/159 و 148 و 68 , باب  یئاسنلا  حیحص  ةریغلا , باب  ملسم  حیحص  ( 17)
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هرامش ثیدح  هرامش 3973 و 3974 و 3/44 و 4/44  ثیدح  لامعلازنک 6/224   – و 279 و 134 و 198 و 261  و 202  و 102  و 58 
يذمرت ننس  يراخب 2/277 و 210 و 177 و 4 و 36 و 195 و 3/164 , حیحص  هیبلح 284-283 , هریس  هیـشاح  لئامـش - باتک  زا   983

خیرات هجیدخ –  لاح  حرش  رد  باعیتسا  حاکنلا 1/315 –  باوبا  نم  هریغلا  باب  هجام  نبا  ننـس  دهعلا –  نسح  یف  ءاج  ام  باب  ص247 
ریسلا 312 و 322 عماوج  نیحیحص 610 –  لاجر  نیب  عمج  ربحم 411 –  باعیتسا 2/782 –  ماشه 4/325–  نبا  ریثک 3/128 , نبا 

 - یناکوش ج54ص300 ریدقلا  حتف  یطویس ص179 و ص 163 و  لوقنلا  بابل  یطویـس ج5ص179 -  نیدلا  لالج  روثنملا  ردلا  ( 18)
یسولآ ج22ص74 ریسفت 

! نامرحمان روضح  رد  هشیاع  یباجح  یب 

نامیا زونه  دوشیم  مولعم  دـنکن  تیاعر  ار  نآ  ینز  رگا  تسا . نید  تایرورـض  زا  نیا  تسا و  وا  باجح  ناملـسم  نز  تازایتما  زا  یکی 
بوجو هب  ملع  اـب  دـمع و  يور  زا  رما  نیا  رگا  و  دـشابیم ، ناناملـسم  هرمز  رد  نیتداهـش  نتفگ  اـب  هچ  رگ  تسا  هدرکن  خوسر  شبلق  رد 

. تسا هدش  گرزب  یهانگ  بکترم  دشاب  هدوب  باجح 
لمج رد  وا  روضح  هچ  رگ  تشادن . یئانتعا  هلأسم  نیا  هب  وا  هک  دوشیم  نشور  حاحص ، تایاور  زا  هدافتسا  اب  هشیاع  باجح  یـسررب  رد 

تاروتـسد هب  داقتعا  مدـع  رب  لیلد  دوخ  وا  اب  گنج  شنامز و  ماما  اب  تفلاخم  رد  يرگـشل  رب  تساـیر  مرحماـن و  نادرم  اـب  وا  یهارمه  و 
. میشابیم اهیئانتعا  یب  نیا  قیداصم  زا  یکی  نایب  ددص  رد  تمسق  نیا  رد  ام  یلو  دشابیم ، شلوسر  ادخ و 

وت هک  وش  لخاد  ینامیلـس ؟ تفگ : تخانـش و  ارم  يادـص  متفرگ . هزاجا  وا  زا  مورب  هشیاـع  دزن  هکنیا  يارب  دـیوگیم : راـسی  نب  ناـمیلس 
(1 ... ) یکولمم و

یـسک رگا  هک  تسا  هدـمآ  مالـسا  ياجک  رد  دوب ؟ اـنیبان  نامیلـس  رگم  دـشاب ؟ هیبنجا  رب  لوخد  زاوج  تلع  دـناوتیم  ندوب  كولمم  رگم 
تـسا نینچ  رگا  میئوگ  داد . هزاجا  ندرک  باجح  زا  دعب  هشیاع  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا ؟ مرحم  اهنز  همه  اب  دـشاب  یـسک  مالغ 

ریغ رگم  یکولمم ؟» وت  هک  وش  لـخاد  : » تفگ ارچ  دوب  هدرک  باـجح  وا  رگا  تسا ؟ هتـسناد  لوخد  زاوج  رب  لـیلد  ار  ندوب  كوـلمم  ارچ 
انتعا یب  شباجح  هب  هشیاع  هک  دناسریم  ام  هب  تیاور  نیا  رد  رکفت  یکدنا  دوش ؟ لخاد  درک - باجح  هک   - هشیاع رب  دناوتیمن  كولمم 

: دنک یم  رتنشور  ار  نآ  لیذ  تیاور  تسا . هدوب 
!!! نامرحمان هب  هشیاع  طسوت  یلمع  ءوضو  لسغ و  میلعت 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  داد  ناشن  نم  هب  هشیاع  دـیوگیم : دوب - هدرک  ریجا  ار  وا  هشیاع  شیرادـتناما  رطاخ  هب  هک  نالبـس -  ملاس 
تسـش و ار  شپچ  تسد  راـب  هس  شتـسار و  تسد  راـب  هس  سپـس  تسـش  ار  شتروص  هشیاـع )  ) راـب هس  تفرگیم ... وضو  هنوگچ  هلآو 

دیوگ یم  ملاس  دیشک . شاهنوگ  ود  رب  درک و  حسم  ار  شیاهشوگ  دیشک و  شرس  مامت  هب  ار  نآ  داد و  رارق  شرس  ولج  ار  شتـسد  سپس 
... درکیم وگتفگ  نم  اب  تسـشنیم و  نم  لباقم  هکلب  دناشوپیمن  نم  زا  ار  دوخ  وا  متفریم . وا  دزن  مدوب  ( 2  ) بتاکم دبع  هک  هاگنآ  نم 

(3)
! دشابیم جنرآ  ات  اهتسد  ندش  مولعم  يرسور و  نتفر  رانک  هشیاع  طسوت  رگید  صخش  هب  وضو  میلعت  همزال  هک  تسادیپ  هتفگان 

شیاجنگ ابیرقت  هک  یفرظ  وا  دیسرپ . ربمایپ  لسغ  هرابرد  وا  زا  شردارب  میدش . دراو  وا  رب  هشیاع  ردارب  نم و  دیوگیم : ۀملس  وبأ  نینچمه 
(4 . ) دوب باجح  وا  ام و  نیب  تخیر و  بآ  شرس  رب  دیبلط و  تشاد  نم ) کی  ابیرقت   ) عاص کی 

ربمایپ لسغ  زا  ـالوا : اریز  تسا . نشور  نآ  خـساپ  درکیم . لـسغ  نآ  اـب  ربماـیپ  هک  دوب  یبآ  رادـقم  زا  لاؤس  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
کی هک  یفرظ  هکنآ  هن  عاص ، کی  ابیرقت  دیوگب  هشیاع  دوب  یفاک  دوب  بآ  رادقم  زا  لاؤس  رگا  ایناث : و  لسغ ، بآ  رادقم  زا  هن  دندیـسرپ 
لاؤس زا  زین  وا  دوشیم  مولعم  درک . عورش  ار  نآ  شرـس  يور  بآ  نتخیر  اب  درک و  لسغ  المع  هشیاع  اثلاث : دروایب . دوب  نآ  رد  بآ  عاص 
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!؟ دنتخومآ ایآ  دنریگب . دای  اهنآ  ات  دنک  لسغ  المع  دیاب  هک  دیمهف  ار  نیا  اهنآ 
تـسا هدوب  يوحن  هب  زاب  باجح  نیا  هک  تسا  مولعم  یلو  دوب . باجح  وا  ام و  نیب  دـیوگ  یم  يوار  هک  تسا  نیا  رگید  هجوت  لـباق  هتکن 

رگید هدوبن  تیور  لباق  الصا  هشیاع  ندب  رگا  اریز  تسا . هدوب  ندید  لباق  مرحمان ) درم   ) يوار يارب  نآ ) زا  یهَبـش  ول  و   ) هشیاع ندب  هک 
اهنآ يارب  اظفل  ار  لسغ  ماجنا  هوحن  یلمع ، تروص  هب  لسغ  میلعت  ياج  هب  و  دـنک . لسغ  المع  اهنآ  لباقم  رد  هشیاع  هک  هتـشادن  ییاـنعم 

. داد یم  حرش 
هکنیا ای  دروآ و  اجب  یلمع  لسغ  مرحمان  نادرم  يارب  دوش  یم  رـضاح  يا  هحلاص  نمادکاپ و  هفیفع و  نز  مادک  هک  تساجنیا  لاوس  لاح 

!؟ دهد میلعت  نامرحمان  هب  ار  وضو  ًالمع 
*****

... یمعألا و ةداهش  باب  تاداهشلا ، باتک  ج 3 ص 225 ، يراخب ، حیحص  ( 1)
وا هب  ار  دوخ  تمیق  تسناوت  رگا  هک  درخب  وا  زا  جـیردت  هب  ار  شدوخ  هک  درک  رارق  شباـبرا  اـب  هک  دـنیوگیم  ياهدـنب  هب  بتاـکم » ( » 2)

ندش دازآ  زا  دـعب  هشیاع  نایرج ، نیا  رد  دوشیم . دازآ  دـهدب ) شبحاص  هب  ار  نآ  تمیق  يرگید  ای  دـنک و  راک  شدوخ  ای  لاح   ) دـهدب
رد دناوتب  هک  يدح  رد  مه  نآ  دـشاب  یباجح  یب  هب  زاجم  هک  دوبن  ریپ  ردـقنآ  هشیاع  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  درکیم و  باجح  وا  زا  ملاس 

. دشابیم جنرآ  ات  اهتسد  ندش  مولعم  يرسور و  نتفر  رانک  نآ  همزال  هک  دریگب  وضو  یمرحمان  لباقم 
ح 100 باب 83 ، ةراهطلا ، باتک  ص 93 ، ج 1 ، یئاسن ، ننس  ( 3)

ح 42. باب 10 ، ضیحلا ، باتک  ص 256 ، ج 1 ، ملسم ، حیحـص  عاصلاب . لسغلا  باب  لسغلا ، باتک  ص 72 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 4)
ح 227. باب 144 ، ةراهطلا ، باتک  ص 153 ، ج 1 ، یئاسن ، ننس 

راضتحا لاح  رد  شیوخ  تایانج  زا  هشیاع  ینامیشپ 

ار وا  و  تفر . يو  رادـید  هب  يزور  هشیاع  گرم  زا  لبق  سابع  نبا  هک  تسا  هدرک  لقن  يربکلا  تاقبطلا  باتک  بحاـص  دعـس  نب  دـمحم 
تسود چیه  کنیا  نم  درک . شیاتس  نم  زا  سابع  دنزرف  تفگ : ریبز  نب  هللادبع  هب  هشیاع  وا  جورخ  زا  سپ  درک . شیاتـس  تاقالم  نآ  رد 

. مدوب هداهنن  ياپ  ناهج  هب  الـصا  هکنیا  ای  دندرک . یم  شومارف  ارم  مدرم  هک  مدوب  دـنمقالع  ردـقچ  درب . مان  یکین  هب  نم  زا  یـسک  مرادـن 
(1)

: دنتفگ وا  هب  دوب . ناشیرپ  تحاران و  تخس  داتفا . راضتحا  لاح  هب  هشئاع  هک  یماگنه  میناوخ : یم  ءاسنلا  تاغالب  ربتعم  نهک و  باتک  رد 
! یتسه نانموم  همه  ردام  و  قیدص !! رکبوبا  دنزرف  وت  ارچ ؟ یتحاران  یناشیرپ و  ردق  نیا 

رامـش رد  ای  مدوب . هدرم  زور  نآ  زا  لبق  شاک  يا  تسا ! هدـنام  میولگ  رد  یناوختـسا  دـننام  لمج  گـنج  هک  یتسار  هب  تفگ : باوج  رد 
(2 . ) متشاد رارق  ناگدش  شومارف 

: دوب هتفگ  يرگید  راب 
! مدوب یتخرد  هک  متشاد  تسود  دنگوس ! ادخ  هب 
! مدوب یگنس  هراپ  متشاد  تسود  دنگوس ! ادخ  هب 

(3 ! ) دوب هدرکن  قلخ  الصا  ارم  دنوادخ  هک  متشاد  تسود  دنگوس ! ادخ  هب 
زا هک  کنیا  ما . هدروآ  دوجو  هب  یثداوح  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  نم  تفگ : نینچ  فسأت  رـسحت و  اب  تافو  ماگنه  هشیاع 
مان نآ  زا  هک  يا  هثداح  زا  هشئاع  دوصقم  دـسیون : یم  تنـس  لها  گرزب  دنمـشناد  یبهذ  دـینک . نفد  ربمایپ  نانز  ریاس  اب  ارم  متفر  ناـهج 

(4 . ) دشاب یم  تسا ، هتشاد  نآ  ندرک  اپب  رد  هک  یگرزب  شقن  لمج و  گنج  نامه  درب ، یم 
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*****
دمحا 1/276 و 349 دنسم  هشئاع –  لاح  حرش  رد  ءایلوالا 2/45  ۀیلح  رون –  هروس  ریسفت  رد  يراخب 3/11  حیحص  تاقبط 8/51 –  ( 1)

. تسا دراو  يرتشیب  لیصفت  اب  ناتساد  صاوخلا  ةرکذت  رد  ءاسنلا ص8 –  تاغالب  ( 2)
مالسا 3/211 خیرات  رد  هشیاع  شقن  ( 3)

4/6 كردتسملا ءالبنلا 134-2/135 –  مالعا  ریس  ( 4)

! تسا مزال  نم  رب  خزود  شتآ  هشیاع :

اهدص يو  هلیبق  زا  و  دوب . سیقلادبع  هلیبق  زا  هک  هیدبع  یفوا  ما  يزور  لمج  گنج  زا  سپ  دـنک : یم  وگزاب  دـیرفلادقع  رد  هبردـبع  نبا 
هک يردام  هرابرد  نانموم ، ردام  يا  تفگ : و  تفر ، هشیاع  دزن  هب  دـندوب . هتـشک  هشئاـع  رکـشل  ار  هلبج  نب  میکح  دـننام  ترهـش ، اـب  درم 

؟ ییوگ یم  هچ  دناسرب ، لتق  هب  ار  شیوخ  لاسدرخ  دنزرف 
! تسا مزال  وا  رب  خزود  شتآ  تفگ : هشیاع 

!؟ ییوگ یم  هچ  دناشکب ، نوخ  كاخ و  هب  ار  رفن  رازه  تسیب  دوخ ، لاسگرزب  نادنزرف  زا  هک  يردام  هرابرد  دیسرپ :
دیرفلا 2/455) دقعلا  ! ) دینک نوریب  ار  ادخ  نمشد  نیا  دروآرب : دایرف  هشیاع 

رازه تسیب  هک  يردام  یلوا  قیرط  هب  تسا ، خزود  شتآ  وا  هاگیاج  دـناسرب  لتق  هب  ار  شلاسدرخ  دـنزرف  هک  يردام  هشیاع  رظن  رد  یتقو 
! دشاب یم  منهج  نازوس  شتآ  وا  يدبا  هاگیاج  دشکب  ار  دوخ  نادنزرف  زا  رفن 

هشیاع رورت 

هک ارچ  دندرک ; تفلاخم  وا  اب  هباحص  زا  يرایسب  یلو  دوب ، هدرک  رفس  رهش  نآ  هب  دیزی  شرـسپ  اب  هنیدم  مدرم  تعیب  نتفرگ  يارب  هیواعم 
. دنتسناد یم  نادان  قساف و  یصخش  ار  دیزی 

لتق روتسد  اذل  دریگب ; ماقتنا  دندوب  هتشک  ار  نامثع  هک  یناسک  صوصخ  هب  تعیب ، نیا  نافلاخم  زا  تفرگ  میمصت  هیواعم  طیارـش  نیا  رد 
. دومن رورت  ار  ود  ره  هدرک و  رداص  ار  هشیاع  شرهاوخ  رکب و  یبا  نب  نامحرلادبع 

سپ ار  وا  هیواعم  دشاب و  تسرد  تیاور  ود  ره  دـسر  یم  رظن  هب  و  ( 1 ، ) دش روگ  هب  هدنز  دنا  هتفگ  زین  یخرب  دش و  مومسم  نامحرلادبع 
. دشاب هدرک  روگ  هب  هدنز  ندرک  مومسم  زا 

رادنامرف هک  مکح  نب  ناورم  اب  ینلع  روط  هب  دـیروش و  هیواعم  رب  رکب ، یبا  نب  نامحرلادـبع  رورت  هیواعم  دـیدج  تیانج  ببـس  هب  هشیاع 
. درک قحلم  نامحرلادبع  دمحم و  شردارب  ود  هب  زین  ار  وا  هیواعم  هرخالاب  داتفا و  رد  دوب  هیواعم  بناج  زا  هنیدم 

(2 . ) تشاد ناهنپ  دارفا  هدید  زا  ار  نآ  درک و  رفح  یهاچ  زین  هشیاع  رورت  يارب  هیواعم 
ار وا  هحلط ، شا  هدازومع  شناردارب و  رکبابا و  شردپ  رورت  اب  هیما  ینب  نکیل  دوب ، نکمم  ّدح  نیرتالاب  رد  هیما  ینب  هشیاع و  نیب  ینمشد 

. دندرک فیعضت 
(4 . ) دوب لاس  هشیاع 67  ّنس  و  ( 3  ) دندرم لاس  کی  رد  نمحرلادبع  هشیاع و  هک  تسا  هتشون  هیاهنلاو » هیادبلا   » رد ریثک  نبا 

: تسا هدمآ  میقتسملا » طارصلا   » باتک رد 
ناشنارـسپ يارب  وت  زا  شیب  هفیلخ  هس  ایآ  تفگ : هشیاع  یلو  دریگب  تعیب  دیزی  شرـسپ  يارب  تساوخ  یم  دوب و  هتـسشن  ربنم  يور  هیواعم 

؟ دنتفرگ تعیب 
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. هن تفگ :
درک و رفح  هشیاع  هار  رـس  رب  یهاچ  دـش و  راسمرـش  نخـس  نیا  زا  هیواعم  ینک ؟ یم  ادـتقا  اهنآ  زا  کـی  مادـک  هب  وت  سپ  تفگ : هشیاـع 

(5 . ) درم داتفا و  نآ  رد  هشیاع 
: تفگ هیواعم  هب  ضارتعا  رد  ریبز  نب  هللادبع 

(6 ! ) شرخ هن  تشگرب و  ورمع  ما  هن  یلو  درب  ار  ورمع  ما  رخ ، هک  میناد  یم 
رب دوب  هنیدم  رادنامرف  هک  مکح  ناورم  نیشناج  هریرهوبا  و  درم . هنیدم  رد  يرجه  ای 59  لاس 57  لاوش  هام  مهد  هبنش  هس  بش  رد  هشیاع 

(7 . ) دندرپس كاخ  هب  ادخ  لوسر  ناوناب  ریاس  رانکو  عیقب  رد  ار  وا  شتیصو  هب  انب  دناوخ و  زامن  شا  هزانج 
*****

ص 476 ج 3 ، مکاحلا ، كردتسملا  ص 123 ، ج 8 ، ریثک ، نبا  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ( 1)
ص 425 ینیسح ، نیدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ  ریسلا ، بیبح  باتک  ( 2)

ص 96 ج 8 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  پاچ  ریثک ، نبا  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ( 3)
ص 101 ج 8 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  پاچ  ریثک ، نبا  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ( 4)

45 باب 12 /  ج 3 /  میقتسملا ، طارصلا  ( 5)
45 باب 12 /  ج 3 /  میقتسملا ، طارصلا  ( 6)

هشیاع ج1ص 47 شقن  ( 7)

هصفح

هصفح زا  یلک  تخانش 

. دش دلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  مجنپ  لاس  رد  مود ، هفیلخ  باّطخ ، نب  رمع  رتخد  هصفح 
سینخ درک . ترجه  هنیدم  هب  شرهوش  اب  دروآ  نامیا  مالـسا  هب  هکم  رد  هصفح  دمآرد . یمهـس ، هفاذُح  دنزرف  ْسیَنُخ ، دـقع  هب  ادـتبا  رد 

نامثع و هب  وا  يارب  دیدج  رـسمه  نتفای  روظنم  هب  شردپ  دنام . هویب  هصفح  تشذـگرد و  تشادرب ، هک  یمخز  رثا  رب  ردـب  گنج  زا  دـعب 
باب ترـضح  درب و  ربمایپ  شیپ  ار  ود  نآ  تیاکـش  هلگ و  وا  دندادن . دـعاسم  باوج  اهنآ  یلو  داد ، ار  هصفح  اب  جاودزا  داهنـشیپ  رکبوبا 

هک دوب  مولعم  زاغآ  نامه  زا  تشادـن و  هصفح  هب  يا  هقـالع  اـبلق  ترـضح  دـنچ  ره  درک . جاودزا  هصفح  اـب  وا  تسب ، ار  تیاکـش  هلگ و 
فرط زا  وا  قالط  هب  رجنم  هک  ییارجام  رد  داد . ماجنا  را  راک  نیا  شا  هلیبق  موق و  وا و  اب  طباور  میکحت  رمع و  زا  ییوجلد  رطاخ  هب  ربمایپ 

ار ادـخ  لوسر  نکن و  هاگن  هشیاع  هب  وت  مرتخد  تفگ  هصفح  شرتخد  هب  رمع  درک . عوجر  رمع  رطاـخ  هب  هراـبود  دـیدرگ و  ادـخ  لوسر 
. درک یمن  عوجر  دوبن  نم  رطاخ  هب  رگا  درادن و  تسود  ار  وت  ربمایپ  مناد  یم  نم  ادخ  هب  هک  رازایم 

دندرزآ و ار  ربمایپ  ود  نآ  هک  ارچ  دش  لزان  هشیاع  هصفح و  دـیدهت  تمذـم و  رد  میرحت  هروس  دوب ، هشیاع  بزح  زا  هارمه و  زارمه و  وا 
رمع زا  دـیوگ : سابع  نبا  درک . اشفا  هشیاع  يارب  ار  ادـخ  لوسر  زار  زین  هصفح  دزاس و  مورحم  ادـخ  لالح  زا  ار  دوخ  اـت  دنتـشاداو  ار  وا 
زونه دندوب ؟ نانز  نیمادـک  دـش  لزان  نانآ  دروم  رد  میرحت  هروس  دـندش و  هارمه  تسدـمه و  ربمایپ  هیلع  مه  اب  هک  نز  ود  مدرک : لاؤس 

. هصفح هشیاع و  داد : باوج  رمع  هک  دوب  هدشن  مامت  ممالک 
: دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  دوب . هشیاع  هارمه  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هصفح 

اب یهارمه  هب  ار  وا  داتـسرف و  مایپ  هصفح  يارب  دورب ، هرـصب  هب  ع )  ) یلع ماما  اب  گـنج  تامدـقم  هیهت  يارب  تفرگ  میمـصت  هشیاـع  یتقو 
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زا ار  شرهاوخ  وا  دیـسر و  رمع  نب  هللادبع  شردارب  هب  ربخ  نیا  تسب . رفـس  راب  تفرگ و  وا  اب  یهارمه  هب  میمـصت  هصفح  دناوخارف . دوخ 
. دش فرصنم  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  اب  گنج  زا  تشاذگ و  نیمز  هب  ار  اهراب  هصفح  تشادزاب . رفس  نیا 

هشیاع هب  راق  يذ  رد  ع )  ) یلع ترضح  ندمآ  دورف  ربخ  یتقو  دنا : هدروآ  هغالبلا ج2ص157  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دیفم و  خیش 
: تشون هصفح  هب  يا  همان  دیسر ،

هدیبوک افـص  هوک  هب  ار  یغرم  مخت  ییوگ  هک  تسا  هدش  هتـسکش  نانچ  شندرگ  تسا و  راق  يذ  رد  یلع  میا و  هدـمآ  دورف  هرـصب  رد  ام 
درادرب بقع  هب  یمدق  رگا  دنرب و  ورف  شیولگ  هب  هنشد  دراذگ  شیپ  یمدق  رگا  هک  تسا  هدش  هرـصاحم  يوم ، خرـس  رتش  نوچ  دنـشاب و 

. دننک عطق  ار  شیاهاپ  تشپ  زا 
داد فد  شناکزینک  هب  دننک و  یبوکیاپ  يداش و  ات  دناوخارف  ار  يدع  میت و  ياه  هچب  دش و  لاحشوخ  دیسر ، هصفح  هب  هشیاع  همان  یتقو 

هنشد دور  ولج  رگا  تسا . راق  يذ  رد  هدش و  هرصاحم  يوم  خرس  رتش  نوچ  یلع  تسیچ ؟ هزات  ربخ  تسیچ ؟ هزات  ربخ  دنیوگب : دننزب و  ات 
. دننک یم  عطق  ار  شیاهاپ  دور  بقع  رگا  دننز و  یم  شیولگ  هب 

خساپ هدرک  یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  هدش و  رضاح  ناشسلجم  رد  تفرگ  میمصت  دش و  تحاران  تدشب  دیـسر ، هملـس  ما  هب  ربخ  نیا  یتقو 
روطب موثلک  ّما  سپس  دراذگاو  وا  هب  ار  تیرومءام  نیا  هک  تساوخ  هملس  ما  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  رتخد  موثلک  ما  لاح ، نیا  رد  دهد .

: تفگ تفرگرب و  هرهچ  زا  باقن  دش و  رضاح  هصفح  سلجم  رد  سانشان 
ادخ لوسر  شردارب  هب  تبسن  زین  هتـشذگرد  دینک ، یم  هئطوت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هیلع  رب  هشیاع )  ) ترهاوخ وت و  نونکا  رگا 
هیلع یلع  ترـضح  زین  امـش  هزیتس  نیا  ربارب  رد  ادـخ  دومرف و  لزاـن  ار  میرحت ) هروس   ) تاـیآ نآ  امـش  هراـبرد  دـنوادخ  دـیدرک و  هزیتس 

. دننک یم  نینچ  یگلفس  ینادان و  زا  ناکدوک  نانز و  نیا  تشاد  راهظا  دش و  نامیشپ  هصفح  دنک . یم  يرای  ار  مالسلا 
نفد عیقب  رد  دناوخ و  زامن  شا  هزانج  رب  هنیدـم  رادـنامرف  ناورم  و  درم . هیواعم  تفالخ  نامز  رد  يرجه و  لاس 45  نابعش  هام  رد  هصفح 

. دش

كرتشم بلاطم 

هصفح هشیاع و  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رفنت 

زا يرایسب  ندروآ  مالسا  بجوم  ناشیا  يابیز  هنسح و  قالخا  دندوب و  ینابرهم  تمحر و  ربمایپ  هکنیا  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  روطنامه  یلو  دش , رافک 

رایـسب رگیدکی  اب  تخـس و  لدیوق و  رایـسب  نارفاک  رب  شناهارمه  نارای و  تسادـخ و  هداتـسرف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) دـمحم "

(29/ حتف ."  ) دننابرهم قفشم و 
ادخ روتسد  هب  ار  اهنآ  هکلب  دنرادن  یتبحم  رهم و  هنوگچیه  دننک  یم  تیذا  ار  لوسر  ادخ و  هک  یناسک  ادخ و  نانمـشد  رافک و  هب  ناشیا 

: دننک یم  نیرفن  نعل و 
هدرک هدامآ  هدـننکراوخ  یباذـع  نانآ  يارب  و  دـنکیم ، ناشتنعل  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  دـنرازآیم ، ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  ناـنآ  ًاـعطق  "

(57/ بازحا ."  ) تسا
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـندوب  یناسک  هلمج  زا  دراد , دوجو  نیقیرف  بتک  رد  هک  یناوارف  ثیداحا  تاـیاور و  قبط  زین  هصفح  هشیاـع و 

. دندوب رفنتم  ناشیا  زا  هلا  هیلع و 
هصفح هشیاع و  رب  مرکا  ربمایپ  مشخ 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 155 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ راک  زا  ربمایپ ] نارـسمه   ] امـش رگا   " هک دش  لزان  هیآ  و  ( 1 . ) دـندوب هدرک  قافتا  وا  رازآ  يارب  ادـخ و  لوسر  هیلع  هشیاـع  هصفح و 
دیهاوخن شیپ  زا  يراک  ، ] دیهد مه  تسد  هب  تسد  وا  ّدض  رب  رگا  و  هتـشگ ؛ فرحنم  قح  زا  ناتیاهلد  اریز ] تسامـش ، عفن  هب   ] دـینک هبوت 

(2"  ) دنیوا نابیتشپ  نانآ  زا  دعب  ناگتشرف  و  حلاص ، نانمؤم  لیئربج و  نینچمه  تسوا و  روای  دنوادخ  اریز  درب ]
(3 . ) درکیم يرپس  نیگمشخ  ار  زورنآ  مامت  هک  دنداد  یم  رازآ  ار  ادخ  لوسر  ردقنآ  هصفح  هشیاع و 

(4 . ) درادن تسود  ار  وت  ادخ  لوسر  هک  ینادیم  وت  تفگ : هصفح  شرتخد  هب  باطخ  نبرمع 
. دوب هدش  رتاوتم  عیاش و  مدرم  نایم  ربمایپ  هب  ود  نآ  ندناسر  رازآ  ربخ  هک  تسنآ  رگنایب  دنکیم  فارتعا  هلاسم  نیا  هب  يراخب  هکنیا 

يارب ار  دوخ  ردپ  ات  دنتساوخ  مادک  ره  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرامیب  نامز  رد  هصفح  هشیاع و  نینچمه 
هیلع فسوی  فارطا  رگ  هنتف  نانز  نوچ  امـش  دـندومرف : ود  نآ  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـننک  توعد  تعامج  زامن  تماما 

(5 . ) دیتسه مالسلا 
ناشلابند هب  ربخ  یب  هک  هشیاع  دیماجنا . لوط  هب  یتدم  ود  نآ  یناهنپ  نانخس  درک و  یم  وگتفگ  نانز  مدق  یلع  اب  دخ  ربمغیپ  يزور  زین  و 
لوغـشم دوخ  هب  دـح  نیا  هب  ات  ار  رفن  ود  امـش  هک  تسا  یمهم  عوضوم  هچ  تفگ : تخادـنا و  ود  نآ  ناـیم  رد  ًاـتلفغ  ار  دوخ  دوب . هداـتفا 

؟ تسا هتفرگ  تقو  ینامز  تدم  هتشاد و 
(6 . ) تسا هدش  نیگمشخ  تخس  زور  نآ  رد  هشیاع  یناهگان  دروخرب  نیا  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیوگ  یم 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  طسوت  هشیاع  گرم  يوزرآ 
ار وت  مناوخب و  زامن  وت  رب  هک  دیایب  شیپ  متـسه  هدنز  ات  متـشاد  تسود  تفگیم : دوب و  نم  گرم  دنموزرآ  ادـخ  لوسر  دـیوگیم : هشیاع 

(7 . ) منک نفد 
درد رـس  زا  زین  نم  تشاد و  درد  رـس  هک  یلاـح  رد  دـش  دراو  نم  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگیم : هشیاـع  رگید  یتـیاور  رد 

هچ دومرف : سپس  مرس . ياو  يا  میوگب  دیاب  هک  متـسه  نم  نیا  ادخ  هب  هکلب  دندومرف : مرکا  ربمایپ  مرـس . ياو  يا  متفگ : مدرک و  تیاکش 
. مدرک یم  نفد  ار  وت  متـشاذگ و  یم  زامن  وت  رب  متفرگ و  یم  هدـهع  هب  ار  وت  ياهراک  نم  يدرم و  یم  نم  زا  لبق  رگا  هشیاع  يا  دـش  یم 

(8)
!!! تساجنیا هنتف 

. تساجنیا هنتف  تساجنیا  هنتف  دندومرف : دندرک و  هراشا  هشیاع  لزنم  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  يراخب  حیحـص  رد 
(9 . ) دیآ یم  نوریب  ناطیش  خاش  اجنیا  زا 

اجنیا زا  تساجنیا . رفک  سأر  دندومرف : دندش و  جراخ  هشیاع  لزنم  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ملسم  حیحص  رد  و 
(10 . ) دیآ یم  نوریب  ناطیش  خاش 

تسا هدرک  ریخست  ار  وت  تناطیش  ایآ  دندومرف : هشیاع  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک  تسا  هدروآ  لبنح  نب  دمحا  نینچمه 
. تسا یخیبوت  ماهفتسا  هکلب  دشاب  یمن  یقیقح  ماهفتسا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هلمج  نیا  هک  تسا  مولعم  هتبلا  ( 11 ( !؟

هصفح هشیاع و  قالط 
(12 . ) تسا هدرک  رکذ  ار  هصفح  هشیاع و  قالط  ینعی  شنانز  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نتسج  يرود  يراخب 

میلست و ماقم  اب  همه  هک  دهدب  وا  هب  امـش  زا  رتهب  ینانز  امـش  ياج  هب  ادخ  داد  قالط  ار  امـش  ربمایپ  رگا  هک  تسا  دیما  : " هیآ لوزن  ملـسم 
(13 . ) تسا هدرک  دییات  هثداح  نیا  هرابرد  ار  دنشاب " نامیا 

(14 . ) دومرف عوجر  هرابود  اما  داد  قالط  ار  هصفح  هشیاع و  ربمایپ ص  تسا : هتفگ  زین  يروباشین  مکاح 
یلـص ادخ  لوسر  مشخ  نیبم  زین  دناسر و  یم  ربمایپ  هب  تبـسن  ار  ود  نیا  تبحم  مدع  يراگزاسان و  یقالخادب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا 
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. دنتسه طول  حون و  نارسمه  نوچ  ود  نآ  هب  تبسن  هلا  هیلع و  هللا 
*****

يراخب ج6ص69 حیحص  ( 1)
يراخب ج3ص163. حیحص  ریثک ج4ص634 و  نبا  ریسفت  هیآ و  نیمه  لیذ  یبلعثلا  ریسفت  هیآ 4 و 5 - میرحت  هروس  ( 2)

دعس ج8ص56 نبا  تاقبط  يراخب ج6ص69 و  حیحص  ( 3)
ملسم ج4ص188 حیحص  ( 4)

ماشه 4/301 نبا  هریس  يربطلا 2/439 و  خیرات  ( 5)
ۀباغلادسا 4/27 لامعلازنک 6/159 و 399 –  و  بیطخ 7/402 , خیرات  يذمرت 2/200 , حیحص  ( 6)

دعس ج2ص206 نبا  تاقبطلا  ( 7)
ریثک 5/244 نبا  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  یقشمد 4/446 و  ریثک  نبا  ۀیوبنلا  ةریسلا  ( 8)

ریسلاو داهجلا  باتک  نم  یبنلا  جاوزأ  تویب  یف  ءاج  ام  باب  يراخب ج2ص125  حیحص  ( 9)
ۀعاسلا طارشا  نتفلا و  باتک  ملسم ج2 ص503  حیحص  ( 10)

6/221 لبنح دمحا  دنسم  ( 11)
يراخب ج6ص70 حیحص  ( 12)

ملسم ج4ص188 ( 13)
كردتسملا ج4ص16 ( 14)

هصفح هشئاع و  طسوت  ءامسا  بیرف 

هب ار  هینوج  ناـمعن  رتخد  ءامـسا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  شردـپ  زا  يدـعاس  دیـسا  یبا  نب  ةزمح 
. مروایب ار  وا  هک  داتسرف  ارم  دروآ و  رد  دوخ  يرسمه 

ربمغیپ تفگ : يو  هب  اهنآ  زا  یکی  سپـس  دندرک . مه  روطنیمه  منک ! یم  شیارآ  ار  وا  نمو  دنبب ! انح  وا  يارب  وت  تفگ : هشیاع  هب  هصفح 
! مرب یم  هانپ  ادخ  هب  وت  زا  دیوگب : ددرگ  دراو  وا  رب  نز  یتقو  هک  دوش  یم  لاحشوخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  - 

وا فرط  هب  تسد  دیـشک و  ار  هدرپ  ترـضح  دش و  هتـسب  قاتا  برد  دـیدرگ و  دراو  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رب  ءامـسا  هک  نیمه 
. مرب یم  هانپ  ادخ  هب  وت  زا  ینعی : کنم ؛ هّللاب  ذوعا  تفگ : ءامسا  درب ،

زا سپس  مدرب ! هانپ  ادخ  هب  دومرف : راب  هس  دناشوپ و  ار  نآ  تفرگ و  دوخ  تروص  ولج  ار  دوخ  نیتسآ  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 
. هدب شقالط  نک و  میلست  وا  هب  یسابرک  نهاریپ  ود  نادرگرب و  شناسک  هب  ار  وا  دیسا ! وبا  يا  دومرف : دیسا  وبا  هب  دمآ و  نوریب  قاتا 

رثأت و اـب  هشیمه  دوب ، هدـش  تحاراـن  بلقنم و  رایـسب  دـندوب  هدز  وا  هب  هک  یگنرین  زا  هدروخ و  هکی  تخـس  دـمآ  شیپ  نیا  زا  هک  ءامـسا 
ینوعدا . ) دـینک ادـص  نینچ  ارم  دـیراذگب و  تخبدـب "  " ارم مان  هکلب  دـیناوخن  ءامـسا  ارم  رگید  تفگ : یم  درک و  یم  دای  نآ  زا  فسأـت 

. دنا هدوب  نت  کی  زا  شیب  دنا  هدرب  هانپ  ادخ  هب  مالسا  ربمغیپ  زا  هشیاع  میلعت  هب  انب  هک  یناوناب  دیآ ، یمرب  نینچ  اه  ناتساد  نیا  زا  ۀیقـشلا )
(1)

. داد بیرف  ارم  هشیاع )  ) لدگنس نز  نیا  تفگ : یم  هشیمه  ءامسا  نینچمه  و 
(2 ! ) دُرم هصغ  نیا )  ) زا ءامسا  هک  درک  تیاور  یفعج  هیواعم  نب  ریهز  تفگ : یم  دمحم  نب  ماشه  تفگ : رمع  هّللادبع 

*****
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ۀباصا 3/530 و 4/27 باعیتسا 2/703 –  مکاح 7/34 –  كردتسم  يربط 13/79 –  لیذملا  لیذ  ۀیقشلا : ینوعدا  تفگ  یم  ءامـسا  ( 1)
ربحم 95 و 298 – 

نبال ۀباصالا  ، 37 مکاـحلل ج 4 /  كردتـسملا  تسا : دوجوم  ریز  رداـصم  رد  هصفح  هشیاـع و  طـسوت  ءامـسا  ندروخ  بیرف  تیاور  ( 2)
 / دعس ج 8 نبال  تاقبطلا  يربطلا ج ص ، خیرات  ۀشیاع ق 1 ص 21 ، نینمؤملا  ما  ثیداحأ  ، 69 یبوقعیلا ج 2 /  خیرات  ، 233 رجح ج 4 / 

ربحم 94 توریب ، 145 ط 

میرحت هروس  هاگدید  زا  هصفح  هشیاع و 

؟  تسیک هرابرد  میرحت  هروس 
ادخ لوسر  هیلع  هک  نز  ود  نآ  هرابرد  رمع  زا  متساوخ  یم  هتسویپو  مدرک  گنرد  لاس  کی  تفگ : هک  دنک  تیاور  سابع  نبا  زا  يراخب 

هک یماگنه  و  دـش . كارا  ناـتخرد  دراو  دـمآ و  دورف  یلزنم  رد  يزور  هکنآ  اـت  مدیـسرت . یم  رمع  زا  یلو  منک  لاوس  دـندش . تسدـمه 
(1 ... ) هصفح هشیاع و  تفگ : مدیسرپ . وا  زا  دمآ  نوریب 

: لوا هیآ 
هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هصفح  هشئاع و  تنایخ 

میِحَّر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  َکِجاَوْزَأ  َتاَضْرَم  یِغَْتبَت  ََکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  اَم  ُمِّرُحت  َِمل  ِیبَّنلا  اُّهیَأَی 
رایسب ادخ  و  ینکیم ؟ مارح  دوخ  رب  تنارسمه  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هدرک  لالح  وت  رب  ادخ  هک  ار  هچنآ  ارچ  ربمایپ ! يا  : ینعی

هیآ 1 میرحت  هروس  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و 
حیحـص هک  لاوقا  زا  مادـک  ره  هک  تساجنیا  مهم  هتکن  یلو  مینک . یم  نایب  اجنیا  ام  هک  دراد  دوجو  یتافالتخا  هیآ  نیا  لوزن  ناش  هرابرد 

. دشاب یم  هشئاع  هصفح و  دیدش  تثابخ  هدنهد  ناشن  دشاب 
! لسع میرحت  لوا : لوق 

: تفگ هک  دنک  تیاور  هشئاع  زا  دعس  نبا  تاقبط  رد 
راوشد ام  رب  نیا  دـیوگ : دـیامن . تولخ  وا  اب  هکنآ  رگم  درک . یم  گنرد  وا  دزن  دـش  یم  هملـس  ما  هناخ  لخاد  هاگره  مرکا ص  ربمایپ  " ...

زا یفرظ  هملـس  ما  دوش  یم  دراو  ربمایپ  نوچ  هک  دروآ  ربخ  وا  میداتـسرف و  گـنرد  نیا  تلع  زا  يریگربخ  يارب  ار  یـسک  هکنآ  اـت  دـمآ 
دوخ اب  دروآ . یم  شتفگـش  هب  لسع  نیا  دنک و  یم  لوانت  نآ  زا  یتشگنا  ترـضح  نآ  دیاشگ و  یم  ار  نآ  رـس  دروآ و  یم  نوریب  لسع 

!!!؟ دیامنن گنرد  هملس  ما  هناخ  رد  رگید  دیآ و  شدنسپان  لسع  نآ  ات  مینک  هچ  دنتفگ :
دـش و دراو  وت  رب  هاـگره  سپ  مینک ! یم  مامـشتسا  وـت  زا  ییوـب  کـی  دوـش : هتفگ  وا  هب  هک  تسین  نیا  زا  رتدنـسپان  يزیچ  وا  دزن  دـنتفگ :
وا هب  وت  و  ما . هدرک  لوانت  هملس  ما  دزن  هک  تسا  یلسع  زا  دیوگیم : وا  و  منک . یم  مامشتسا  وت  زا  يزیچ  يوب  نم  وگب  وا  هب  دمآ  تکیدزن 

. تسا هدیکم  ( 2  ) طفرع شروبنز  منامگ  هب  وگب :
هناخ رد  یلـسع  دومرف  يا ؟ هدرک  لوانت  هچ  دسر ! یم  مماشم  هب  وت  زا  ییوب  کی  تفگ : دش . کیدزن  وا  هب  دیدرگ و  هشئاع  رب  نوچ  سپ 

نیمه رطاخ  هب  و  دندرک . مارح  دوخ  رب  ار  لسع  مرکا  ربمایپ  دعب  تسا . هدیکم  طفرع  شروبنز  نم  رظن  هب  هللا  لوسر  ای  تفگ : وا  هملس . ما 
؟ ینکیم مارح  دوخ  رب  تنارسمه  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هدرک  لالح  وت  رب  ادخ  هک  ار  هچنآ  ارچ  ربمایپ ! يا  هک : دش  لزان  هیآ 

(3 ( "  ) میرحت 1 )
: تسا هدش  گرزب  هانگ  هس  بکترم  شدوخ  فارتعا  هب  هشئاع  نآ  هباشم  ثیداحا  ثیدح و  نیا  تحص  ضرف  رب 

وا تسا . هداتفا  قافتا  اهراب  تداسح  نیا  هتبلا  دهد . یم  ناشن  ربمغیپ  ياهنز  رگید  هب  تبـسن  ار  هصفح  هشئاع و  تداسح  ثیدح  نیا  لوا :
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هک تشاد  لد  هب  تداسح  يردق  هب  هک  دنک  یم  فارتعا  شدوخ  زین  تیاور  نیا  رد  و  دیزرو . یم  تداسح  زین  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب 
. دشاب هتشاد  روضح  هملس  ما  دوخ  نامیا  اب  رسمه  رانک  رد  ار  یتاظحل  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تساوخ  یمن  یتح 

تیاور نیا  هب  هجوت  اب  دروخیم ! ار  مزیه  شتآ  هک  روطنامه  دروخیم  ار  نامیا  تداسح  هک : دـنیامرف  یم  ام  تاـیاور  هک  تسیلاـح  رد  نیا 
؟  تسا هتشاد  نامیا  هشئاع  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یصوصخ  لئاسم  روما و  رد  هشئاع  سـسجت  دوش : یم  كاردتـسا  ثیدح  نیا  زا  هک  يرگید  بلطم  مود :
: هدومرف هدرک و  عنم  ار  راک  نیا  نآرق  هکیلاح  رد  تسا .

اوُسَّسََجت َو ال  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
سـسجت زگره  زین  تسا و  تیـصعم  اهرادـنپ  ّنظ و  یخرب  هک  دـینک  بانتجا  رگیدـکی  قح  رد  اهرادـنپ  رایـسب  زا  ناـمیا ، لـها  يا  ینعی :

هیآ 12) تارجح  هروس  . ) دینکم
يارب هصفح  هشئاـع و  تسا . یناطیـش  گـنرین  موش و  هشقن  ندیـشک  هدرک  فارتـعا  نآ  هب  هشئاـع  تیاور  نیا  رد  هک  يرگید  هاـنگ  موس :

ناشکرابم ناهد  دنیوگب  مرکا ص  ربمایپ  هب  غورد  هب  هک  دندیـشک  هشقن  دندش و  بکترم  ار  يرگید  گرزب  هانگ  دوخ  فده  هب  ندیـسر 
! دهد یم  يدب  يوب 

: دیامرف یم  هصفح  هشئاع و  نوچمه  يدیلپ  ناگدننک  رکم  هب  باطخ  دنوادخ 
(54 نارمع لا  . ) نیرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  َرَکَم  َو  اوُرَکَم  َو 

. تسا ناگدننز  گنرین  هدنهد  ازج  نیرتهب  ادخ  داد و  ار  ناشگنرین  يازج  مه  ادخ  و  دندز ، گنرین  و  ینعی :
: لسع میرحت  لوق  دقن  اما 

لفاغ دح  نیا  ات  تشادن و  ییایوب  سح  ایآ  دنک ؟  مارح  دوخ  رب  ار  نآ  ات  درادن  هدننز  يوب  لسع  هک  دوبن  هجوتم  ربمایپ ص  هنوگچ  الوا :
؟ دنامب هدیشوپ  وا  رب  هداس  گنرین  نیا  هک  دوب 

نانموم و حلاص  لیئربج و  دـنوادخ و  دـیدرگ  تسدـمه  وا  رازآ  رب  رگا  : " هک دـیآ  یم  هصفح  هشئاع و  هب  باطخ  يدـعب  تایآ  رد  ایناث :
دهد هاپس  بیترت  دنوادخ  هک  هدوب  مهم  ردق  نآ  ربمایپ  يوس  زا  دوخرب  لسع  میرحت  ایآ  هک  تساجنیا  ام  لاوس  دنتسه " وا  روای  ناگتـشرف 
لوق نیا  رب  يرگید  تالاکـشا  و  دـشاب ؟ نز  ود  نآ  هیلع  ربمایپ  نابیتشپ  اهنآ  اب  زین  دوخ  دـنک و  فص  رد  ار  نانموم  حـلاص  ناگتـشرف و  و 

. مینک یم  هدنسب  رادقم  نیمه  هب  هک  تسا  بترتم 
! هیرام میرحت  مود : لوق 

تبون زور  نآ  دـش و  دراو  دوب  هدـناشوپ  ار  شا  هرهچ  هک  دوخ  زینک  اب  ادـخ  لوسر  تفر و  نوریب  دوخ  هناخ  زا  هصفح  دـیوگ : سابع  نبا 
ار وا  نم  هک  راد  هدیـشوپ  ار  نیا  دومرف : وا  هب  مرکا ص  ربمایپ  يدرک . هچ  هک  مدید  نم  هک  نادب  تفگ : ادخ  لوسر  هب  هصفح  دوب . هشئاع 
: تفگ هشئاع  درک . مارح  دوخ  رب  ار  یطبق  زینک  ربمایپ  هک  داد  تراـشب  درک و  هاـگآ  ار  وا  تفر و  هشئاـع  دزن  هصفح  مدرک . مارح  دوخ  رب 

میرحت هروس  ات 5  تایآ 3  لاعتم  دنوادخ  هک  ییامن ! یم  تیاعر  ار  نانز  ریاس  تبون  ینک و  یم  یکیدزن  یطبق  زینک  اب  نم  تبون  زور  رد 
. دمآ دهاوخ  اهنآ  لیصفت  هک  درک  لزان  ار 

: درک لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  ات  درک  كرت  ار  نانآ  زور  هن  تسیب و  ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ 
رایـسب ادـخ  و  ینکیم ؟ مارح  دوخ  رب  تنارـسمه  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هدرک  لـالح  وـت  رب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  ارچ  ربماـیپ ! يا 

میرحت 1) . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و 
(4 . ) دراد هگن  دوخ  دزن  ار  شنانز  هداد و  مسق  هرافک  ات  دومرف  و 

تایاور نیا  هدرشف 
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هیرام اب  هصفح  هناخ  رد  هشئاع  تبون  زور  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نیا  اهنآ  هدرـشف  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ار  يداـیز  تاـیاور  باـب  نیا  رد 
ار ربخ  نیا  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  مارح  دوخ  رب  ار  هیرام  وا  يدونشخ  يارب  مرکا ص  ربمایپ  دش و  هدرزآ  نآ  زا  هصفح  و  درک . یکیدزن 

راکشآ رایسب  هیـضق  نیا  رد  نز  ود  نیا  ناهانگ  دندش . تسدمه  ادخ  لوسر  هیلع  مه  اب  درک و  هاگآ  نآ  زا  ار  هشئاع  وا  یلو  دراد . ناهنپ 
. دندش تسدمه  دندیچ و  هئطوت  ادخ  لوسر  هیلع  مه  اب  تشاذگ . نایم  رد  هشئاع  اب  ار  زار  ربمایپ  روتسد  فالخ  رب  هصفح  تسا .

ثحب همتت 
هک يدقن  دناد و  یم  بذک  ار  لسع  میرحت  هدرک و  لوبق  ار  هیرام  میرحت  لوق  مالـسا  ثیداحا  رد  هشئاع  شقن  باتکرد  يرگـسع  همالع 

ۀیوبنلا ةریسلا  موس  دلج  رد  یئاطلا  حاجن  رتکد  راوگرزب  داتسا  نکیلو  دوب . ناشیا  تارظن  دش  نایب  لسع  میرحت  باب  رد  هتـشذگ  ثحب  رد 
مادک ره  دش  نایب  زین  البق  هک  روطنامه  لاح  ره  هب  دنا . هدرمـشرب  بذاک  ار  هیرام  میرحت  یلیالد  اب  دنناد و  یم  ربتعم  ار  لسع  میرحت  لوق 

. دوشیم رهاظ  نامیارب  هصفح  هشئاع و  دیلپ  تسپ و  تیصخش  مینادب  حیحص  هک  ار  لاوقا  زا 
موس هیآ 

: دیامرف یم  درادیم و  رب  هدرپ  هصفح  هشئاع و  هئطوت  زا  ادخ 
ار ربمایپ  ادـخ  و  درک ، شاف  هشئاع ) [ ) رگید نز  دزن   ] ار زار  نآ  وا  تفگ و  هصفح )  ) شنارـسمه زا  یکی  هب  ار  يزار  ربمایپ ، هک  یماگنه  "

(3 میرحت ،"  ) دومن هاگآ  نآ  ياشفا  زا 
یم نآ  هراـبرد  نآرق  تسین . صخـشم  تسا  هدوـب  هچ  نز  ود  نآ  هئطوـت  تسا و  هدرک  هاـگآ  ار  ربماـیپ  يزیچ  هچ  زا  دـنوادخ  هکنیا  یلو 

: دیامرف
دوشن هدنمرـش  رتشیب  هدـننکشاف  هکنآ  يارب   ] رگید یـشخب  نتفگ  زا  درک و  دزـشوگ  نز  نآ  هب  ار  هدـش ] اشفا  زار   ] نآ زا  یـشخب  ربمایپ  "

." دومن يراددوخ  هنامیرک ]
نینچمه نکم و  هاگآ  ار  هشئاـع  دومرف : وا  هب  ربماـیپ  دـیدرگ . هاـگآ  میهاربا  ما  اـب  ربماـیپ  شزیمآ  زا  هصفح  : " هک تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 

تفر و هصفح  دیوگ : نکم . رادربخ  ار  هشئاع  سپ  دنـسر ، یم  تموکح  هب  نم  زا  سپ  يدوز  هب  رهق ) روز و  اب   ) وا ردپ  وت و  ردـپ  دومرف :
(5 ... "  ) درک و هاگا  ار  ربمایپ  زین  دنوادخ  درک . رادربخ  ار  هشئاع 

مراهچ هیآ 
هک تسا  هدوب  گرزب  يردـق  هب  نز  ود  نآ  هئطوت  هک  میناد  یم  یلو  تفگن . نز  نآ  هب  ار  هئطوت  یمامت  دوخ  تمارک  اـب  مرکا ص  ربماـیپ 

: دیامرف یم  نآرق  تسا ! هدرک  هدامآ  ار  یهاپس  هئطوت  نآ  اب  هلباقم  يارب  دیامرف  یم  دنوادخ 
قح و زا  رفن  ود  امش  لد  نوچ  دریذپیم ، ] ار  امش  هبوت  ادخ   ] دینک هبوت  ادخ  هاگشیپ  هب  دوخ  راک  زا  هصفح ) هشئاع و   ) نز ود  امـش  رگا  "

حلاص لیئربج و  ادـخ و  اریز  درب ] دـیهاوخن  ییاج  هب  هار   ] دـیهد کـمک  رگیدـکی  هب  ربماـیپ  ِّدـض  رب  رگا  و  تسا ، هدـش  فرحنم  یتسرد 
. " دوب دنهاوخ  وا  نابیتشپ  نانآ  زا  دعب  زین  ناگتشرف  و  دنیوا ، رای  تسا ] بلاطیبا  نب  یلع  هک   ] نانمؤم

! دنراد ربمایپ  هیلع  رب  هئطوت  دصق  تسا و  هتشگ  فرحنم  هصفح ) هشئاع و   ) نز ود  نیا  لد  هک  دیامرف  یم  تحارص  هب  دنوادخ 
مجنپ هیآ 

: دنک یم  دیدهت  ار  نز  ود  نیا  تدش  هب  دنوادخ  يدعب  هیآ  رد 
، تسرپادخ راک ، هبوت  ربنامرف ، نمؤم ، ناملسم ، هک : امـش  زا  رتهب  ینارـسمه  شراگدرورپ  هک  تسا  دیما  دهد  قالط  ار  امـش  ربمایپ ، رگا  "

." دهد ضوع  وا  هب  دنشاب ، هرکاب  هرکاب و  ریغ  رادهزور ،
، نانآ لاح  هب  ییاهنت  هب  ندوب  ربمغیپ  نز  هک  دننادب  دهد و  میب  ار  اهنآ  ات  تسا  هدز  هصفح  هشیاع و  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یلثم  ود  نیا 

. دراد یگتسب  وا  نامیا  ملع و  هب  ناسنا  نایز  دوس و  هکلب  شخبنایز ، هن  تسا و  دنمدوس  هن 
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. دنتسه امش  زا  رتهب  هک  دهد  یم  ییاهنز  وا  هب  دهد , قالط  ار  امش  ربمایپ  رگا  هک  دیامرف  یم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
. دنتسه نموم  ناملسم و  اهنآ  دیرفاک  هک  امش  فالخ  رب  هک  ییاهنز 

. دنتسه رادربنامرف  اهنآ  دیتسین  رادرب  نامرف  ربمایپ  زا  هک  امش  فالخ  رب 
. دنتسه راک  هبوت  اهنآ  دینکیمن  هبوت  هانگ  ماجنا  زا  سپ  هک  امش  فالخرب 

. دنتسرپادخ اهنآ  دنوادخ  زا  ریغ  دیتسرپ  یم  ار  زیچ  همه  هک  امش  فالخ  رب 
... و

ناملـسم و نانز  ادـخ  هصفح  هشئاـع و  ضوع  رد  دـیوگیم  دـنوادخ  هک  یتقو  تسا  مولعم  تسا . نشور  حـضاو و  رایـسب  هیآ  نیا  تلـالد 
" هلدبی  " ظفل دنا  هتشاد  ار  تافص  نیا  رگا  اریز  دنا . هتشادن  ار  تافص  نیا  هصفح  هشئاع و  ینعی  دهدیم  ربمایپ  هب  تسرپادخ و ... نموم و 

. تشاد دهاوخن  ییانعم  هدش  هدافتسا  هیآ  نیا  رد  هک 
مهد هیآ 

: دنز یم  لاثم  ار  لبق  ناربمایپ  ياهنز  هدننک  هئطوت  نئاخ و  نز  ود  نیا  هصفح  هشئاع و  يارب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 
ود نآ  هب  یلو  دندوب ، ام  ناگدنب  زا  هتـسیاش  هدنب  ود  تیجوز  یتسرپرـس و  تحت  هک  هدز  لثم  ار  طول  نز  حون و  نز  نارفاک ، يارب  ادخ  "

دراو اب  دـش : هتفگ  ود  نآ  هب  گرم ] ماگنه   ] دـندرکن و عفد  نز  ود  نآ  زا  ار  ادـخ  باذـع  زا  يزیچ  ربمایپ ]  ] ود نآ  و  دـندیزرو ، تناـیخ 
." دیوش شتآ  دراو  ناگدنوش 

ههبش کی  باوج 
دنشاب راک  تنایخ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارـسمه  دوشیم  هنوگچ  دننک  یم  لاوس  هک  یناسک  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  عقاو  رد 
هاگیاج دنوادخ  دـنا و  هدرک  تنایخ  زین  هتـشذگ  ناربمایپ  ياهنز  هکلب  تسین . يا  هزات  هلاسم  ناربمایپ  هب  اهنز  تنایخ  هک  دـهد  یم  باوج 

. دشاب یمن  یصخش  ندوب  بوخ  لیلد  هاگچیه  حلاص  هتسراو و  یناسنا  هب  برق  یکیدزن و  سپ  دنک ! یم  یفرعم  شتآ  ار  نانآ 
میرحت هروس  هب  یلک  هاگن 

هبوت رگا  دننک و  هبوت  هک  دهاوخ  یم  اهنآ  زا  دعب  و  دهد . یم  هشئاع ) هصفح و   ) نز ود  یتسدـمه  هئطوت و  زا  ربخ  هروس  لوا  رد  دـنوادخ 
. تسا نانآ  هنتف  ندرک  شوماخ  هدامآ  دشاب  یم  هکئالم  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  لیئربج و  زا  لکشتم  هک  دوخ  هاپـس  اب  دنوادخ  دننکن 

... هدننک و هبوت  هن  دنرادربنامرف و  هن  نامیا و  هن  دنراد و  مالسا  هن  نز  ود  نآ  هک  دیامرف  یم  تحارص  هب  نآ  زا  دعب 
رفاک نز  ود  نآ  هک  روطنامه  ینعی  دنز . یم  لاثم  ار  طول  ترـضح  حون و  ترـضح  ياهنز  هصفح  هشئاع و  يارب  دـنوادخ  مهد  هیآ  رد  و 
نانز نیا  يدـبا  هاگیاج  و  دـندرک . تنایخ  دوخ  رـسمه  هب  هک  دنتـسه  يرفاـک  ود  زین  هصفح  هشئاـع و  دـندرک . تناـیخ  دوخ  نارـسمه  هب 

! دشاب یم  شتآ  راک  تنایخ 
*****

يراخب ج4ص22. نومـضم : نیمه  رد  یتاـیاور  نینچمه  میرحت و ج3ص172 . هروـس  ریـسفت  رد  يراخب ج3ص138-137  حیحـص  ( 1)
باب 5. قالط  باتک  ملسم ج2ص1111-1110  حیحص 
. تسوبدب نیریش و  غمص  ینعی  ریفاغم  نامه  طفرع  ( 2)

و و 205  ج3ص271  و  يراـخب ج4ص137-136  حیحـص  نومــضم : نـیمه  هـب  یتاـیاور  زین  و  دعـس ج2ص179 - نـبا  تاـقبط  ( 3)
لوصولا ریسیت  دعـس ج8ص85 . نبا  تاقبط  و 221 . دمحا ج6ص 59  دنـسم  ملسم ج2ص1101 و ج4ص184 . حیحـص  ج4ص158 .

یئاسن ج6ص151 و دوواد ج2ص145 . یبا  ننس  لامعلازنک ج2ص340ح1788 . یبطرق ج18ص178-177 . ریسفت  ج1ص189-188 .
ج7ص13و 71

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 161 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


وا اب  هصفح  هشئاع و  درک . یم  یکیدزن  وا  اـب  هک  تشاد  يزینک  ربماـیپ  دـیوگ : كردتـسم  رد  مکاـح  دعـس ج8ص186 . نبا  تاقبط  ( 4)
... درک مارح  دوخ  رب  ار  نآ  هک  دندرک  نانچ 

یطویس ج6ص241 ریسفت  روثنملا  ردلا  یبطرق ج18ص187-186 . ریسفت  ( 5)

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  بازحا و  هروس 

رییخت ناتساد 

ترخآ ای  قالط )  ) ایند ربمایپ : نانز  یهار  ود 
َهَّللا َنْدُِرت  َُّنتنُک  نِإ  َو  ( 28: هیآ ) اًلیِمَج اًحاَرَـس  َّنُکْحِّرَـسُأ  َو  َّنُکْعِّتَمُأ  َْنَیلاَعَتَف  اَهَتَنیِز  َو  اَْینُّدلا  َةوَیَْحلا  َنْدُِرت  َُّنتنُک  نِإ  َکِجاَوْزَِّأل  ُلق  ُِّیبَّنلا  اَُّهیَأَی 

(29: هیآ ) اًمیِظَع اًرْجَأ  َّنُکنِم  ِتَنِسْحُْمِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإَف  َةَرِخَْالا  َراَّدلا  َو  َُهلوُسَر  َو 
: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  دعس  نبا  تاقبط  رد 

اب میامن و  ناترادروخرب  ات  دییایب  دیهاوخیم  ار  شتنیز  رویز و  ایند و  یگدنز  امش  رگا  وگب : تنارـسمه  هب  ربمایپ ! يا  دیامرف  یم  دنوادخ 
ار ترخآ  يارـس  وا و  ربمایپ  ادـخ و  رگا  و  منک . ناتدـنم  هرهب  وکین  قالط  اـب  ینعی  بازحا ) هروس   28 هیا ، ) منک ناتیاهر  هدیدنسپ  یـشور 

. دینک جاودزا  یسک  اب  دیابن  زگره  ربمایپ  زا  دعب  بازحا ) 29 ، ) دیهاوخیم
لوسر و ادـخ و  نیب  هک  مزاـس  ریخم  ار  امـش  اـت  هداد  ناـمرف  ارم  دـنوادخ  دومرف : وا  هب  درک و  عورـش  هشیاـع  زا  تفر و  ادـخ  لوسر  سپ 
! هللا یبن  ای  تفگ : هشیاع  مهد . یم  رایتخا  وت  هب  مدرک و  عورـش  وت  زا  نم  دییامن . باختنا  ار  یکی  ایند  تنیز  ایند و  نیب  ترخآ و  یگدنز 

نآ زا  سپ  ... منک یم  باختنا  ار  ترخآ  یگدنز  لوسر و  ادـخ و  نم  تفگ  هن . دومرف : يا ؟ هتفگ  مه  نانآ  زا  يرگید  هب  نم  زا  شیپ  ایآ 
(1 . ) دندیزگرب ار  ترخآ  یگدنز  لوسر و  ادخ و  اهنآ  داد . ربخ  نانآ  یگمه  هب  ادخ  لوسر 

رایتخا ار  قالط  رگا  جاودزا . ءاقب  رگید  قالط و  یکی  دراذـگ . یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  لباقم  رد  ار  هار  ود  دـنوادخ  عقاو  رد 
یمن رگید  دـندرک  یم  راـیتخا  ار  جاودزا  ءاـقب  رگا  یلو  دـننک . راـیتخا  دوـخ  يارب  يرگید  رهوـش  دنتـسناوتیم  دـندوب و  دازآ  دـندرک  یم 

. دننک جاودزا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تداهش  زا  دعب  یتح  يرگید  سک  اب  دنتسناوت 
*****

دعس ج8ص179-181 نبا  تاقبط  ( 1)

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  هب  دنوادخ  تاروتسد 

هنتف زا  زیهرپ 
اًفوُْرعَّم ًالْوَق  َْنُلق  َو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت  اَلَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ِءاَسِّنلا  َنِّم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاَِسنَی 

راتفگ رد  سپ  دـیتسین ، نانز  زا  کی  چـیه  دـننام  تیعقوم ] تلزنم و  رظن  زا   ] دـینک هشیپ  يراکزیهرپ  رگا  امـش  ربمایپ ! نارـسمه  يا  ینعی :
هتسیاش هدیدنسپ و  نخس  و  دنک ، عمط  تسا  لد  رامیب  هک  یسک  ات  دیشاب  هتـشادن  تسا ] نانز  رتشیب  تداع  هکنانچ   ] يزاّنط یمرن و  دوخ ،

(32: هیآ . ) دییوگ
جّربت زا  زیهرپ 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 162 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


... یلوُْألا ِۀَِّیلِهَْجلا  َجَُّربَت  َنْجََّربَت  َال  َو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  َو 
يارب هـک   ] نیــشیپ تیلهاـج  نارود  ناـنز  دـننام  رازاـب ] هچوـک و  ناـمرحمان و  ناـیم  رد   ] و دــیریگ ، مارآ  رارق و  ناـتیاههناخ  رد  و  ینعی :

(33: هیآ ، ) دیوشن رهاظ  دندشیم ] رهاظ  اجهمه  رد  ششوپ  نودب  شیارآ و  تنیز و  اب  ییامندوخ 
جاودزا زا  زیهرپ 

ْاوُحِکنَت نَأ  اـَل  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْاوُذُْؤت  نَأ  ْمَُکل  َنَاـک  اَـم  َو  َّنِِهبُوُلق  َو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلاَذ  ٍباَـجِح  ِءاَرَو  نِم  َّنُهوـُلسَف  اًـعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس  اَذِإ  َو 
اًمیِظَع ِهَّللا  َدنِع  َناَک  ْمُِکلاَذ  َّنِإ  اًَدبَأ  ِهِدَْعب  نِم  ُهَجاَوْزَأ 

نانآ ياهبلق  امـش و  بلق  يارب  نیا  هک  دـیهاوخب ، نانآ  زا  یباـجح  هدرپ و  تشپ  زا  دـیتساوخ  یعاـتم  شنارـسمه  زا  هک  یناـمز  و  ینعی :
شنارـسمه اب  وا  زا  سپ  هک  تسین  زیاج  زگره  امـش  رب  و  دیهد . رازآ  ار  ادـخ  ربمایپ  هک  دـشابن ] زیاج  و   ] دزـسن ار  امـش  و  تسا . رتهزیکاپ 

(53: هیآ . ) تسا گرزب  ادخ  دزن  راک ]  ] نیا هک  دینک  جاودزا 
هک یـسک  نآ  هدـش . لزان  هللادـیبع  نب  هحلط  هرابرد  هیآ  نیا  دـنا : هتفگ  نارگید  یـسولآ و  ریـسفت  یبطرق و  ریـسفت  ریثک و  نبا  ریـسفت  رد 
رد دوخ  جاودزا  هب  ار  هشئاع  میومع  رتخد  دریمب  ربمایپ  رگا  تفگیم : نینچ  تسا : هداد  یم  تیذا  رازآ و  شیاـه  هتفگ  هلیـسو  هب  ار  ربماـیپ 

(2 . ) دندیدرگ تیذا  دندش و  تحاران  هللادیبع  هب  هحلط  مسق  هتفگ و  نیا  زا  ترضح  و  دیسر . مالسا  یمارگ  لوسر  هب  ربخ  نیا  مروآ . یم 
!!! ءاشحف زا  زیهرپ 

اًریِسَی ِهَّللا  َیلَع  َِکلاَذ  َنَاک  َو  ِْنیَفْعِض  ُباَذَْعلا  اََهل  ْفَعَُضی  ٍۀَنِّیَبُّم  ٍۀَشِحَِفب  َّنُکنِم  ِتْأَی  نَم  ِِّیبَّنلا  َءاَِسناَی 
، دـهدیمن ّتینوصم  وا  هب  ربمایپ  اب  يرـسمه  دـنویپ  ًاعطق   ] دوش بکترم  يراکـشآ  تشز  رایـسب  راک  امـش  زا  سکره  ربمایپ ! نارـسمه  يا 

(30: هیآ . ) تسا ناسآ  ادخ  رب  راک ]  ] نیا و  دش ، دهاوخ  نادنچ  ود  وا  يارب  باذع  هکلب ]
" ٍۀَنِّیَبُّم ٍۀَشِحاف  "

باب رد  یمک  دنک . یم  یهن  ٍۀَنِّیَبُّم ) ٍۀَشِحاف  ) راکشآ تشز و  ياشحف  زا  ار  ربمغیپ  نانز  لاعتم  دنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟! ریخ ای  دندش  یهانگ  نینچ  بکترم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهنز  ایا  هک  مینیبب  دعب  مینکیم و  ثحب  هنیبم  هشحاف  يانعم 

هشحاف یناعم 
یهاگ دنـشاب . یم  ینعم  دنچ  ياراد  دنا  هدش  لامعتـسا  نآرق  رد  هک  یظافلا  اضعب  هک  میوش  رکذتم  دیاب  هشحاف "  " یناعم یـسررب  زا  لبق 

. دنا هدش  دصق  دنرادن  مه  اب  یفلاخت  صقانت و  چـیه  هکنیا  هب  هجوت  اب  فلتخم  یناعم  یهاگ  و  تسا . دـصق  دروم  یناعم  نآ  زا  یکی  طقف 
: مینک یم  نایب  ار  اهنآ  هک  تسا  هدش  دصق  ینعم  دنچ  زین  هشحاف "  " ظفل اب  هطبار  رد 

(3 . ) تسا ریشمش  اب  جورخ  هشحاف  دومرف : ٍۀَنِّیَبُّم " ٍۀَشِحاَف  : " دیامرف یم  هک  دنوادخ  لوق  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(4 . ) دیوگ هشحاف  هد  انز  هراکدب و  نز  هب  برع  تغل  رد  انزلا : ۀشحافلا  نا  لیق : ۀشحافلاو 

نایبلا ص366) ةدبز  . ) تسا رایسب  شحبق  هک  یناهانگ  باکترا  دشاب و  یم  انز  انامه  هشحاف  هتشون : سوماق  رد 
. دشاب یم  انز  انامه  هشحاف  دنا : هتفگ  تغل  لها 

-ج4ص141 ینس یعلبزلا  - ۀیارلا بصن  )
. انز ینعی  هشحاف  ظفل  لوا  تسا . لوق  راهچ  هشحاف  هرابرد  دیوگ : یم  نینچ  ٍۀَنِّیَبُّم " ٍۀَشِحاف   " هفیرش هیآ  لیذ  رد  یبرع  نبا 

-ج1ص467) ینس یبرع  نبا  - نارقلا ماکحا  )
: تسا هدمآ  فارعا  هروس  هیآ 80  رد  زین  و 

تسد سک  چیه  امش  زا  لبق  هک  دیا  هدش  بکترم  طاول )  ) یئاشحف هب  امش  مدرم ! يا  تفگ : شیوخ  موق  هب  مالـسلا  هیلع  طول  ترـضح  "

." تسا هدزن  یتشز  راک  نینچ  هب 
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یلـص ربمایپ  نانز  ایآ  هک  مینیبب  لاح  میدرک . نییبت  تایاور  تایآ و  نینچمه  تغل و  لها  لاوقا  هب  هجوت  اب  ار  هشحاف  یناـعم  ثحب  نیا  رد 
!؟  ریخ ای  دنا  هدش  هانگ  نیا  بکترم  هلاو  هیلع  هللا 

ریشمش اب  جورخ  هشئاع و 
يور رب  و  دـندرک . جورخ  مالـسلا ) هیلع  یلع  ـالوم   ) دوخ ناـمز  ماـما  رب  ریبز  هحلط و  اـب  هارمه  هشئاـع  هک  دنتـسه  قفتم  نیخروم  یماـمت 

. دندیشک ریشمش  ترضح 
رد دنوادخ  هک  ار  يراک  نامه  اقیقد  هشئاع  تفگ  ناوت  یم  اذـل  تسا . ریـشمش  اب  جورخ  هشحاف "  " یناعم زا  یکی  دـش  رکذ  هک  روطنامه 

. تسناد هشحاف  ار  هشئاع  ناوت  یم  ساسا  نیمه  رب  و  داد . ماجنا  ار  دوب  هدرک  مارح  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  رب  ار  نآ  نآرق 
!؟  ریخ ای  تسا  هدش  بکترم  زین  نآ  رگید  یناعم  هب  ار  یگشحاف  هشئاع  ایآ  اما 

هحلط هشئاع و  نیب  طابترا 
رگا : " تفگ هحلط  هک  دـش  رکذ  یتیاور  دـنک . یم  عنم  جاودزا  زا  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  نآ  رد  دـنوادخ  هک  يا  هیآ  لـیذ  رد 

. درک تیذا  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوخ  مـالک  نیا  اـب  مروآ "و  یم  رد  دوخ  جاودزا  هب  ار  هشئاـع  میومع  رتخد  دریمب  ربماـیپ 
. مینک یم  یسررب  ار  هحلط  هشئاع و  نیب  طابترا  دروم  رد  رگید  دهاوش  یضعب  لاح 

هدـمآ هشئاع )  ) ادـخ لوسر  تاجوز  زا  یکی  دزن  هب  هحلط )  ) يدرم هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  دـنک : یم  لقن  سابع  نبا  زا  ربیوج 
درم نآ  نکن . ار  يراک  نینچ  سپ  نیا  زا  دومرف : نینچ  درم  نآ  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . وگتفگ  وا  اب  دوب و  وا  يومع  رـسپ  هک 

... نم اب  وا  هن  متشاد و  ... وا اب  نم  هن  دوبن  ام  يوگتفگ  نایم  رد  يرکنم  چیه  و  تسا . نم  يومع  رتخد  وا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ :
هک یتدم  زا  دعب  تسین . رتدنمتریغ  رگید  یـسک  نم  زا  وا  زا  دعب  تسین و  ادخ  زا  رتدنمتریغ  سک  چیه  یلو  مناد  یم  دندومرف : ترـضح 
وا گرم  زا  دـعب  هک  مروخیم  مسق  دـنک . یم  عنم  میوـمع  رتـخد  اـب  ندرک  تبحـص  اـب  ارم  ربماـیپ  تفگ : درم  نآ  تشذـگ . ناـیرج  نآ  زا 

ربمایپ نارـسمه  اـب  جاودزا  عنم  رب  ینبم  بازحا  هروس  هیآ 53  دـنوادخ  رطاخ  نیمه  هب  و  درک . مهاوخ  جاودزا  هشئاع )  ) ناشیا اـب  ربماـیپ ) )
(5 . ) درک لزان  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

. دشن نامیشپ  دوخ  نخس  زا  هفیرش  هیآ  نیا  ندش  لزان  زا  سپ  یتح  هحلط  هک  دینیب  یم  يدعب  ثیداحا  رد 
هب ار  اـم  ناـنز  هک  یلاـح  رد  دـنک . یم  مارح  اـم  رب  ار  شناـنز  اـب  جاودزا  دـمحم  تفگ : نینچ  نیا  دینـش  ار  هللا  لوسر  مـالک  هحلط  یتقو 
ام نانز  ياهاپ  نایم  وا  هک  نانچ  مه  میودب  شنانز  ياهاپ  نایم  مروخ  یم  مسق  دناتسب  ار  وا  ناج  دنوادخ  رگا  دروآ . یم  رد  دوخ  جاودزا 

(6 .( ) میروآ یم  رد  دوخ  يرسمه  هب  وا  گرم  زا  دعب  ار  شتاجوز  ینعی  ...) دیود
" ٍۀَنِّیَبُّم ٍۀَشِحاف   " زراب قادصم  هشئاع  هحلط و  جاودزا 

: میرحت هروس  هیآ 10 
ود نآ  هب  یلو  دندوب ، ام  ناگدنب  زا  هتـسیاش  هدنب  ود  تیجوز  یتسرپرـس و  تحت  هک  هدز  لثم  ار  طول  نز  حون و  نز  نارفاک ، يارب  ادخ  "

،" دندیزرو تنایخ  ام ] هتسیاش  هدنب  ]
نز ود  هک  روطنامه  ینعی  دـنز . یم  لاثم  ار  طول  حون و  نز  ود  هصفح  هشئاع و  يارب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  دـش  نایب  یلبق  ثحاـبم  رد 
هک تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تنایخ  يانعم  اب  هطبار  رد  دـندرک . تنایخ  زین  هصفح  هشئاـع و  دـندرک . تناـیخ  طول  حون و 

! دشاب یم  یگشحاف )  ) ءاشحف تنایخ  زا  روظنم  ینعی  هشحافلا " الا  امهاتناخف  هلوقب  ینع  ام  هللاو  : " دندومرف
هللا لجع  نامز  ماما  یتقو  ینعی   ) دننک یم  هماقا  دح  هشئاع  رب  دـیامرف : یم  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  دوخ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  میهاربا  نب  یلع 
دح وا  رب  دـنناسر و  یم  دوخ  لامعا  يازج  هب  ار  وا  دـنروآ و  یم  نوریب  ربق  زا  هک  ار  یناـسک  زا  یکی  دـننک  روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

هـشئاع هب  هحلط  دـنک . تکرح  هرـصب  يوس  هب  تساوخ  هک  یتقو  تشاد و  هقالع  هشئاع  هب  هحلط  هک  اریز  تسا ). هشیاع  دـننک , یم  هماـقا 
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(7 !!! ) دروآ رد  هحلط  جاودزا  هب  ار  شدوخ  هشئاع  سپ  دوش . جراخ  رهش  زا  دوخ  مراحم  نودب  ینز  تسین  زیاج  تفگ :
( ترخآ  ) جاودزا ءاقب  و  ایند ) یگدنز   ) قالط نیب  ات  داد  رایتخا  ربمایپ  نانز  هب  دنوادخ  هک  دش  نایب  بازحا  هروس  هیآ 28 و 29  رد  رکذت :

دعب زگره  نآ  لوبق  اب  دنتـسناد  یم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دندرک  باختنا  ار  جاودزا  ءاقب  هشئاع  هلمج  زا  اهنز  یمامت  و  دـننک . باختنا  ار  یکی 
! دننک جاودزا  دنناوت  یمن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

يو رب  جاودزا  هکنیا  هب  هجوت  اب  هکنآ  رگید  درک و  جورخ  شدوخ  نامز  ماما  رب  هکنآ  یکی  میناد  یم  هشحاـف  تهج  ود  زا  ار  هشئاـع  اذـل 
. درک جاودزا  هحلط  اب  دوب  مارح 

؟  تسناد هشحاف  ار  هشئاع  ناوتیم  ایآ 
. مییوگ یم  خساپ  اجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  يا  هبش  هطبار  نیا  رد  میدرک . رکذ  ار  هشئاع  ندوب  هشحاف  لیالد 

سدـقم تحاس  هب  یمارتحا  یب  هشئاع  هب  یتبـسن  نیچمه  نداد  تسا  هدوب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـسمه  هشئاع  هکنیا  هب  هجوت  اب 
! دشاب یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هـشئاع هکنیا  دـنک . یمن  شنزرـس  يرگید  هانگ  رطاخ  هب  ار  یـسکچیه  دـنوادخ  يرْخُأ . َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  ـال  َو  نآرق : مکح  هب  هکنیا  ـالوا :
دنوادـخ دراد ؟  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یطبر  هچ  تسا  هدوب  ضرم ) مهبولق  یف   ) زراب قیداـصم  زا  رگ و  هلیح  ترطف و  تسپ 

: دیوگ یم  هشئاع  دننام  يدارفا  اب  هطبار  رد 
نُونِمُْؤی ْمُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنِإ 

. درک دنهاوخ  ار  ناشدوخ  راک  لاح  ره  هب  دنوشن . ای  دنوشب و  راذنا  هک  دنک  یمن  یقرف  ناشیارب  رافک 
اذل دشاب ! یم  یگشحاف  تنایخ  زا  روظنم  دندومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  دندرک . تنایخ  زین  طول  حون و  نز  دیامرف  یم  نآرق  دوخ  ایناث :

. تسا هداتفا  قافتا  نیا  زین  هتشذگ  ياهتما  رد  دوشیم . یتشز  هانگ  نینچ  بکترم  ربمایپ  نز  هک  تسین  یلوا  راب  نیا 
ربمایپ هب  یمارتحا  یب  هشئاع  هانگ  نیا  هب  داقتعا  هنوگچ  تسا . هداتفا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  قافتا  نیا  اثلاث :

ار يو  دنناوتب  ات  دندوبن  هدنز  شیوخ  رسمه  هانگ  نامز  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکیلاح  رد  دشاب  یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
زا ناـشدوخ  تاـیح  ناـمز  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تشذـگ  نآ  تاـیاور  هک  روطناـمه  دـننک . فرـصنم  هاـنگ  نیا  ماـجنا  زا 
يو نانز  یضعب  هک  تسیچ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هانگ  دندرک . یم  يریگولج  مرحمان  نادرم  اب  ناشنارـسمه  هطبار  نیرتکچوک 

!؟  دندز تسد  یعورشمان  لمع  ره  هب  دندش و  هتخیرگ  راسفا  ناشیا  زا  دعب 
! خساپ یب  تالاوس 

؟  دشاب هدرک  یگدنز  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رانک  رد  هک  دیسانش  یم  ار  يا  هشحاف  مادک 
؟  دشاب هدینش  تاقولخم  فرشا  نابز  زا  ار  یحو  مالک  هک  دیسانش  یم  ار  مادک ...

؟ دشاب هدرک  جورخ  دوخ  نامز  ماما  رب  هک  دیسانش  یم  ار  مادک ...
( لمج گنج  ( ؟  دشاب هدش  رفن  نارازه  لتق  بجوم  هک  دیسانش  یم  ار  مادک ...

!!!( تیمرحم داجیا  يارب  درم  هب  نز  نداد  ریش  دننام  ( ؟  دهدب اوتف  دوخ  شیپ  زا  ربمایپ  تما  ندرک  هارمگ  يارب  دیسانش  یم  ار  مادک ...
؟  دشاب هدرک  یلاحشوخ  نونج  دح  رس  ات  مالسلا  امهیلع  یلع  الوم  ارهز و  ترضح  تداهش  زا  دعب  هک  دیسانش  یم  ار  مادک ...

؟  دشاب هدناسر  تداهش  هب  مس  اب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دیسانش  یم  ار  مادک ...
تـسپ ار  يو  هکلب  میناد  یم  هشحاف  ار  هشئاع  اهنت  هن  مییوگب  هکنیا  زج  دراذگ  یمن  يا  هراچ  ام  يارب  هک  رگید  خساپ  یب  لاوس  نارازه  و 

. میناد یم  يا  هشحاف  ره  زا  رت 
*****
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هدامحءایمل ص40 هرضبتسم : حورلا  تقرشاریخ  ( 1)
. دنا هدرک  لقن  یمق  میهاربا  نب  یلع  زا  هک  نیلقثلارون  یفاص و  ریسافت  یمق ج2ص193 و  ریسفت  ( 2)

... دوبعملا ج12ص59 و نوع  طوسبم ج4ص343 -  ۀیاهن ص531 -  ( 3)
 - یناکوش ج54ص300 ریدقلا  حـتف  یطویـس ص179 و ص 163 و  لوقنلا  بابل  یطویـس ج5ص179 -  نیدلا  لالج  روثنملا  ردلا  ( 4)

یسولآ ج22ص74 ریسفت 
: یعیـش رداصم  دـنک . یم  هحلط  مالک  نیا  هب  هراشا  یتیاور  رد  دوخ ج9ص323  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  بهذم  ینـس  دیدحلا  یبا  نبا  ( 5)

نیعبرا نیلقثلارون ج4ص796 -  یناشاک ج2ص981 -  ضیف  ریسفت  یمق ج2ص194 -  ریسفت  ج22ص172 . راونالا ج17 ص15 -  راحب 
هغالبلا ج9ص94 جهن  حرش  ص130 - 

ریسفتلل هقرفتم  تاقیبطت  باتک  و  راونالا ج22ص230 - راحب  میهاربا ج2ص375 و  نب  یلع  ریسفت  یناشاک ج7 و  ضیف  یفاص  ریسفت  ( 6)
رگید یخیراـت و  بـتک  رگید  نیلقثلارون ج5ص375 و  ریـسفت  باتک  یفطـصملا و  زکرم  پاچ  رکب  یبا  تنب  هشئاـع  باـتک  لـیواتلا و  و 

. دنا هتخادرپ  مهم  عوضوم  نیا  هب  ربتعمو  ییاور  یخیرات و  بتک 

هیواعم

مالسلا مهیلع  نیموصعم  نآرق و  اب  هیواعم  راتفر  هوحن 

هیواعم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هیواعم يرهاظ  ندروآ  مالسا 

شردـپ دـید  یم  هک  زور  نآ  یتـح  و  دـیزگن . يرود  رفک  نارادمدرـس  زا  يا  هظحل  مالـسا ، تیلهاـج و  دروخرب  فطع  هطقن  رد  هیواـعم 
: تفگ هداد  رارق  بطاخم  زیمآ  شهوکن  يراعشا  اب  ار  يو  تسا ، هتفای  شیارگ  مالسا  هب  ارهاظ  نایفسوبا ) )

! تخاس یهاوخ  راچد  یئاوسر  هب  ار  ام  هک  ریذپن  ار  مالسا  رخص ، يا 
. دندش هراپ  هراپ  ردب  گنج  رد  هک  ینازیزع  گرم  زا  دعب 

. دوب ناگتشک  نآ  درف  نیموس  هک  مردام ، يومع  زین  میومع و  یئاد و 
. دنتخاس لدبم  يرادیب  هب  ار  ام  هاگرحس  باوخ  هک  اهنآ  مبوخ ، ردارب  هظنح  و 

! دراذگ یم  گنن  راب  ام  ندرگرب  هک  نکن ، لیم  مالسا  هب  زین  هظحل  کی 
(1 ! ) دینادرگ يور  يّزع  تب  زا  تشحو ، سرت و  رطاخ  هب  نایفسوبا ، برح ، دنزرف  دنیوگب  هک  نانمشد ، تمالم  زا  تسا  رت  ناسآ  گرم 

مئانغ زا  مهبولق " ۀـفلؤم   " مهـس زا  و  دـیورگ . نید  نیا  هب  رهاظ  هب  دـندروآ ، مالـسا  هک  يدارفا  ریاس  ناـیم  رد  هکم ، حـتف  زا  دـعب  هیواـعم 
. درب بیصن  هرقن  يدایز  رادقم  رتشدص و  دوب ، نانامیا  تسس  ناناملسم و  هزات  بولق  بلج  هژیو  هک  نینح ، گنج 

*****
بطخلا ةرهمج  صاوخلا ص115 ، ةرکذت  ۀغالبلا ج2ص102 ، جـهن  حرـش  هب  دـینک  هاگن  تارخافم ، باتک  رد  راکب  نب  ریبز  لقن  هب  ( 1)

ج2ص12.
انحضفتف ... نملست  رخص ال  ای 
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ًاقرف اوحبصا  ردبب  نیذلادعب 
مهثلاث ... مالا  مع  یمع و  یلاخ و 

اقرالا انل  يدهادق  ریخلا  لظنح  و 
اندلقت ... رما  یلا  ننکرت  ال 

اقرخلا هکملا  یف  تاصقارلاو 
انل ... ةوادعلا  لوق  نم  نوها  توملاف 

اقرف اذا  يزعلا  نع  برح  نب  ادع 

! تسا هدوبن  یحو  بتاک  هیواعم 

ملسم تسا . هدوب  لوزن ، ماگنه  رد  یهلا  تایآ  هدنسیون  یحو ، بتاک  يو  هک  تسا  نیا  دنا  هدرک  ناونع  هیواعم  يارب  هک  یلئاضف  زا  یکی 
نآ یـشنم  حالطـصا  هب  هتـشاد و  لاغتـشا  تباتک  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  هیواعم  هک  دراد  یتیاور  دروم  نیا  رد 
یم همان  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ربمغیپ  فرط  زا  مه  هیواعم  دوب و  یحو  بتاـک  تباـث  نب  دـیز  دـیوگ : یم  ینئادـم  تسا . هدوب  باـنج 
قرف ندوب  یحو  بتاک  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  هماـن  نتـشون  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  داد ! یم  ار  تـالاوس  باوج  تشون و 
هدوب یحو  بتاک  هکنیا  هن  تسا ، هتـشون  یم  ار  ربمایپ  ياه  همان  يو  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  نایب  تنـس  لها  ياملع  هک  یبلطم  دـنک . یم 

!؟ تسا هتشون  هیواعم  ار  هیآ  مادک  دنیوگب  دننک و  تباث  دیاب  هدوب  یحو  بتاک  هیواعم  دنتسه  یعدم  هک  يدارفا  و  تسا .
( دنتـشادن یحو  هب  یطابترا  چیه  هک   ) ار اه  همان  یخرب  هک  تسین  دیعب  چیه  دسیون : یم  رـصم  تنـس  لها  فورعم  ناگدنـسیون  زا  هیر  وبا 

(1 . ) تسا تالاحم  ءزج  دشاب ، یم  یحو  بتاک  تسا و  هتشون  ار  نآرق  زا  يزیچ  وا  مییوگب  هک  نیا  اما  دشاب ؛ هتشون  ربمایپ  يارب 
یخرب نایم  هزورما  هک  هچنآ  فالخ  رب  تسا . یحو  تباتک  زا  ریغ  دـنا ، هتـشون  هتفگ و  هیواعم  تباتک  نوماریپ  هچنآ  بیطخ : میحرلادـبع 

اشنم رما ، نیمه  هتـشون و  یم  ار  ربمایپ  يداع  ياه  همان  تاقوا ، یهاگ  هکلب  هدوبن ، یحو  نابتاک  زا  هیواعم  دوش ، یم  هدینـش  یمالـسا  قرف 
(2 . ) دنا هدروآ  رامش  هب  یحو  نابتاک  ءزج  ار  وا  هدش و  هابتشا 

نبا تشون . یم  ربمایپ  يارب  ار  يداع  ياه  همان  تاقوا  یهاگ  هکلب  دوبن ؛ یحو  بتاک  هیواعم  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  یبهذ 
دوبمک ار  رما  نیا  تلع  زین  يرونید  دنتشون . یم  ار  ربمایپ  یلومعم  ياه  همان  دیعس ، نب  دلاخ  هیواعم و  هک  دراد  حیرـصت  یـسلدنا  هبر  دبع 

(3 . ) تسا هدرک  رکذ  داوس  اب  دارفا 
هب ناشیا  ياملع  دوخ  هک  دوش ، یم  تفای  تنس  لها  بتک  رد  یگتخاس  لوعجم و  ثیدح  دنچ  هیواعم  ندوب  یحو  بتاک  تابثا  رد  يرآ 

: دنا هدرک  فارتعا  ثیداحا  نآ  فعض 
شدـج زا  وا  شردـپ و  زا  وا  يزورم و  دـمحم  نب  دـیزی  زا  ینالقاب  دـمحم  نب  ودرک س  هتفگ : هک  تسا  لقن  مداـخ  هللادـبع  نب  ةرـسم  زا 

هللا لوسر  راـنک  نم  هک : هدرک  رکذ  وا  زا  ار  ربـخ  نیا  تفگ و  یم  هک  مدینـش  هنع  هللا  یـضر  یلع  نینموملا  ریما  زا  هک : دـنا  هدرک  تیاور 
دوـخ رد  داد و  وا  تسد  هب  تفرگ و  نم  زا  ار  ملق  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دیـسر و  هیواـعم  هک  مدوـب  هتـسشن  هلا  هـیلع و  هللا  یلص 

. متفاین درک  رما  راک  نیا  هب  ار  وا  ادخ  هکنیا  ساسحا  زج  يزیچ 
نآ نتم  تسا : هتفگ  هدرک و  یفرعم  مداـخ  نـب  ةرـسم  ياـه  هتخاـس  زا  ار  نآ  هدرک و  رکذ  ( 4  ) نازیملا ناـسل  رد  ار  بلطم  نیا  رجح  نـبا 
نیا تسا : هتفگ  هدروآ و  رکبوبا  رمع و  هراـبرد  ار  یتـبقنم  ةرـسم  نیمه  قـیرط  زا  دوـخ  خـیرات  رد  بیطخ  و  تسا . غورد  دانـسا  لـطاب و 
هدرک رکذ  وا  گرم  زا  دـعب  لاس  راـهچ  ار  هعرز  یبا  زا  تیاور  ندینـش  خـیرات  هک  ةرـسم  هکنآ  بلاـج  تسا . یگتخاـس  غورد و  ثیدـح 
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! تسا
یلـص هللا  لوسر  شیپ  لیئربج  تفگ : هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  وا  حضاو و  نب  بیـسم  قیرط  زا  ( 5  ) دوخ خـیرات  رد  ریثک  نبا  نینچمه 
نیما وا  یحو  ادخ و  باتک  رب  وا  هک  نک  شرافـس  وا  هب  ار  یـشوخ  ربخ  ناسرب و  مالـس  هیواعم  هب  دمحم  يا  تفگ : دـمآ و  هلا  هیلع و  هللا 

!!! تسا ینیما  وکین  تسا و 
نب بیـسم  كاحـض و  نب  باهولادبع  زا  متفگ : نادبع  هب  دیوگ : یم  يدع  نبا  و  تسا . فیعـض  حضاو  نب  بیـسم  دـیوگ : یم  ینطقراد 

كورتم تیـصخش  تسا . فورعم  نازاس  ثیدح  نایوگغورد و  زا  باهولادبع  دنربارب و  ود  ره  تفگ  دنرتهب ؟ وت  شیپ  کیمادک  حضاو 
. تسا زادرپ  لایخ  دنک و  یم  اطخ  رایسب  دراد و  فیعض  و 

يراددوخ وا  يارب  تباتک  زا  نم  تسا  ربمغیپ  دمحم  رگا  تفگ : یم  دوب ، ربمایپ  بتاک  هک  لطخ ، نب  هللادبع  هکنآ  رگید  هجوت  لباق  هتکن 
حتف ماگنه  دـش . كرـشم  رگید  راب  تفر و  هکم  هب  دـیدرگ و  دـترم  سپـس  و  تشون . مهاوخ  تساوخ  ملد  هچره  هکنیا  ای  درک و  مهاوخ 

نب هللادبع  زا  لبق  تسا : هتفگ  هیـضق  نیا  رکذ  زا  سپ  يدـع  نبا  دـندز . ار  وا  ندرگ  دـندرک  رما  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هکم 
روط ره  ار  دمحم  نم  تفگ : یم  دیدرگ و  دترم  یتدم  زا  سپ  مه  وا  تشون و  یم  همان  ربمغیپ  يارب  هکم  رد  دعـس  یبا  نب  هللادـبع  لطخ ،

رد ریثک  نبا  دنـشکب . دندید  اجره  ار  وا  دنداد  روتـسد  هکم  حتف  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مدـناخرچ ! یم  تساوخ  یم  ملد 
. دش قحلم  نیکرشم  هب  درک و  هارمگ  ار  وا  ناطیش  دوب . ربمایپ  بتاک  وا  دیوگ : یم  وا  هراب 

هیواعم ناعفادـم  زا  تسا ، هدوب  یحو  بتاک  لاحم  ضرف  رب  یتح  ای  مرکا و  ربمایپ  ياـه  هماـن  بتاـک  هیواـعم  هک  مینک  لوبق  رگا  اـم  لاـح 
لطخ و نب  هللادـبع  ارچ  سپ  تسا  هنوگنیا  رگا  دوش ؟ یم  يریخ  هب  تبقاع  تداعـس و  بجوم  یگدنـسیون  نیمه  اـیآ  هک  مینک  یم  لاوس 

چیه هب  زگره  شتموکح  نامز  رد  هیواعم  هنایشحو  تایانج  اهتعدب و  دندش ؟ هتشک  ربمایپ  روتـسد  هب  دنتـشگ و  دترم  دعـس  یبا  نب  هللادبع 
هب هیواعم  دوخ  هک  تسا  نآ  همه  زا  رت  بلاج  دنک . مارتحا  ذغاک  قرو  دـنچ  نتـشون  رطاخ  هب  ار  يو  هک  دـهد  یمن  هزاجا  یفـصنم  ناسنا 

(6 ! ) دزاس رورغم  ار  وت  ماقم ، هبتر و  نیا  ادابم  هک  دش  یم  رکذتم  دوب ، یحو  بتاک  هک  تباث  نب  دیز 
*****

ص 204 ۀیر ، وبا  ةریرهوبا ، ( 1)
ص 159 بیطخ ، میحرلادبع  نیخیش ، ( 2)

فراعملا ص 30 دیرفلا ج 4 ص 160 ، دقعلا  ءالبنلا ج 3 ص 132 ، مالعا  ریس  ( 3)
نازیملا ج6ص20 ناسل  ( 4)

ریثک ج8ص120 نبا  خیرات  ( 5)
راربالا ج 1ص689. عیبر  هیاهنلا ج 5 ص304 ، ۀیادبلا و  طایخ ص 105 ، نب  هفیلخ  خیرات  ۀباغلا ج3 ص173 ، دسا  ( 6)

! هیواعم لتق  راسگنس و  رب  مرکا  ربمایپ  روتسد 

: دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دوعسم  نب  هللادبع  زا  دنس  رکذ  اب  محازم  نب  رصن 
یم هبطخ  نم  ربنم  رب  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  دـیدید  هاـگره  : " ینعی هقنع . اوبرـضاف  يربـنم  یلع  بطخی  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  متیار  اذا 

اب  ) مدرم سپ  تفگ : هک  دـنک  یم  هفاضا  هدرک و  لـقن  نسح  زا  رگید  دنـس  رکذ  اـب  ار  ثیدـح  نیا  نینچمه  دـینزب " . ار  شندرگ  دـناوخ 
نیا زین  يردخ  دیعسوبا  رگید  تیاور  رد  و  دندیدن . يراگتسر  يور  دندرکن و  لمع  شترضح  روتسد  هب  ربمایپ  ربنم  زارف  رب  هیواعم  ندید 

(1 . ) تسا هتفگ  ار  نخس 
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: تسا هدمآ  زین  ترابع  نیا  هب  ار  تیاور  نیا 
اهبوچ زارف  رب  ای  ربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگره  ینعی  هولتقاف . داوعألا  یلع  بطخی  ۀیواعم  متیأر  اذإ  و  هولتقاف ، يربنم  یلع  ۀـیواعم  متیأر  اذإ 

(2 . ) دیشکب ار  وا  دیدید 
دیدرک هدـهاشم  نم  ربـنم  يـالاب  رب  ار  هیواـعم  هاـگره  ینعی  هومجراـف . يربـنم  یلع  ۀـیواعم  متأر  اذإ  هنییع : نبا  زا  يدـع  نبا  تیاور  هب  و 

(3 . ) دینک شراسگنس 
*****

نیفص ص216 ۀعقو  ( 1)
باتک هرامش 369 و 370 ، لوا ص128  ءزج  شخب 4 يرذالب  فارـشالا  باسنا  يربط ج11ص357 ، خـیرات  نیفـص ص221 ، ۀعقو  ( 2)

جهن حرش  يدـع ص627و1751 ، نبا  لماکلا  بیطخ ج12ص181 ، دادغب  خـیرات  یتسب ج2ص162و 163 ، متاـح  یبا  نبا  نیحورجملا 
قئاقدلا زونک  یبهذ ج2ص17و129 ، لادتعالا  نازیم  یبهذ ج3ص149و1056 ، ءالبنلا  مالعا  ریس  دیدحلا ج15ص176 ، یبا  نبا  هغالبلا 
... دابآ ج2ص428و ج5ص110 و ردیح  پاچ  رجح  نبا  بیذهتلا  بیذهت  یطویس ج1ص424و425 ، ۀعونصملا  یلائل  يوانم ص9 ،

بیذهتلا ج7ص324 بیذهت  ( 3)

! منهج هت  رد  شتآ  زا  یتوبات  رد  هیواعم  مرکا : لوسر 

هک تهج  نادـب  تسا ، نوعرف  توبات  يالاب  هجرد  کی  منهج  رد  هیواـعم  توباـت  تفگ : هک  هدـش  تیاور  دنـس  ود  اـب  رمع  نب  هللادـبع  زا 
(1) یلعالا مّکبر  نا  تفگ : نوعرف 

: دنز یم  دایرف  منهج  هت  رد  شتآ  زا  یتوبات  رد  هیواعم  دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  یـسابع  دضتعم  همانـشخب  رد  و 
نم تیـصع  دق  نالآ و  : " دش هتفگ  وا  هب  درک و  يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  ندـش  قرغ  عقوم  رد  هک  نوعرف  دـننامه  سپ  ناّنم ، ای  ناّنح  ای 

(3 . ) دوش یم  هداد  خساپ  نیمه  زین  هیواعم  هب  ( 2") نیدسفملا نم  تنک  لبق و 
ردقلا لیلج  یباحص  نآ  لتق  يارجام  زا  ییوگشیپ  نمض  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  زا  لصفم  یتیاور  رد  و 

(4") ۀنجلا ۀیآ   " هب مالسلا  هیلع  یلع  الوم  زا  و  دومرف ، ریبعت  رانلا " ۀیآ   " ناونع هب  هیواعم  زا  وا ، لتق  هب  هیواعم  مادقا  و 
روتـسد ددـنخیم و  هیواعم  دوب . دـهاوخ  شتآ  رد  هیواعم  دومرف : هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگیم : هیواعم  هب  يراـفغ  رذوبا  نینچمه 

(5 . ) دننک ینادنز  ار  رذوبا  دهدیم 
*****

نیفص ص218 و 129 ۀعقو  ( 1)
هیآ 91 سنوی  هروس  ( 2)

نیفص ص243 باتک  يربط ج11ص357 ، خیرات  ( 3)
لامعلازنک ج13ص498. زا  لقن  هب  یقشمد  رکاسع  نبا  یمثیه ج9ص405 ، دئاوزلا  عمجم  زا  لقن  هب  یناربط  طسوا  مجعم  ( 4)

ریدغلا ج8ص429، سورعلا ج8ص206 ، جات  برعلا ج14ص322و ج6ص248 ، ناسل  ریثا ج1ص112 و ج2ص362 ، نبا  ۀیاهنلا  ( 5)
. يرافغلا لدنج  نب  مالج  زا  لقن  هب  ظحاجلا  نامثعوبا  ۀینایفسلا  باتک 

! دنوادخ هدنب  نیرتدب  هیواعم ، هلاو : هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
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: دـندومرف یم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ماش  لها  زا  يدرم  زا  دنـس  رکذ  اـب  محازم  نب  رـصن 
زا يدرم  دومن ، یم  هجنکش  بوک و  خیم  ار  مدرم  هک  داتوألاوذ  نوعرف  دوب ، شردارب  لتاق  هک  مدآ  رـسپ  دنرفن : جنپ  ادخ  ناگدنب  نیرتدب 

سدقملا تیب  یکیدزن  رد  تسا  هدوب  يا  هیرق   "  ) ُّدل باب "  رد  هک  تما  نیا  زا  يدرم  دـینادرگرب و  دوخ  نید  زا  ار  نانآ  هک  لیئارـسا  ینب 
. دریگ تعیب  دوخ  رفک  رب  نیطسلف ) یحاون  زا 

یلـص ادخ  لوسر  هدومرف  دای  هب  دریگ ، یم  تعیب  مدرک ، هدـهاشم  ّدـُل  باب  رد  ار  هیواعم  دوخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  هفاضا  یماش  درم  نآ 
. مدش هارمه  وا  اب  متسویپ و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هداتفا و  هلاو  هیلع  هللا 

*****
نیفص ص217 ۀعقو 

! دینزب شتآ  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  مرکا : لوسر 

ینعی راّنلاب . امهوقرحاف  صاعلا ) نبا  ۀیواعم و   ) ًانالف ًانالف و  متدجو  نإ  دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  یبهذ 
(1 . ) امهولتاف تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  ناشدینازوسب . شتآ  اب  دیتفای ، ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هاگره 

اوقّرفف نیعمتجم ، صاـع  نب  ورمع  ۀـیواعم و  متیأر  اذإ  دـندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  دـیوگ  یم  مقرا  نب  دـیز  نینچمه 
ناشیا هک  دـینک . ادـج  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  دـیدید ، مه  اب  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هاگره  ینعی  ٍریخ . یلع  اـعمتجی  نل  اـمّهنإف  اـمهنیب .

(2 . ) دزادنارد يراتفرگ  هنتف و  هب  ار  اهنآ  يود  ره  هک  دندرک  تساوخرد  ادخ  زا  ناشیا  نینچمه  درک ! دنهاوخن  عامتجا  ریخ  لمع  يارب 
*****

ءالبنلا ج2ص247. مالعاریس  ( 1)
برعلا ناـسل  دـمحا ج4ص421 ، دنـسم  رگید ج4ص346 ، پاـــچ  رد  و  دـیرفلادقع ج2ص290 ، و 219 ، نیفـص ص218  ۀـعقو  ( 2)

ریدغلا ج10ص199. ج7ص404 ،

! دریم یمن  ناملسم  هیواعم  ادخ : لوسر 

ریغ رب  هیواعم  ینعی  مالـسإلا . ریغ  یلع  ۀیواعم  تومی  دـندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هللادـبع 
(1 . ) دریم یم  مالسا  تعیرش ) )

ریغ رب  هیواعم  ینعی : یتّلم . ریغ  یلع  ۀـیواعم  تومی  دـندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هتفگ  هللادـبع  نب  رباج  نینچمه 
(2 . ) دور یم  ایند  زا  نم  تلم 

وت دندومرف : هیواعم  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يریـشق  زیرح  نب  ءالع  زا  لقن  هب  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه 
(3 . ) میظع تملظ  دشاب و  ناوارف  تکاروخ  و  ابیز ، ار  یتشز  یهد و  یم  ارق ر  تنس  ار  تعدب 

*****
ریدغلا ج10ص201. فارشالا ج5ص134 ، باسنا  لیمجلا ص86 ، بتعلا  يربط ج11ص357 ، خیرات  نیفص ص 219-217 ، ۀعقو  ( 1)

ردصم نامه  ( 2)
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ۀغالبلا ج4ص79 جهن  حرش  ( 3)

! هیواعم رب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نعل 

یم بکرم  رب  راوس  هک  دید  ار  نایفـسوبا  دمآ و  الاب  تسپ  یهار  زا  ادخ  ربمایپ  هک  دـنکیم  لقن  رمع ، نب  هّللا  دـبع  نابز  زا  رمقا ، نب  یلع 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ماـگنه  نیا  رد  قئاـس .)  ) دـهد یم  قوس  ار  بکرم  شردارب  تسا و  دـئاق )  ) شک هناـهد  هیواـعم  دـشاب و 

شردارب هیواعم و  نایفـسوبا و  ایادخ  رگید : ترابع  هب  . ) نک تنعل  ار  بکار  و  قئاس )  ) هدنهد قوس  و  دئاق )  ) شک هناهد  ایادخ  دندومرف :
میاهمشچ رک و  میاهشوگ  میوگب  غورد  رگا  يرآ ، تفگ : يدینش ؟ ادخ  ربمایپ  زا  تدوخ  وت  میدیسرپ : رمع  نب  هّللا  دبع  زا  نک ) تنعل  ار 

(1 .) دوش روک 
نآ دیزی ، شرسپ  دیـشکیم و  ار  نآ  هناهد  هیواعم  دوب و  راوس  يرخ  رب  هک  ار  نایفـس  وبا  ادخ  ربمایپ  دسیونیم : نینچ  شخیرات  رد  يربط 

(2 .) دنک تنعل  ار  نار  بسا  راوس و  شکهناهد و  ادخ  دومرف : دید و  دناریم ، ار 
هب ایآ  هیواعم ! يا  مهدیم  مسق  ادخب  ار  وت  دیامرف : یم  هیواعم  هب  باطخ  هک  اجنآ  دراد  هراشا  ثیدـح  نیمه  هب  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماما 
هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  و  شدیشکیم ، هبتع  نیمه  تردارب  شیدناریم و  وت  دمآ و  یئوم  خرس  رتش  رب  راوس  تردپ  هک  يراد  دای 

هراشا نیمه  هب  هیواعم  هب  ياهمان  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  و  ( 3 (؟ نک تنعل  ار  نار  بسا  شکهناهد و  راوس و  ایادخ ! دومرف : دـید و  ار  امش 
! ینوعلم رسپ  نوعلم  وت  دیوگیم : هک  دراد 

هلا هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  دراو  هک  یماگنه  تفگ : هک  دنا  هدروآ  یثیل  مصاع  نب  رـصن  زا  تیاور  هب  دیدحلا  یبا  نبا  دعـس و  نبا 
هیواـعم نونکا  مه  دـنتفگ : تسیچ ؟ هیـضق  متفگ : شربماـیپ . بضغ  وا و  بضغ  زا  میرب  یم  ادـخ  هب  هاـنپ  دـنیوگ : یم  مدرم  مدـید  مدـش 

عباتلا هللا  نعل  دندومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سپ  دنور ، نوریب  دجسم  زا  مه  اب  هک  تفرگ  ار  نایفـسوبا  شردپ  تسد  تساخرب 
زا نم  تما  يارب  هک  تسا  يراگزور  هچ  دنک . تنعل  ار  ورـشیپ  ور و  هلابند  ادخ  ینعی  هاتـسالا ! يذ  ۀـیواعم  نم  یتّمال  موی  ُّبر  عوبتملاو ،

تـسد هیواعم  يزور  دـیوگیم : بزاع  نب  ءارب  نینچمه  ( 4 .) دوب دـهاوخ  ور  شیپ  رد  داشگ ) ك و ن   ) هدـنگ تحتام  هیواـعم ي  هیحاـن 
(5 .) نک تنعل  ار  وا  ور  هلابند  یئولج و  نآ  ایادخ ! دندومرف : ادخ  لوسر  دنورب . نوریب  دجسم  زا  مه  اب  هک  تفرگ  ار  شردپ 

*****
ریدغلا ج10ص198 نیفص ص247 ، باتک  ( 1)

زا لوا  ءزج  فارشالا  باسنا  يزوج ص115 ، نبا  صاوخلا  ةرکذت  يربط ج11ص357 ، خیرات  كولملا ج10ص58 ، ممالا و  خیرات  ( 2)
مراهچ ص129. شخب 

بطخ ةرهمج  صاوخلا ص200و 201 ، ةرکذـت  دـیدحلا ج6ص289و ج15ص175 ، یبا  نبا  زا  لـقن  هب  راـکب  نـب  ریبز  تارخاـفم  ( 3)
برعلا ج1ص428.

جهن حرـش  " الوق ، اـمهیف  هللا  لوسر  لاـقف  : " هملک ینیزگیاـج  و  ... هللا " نعل   " فذـح اـب  زا ج7ص55  مکی  شخب  دعـس  نـبا  تاـقبط  ( 4)
. مصاع نب  رصن  زا  ملکتم  يرصب  هللادبعوبا  شداتسا  زا  لقن  هب  ۀغالبلا ج4ص79 

نیفص ص244 باتک  ( 5)

! دشن ریس  زگره  هیواعم  مکش  مرکا  ربمایپ  نیرفن  اب 
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هب ار  سابع  نبا  مرکا  ربمایپ  يزور  تسا : هدروآ  نینچ  هیواعم ، هرابرد  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  نانخس  زا  حیحص  رد  ملسم 
ار وا  هرابود  ترـضح  داد . ربخ  ربمایپ  هب  تشگزاب و  دروخ . یم  اذغ  هک  تفای  ار  وا  سابع  نبا  دسیونب . شیارب  دیایب و  ات  داتـسرف  وا  لابند 

ادخ دـندومرف : مرکا  ربمایپ  هرخالاب  داد . خر  دـمآ  تفر و  نیا  هبترم  هس  ات  تسا . ندروخ  لوغـشم  وا  هک  دـید  سابع  نبا  مه  زاب  داتـسرف .
(1 !) دنکن ریس  ار  شمکش  زگره 

ره رد  اذل  دیسر . تباجا  هب  نم  قح  رد  شنیرفن  تفرگارف و  ار  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياعد  تشاد : یم  راهظا  هیواعم  اهدعب 
يروخرپ هک  اجنآ  اـت  ( 2 .) درک یم  یگنـسرگ  ساسحا  دوخ  رد  مه  زاب  ناوارف ! رادـقم  هب  مه  راـبره  و  دروخ ، یم  اذـغ  راـب  نیدـنچ  زور 

هیواعم هکنیا  لثم  ینعی  ۀیواعم ! هئاشحا  یف  نأک  دنتفگ : یم  درک ، یم  يروخرپ  هک  سکنآ  هب  و  دوب ؛ هدش  لثملا  برـض  برع  رد  هیواعم 
! تسا هتفرگ  ياج  شمکش  رد 

هدـنگ مکـش  يدرم  هک  یماگنه  دـندومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـیوگ : یم  هیواعم  هب  باطخ  ردـقلا  لـیلج  یباحـص  نینچمه 
رذوبا متـسین . درم  نآ  نم  تفگ : هیواـعم  دراد . رذـح  رب  نآ  زا  ار  دوـخ  تما  دـیاب  دریگ ، تسد  هب  ار  تما  رما  ماـمز  وـشن  ریـس  روـخرپ و 

یم يدرک ، روبع  شیور  ولج  زا  وت  هک  یلاح  رد  مدینـش ، داد و  ربخ  عوضوم  نیا  هب  ارم  مرکا  ربماـیپ  یتسه و  ناـمه  دوخ  وت  هکلب  تفگ :
رد هیواعم  هاگنمیـشن  ینعی  رانلا " یف  هیواعم  تسأ  : " دیامرف یم  مدینـش  و  كاخ ! هب  زج  نکم  شریـس  نک و  تنعل  ار  وا  ادنوادخ  دـیوگ :

(3 .) دننک ینادنز  ار  وا  داد  روتسد  و  ءازهتسا ) يور  زا   ) دیدنخ هیواعم  سپس  تسا . شتآ 
*****

ءالبنلا ج3ص123 مالعا  ریس  رصم ، ۀضهن  باعیتسالا ج3ص1421 ط  توریب ، هیملعلا  بتک  راد  ملسم ج4ص187 ح2604  حیحص  ( 1)
ثیدح 2746. یسلایط  دنسم  نیفص 231-216 ، توریب ، رکفلاراد  فارشالا ج5ص133-134 ط  باسنا  توریب ، ۀلاسرلا  ۀسسوم  ط 

فارشالا ج1ص532. باسنا  ( 2)
ریدغلا ج8ص429، سورعلا ج8ص206 ، جات  برعلا ج14ص322و ج6ص248 ، ناسل  ریثا ج1ص112 و ج2ص362 ، نبا  ۀیاهنلا  ( 3)

. يرافغلا لدنج  نب  مالج  زا  لقن  هب  ظحاجلا  نامثعوبا  ۀینایفسلا  باتک 

هیواعم مالسلا و  مهیلع  تیبلها 

نینموملا ریما  طسوت  زامن  تونق  رد  هیواعم  رب  نعل 

، بیبح یملـسا ، روعالاوبا  صاع ، نب  ورمع  هیواعم ، ایادـخ  دـندناوخیم : ار  اعد  نیا  حبـص  زامن  تونق  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  الوم 
سابع و نبا  یلع و  دوخ  تونق  رد  زین  وا  دیـسر  هیواعم  هب  ربخ  نیا  یتقو  نک . تنعل  ار  دیلو  سیق و  نب  كاحـض  دـلاخ ، نب  نمحرلادـبع 

(1 . ) دومن نعل  ار  نیسح  نسح و  رتشا و 
(2 . ) دندومن یم  نعل  ار  اهنآ  برغم  حبص و  زامن  زا  ندش  غراف  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  دیوگ  یم  محازم  نب  رصن  نینچمه 

وا اب  هیواعم  هک  یماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  هک : تسا  هدروآ  میهاربا  قیرط  زا  دوخ  راثآلا  باـتک  رد ص 71  یـضاق  فسوی  وبا  و 
. دندرک يوریپ  ترضح  زا  راک  نیا  رد  مه  هفوک  لها  دومنیم و  نیرفن  هیواعم  رب  دوخ  تونق  رد  دومنیم  گنج 

*****
ءادفلاوبا خـیرات  ریثا ج3ص144 ، نـبا  ۀــباغلادسا  صیاـصخلا ص330 ، مزح ج4ص145 ، نـــبا  یّلحملا  يربـط ج6ص40 ، خـیرات  ( 1)

ۀیاهنلاو ۀیادبلا  یجنلبش ص110 ، راصبالارون  دیدحلا ج1ص200 ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  يزوج ص59 ، نبا  هرکذـت  ج1ص179 ،
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ۀبیش ج2 ص216. یبا  نبا  فنصم  ریثک ج7ص314 ، نبا 
یعلیز ج2ص131و147 ۀیارلا  بصن  محازم ص302 ، نبرصن  نیفص  باتک  ( 2)

بلاطیبا نب  یلع  الوم  هاگدید  زا  هیواعم 

، خاتـسگ هدننک ، هارمگ  هارمگ ، درخ ، یب  تریـصب ، یب  هیواعم  هک  دنا  هدومرف  دیکات  يرایـسب  عضاوم  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  الوم 
. مینک یم  نایب  ار  ناشیا  نانخس  زا  یضعب  اجنیا  رد  راصتخا  يارب  دشاب . یم  یهلا  هاگرد  روفنم  نوعلم و  لهاج ،

نم هب  هدولآ  بکرم  ياهمان  زارد و  يزردنا  وت  فرط  زا  هدمآ : نینچ  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نایقتم  يالوم  زا  ياهمان  رد 
ات دراد  یتریصب  هن  هک  یسک  همان  ياهدناسر ، نایاپ  هب  هدرک و  اضما  تهابت  تایرظن  دیاقع و  اب  هتشاگن و  تیهارمگ  اب  هک  ياهمان  دیـسر ،

و تسا ، هدومن  تباـجا  ار  توـعد  نآ  وا  هدـناوخ و  ار  وا  شـسفن  ياوـه  دـیامن ، داـشرا  ار  وا  اـت  يربـهر  هن  دوـمن و  تیادـه  ار  وا  ناوـتب 
(1 ... ) تسا هدش  هدیشک  شلابند  هب  وا  هدناشک و  ار  وا  یهارمگ 

ندـش يرپس  یگدروخلاـس و  رد  هک  ار  يور  ههاریب  یهارمگ و  نیا  تسا : هتـشون  نینچ  هیواـعم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  يرگید  هماـن  رد 
ار شاهشوگ  ره  هک  يراد  ار  ياهدیـسوپ  هماـج  عضو  زورما  وـت  اریز  زاـس ، نک  هشیر  تدوـخ  دوـجو  زا  دراد ، هشیر  تدوـجو  رد  ترمع 

(2 . ) ياهتفیرف تايور  ههاریب  اب  و  ياهدرک ، هارمگ  ار  مدرم  زا  رامش  رپ  لسن  کی  وت  تفر . دهاوخاو  شرگید  هشوگ  دننک ، تسرد 
ای  ) قح دندورطم ، ناطیش  نارادتسود  هک  تنارادتسود  وت و  هک  تسا  یهاگ  رید  تسا : هیواعم  هب  شترـضح  همان  زا  يرگید  تمـسق  نیا 

، ناتنابز تسد و  اب  هک  دـیاهدمآ  رب  ددـص  رد  دـیاهدنکفا و  تشپ  هب  ار  نآ  دـیاهدناوخ و  ناینیـشیپ  ياـههناسفا  ار  نآرق ) میلاـعت  مالـسا و 
(3 . ) دیایب ناشدب  دنهاوخن و  نارفاک  هچ  رگ  دناسریم  لامک  هب  ار  شیوخ  رون  ادخ  اما  دینادرگ ، شوماخ  ار  ادخ  لعشم 

وت عضو  زا  لاعتم  يادخ  هک  یعالطا  اب  هارمه  ياهدرک ، هک  يدب  ياهراک  تسا : هتشون  هیواعم  هب  شترضح  هک  ياهمان  زا  یتمسق  مه  نیا 
نامگ نوعلم ! رسپ  يا  رخـص ! رـسپ  يا  دنادرگ . يراکهبت  هدامآ  ار  تلد  دراین و  حالـص  هب  ار  وت  راک  عضو و  ادخ  هک  هتـشگ  ببـس  دراد 

، ناوتاـن وـت  هکیلاـح  رد  دزادـنا . یم  لـصف  زییمت و  کـش  لـها  نیب  تشناد  ملع و  و  تسا . اـه  هوـک  هزادـنا  هـب  تیراـبدرب  هـک  يا  هدرک 
(4 . ) یتسه لذر  لدزب و  درخبان و  کچوک ، لقع  هتفرگ و  هدیشوپ و  یبلق  ياراد  قفانم ، يرسکبس 

نآرق مکح  هب  وت  تشون : نینچ  وا  هب  ترـضح  دـنیامن ، لصف  لح و  نآرق  وترپ  رد  ار  ناشفالتخا  درک  توعد  ار  شترـضح  هیواـعم  یتقو 
(5 . ) شیأر مکح و  ناهاوخ  هن  ینآرق و  لها  هن  وت  منادیم  نم  و  ياهدرک ، توعد 

تدوجو رد  دریگ و  راـیتخا  رد  ار  وت  هتـسناوت  ناطیـش  یبلط و  ترـشع  نارذگـشوخ و  هیواـعم ! يا  وت  دـسیونیم : وا  هب  يرگید  هماـن  رد 
(6 . ) دبای نایرج  ندب ، رد  نوخ  نوچمه 

دنه رـسپ  وگغورد  نآ  تاغیلبت  زا  دنـسیونیم : هیواعم  هرابرد  رـصم  مدرم  رکب و  یبا  نب  دـمحم  هب  ياهماـن  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
(7 . ) دیشاب رذح  رب  دنه ) نب  باذک  )

هیلع ماما  تمدخ  هب  دندوب  هتشون  شیارب  صاع  ورمع  هیواعم و  هک  ار  یئاههمان  هک  رکب - یبا  نب  دمحم  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم 
رد هک  ود  نآ  مدـناوخ . ار  هدازرفاک  ِراکتـشز  ورمع  هدازراکتـشز و  رجاـف )  ) ِراکتـشز هیواـعم  هماـن  دنتـشون : نینچ  دوب - هداتـسرف  مالـسلا 

(8 . ) دنراد قفاوت  مه  اب  تموکح  رد  يراوخ  هوشر  تموکح و  راک  رد  و  دنزرویم ، هقالع  مه  هب  ادخ  ینامرفان 
پچ و زا  تشپ و  ولج و  زا  ناسنا  هب  هک  تسا ، دورطم  ناطیـش  دننام  هیواعم  قیقحت  هب  انامه  دنیامرفیم : نینچ  هیبا ، نب  دایز  هب  ياهمان  رد 

(9 . ) مالسلا شاب و  رذحرب  مه  زاب  شاب و  رذح  رب  مه  زاب  نک و  زیهرپ  شاب و  رذح  رب  وا  زا  نیا  ربانب  دروآیم . ور  تسار ،
*****

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 173 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ۀغالبلا ج2ص5، جـهن  ۀسایـسلا ج1ص77 ، ۀمامإلا و  نیّفـص ص64 ، باتک  دّربملل ج1ص157 ، لـماکلا  دیرفلا ج2ص233 ، دـقعلا  ( 1)
ریدغلا ج10ص212. دیدحلا ج1ص252و ج3ص302 ، یبأ  نبا  حرش 

ریدغلا ج10ص212. دیدحلا ج4ص50 ، یبأ  نبا  حرش  ۀغالبلا ج2ص41 ، جهن  ( 2)
ریدغلا ج10ص213. دیدحلا ج4ص51 و ج3ص411 ، یبأ  نبا  حرش  ( 3)

دیدحلا ج3ص411 و ج4ص51 یبأ  نبا  حرش  ( 4)
دیدحلا ج1ص118. یبأ  نبا  حرش  ۀغالبلا ج2ص56 ، جهن  نیّفص ص556 ، باتک  ( 5)
دیدحلا ج3ص412. یبأ  نبا  حرش  ۀغالبلا ج2ص11 ، جهن  نیّفص ص422 ، باتک  ( 6)

لئاسرلا ج1ص540. ةرهمج  دیدحلا ج2ص26 ، یبأ  نبا  حرش  ( 7)
دیدحلا ج2ص32. یبا  نبا  حرش  يربط ج6ص58 ، خیرات  ( 8)

دیدحلا ج4ص68. یبا  نبا  حرش  ( 9)

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هاگدید  زا  هیواعم 

كرشم و لئابق  زا  یکی  رسپ  وت  دیامرف ...: یم  هیواعم  هب  ياهمان  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هداون  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
هب دیسر و  دهاوخ  تباسح  هب  ادخ  تسا . هدیزرو  ینمشد  شینامـسآ  باتک  اب  مرکا  ربمایپ  اب  هک  ییـشرق  نیرتتخـسرس  رـسپ  یمجاهم و 
هک یئاهراک  رطاخ  هب  ار  وت  هاگنآ  تفرگ و  یهاوخ  رارق  تراگدرورپ  ربارب  رد  يدوزب  دنگوس  ادخب  دـش . یهاوخ  هدـناشک  یهلا  هاگداد 

(1 . ) داد دهاوخ  رفیک  ياهدرک ،
الوم مان  و  دـندوب . هتـسشن  ربنم  نیئاپ  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  یلاح  رد  تساخرب  قطن  هب  دـمآ ، هفوک  هب  هیواعم  یتقو  نینچمه 

ار تراسج  دهدب و  ار  شباوج  ات  تساخرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک . تراسج  ناشیا  هب  هدروآ و  ار  مالـسلا  امهیلع  نسح  ماما  یلع و 
: دومرف هداتسیا و  قطن  هب  دوخ  دناشنب و  تفرگب و  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنادرگرب ، وا  هب 

لوسر مدج  دنه ، تردام  همطاف و  مردام  رخـص ، تردپ  ياهیواعم و  وت  و  تسا ، یلع  مردـپ  منـسح و  نم  يدرب ! مان  یلع  زا  هک  يا  ناه !
هک ار  نآ  رفن ، ود  ام  نایم  زا  ادخ  هلیتق . تگرزب  ردام  تسا و  هجیدخ  مگرزب  ردام  هعیبر ، نب  ۀبتع  تدج  تسا و  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

. دیامرف تنعل  رتشیب ، یقافن  رفک و  هتشاد و  رتشیب  یترارش  لاح  هتشذگ و  رد  دراد و  رتتسپ  یبسن  بسح و  رتدودحم و  یترهـش  هزاوآ و 
(2 !) نیمآ دنتفگ : دجسم  مدرم  زا  یئاهتعامج 

*****
لئاسرلا ج2ص9. ةرهمج  دیدحلا ج4ص12 ، یبأ  نبا  حرش  نییبلاطلا ص22 ، لتاقم  ( 1)

فاحتالا ص10 و36. فرطتسملا ج1ص157 و ج1ص130 ، دیدحلا ج4ص16 و ج16ص46 ، یبا  نبا  حرش  ( 2)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  هیواعم 

ار شاهدرپس  قح  هار  هب  رـس  دـباع و  نارای  رجح "و   " هک يدوبن  وت  رگم  دیـسر ... تاهمان  دـسیونیم : هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تادـهعت زا  سپ  ار  نانآ  دـندرکیم !؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنتـشگیم و  باتیب  نارگن و  تعدـب  زورب  زا  هک  ار  نانامه  یتشک ،

وا اب  شربارب ، رد  هک  ار  يدهع  يدیزرو و  یخاتسگ  ادخ  ربارب  رد  یتشک ، هناراک  زواجت  هناملاظ و  زرط  هب  نئمطم ، ياهنیمضت  مکحم و 
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. يدرمشن يزیچ  هب  يدوب  هتسب 
یتسین وت  رگم  دوب ... هتـشادرب  شقن  هتـسب و  هنیپ  شیناشیپ  تروص و  تدابع  ترثک  زا  هک  نامه  یتسین ، قمح " نب  ورمع   " لـتاق وت  رگم 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  تسا ؛ نایفس  وبا  رسپ  يدرک  اعدا  يدینادرگ و  بوسنم  نتشیوخ  اب  مالسا ، هرود  رد  ار  دایز  هک 
طلـسم ناناملـسم  رب  ار  وا  هاگنآ  تسا !؟ شاداپ  گنـس  ار  راکانز  درم  تسا و  ردام ) و   ) رتسب هب  قلعتم  دـنزرف  هک  هدرک  رداـص  ناـمرف  هلا 

تما نیا  زا  وت  یئوگ  هیواعم ! يا  ادـخ  رب  هانپ  ناشدزیوآ !؟ راد  هب  تخرد  هنت  رب  دـنک و  عطق  ار  ناشیاپ  تسد و  ناشدـشکب و  ات  یتخاـس 
. دنتسین وت  زا  ناشیا  یتسین و 

نامه یلع  نید  و  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  نید  ياراد  هک  دوب  هداد  شرازگ  وت  هب  دایز  شاهراب  رد  هک  یتشکن  ار  یمرضح "  " نآ وت  رگم 
ياهتسشن و یتسه  هک  ماقم  نادب  شمان  هب  وت  هک  نید  نامه  تسا و  هتشاد  هلاو ) هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر   ) شیومع رسپ  هک  تسا  ینید 
هب فارحنا  طیارش  و   ) ياهنتف نم  هناتسمز ... ندیچوک  هناتـسبات و  ندیچوک  دوب ! ندیچوک  تدادجا  وت و  تاراختفا  نیرتالاب  دوبن  نآ  رگا 

. مسانشیمن مباییمن و  تما  رب  تتموکح  زا  رتنیگمهس  يرفک )
زا تسا ... نم  راگدرورپ  هب  برقت  هیام  مزیخرب  نآ  ماجنا  هب  هاگ  ره  نیا  ربانب  مسانـشیمن . وت  هیلع  داـهج  زا  رتهب  يراـک  مسق  ادـخ  هب  نم 
ادخ هک  نادب  و  دشکیم . رامآ  تبث و  باسح و  هب  ار  ینالک  درخ و  راک  ره  هک  تسا  یناوید  ار  ادخ  هک  نادـب  و  هیواعم ! يا  سرتب  ادـخ 

ار یکرسپ  و  يزاسیم ، ریگتـسد  یماهتا  ندمآ  دراو  ضحم  هب  یـشکیم و  ار  وا  یـسک  هب  ندرب  نامگ  درجم  هب  وت  هک  دنکیمن  شومارف 
هابت ار  تنید  ياهتخادنا و  رد  باذع  هانگ و  هب  نتـشیوخ  هک  منیبیم  ار  وت  دنک . یم  يزابگـس  دشونیم و  هداب  هک  ياهدناشن  تموکح  هب 

. ياهتخاس دوبان  ار  تیعر  ياهدرک و 
*****

ریدغلا ج10ص230. لئاسرلا ج2ص67 ، ةرهمج  رگید ص148 ، پاچ  رد  ۀسایسلا ج1ص131 و  ۀمامإلا و 

نیفص گنج 

اب و  تفرگ . تسد  هب  ار  روـما  ماـمز  مدرم ، بختنم  هفیلخ  نیلوا  مالـسلا ، هیلع  یلع  ـالوم  هیواـعم ، لـیم  فـالخ  رب  ناـمثع ، لـتق  لاـبند  هب 
هب تساوخ  یم  وا  درک . حرط  رگناریو  موش و  تخـس  يا  هشقن  هیواعم  اذـل  دـیدرگ . تعاطا  تعیب و  ناـهاوخ  وا  زا  دوخ ، هژیو  ماکحتـسا 

يوزرآ هلیـسو  نیدب  دیاش  دگنجب . ماما  اب  دوب ، هدـش  حرط  لمج  گنج  رد  راب  نیلوا  هک  يو ، نوخ  تساوخرد  نامثع و  تیمولظم  هناهب 
نوخ نهاریپ  ور  نیا  زا  دروآ . تسدب  ار  مالـسا  عیـسو  ورملق  رب  تموکح  و  دناسر ، ماجنا  هب  ار  نایفـسوبا  شردپ  تیـصو  دوخ و  گرزب 
يراز هیرگ و  هب  نآ  فارطا  رد  بناـج  هب  قح  هفاـیق  دـیپس و  يوم  اـب  ینادرمریپ  و  تخیوآ ، قشمد  دجـسم  ربنم  راـنک  رد  ار  ناـمثع  دولآ 
هتشک قح  انب  يو  هک  یناسک  زا  ار  وا  نوخ  ماقتنا  یتسیاب  و  تسا ، لوتقم  ّیلو  وا  هک  درک  مالعا  ینارنخس  کی  نمض  رد  هاگنآ  تشاداو !

! دریگب دنا ،
(1 . ) دندرک تعیب  يو  اب  دندش و  هیواعم  بیرف  ماد  راتفرگ  و  دـندروخ ، لوگ  هدـنبیرف  تخـس  ياه  يزاس  هنحـص  نیا  ربارب  رد  ماش  مدرم 
هب ار  اهنآ  ناشیا  و  دـنراد ، رارق  وا  هانپ  رد  يو و  فارطا  رد  نامثع ، ناگدنـشک  دنتـشادنپ  یم  و  دـنگنجب ، ماـما  اـب  دنتـساوخ  یم  ناـیماش 

هارمه هب  نامثع ، یهاوخنوخ  يارب  ماش  مدرم  و  دـش ، ماجنا  تعیب  دـناسر . دـنهاوخ  لتق  هب  ناـمثع  نوخ  ماـقتنا  هب  دروآ و  دـنهاوخ  تسد 
رگیدکی اب  نیفص  نیمزرـس  رد  يرجه ، لاس 36  یناثلا  عیبر  هام  رد  رگـشل  ود  دـندرک . تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  گنج  هب  هیواـعم ،

يزوریپ هب  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  رگـشل  هک  یتقو  دیـشک ، لوط  لاس  کی  دودـح  هک  ناوارف ، ياه  يریگرد  زا  سپ  ( 2 . ) دندومن یقالت 
یناطیش يا  هشیدنا  ناهگان  دوب ، هدنامن  یقاب  شهاپـس  وا و  یعطق  تسکـش  زا  يزیچ  هدش  رارف  هدامآ  هیواعم  دش و  یم  کیدزن  هناردتقم 
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هزین رس  رب  اه  نآرق  ماش  رکشل  هیواعم  نامرف  هب  وا و  هراشا  هب  هاگنآ  تفرگ . ناج  هیواعم  راّکم  رگ و  هلیح  رواشم  صاع ، نبورمع  زغم  رد 
(3 . ) تفر هزین  رس  رب  نآرق  دصناپ  میتسه ! یضار  نآرق  مکح  هب  ام  دنتفگ  و  دندرک ،

مالـسلا و هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هچ  ره  دـندیزرل . تخـس ، بیرف  نیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  هاپـس  رد  نانامیا  تسـس  نالهاج و 
يوس هب  ار  ناشیا  اهراب  ام  و  دنتـسین ، نآرق  مالـسا و  لها  نانیا  تسا ، گنرین  هعدخ و  راک ، نیا  هک  دـندرک  يراشفاپ  شرگـشل ، نانیبزیت 

هب  " ناشدوخ لوق  هب  دندرک ، روبجم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هرخالاب  هکنیا  ات  دشن . عقاو  رثؤم  دیفم و  دنا ، هتفرن  راب  ریز  و  میا ، هدـناوخ  نآرق 
زا صاع  نب  ورمع  دریذـپب . دـندوب ، تیمکح  ناهاوخ  هک  ار  دوخ  هاپـس  نارگبوشآ  رظن  هک  دـش  راچان  ماـما  "و  دوش ! یـضار  نآرق  مکح 
رد نالهاج  نارگبوشآ و  نامه  رارصا  هب  دوب ، حول  هداس  يدرف  هک  يرعشا ، یسوموبا  و  دش ، باختنا  مکح  ناونع  هب  هیواعم  رگشل  بناج 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  هک  دندرک  مالعا  هجیتن  رد  داد و  بیرف  ار  یـسوموبا  رگ ، هلیح  صاع  نب  ورمع  دش . نیعم  مکح  ناونع  هب  ماما  هاپس 
(4 !) دنرامگ یم  يو  ياج  هب  ار  هیواعم  دنیامن و  یم  لزع  ار 

رازه تسیب  و  هیواعم ) نارادـفرط   ) ماـش مدرم  زا  نت  رازه  هاـجنپ  گـنج  نیا  رد  هبیـش  یبا  نبا  تیاور  ّهبردـبع و  نبا  هتـشون  هب  هرخـالاب  و 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هباحص  زا  رفن  اهدص  دادعت  دیدحلا  یبا  نبا  هتـشون  هب  هک  دندش ، هتـشک  مالـسلا ) هیلع  یلع  نارادفرط  زا   ) یقارع

(5 . ) دشاب نآ  يوگخساپ  دیاب  هیواعم  دندوب و  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  رد  هلاو 
مرکا ربمایپ  دنا ، هدرک  لقن  ننست  لها  ناگرزب  هک ، تخادرپ  گنج  هب  ناشیا  اب  دیشک و  ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  یلاح  رد  هیواعم 

نینچمه ( 6 . ") دشاب دهاوخیم  هک  ره  دیـشکب  ار  وا  دیگنج  تفالخ  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  سک  ره  : " دندومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص 
ياو تسادخ ! نمـشد  نم  نمـشد  دشاب و  نم  نمـشد  وت  نمـشد  یلع  يا  : " دـندومرف و  ( 7") یلع عم  قحلا  قحلا و  عـم  یلع  : " دـندومرف

نامرف ار  شناراـی  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  یتقو  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  ( 8 . ") دنک ینمـشد  یئوج و  هنیک  وت  اب  نم  زا  دـعب  هک  یـسکرب 
ربمایپ ننـس  نانمـشد  يوس  هب  دیوش ، راپـسهر  ادخ  نانمـشد  فرط  هب  دیامرف : یم  یقطن  رد  دنوش ، هیواعم  اب  گنج  راپـسهر  هک  دهدیم 

(9 !) دناهتشک ار  راصنا  نارجاهم و  هک  نانآ  و  مجاهم ، كرشم و  لئابق  هدنامیقاب  يوس  هب  نآرق ، مرکا و 
*****

نیفص ص128-127 ( 1)
جهنلا ج1ص250. حرش  نیفص ص209 ، ( 2)

يدوعسم ج2ص390 بهذلا  جورم  ( 3)
، فراعملا راد  رـصم  ءالبنلا ج2ص282 چ  مالعا  ریـس  یبهذ  و 549-546 ، نیفـص ص492-490  هعقو  یبوقعی ج2ص165 ، خـیرات  ( 4)

لاوطلا 201-119. رابخا 
نیفص ص643 دیرفلادقع ج4ص343 ، ( 5)

. لبنح نب  دمحا  دنسم  نینچمه  قئاقدلا ج2ص114 و  زونک  ( 6)
جهن حرش  ۀنزاوملارایعملا ص119 ، دادغب ج14ص321 ، خیرات  قشمد ج1ص119و ص153 ، خیرات  ۀسایـسلا ج1ص73 ، ۀمامالا و  ( 7)

... دیدحلا ج18ص72 و یبا  نبا  ۀغالبلا 
ةدوملا عیباـنی  نیطمـسلا ج1ص128 ، دـئارف  دادـغب ج4ص41 ، خـیرات  قـشمد ج1ص231 ، خـیرات  مکاـح ج3ص127 ، كردتـسم  ( 8)

... ج2ص86 و
بطخلا ج1ص 142 ةرهمج  نیفص ص105 ، باتک  ( 9)

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  همانحلص 
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کی اب  شیوخ ، خـیرات  مامت  رد  راب  نیمود  يارب  ناناملـسم  دندیـسر ، تداهـش  هب  مجلم  نبا  ریـشمش  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  هاـگنآ 
هب يا  همان  ناشیا  تسـشن . شراوگرزب  ردـپ  ياج  رب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  و  دـندرک ، باـختنا  رادـمامز  دوخ  يارب  دازآ ، تعیب 
اب گنج  يارب  هوبنا  يرگشل  اب  تفریذپن و  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نامرف  هیواعم  دندیبلط . تعیب  يرادربنامرف و  وا  زا  و  دنتشون ، هیواعم 

گنج زا  ات  درک  یعس  دوب ، هاگآ  شیوخ  رکشل  فعض  زا  هک  هیواعم  دندیسر ، مه  هب  هاپس  ود  هک  یتقو  درک . تکرح  قارع  يوس  هب  يو 
هار نیا  رد  و  دزاس . تتـشتم  لزلزتم و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رکـشل  فوفـص  نایم  یگچراپکی  گنرین  هعدخ و  اب  دـنک و  يراددوخ 

(1 !) دیناشک شیوخ  فرط  هب  دیدهت  اب  ار  رگید  یخرب  ماقم و  لوپ و  هدعو  اب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رکشل  ناهدنامرف  نارس و  زا  یضعب 
دنشورف و یم  ار  شیوخ  نید  لوپ  يرادقم  اب  هک  دنا  هدیقع  تسس  نانچ  ناشنایفارطا  دندید  یم  هکنیا  هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

يرارقرب ار  فیرحت  رطخ  زا  نیتـسار  مالـسا  ظـفح  هار  اـهنت  شیوخ  ناـمز  یـسایس  وـج  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـنراذگ و  یم  اـهنت  ار  ناـشیا 
: تسا حرش  نیا  هب  همانقفاوت  نتم  دندید . هیواعم  اب  يا  همانقفاوت 

تیالو هک  تسا  هتفریذپ  هدرک و  دقعنم  نایفس  وبا  رسپ  هیواعم  اب  یلع  نب  نسح  هک  تسا  ياهمانحلص  نتم  نیا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  "
تیاده نیدشار  يافلخ  هریـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تنـس  یلاعت و  يادخ  باتک  هب  هکنآ  طرـشب  درامگ ، ودب  ار  ناناملـسم 

و دوب . دـهاوخ  نیملـسم  ياروش  اب  راک  وا  زا  سپ  هکلب  ددـنبب ، نامیپ  دـهع و  یـسک  اب  نیا  زا  سپ  دـناوتیمن  هیواعم  و  دـنک . لمع  هتفاـی 
یلع ناوریپ  باحـصا و  دنـشاب و  ناما  رد  دنـشاب ، ادـخ  نیمز  يور  رد  هک  اجک  ره  نمی ، زاجح و  قارع و  ماش و  مدرم  نامیپ ، نیا  قباطم 

نب نسح  هب  هک  تسا  فظوم  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  دوب . دنهاوخ  ناما  رد  دنشاب  اجک  ره  ناشنادنزرف ، نانز و  ناج و  لام و  مالّـسلا ، هیلع 
ضرعم رد  قافآ  رد  ار  نانیا  زا  یـسک  و  دنکن ، راکـشآ  ای  یناهن  هئطوت  هّللا  لوسر  نادـناخ  دارفا  زا  کیچیه  رب  نیـسح و  شردارب  یلع و 

(2 . ") تسا هاوگ  نیرتهب  دنوادخ  منکیم و  یهاوگ  مدرک ، تعیب  وا  اب  هک  رما  نیدب  نم  دهدن . رارق  ینارگن  میب و 
ره : " تفگ ایح  مرـش و  هنوگچیه  نودـب  درک و  داریا  يا  هبطخ  هفوک  مدرم  نایم  رد  دـش ، رقتـسم  وا  يارب  عاضوا  هک  یماگنه  هیواعم  اـما 

(3 . "  ) درک مهاوخن  افو  نآ  هب  هک  دشاب  یم  میاپ  ود  نیا  ریز  ما ، هداد  لوق  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هک  ار  يزیچ  ره  متـسب و  هک  یطرش 
اب هک  ینامیپ  ره  دیوش  هاگآ  : " دوب هتفگ  هدرک ، داریا  هلیخن  رد  هک  ياهبطخ  نمض  رد  هیواعم  هک  دنک  یم  لقن  یعیبس  قحسا  وبا  نینچمه 

(4 . ") درک مهاوخن  یئانتعا  نادب  رگید  متشاذگ و  اپ  ریز  ماهتسب  یلع  نب  نسح 
*****

يربط ج6ص69. یبوقعی ج2ص156 ، راونالاراحب ج10ص107و116 ، یناهفصا ص65-50 ، جرفلاوبا  نیبلاطلا  لتاقم  ( 1)
رجح ص81 نبا  ۀقرحملا  قعاوص  ( 2)

نیبلاطلا ص69. لتاقم  رکسع ج59ص150 ، نبا  قشمد  ۀنیدم  خیرات  ۀیاهنلا ج8ص131 ، ۀیادبلا و  ( 3)
دیدحلا ج4ص16 یبا  نبا  حرش  ( 4)

مالسلا هیلع  یلع  الوم  لئاضف  رب  هیواعم  تافارتعا 

یلع زا  تفگ : يو  هب  هیواعم  دیـسرپ ، ار  يا  هلئـسم  هیواعم  زا  یـصخش  هک  درک  تیاور  لبنح  نب  دـمحا  دـیوگ : یم  ینالقـسع  رجح  نبا 
اریز یتفگ  دب  تفگ : هیواعم  مدنسپ . یم  یلع  باوج  زا  رتهب  ار  امـش  باوج  نم  تفگ : هیواعم  دنیآ  شوخ  يارب  صخـش  نآ  نک . لاوس 

وا هب  قیقحت  هبو  تشاد  یم  یمارگ  شناد  ملع و  هب  ار  وا  هشیمه  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  ار  یسک  يا  هتشادن  تسود  قیقحت  هب 
(1 . ) دومن یم  لاوس  یلع  زا  دش  یم  لکشم  هلئسم  رمع  رب  تقو  ره  و  يدعب . یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  دومرف :
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دعاصتم شیور  هب  نآ  زا  يراخب  عقوم  نامه  رد  تخادنا ، یهاچ  هب  رظن  شرمع  رخاوا  رد  هیواعم  يزور  دسیون : یفوک  مثعا  ریهش  خروم 
هچ زا  دیـسرپ  ناورم  تسیرگ . یم  یتحاران  زا  هک  دیدرگ  ریغتم  هّوشم و  شا  هفایق  نانچنآ  و  دـش . هوغل  راچد  مهرد و  شیور  هک  دـیدرگ 

؟ ینک یم  هیرگ  ور 
تدـش هضراـع  نآ  سپ  متـشک . ار  وا  باحـصا  مدرب و  ار  یلع  قح  هک  مسرت  یم  ور  نیا  زا  و  میرگ ، یم  دوـخ  لاـمعا  یتـشز  زا  تفگ :

نآ هرخالاب  و  تشگ . یم  هدایز  وا  یگنشت  دروخ  یم  بآ  ردقچ  ره  هک  دش  یم  هریچ  وا  رب  یگنـشت  تفگ و  یم  نایذه  هتـسویپ  تفای و 
مد ره  و  تشذگ ، یم  یـشوهیب  ءامغا و  تلاح  نانچمه  زور  ود  زور و  کی  هک  دیدرگ  یلوتـسم  يو  رب  یـشوه  یب  هوشغ و  تلاح  نانچ 
یم مان  کی  کی  دوب  هتشک  هک  ترضح  نآ  نایعیش  مدش و  فالخ  بکترم  وت  اب  ارچ  بلاطوبا  رسپ  يا  تفگ : یم  دمآ  یم  شوه  هب  هک 

!؟ متشک ار  وت  نم  ور  هچ  زا  دوب و  راک  هچ  وت  اب  ارم  تفگ : یم  درب و 
*****

. رصم ۀینفلا  ۀعابطلا  ۀکرش  پاچ  ۀقرحملا ص179  قعاوص  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ( 1)

! داضتم تسایس  ود 

. تسا هتشاد  دوجو  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  تکربرپ  تایح  مایا  رد  داضتم  ًالماک  تسایس  عون  ود  هک  میبای  یم  رد  خیرات  رد  عبتت  تقد و  اب 
تـسایس يرگید  تسا و  هدوب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  تفأر  تمحر و  ربمایپ  تسایـس  نامه  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  دوخ  تسایـس  یکی 

، ود نآ  هسیاقم  اب  ات  مینک ، یم  نایب  ار  تسایس  عون  ود  ره  ناربهر  نانخس  زا  یشخب  اجنیا  رد  هیواعم ! یلهاج  هنایـشحو  نیرفآ و  تنوشخ 
: دوش هتخانش  لطاب  زا  قح 

: مالسلا هیلع  نینموملاریما  الوم  تسایس 
رد اه  هاچ  اه و  همـشچ  نآ  زا  دـیئامیپب ! هار  هدایپ  دیـشاب  روبجم  هچ  رگا  دـینکن ، بصغ  ار  مدرم  نایاپ  راهچ  دـیگنجب . نایوجگنج  اب  اهنت 

ار یناملـسم  ناشیا ! بآ  هدنامیقاب  يدایز و  زا  مه  نآ  دنـشاب ، یـضار  قطانم  نآ  یلاها  دارفا و  هکنیا  رگم  دیـشونن ، فلتخم  ياه  ینادابآ 
یم قح  هب  نوناق و  قبط  اهنت  دنوش ! یمن  بوسحم  ناناملسم  زا  اهنآ  هچ  رگا  دیهدن ، رارق  متس  دروم  ار  ینامیپمه  دهاعم و  دیهدن . مانـشد 

بسا و دنا : هدروآ  ناشهارمه  هب  گنج  يارب  هچنآ  زج  دینک ، فرـصت  دیناوت ، یمن  ار  نایوجگنج  لاوما  دـیزیرب . ار  یـسک  نوخ  دـیناوت 
(1 (؟ حالس

: هیواعم تسایس 
هک سک  ره  لانم  لام و  دیئامنب ، تراغ  ار  لاوما  دینک . بارخ  ار  اه  يدابآ  مامت  دیـشکب . تسین ، امـش  هدـیقع  مه  رکفمه و  هک  سک  ره 

، دـیناسرب لتق  هب  ار  یلع  ناهاوخاوه  دـینکن . يراددوخ  مدرم  رازآ  زا  دـینک . بحاصت  روز  هب  دراد ، یتورث  تسین و  لخاد  ام  تعاـطا  رد 
(2 !!! ) دیشکن تسد  مه  نانز  ناکدوک و  زا  یتح 

*****
یبوقعی ج2ص143 ( 1)

یبوقعی ج2ص141 جهنلا ج2ص3-14 ، حرش  ( 2)

لیاذر یلک و  تخانش 

هیواعم زا  یلک  تخانش 
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رتخد دنه  هیواعم  ردام  دروآ . مالـسا  راچان  هب  هکم  حتف  زا  سپ  هک  دشاب ، یم  هیواعم  ردپ  نایفـسوبا  هب  فورعم  ۀـیما ، نب  برح  نب  رخص 
. تسا هدوب  هکم  ماندب  هرجاف و  نانز  زا  نارگید  یلزتعم و  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  هب  هک  دشاب  یم  ۀعیبر  نب  ۀبتع 

نب دـیلو  نب  ةرامع  ورمع ، یبا  نب  رفاسم  دـنداد : تبـسن  هکم  نادرم  زا  نت  راهچ  هب  ار  هیواعم  هک : تسا  هدروآ  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز 
حاّبص و  مادنا ، هاتوک  رظنملا و  هیرک  نایفـسوبا  نوچ  و  ( 1 . ) تسا هدوب  دیلو  نب  ةرامع  هدنزاون  هک  حاّبـص  بلطملادبع ، نب  سابع  ةریغم ،

! تشگ رتسب  مه  يو  اب  دناوخ و  شیوخ  هب  ار  يو  دنه  دوب ، امیس  شوخ  یناوج 
هیواعم دنا : هتفگ  برع ، روآ  مان  دنمشناد  بیدا و  یعمصا ، بلاثم "و   " باتک رد  روهـشم ، سانـش  بسن  یبلک ، دمحم  نب  ماشه  نینچمه 

، ۀـیما ینب  زا  ورمع  نب  رفاـسم  موزخم ، ینب  زا  دـیلو  نب  ةراـمع  زا : دـندوب  تراـبع  هک  دـش  یم  بوسنم  رفن  راـهچ  هب  تیلهاـج  نارود  رد 
. مشاه ینب  زا  بلطملادبع  نب  سابع  ۀیما و  ینب  زا  نایفسوبا 

هب هراشا  اـب  هک  نیا  دـسیونیم : دوب ، هدرک  داـی  هیمـس  شرداـم  زا  هدز و  هنعط  وا  هب  هک  هیواـعم ، باوج  رد  ياهماـن  رد  هیبا  نب  داـیز  زین  و 
(2 !) یتسه یتعامج  دنزرف  وت  ماهیمس  دنزرف  نم  رگا  ياهدز ، هنعط  نم  هب  هیمس  مردام 

هکنیا رطاخ  هب  اما  دـمآ ، دوجو  هب  رفن  راهچ  نیا  زا  یکی  زا  هیواعم  تشاد ، هطبار  ناگدربمان  اب  دوب و  یمـسر  هشحاف  کی  دـنه  نوچ  هتبلا 
. دیدرگ بستنم  وا  هب  دوب  نایفسوبا  یمسر  نز  دنه 

مالک هلاسم  نیا  رد  و  ( 3 . ) تسا هدوب  هدازانز  هیواعم  هک  دنام  یمن  یقاب  فصنم  نیقّقحم  يارب  یّکـش  چیه  خـیرات  رد  عّبتت  اب  لاح  ره  هب 
نکل دنتشون : هیواعم  هب  يا  همان  رد  هک  یتقو  دشاب ، یم  حیرص  اویـش و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  قّدصم  قداص 

اب صخشم  مولعم و  بسن  ياراد  ناسنا  و  هدش ، هدازآ  ریسا  اب  رجاهم  ناملسم  زگره  ینعی : قیصللاک . حیرـصلا  قیلطلاک و ال  رجاهملا  سیل 
(4 . ) تسین ربارب  دندومن ، بوسنم  يردپ  هب  ار  يو  هک  يدرف 

هیواعم حیحص  ياه  تیاور  ساسا  رب  دش و  دلوتم  هکم  رد  يو  دومن . تموکح  ناناملـسم  رب  هک  دوب  نامثع  زا  سپ  يوما  نیتسخن  هیواعم 
رظن ریز  هک  ار  هاپـس  زا  یـشخب  یهدـنامرف  رکبوبا ، نامز  رد  دروآ . مالـسا  رهاـظ  هب  شردـپ  اـب  هارمه  هکم  حـتف  رد  يرجه ، مهن  لاـس  رد 

هب ماش  نیمزرـس  یمامت  تراما  نامثع ، دهع  رد  تشگ و  بوصنم  ندرا  تموکح  هب  رمع  دـهع  رد  تفرگ و  هدـهع  رب  دوب  دـیزی  شردارب 
يدربن نیفـص  رد  ماجنارـس  و  تخاس . مهتم  يو  لتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  دیـسر ، لتق  هب  نامثع  نوچ  و  دـش . هدرپس  يو 

ار یناوارف  ياه  ملظ  تایانج و  تشاد و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  يدیدش  توادع  يو  تخادنا . هار  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  اب  نینوخ 
. تشاد اور  ناشیا  قح  رد 

*****
جهنلا ج1ص336. حرش  هرامش 388 ، دادغب  فاقوا  هناخباتک  یطخ  هخسن  باسنالا  تابارقلا و  باب  راربالا ج3 عیبر  ( 1)

دیدحلا ج4ص68 یبا  نبا  حرش  ( 2)
دیرفلا ج6ص86 و87، دـقع  دعـس ج8ص235 ، نبا  تاقبط  ربحملا ص437 ، دـییامرف : عوجر  دانـسا  نیا  هب  دـیناوت  یم  قیقحت  يارب  ( 3)

حرش يزوجلا ص 116و184 ، نبا  طبـسل  صاوخلا  ةرکذـت  باسنالا ، تابارقلا و  باـب  ج3ص551 راربـالا : عیبر  ج9ص53-55 ، یناغالا :
دیدحلا ج1ص336. یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

نیرادلا ص49 ةریخذ  ( 4)

( نایفسوبا  ) هیواعم ردپ 

مالـسا زا  شیپ  وا  دوب . يوما  تفالخ  راذـگناینب  هیواعم  ردـپ  تیلهاـج و  نارود  رد  شیرق  ياـسؤر  زا  هّیما  نب  برح  نب  رخـص  نایفـسوبا 
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. دمآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلصا  نانمشد  نافلاخم و  هرمز  رد  مالسا  روهظ  زا  سپ  درکیم و  یناگرزاب 
یلو تخیرگ  رطخ  زا  نایفسوبا  تفرگ . رارق  مالسا  هاپس  بیقعت  تحت  نایفسوبا ، تسایر  هب  شیرق  يراجت  ناوراک  ترجه ، مود  لاس  رد 

زین ورمع ، شرگید ، رسپ  دش و  هتشک  نایفسوبا ، رـسپ  هلظنح ، دندروخ ، تسکـش  نایـشیرق  گنج  نیا  رد  تفرگ . رد  ردب  دربن  نآ  زا  دعب 
. دش نیملسم  هاپس  ریسا 

اب نآ  زا  سپ  وا  تخادـنا . هار  هب  ار  دـحا  گنج  ناناملـسم ، زا  ماقتنا  دـصق  هب  گرزب ، یهاپـس  سأر  رد  نایفـسوبا  يرجه ، موس  لاس  رد 
. دندنام ماکان  وا  نادحتم  نایفسوبا و  هاپس  ربمایپ  ریبدت  اب  اّما  داد ؛ بیترت  مالسا  ربمایپ  دض  رب  ار  قدنخ  گنج  هنیدم ، نایدوهی  يرای 

لوسر ییانتعا  یب  اب  یلو  دش ، هنیدم  راپسهر  دمآ و  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  یتشآ  يوپاکت  رد  هناقفانم  هیبیدح ، حلـص  زا  سپ  وا 
. دروآ مالسا  رهاظ  هب  تفر و  ربمایپ  دزن  بلطملادبع ، نب  سابع  تطاسو  اب  هکم  حتف  ماگنه  هب  ماجنارس  وا  تشگ . هجاوم  ادخ 

ماما هب  تفالخ ، هب  ندیسر  يارب  دنک و  کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  دوخ  هک  درک  یعـس  تسخن  يو  ربمایپ ، تداهـش  زا  سپ 
. دومرف درط  ار  وا  درک و  در  ار  وا  داهنشیپ  ماما  دوب ، يزیگنا  هنتف  هشیدنا  رد  نوچ  یلو  داد  کمک  داهنشیپ 

تفر و يو  دزن  نایفسوبا  تفالخ ، هب  نامثع  ندیسر  زا  سپ  دید . بیـسآ  شمـشچ  گنج ، نیا  رد  تشاد و  تکرـش  كومری  دربن  رد  وا 
زا دیراذگن  دـینک و  يزاب  نآ  اب  پوت  دـننام  تسا ، هداتفا  امـش  تسد  هب  تفالخ  رمع ، رکبوبا و  زا  سپ  هک  کنیا  تفگ : نایوما  عمج  رد 

. درادن دوجو  یخزود  تشهب و  دروخ  دنگوس  و  دتفا . نوریب  ناتتسد 
زاس و هنابـصاغ  یتموکح  ار  تموکح  نادرگزاب ، ار  تیلهاج  نارود  ایادـخ  درکیم : اعد  نینچ  ناـمثع ، تفـالخ  راـگزور  رد  نایفـسوبا 

!ا هد رارق  هیما  ینب  يارب  ار  نیمز  ناکرا 
هک يدـیگنج  ام  اب  يزیچ  يارب  تفگ : تفوک و  هزمح  ربق  رب  اـپ  تفاتـش ، هزمح  ترـضح  هاـگمارآ  راـنک  شرمع  ياـهزور  نیرخآ  رد  و 

. تفر ایند  زا  يرمق  ای 33  لاس 30  رد  نایفسوبا  ماجنارس  داتفا . ام  تسد  هب  ماجنارس 
*****

یمالسا گرزب  فراعملاةریاد  هباغلا ، دسا  باعیتسالا ، يربکلا ، تاقبطلا  صص 207و 208 ، ج 10 ، ریدغلا ،

( دنه  ) هیواعم ردام 

هقالع هایس  ناگدرب  هب  دوب و  هکم  فورعم  ياه  هشحاف  نایپسور و  زا  دنا . هدناوخ  هیواعم  ردام  ار  سمش  دبع  نب  هعیبر  نب  هبتع  رتخد  دنه 
دوـب و برع  ياـه  هبرطم  زا  يو  نینچمه  تشکیم . ییاوـسر  سرت  زا  دروآیم ، اـیند  هب  هایـس  يدـنزرف  هک  یماـگنه  یلو  تشاد ؛ رایـسب 

ترهـش انز  اشحف و  رد  ردقنآ  دنه  دندرک . یم  فاوط  صقر  لاح  رد  هبعک ، فارطا  بارـش  ماج  اب  هک  دوب  هدرک  تیبرت  هصاقر  دصتـشه 
دنا و هدورس  يراعشا  يو  ياشحف  داسف و  هرابرد  مالـسا ، ردص  روهـشم  رعاش  تباث  نب  ناسح  لثم  زور ، نآ  يارعـش  زا  یخرب  هک  تشاد 

وت اب  زیچ  هچ  رب  ام  هک  درک  ضرع  ناشیا  هب  دمآ ، هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  هب  تعیب  يارب  دنه  هک  یتقو  هکم ، حتف  زور  رد  یتح 
! دینکن انز  هکنیا  رب  دندومرف : ترضح  مینک ؟ تعیب 

تسخن دوب . مالسا  نانمشد  نیرتتخسرس  زا  شیوخ و  رصع  روهشم  نانز  زا  هیواعم ، ردام  نایفـسوبا و  رـسمه  هعیبر ، نب  ۀبتع  رتخد  دنه 
مالـسا ربمایپ  نافلاخم  زا  هراومه  هکم ، رد  مالـسا  روهظ  زا  سپ  دـمآرد . نایفـسوبا  جاودزا  هب  يو  زا  سپ  دوب و  هریغم  نب  صوخ  رـسمه 

. دناروشیم ترضح  نآ  هیلع  ار  مدرم  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ادهشلادیس هزمح  بلاطیبا و  نب  یلع  نوچمه  مشاهینب  ناروالد  تسد  هب  هلظنح  شرـسپ  هبیـش و  شردارب  هبتع و  شردپ  ردب ، گنج  رد 

، هتفرگن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  درک  دای  دـنگوس  تشگ و  نوزفا  مالـسا  هب  يو  هنیک  ور  نیا  زا  دندیـسر . لتق  هب 
نآ رد  یکم  كرـشم  نانز  زا  یهورگ  هارمه  هب  دـنه  دـحا  یخیرات  گـنج  رد  دورن . دوخ  رـسمه  دزن  هب  دـنکن و  تنیز  ار  دوخ  هاـگچیه 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 180 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. تشاداو گنج  هب  ار  هکم  كرشم  نازرابم  زاوآ ، ندناوخ  اب  تسج و  تکرش  گنج 
هزمح یتقو  دزاس !! یـضار  شیوخ  زا  ار  يو  دشکب ، ار  هزمح  ای  یلع  ای  دـمحم  رگا  هک  تسب  نامیپ  معطم  نب  ریبج  مالغ  یـشحو  اب  دـنه 

هب نامز ، نآ  زا  درـشف . ار  نآ  نادند  اب  دیـشک و  نوریب  ار  وا  رگج  درک و  هلثم  ار  هزمح  ترـضح  ندب  دنه  دیـسر ، لتق  هب  یـشحو  طسوت 
. دش هرهش  راوخرگج ) دنه  )

. تسب نامیپ  انز  تفع و  یفانم  لامعا  مدع  رب  ربمایپ  اب  درک و  مالسا  راهظا  هکم ، حتف  ماگنه  هب  ترجه  متشه  لاس  رد  دنه 
درک و تکرـش  نایفـسوبا  شرهوش  هارمه  هب  تفرگرد  ماـش  هقطنم  رد  اـفلخ  رـصع  رد  هک  كوـمری  گـنج  رد  دـنه  دناهتـشون  ناـخروم 

. تشذگرد رمع  تفالخ  نامز  رد  ترجه  مهدراهچ  لاس  رد  ماجنارس  دناوخارف . هزرابم  هب  تیلهاج  مسر  هب  ار  نایوجگنج 
*****

ۀیبلحلا ةریـس  تباـث ص231-230 ، نب  ناـسح  ناوـید  ص 293 ، هباغلادــسا ج 7  ص 424 ، باــعیتسالا ج 4  ص 425 ، ج 4  هباـصالا 
باسنا ، 1964 فجن صاوخلا ص203 چ  ةرکذـت  موس ، لاس  ثداوح  لیذ  ریثا  نبا  لماک  دیدحلا ج3ص342 ، یبا  نبا  حرش  ج3ص94 ،

فارشالا ج1ص360

" هیواعم  " مسا يانعم 

نب ۀیراج  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : وا  زا  هیواعم  دمآ . هیواعم  دزن  يدعـس  همادـق  نب  ۀـیراج  دـیوگیم : شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح 
شیب یگـس  هدام  هیواعم "  " ادخب ینکیم ، هیبشت  ناهد  نیریـش  ياهدـنزگ  هب  ارم  وت  تفگ : یتسه !؟ شیب  يروبنز  رگم  وت  تفگ : همادـق .

(1 !) تسین زینک ) ینعی  "  ) ۀما  " ریغصت زج  هیواعم ) دج   ) ۀیما و  دناوخیم ، شیوخ  يوس  هب  ار  رن  ياهگس  نانک  وعوع  هک  تسین 
رن ياهگس  دـنک و  یم  وعوع  هک  دـنیوگیم  یگـس  هدام  هب  هیواعم  یتسه و  هیواعم  وت  تفگ : تفر و  هیواعم  هاگرد  هب  روعا  نب  کیرش 

(2 !) دناوخیم شیوخ  هب  ار 
رداـم تسناوتیمن  دوب و  هدـیمان  نینچ  ار  وا  شرداـم  نوچ  تشادـن  مه  ياهراـچ  دینـش و  یم  ار  اـه  هنعط  رادـشین و  نانخـس  نیا  هیواـعم 

ار شنادـنزرف  زا  یکی  مسا  اـت  دیـشخب  راـیط  رفعج  نب  هّللا  دـبع  هب  مهرد  نویلیم  کـی  دیـشیدنا و  ياهلیح  سپ  دـیامن . هئطخت  ار  شیوخ 
(3 !) تشگ دهاوخ  رتکبس  شگنن  راب  تفای  یمشاه  راختفا  رپ  كاپ و  نادناخ  رد  یمانمه  یتقو  هک  نامگ  نیا  هب  دراذگب  هیواعم 

*****
ءافلخلا خیرات  رکاسع ج5ص365 ، نبا  قشمد  خـیرات  رـصتخم  ۀـما " ریغـصت  ّالا  ۀـّیما  ام  بالکلا و  يواعت  ۀـبلک  ّالا  هیواـعم  اـم  هللاو  ( "1)

: ۀَیِواَعُملا دـنک : یم  انعم  هنوگنیا  ار  هیواعم "  " هملک زین  برعلا  ناسل  فرطتسملا ج1ص73 . دیرفلا ج2ص143 ، دقعلا  یطویس ص133 ،
برعلا ج15ص108 ناسل  بالکلا : یلِإ  يْوعَت  ُۀَمِرْحَتْسُملا  ۀَْبلَکلا 

فرطتسملا ج1ص72. ( 2)
سورعلا ج10ص260. جات  ( 3)

! نآرق رد  ۀنوعلم  ةرجش  لسن  زا  هیواعم 

يدادـعت دـید  باوخ  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ننـست  لها  نارـسفم  خـیرات و  مالعا  ثیدـح و  ظاّفح  نیرتگرزب  لقن  بجوم  هب 
، تشگن زاب  لوا  لاح  هب  رمع  نایاپ  ات  هک  دیدرگ  تحاران  رطاخ و  هدرسفا  دش  رادیب  نوچ  دننک و  یم  زیخ  تسج و  وا  ربنم  زارف  رب  نومیم 

: دش لزان  هفیرش  هیآ  نیا  سپ 
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نآْرُْقلا ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَْنِتف  َّالِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو 
(60/ ءارسا . ) میدادن رارق  مدرم  شیامزآ  يارب  زج  ار  نآرق  رد  هدش  تنعل  تخرد  زین  میداد و  ناشن  وت  هب  هک  ار  یباوخ  نآ 

نومیم هرابرد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يایؤر  دومرف و  هنوعلم  هرجـش  هب  ریبعت  شنایفارطا  ربمایپ و  زا  دعب  رادمامز  هتـسد  نیا  زا  دـنوادخ 
(1 . ) دیدرگ یلمع  ریبعت  صاعلا  یبا  نایفس و  ینب  نومیمان  هداوناخ  ود  زا  تفالخ  نایدصتم  ندمآ  راک  يور  اب  اه ،

هیما ینب  هنوعلم  هرجـش  زا  دارم  دـسیون : یم  سابع  نبا  لوق  زا  هیآ  نیا  نایب  رد  دوخ  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  تنـس  لـها  گرزب  رـسفم 
(2 . ) یتسه تنعل  نآ  ءزج  کی  وت  دیوگ : یم  هک  وا  فالسا  ناورم و  نعل  رد  تسا  هشئاع  هتفگ  ینعم  نیا  دییات  دنتسه و 

البق هک  یحرـش  هب  مه  وا  اریز  دـشاب . یم  ینارق  نعل  لومـشم  هک  تسا  نآرق  رد  هنوـعلم  هرجـش  زا  زین  ناـمثع  تسا : هتـشون  يزوـج  نـبا 
(3 . ) دوب هیما  ینب  تفالخ  رگزاغآ  يو و  نز  ردپ  ناورم و  يومع  رسپ  هیما و  ینب  هرجش  زا  میتشون 

*****
هنوعلم هرجش  يارچ  نوچ و  یب  قادصم  هیما  ینب  یخیرات ، تادوهشم  يریسفت و  یثیدح ، دانسا  بجوم  هب  هک  تسین  یکـش  بیترت  نیدب 

يو ردـپ  اریز  دـشاب ، یم  يوما  نادـناخ  زا  زین  ۀـیواعم  تسه . هدوب و  يوما  نادـناخ  ینآرق  ریبـعت  نیا  زا  یلـصا  دوـصقم  دـنا و  نآرق  رد 
دنوادخ هک  دشاب  یم  نآرق  رد  هنوعلم  هرجـش  نامه  لسن  زا  هیواعم  اذل  ( 4 . ) دشاب یم  ۀیما  برح  ردپ  برح و  نایفسوبا  ردپ  نایفـسوبا و 

! تسا هدرک  نیرفن  نعل و  ار  اهنآ 
هاگره دندومرف : اهنآ  هرابرد  هلاو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  رذوبا  زا  رکاسع  نبا  هک  تسا  یلـسن  نامه  زا  هیواعم 
دنهاوخ رارق  دوخ  رایتخا  رد  مه  ار  نیملـسم  لاوما  و  تفرگ ! دنهاوخ  هدرب  دوخ  يارب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دیـسر  رفن  لهچ  هب  هیما  ینب  ددـع 

لوسر ترـضح  هک  دننک  یم  تیاور  یمرـضح  ملاس  زا  میعنوبا  هدنم و  نبا  نینچمه  تخادنا ! دـنهاوخ  رود  مه  ار  دـنوادخ  باتک  داد و 
ینید ره  تفگ : دوعسم  نبا  دیوگ : دامح  نب  میعن  زین  و  هیما ! ینب  رب  ياو  هیما ، ینب  رب  ياو  هیما ، ینب  رب  ياو  دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص 

! دنشاب یم  هیما  ینب  نید  نیا  تفآ  دراد و  یتفآ 
*****

یطویس روثنملارد  يدنه 6/40و 90 ، یقتم  لامعلازنک  بیطخ 3/343 ، دادغب  خیرات  مکاح 4/480 ، كردتسم  يربط 11/356 ، ریسفت  ( 1)
... یبلح 1/337 و هریس  یناکوش 3/230 ، ریسفت  یسولآ 15/107 ، ریسفت  ، 4/191

روثنملا ج5ص309. ردلا  يزار ج20ص237 ، رخف  ریبک  ریسفت  ( 2)
یطویس ج4ص191، روثنملارد  ءافلخلا ص203 ، خیرات  يربط ج8ص138 ، خیرات  رصم ؛ چ  يزوج : نبا  ریسفتلا  مولع  یف  ریسملا  داز  ( 3)

... یبطرق ج10ص286 و ریسفت  یبلح ج1ص337 ، ریسفت  یناکوش ج1ص231 ، ریسفت 
. ۀیما نب  برح  نب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  ( 4)

! هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مان  نفد  هیواعم : يوزرآ 

هیواـعم دزن  مردـپ  یهارمه  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ۀبعـش  نب  ةریغم  نب  فرطم  تسا : هتـشون  راـکب  نب  ریبز  زا  لـقن  هب  دـیدحلا  یبا  نبا 
هدید يو  زا  هک  يروآ  تفگـش  ياهراک  زا  تفگ و  یم  نخـس  هیواعم  شوه  لقع و  زا  تشگ  یمزاب  هیواعم  دزن  زا  هاگره  مردـپ  میتفر ،

. درک یم  وگتفگ  دوب ،
یتدم نم  دومن . يراددوخ  اذغ  ندروخ  زا  یتح  و  دیسر ، یم  رظن  هب  نیگهودنا  رایـسب  هک  دمآ  هناخ  هب  یلاح  رد  مردپ  اهبـش  زا  یکی  رد 

. تسا هداد  خر  يا  هثداح  ام  نادناخ  هرابرد  متشادنپ  دنزب و  یفرح  مردپ  ات  مدنام  راظتنا  رد 
: متفگ مدش . نوریب  تسا  رترفاک  همه  زا  هک  مدرم  نیرتکاپان  دزن  زا  بشما  تفگ : يو  یتسه ؟ نیگهودنا  ارچ  مدیـسرپ : مردـپ  زا  هرخالاب 
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مزال نونکا  يا و  هدش  ریپ  رگید  وت  نینموملا  ریماای  متفگ : وا  هب  متـشاد و  تولخ  هیواعم  اب  بشما  تفگ : مردـپ  تسا ؟ رارق  هچ  زا  نایرج 
ادخ هب  ینک ، یئوجلد  نانآ  زا  یهد و  ناشن  هفطاع  مشاه  ینب  هب  تبسن  رتهب  هچ  ینک ، یکین  مدرم  هب  يریگ و  شیپ  داد  لدع و  هار  تسا 
رکذ ینک ، تبحم  اهنآ  هب  تبسن  وت  هچنانچ  و  یـشاب ، هتـشاد  فوخ  اهنآ  زا  وت  هک  تسا  هدنامن  یقاب  يزیچ  نانآ  تسد  رد  رگید  دنگوس 

. تشاذگ یهاوخ  ياج  هب  دوخ  زا  يریخ 
میت زا  رفن  کی  دنامب . یقاب  نم  زا  سپ  هک  مشاب  راودیما  ریخ  رکذ  مادـک  هب  نم  يا ، هداتفا  رود  هب  رما  تقیقح  زا  رایـسب  وت  تفگ : هیواعم 
یقاب وا  زا  یمان  اهنت  و  دش ، هدرپس  یشومارف  تسد  هب  تفر  ایند  زا  نوچ  و  درک ، راتفر  یبوخ  هب  مه  مدرم  اب  دیـسر و  تفالخ  هب  رکبوبا ) )

زا سپ  نونکا  و  تخادنا ، تقـشم  هب  ار  دوخ  درک و  یـششوک  مه  وا  تفای  تسد  تموکح  هب  رمع )  ) يدع زا  يدرم  نآ  زا  سپ  و  هدنام .
. نامثع نامردارب  نینچمه  تسا . هدنام  یقاب  وا  زا  یمان  اهنت  تموکح  لاس  هد 

یلمع هچ  نم  رگید  ایآ  دننک . یم  مالعا  هللا " لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشا   " دنلب دایرف  اب  هبترم  جنپ  بش  زور و  ره  ار  ( 1) هشبک یبا  نبا  مان  اما 
. درک مهاوخن  ناسحا  مشاه ) ینب   ) اهنآ هب  زگره  نم  هن ، دوش . دای  نم  زا  دنامب و  نم  رکذ  هک  مهد  ماجنا 

وا زا  یمان  زگره  ات  دوش . نفد  ربمایپ  مان  هکنآ  رگم  تسین  يا  هراچ  دنگوس  ادخ  هب  دنام . دهاوخن  یقاب  يدای  چیه  ربمایپ  مان  ندوب  هدنز  اب 
(2 . ) دوشن هدرب 

*****
ناکرـشم اب  مرکا  ربمایپ  نوچ  و  درک . یم  تفلاخم  ارعـش  زا  يوریپ  یتسرپ و  تب  رـس  رب  شیرق  اب  هک  هعازخ  هلیبق  زا  يدرم  هشبک  یبا  ( 1)

دج هشبک " یبا   " یلوق رباـنب  و  دـندناوخ . یم  بقل  نیا  هب  هشبک " یبا   " هب هیبشت  اـب  ار  شترـضح  دومرف  یم  تفلاـخم  یتسرپ  تب  رما  رد 
". شبک  " هژاو یحیرط  نیرحبلا  عمجم  دنتسناد . یم  درم  نآ  هب  بوسنم  ار  وا  ور  نیدب  تسا و  هدوب  مرکا  ربمایپ  يردام 

تایقفوملا رابخالا  دیدحلا ج1ص463 ، یبا  نبا  ۀغالبلا  جـهن  حرـش  لاـس 212 ، ثداوح  ریثا ج9ص49  نبا  شماـهب  بهذـلا  جورم  ( 2)
. قارع راکب چ  نبریبز  هتشون 

افلخ نارود  رد  هیواعم 

رمع تفالخ  دهع  رد  تفرگ . هدهع  رب  دوب  نایفس  یبا  نب  دیزی  شردارب  رظن  ریز  هک  ار  هاپس  زا  یشخب  یهدنامرف  رکبوبا ، نامز  رد  هیواعم 
ماش رکشل  یهدنامرف  تموکح و  يارب  شیوخ  ياج  هب  ار  هیواعم  شردارب  دش ، راتفرگ  نوعاط  ضرم  هب  دیزی ، هیواعم ، ردارب  هک  یماگنه 

تموکح ياه  هیاپ  اج  نیمه  زا  درپس و  هیواعم  هب  ار  تموکح  تفریذپ و  ار  وا  داهنشیپ  مه  مود  هفیلخ  درک . داهنـشیپ  تفالخ  هاگتـسد  هب 
ار تموکح  هکنیا  زا  سپ  هفیلخ  نیا  دـش . راذـگاو  نامثع  هب  تفالخ  تشذـگ و  رمع  تفالخ  نارود  دـش . هداـهن  اـنب  ناـیوما  تفـالخ  و 
ار دوب  نانبل  ندرا و  نیطسلف و  هیروس و  ياهروشک  لماش  هک  زور  نآ  نیمزرس  مامت  قشمد ، رب  هوالع  دیسر ، تسایر  هب  تفرگ و  لیوحت 

. تشاذگ دازآ  شراتفر  لامعا و  رد  الماک  ار  وا  درک و  راذگاو  يو  هب 
زیچ چیه  داد . بیترت  یفارشا  یلهاج و  دص  رد  دص  یتموکح  تخادرپ و  یگماکدوخ  هب  شیپ  زا  شیب  یلو  نیرید ، تداع  هب  مه  هیواعم 

(1 . ) دوش یم  تفای  ناوارف  خیرات  رد  يو  دادبتسا  ياه  هنومن  هک  دراد . زاب  شدیلپ  ياه  سوه  اه و  هتساوخ  زا  ار  وا  هک  دوبن 
نـشخ تایحور  دوب و  دـیدش  تردـق  هک  اریز  داد ، یم  ناشن  شیوخ  زا  رتشیب  شمرن  رمع  اصوصخم  رکبوبا و  تفالخ  نارود  رد  هیواعم 
هفیلخ ود  نارود  رد  هک  دوبن  لاونم  نادب  نامثع ، رـصع  رد  هیواعم  عضو  اما  داد . یمن  وا  هب  يراک  طارفا  تئرج  يوردـنت و  هزاجا  هفیلخ ،

هب ار  وا  تردـق  تورث و  دوب . هتخیـسگ  ار  قالخا  نوناق و  ياهدـنب  ماـمت  هتفاـی  قلطم  يدازآ  نارود  نیا  رد  هیواـعم  تشاد . ناـیرج  شیپ 
. دناشک یم  یناسنا  یمالسا و  لئاسم  همه  لماک  یشومارف 

*****
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لبنح نب  دمحا  دنـسم  یگنج ، میانغ  فرح غ ، باب  ملـسم  حیحـص  ۀباغلادسا ج4ص434 ، نودـلخ ج1ص389 ، نبا  خـیرات  همجرت  ( 1)
یبطرق ج3ص239. ریسفت  یقهیب ج5ص277 ، ننس  ج5ص42 ،

! دروخ یم  کتک  رمع  زا  هیواعم 

نوچ دمآ و  تفگش  رد  اهبنارگ  سابل  نیا  زا  رمع  دش و  رضاح  رمع  دزن  رد  یئاهبنارگ  سابل  کی  اب  هیواعم  هک  دنک  یم  تیاور  دعس  نبا 
! درک خیبوت  ار  وا  دیبوک و  شقرف  رب  تشاد  تسد  رد  هک  يا  هنایزات  اب  اذل  دنک  یم  تکرح  هناربکتم  رایسب  هیواعم  دید 

یصاعم اه و  تعدب 

هیواعم سلجم  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  نیهوت 

نبا لتق  نایرج  زا  هیواعم  دزن  رد  دیوگ : هیابع  هتفگ : دنک  متش  ار  لوسر  ترضح  هک  یسک  رفک  رد  لولـسملا  مراصلا  باتک  رد  هیمیت  نبا 
رد هیواعم  يا  تفگ : يراصنا  هملـسم  نب  دمحم  تفرگ ، ماجنا  بیرف  رکم و  يور  زا  وا  لتق  تفگ : نیماینب  دـمآ ، نایم  هب  وگتفگ  فرـشا 
رد رگید  دنگوس  دنوادخ  هب  ینک ؟ یم  توکس  مه  وت  دنهد و  یم  تبسن  هلیح  رکم و  هب  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  وت  سلجم 

! تشک مهاوخ  ار  درم  نیا  منک  تصرف  هاگره  نم  و  درک ، مهاوخن  سولج  نم  یشاب  هتسشن  وت  هک  ریز 

! نینموملا ریما  الوم  نعل  ّبس و  رد  هیواعم  تعدب 

بس زیمآرفک  تعدب  بکترم  ربنم  زارفرب  دوخ  مه  مالسلا ، هیلع  نینموملا  ریما  ماما  اب  ینمـشد  ضغب و  يور  زا  هیواعم  نیخروم  هتـشون  هب 
رگید هعمج و  همئا  ابطخ و  ات  درک ، رداص  همانشخب  شذوفن  تحت  مالسا  ياهروشک  دالب و  مامت  هب  مه  و  دش ، یم  ترـضح  نآ  رب  نعل  و 

(1 . ) دنیامن نعل  بس و  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  مرکا ، ربمایپ  هناحیر  ود  یتح  راوگرزب و  نآ  یمالسا  ربانم  زارفرب  ینلع و  روطب 
تنعل ار  وا  نیاربانب  تسبرب . ار  وت  نید  هار  تشگ و  دـحلم  بارت  وبا  ایادـخ ! تفگ : یم  شیاه  هبطخ  رخآ  رد  هیواعم  دـیوگیم : ظـحاج 
هیواعم هب  هیما  ینب  زا  یهورگ  دـنهد ! ماجنا  اـت  تشون  اـج  همه  هب  ار  نیا  و  كاـندرد ! یباذـع  نک  باذـع  ار  وا  و  اـهتنعل ! نیرتدـب  نک 

! یئوگن شنعل  و  يرادرب ، درم  نیا  زا  تسد  رگید  هک  رتـهب  هچ  يدیـسر ؛ تنطلـس )  ) یتـشاد وزرآ  هچنآ  هبوت  نینمؤـملا ! ریمأ  يا  دـنتفگ :
نیا اب  نالاسگرزب  دـنوش و  گرزب  شور  نیا  اب  ناکدوک  ات  مهدیم  همادا  لـمع  نیا  هب  ردـقنآ  مسق  ادـخ  هب  هن  تفگ : باوج  رد  هیواـعم 

(2 . ) دنکن رکذ  یلع  هرابرد  یتلیضف  یسک  رگید  ات  دنسرب و  يریپ  هب  شنم  يوخ و 
زا يراددوخ  عانتما و  مرج  هب  ار  يدـع  نب  رجح  لاثما  یمالـسا  گرزب  ياه  تیـصخش  هباحـص و  زا  يا  هدـع  یتح  هنیمز  نیا  رد  هیواـعم 

(4 . ) دنیامن روگ  هب  هدنز  داد  روتسد  ای  ( 3 . ) دیناسر لتق  هب  تیانج  نیا  باکترا 
عیبر رد  يرشخمز  هلمج  زا  ننست  لها  نیخروم  املع و  هتشون  قبط  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  الوم  هب  نعل  بس و  تعدب  هصالخ  روطب 
برغ قرـش و  قطانم  اهروشک و  رد  ربنم  رازه  داتفه  زارفرب  لاـس  تصـش  لوط  رد  ( 6) یلیجع لآملا  ةریخذ  لقن  هب  یطویـس  و  ( 5  ) راربالا
تشاد همادا  تیانج  نیا  دوب . رارقرب  رئاد و  اهنآ  هدناشن  تسد  لامع  هیما و  ینب  نیغورد  يافلخ  روتـسد  هب  هیواعم و  زا  يوریپ  هب  یمالـسا 

. درک رداص  ار  نآ  تیعونمم  روتسد  زیزعلادبع  نب  رمع  هکینامز  ات 
دوش یم  تفای  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ننست  لها  یثیدح  رداصم  رد  يرودصلا  ّیعطق  رتاوتم و  تایاور  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

ار ادخ  دهد  مانشد  ار  نم  سک  ره  تسا و  هداد  مانشد  ار  نم  دهد  مانشد  بس و  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هب  سک  ره  دنا : هدومرف  ناشیا  هک 
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شتآ رد  ور  اب  تسا و  منهج  هب  موکحم  دنوادخ ، هب  هدنهد  مانشد  هک  تسا  هدش  حیرـصت  تایاور  ضعب  رد  و  تسا ! هداد  مانـشد  بس و 
(7 . ) دتفا یم  خزود 

*****
مکاح كردتسم  دیرفلا ج2ص300 ، دقعلا  يرخف ص129 ، ۀیناطلسلا  بادآ  بهذلا ج2ص167 ، جورم  یبوقعی ج3ص48 ، خیرات  ( 1)

و 128و ۀغالبلا ج4ص54  جهن  حرـش  ریثا ج7ص17 ، نـبا  لـماکلا  توریب ، نادـلبلا ج5ص58 چ  مجعم  یبـهذ ، صیخلت  ج2ص358 و 
يرکب راـید  سیمخلا  خـیرات  یطویـس ص243 ، ءافلخلا  خـیرات  ج13ص222 ، نینـسح و ج11ص44-46و  ماـن  حیرـصت  اـب  ج5ص131 

یعفاش ج1ص208 مالا  مزح ج5ص85 ، نبا  یلحملا  ۀیواعم ص97 ، یلوتی  نمل  ۀیفاکلا  حیاصن  ج2ص317 ،
دیدحلا ج1 ص356 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 2)

هاجنپ و لاس  ثداوح  يربط  خیرات  ۀسایسلا ج1ص131 ، ۀمامالا و  جرفلاوبا  یناغا  ءزج 16  لئاوا  يدع  نبرجح  لتقم  هب  دوش  عوجر  ( 3)
توفص ج2ص67. یکز  دمحا  برعلا  لئاسر  ةرهمج  ریثا ج3ص352-357و 488-472 ، نبا  لماک  کی ج5ص95و280-253 ،

هک دشکب  نانچ  ار  وا  ات  داد  دایز  لیوحت  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  رب  نعل  زا  عانتما  رطاخ  هب  ار  يزنع  ناسح  نب  نمحرلادبع  هیواعم ، ( 4)
ریدغلا ج11ص52 دومن . نفد  هدنز  ار  وا  دایز  سپ  دنشاب . هتشکن  ار  یسک  مالسا  رد 

ریدغلا ج2ص102 لقن  هب  راربالا  عیبر  ( 5)
هب ریدـغلا و  لقن  هب  زین  یعفاش ، یلیجع  یظفح  رداقلادـبع  نب  دـمحا  زا  ود  ره  لاـئللا " رهاوج  دـقع  " هزوجرا حرـش  رد  لآـملا  ةریخذ  ( 6)

یلکرز ج1ص154 مالعا  هتشون 
بقانم هرامش 5689 ، یملید ج4 سودرف  مکاح ج3ص121 ، كردتـسم  یئاسن ص24 ، صئاـصخ  لبنح ج6ص323 ، دمحا  دنـسم  ( 7)

ۀیافک نیطمـسلا ج1ص302 ، دـئارف  رکاـسع ج2ص184 ، نبا  خـیرات  هرامش 447 ، یلزاـغم ص394 نبا  بقاـنم  ص82و91 ، یمزراوخ 
... یطویس ص73 و ءافلخلا  خیرات  رجح ص74 ، نبا  ۀقرحملا  قعاوص  یبقعلا ص66 ، رئاخذ  بلاطلا ص83 ،

مالسلا امهیلع  نسح  ماما  یلع و  الوم  تداهش  زا  هیواعم  یلاحشوخ 

ار یلع  هک  رکش  ار  یئادخ  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفر ، هیواعم  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  زا  سپ  سابع  نب  هّللا  دبع  یتقو 
(1 !) تشک

تیاور هعیبر  نب  سابع  نب  لضف  زا  قاحـسا  نب  دمحم  زا  دـهاجم  نب  یلع  زا  يزار  دـیمح  نب  دـمحم  زا  يربط  ریرج  نب  دـمحم  نینچمه 
هک مدوب  دجسم  رد  نم  يزور  درب ، یم  رسب  اجنآ  رد  هتفر و  ماش  هب  هیواعم  رادید  دصق  هب  سابع  نب  هللادبع  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدرک 

هتخاف دنتفگ . ریبکت  نانآ  زا  يوریپ  هب  مه  دجسم  لها  سپس  دنتفگ . ریبکت  همه  خاک  لها  تفگ و  ریبکت  ءارـضخ  خاک  رد  هیواعم  ناهگان 
يدینـش يربخ  هچ  هیواعم . يا  دنک  داش  ار  وت  ادخ  تفگ : دمآ و  نوریب  دوخ  هفرغ  هچیرد  زا  فانمدبع  نب  لفون  نب  ورمع  نب  ۀظرق  رتخد 

(2 . ) نوعجار هیلا  انا  هللاانا و  تفگ : هتخاف  مدینش . ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ندرم  ربخ  تفگ : هیواعم  يدش ؟ نامداش  هک 
دیـسر هیواعم  هب  ماـما  تداهـش  ربخ  یتقو  دـسیون : یم  ةریـسلا  نسح  یف  ةریرـسلا  نسح  باـتک  رد  يربط  نب  دـمحم  نب  رداقلادـبع  خـیش 

(3 . ) دنداتفا هدجس  هب  همه  شنایفارطا  وا و  تشاد و  زاربا  ار  دوخ  ترسم  يداش و  دش و  لاحشوخ 
*****

ریثک ج8 نبا  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  ( 1)
. توریب سلدنالاراد  يدوعسم ج2ص429-430 ط  بهذلا  جورم  ( 2)

ةایح ءابدالا ج2ص224 ، تارضاحم  دیرفلا ج2ص298 ، دقعلا  ۀسایسلاو ج1ص144 ، ۀمامالا  ةریسلا ، نسح  یف  ةریرسلا  نسح  باتک  (3)
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نایعالا ج2ص66 تافو  سیمخلا ج2ص294 ، خیرات  ناویحلا ج1ص58 ،

مالسلا هیلع  یلع  الوم  نعل  نیفلاخم  هنایشحو  راتشک 

نینمؤملاریما ناهاوخاوه  هک  دومن  یم  دیکا  شرافس  درک  یم  رداص  شیوخ  روشک  نارادنامرف  نارادناتـسا و  يارب  هک  ینامرف  رد  هیواعم 
ارجا مالـسا  دالب  مامت  رد  حرط  نیا  دـننکن ! يراددوخ  ناشبوبحم  ياوشیپ  هراـبرد  ینلع  نعل  مانـشد و  زا  و  دنـشک ، رازآ  هجنکـش و  هب  ار 

نارازگراک هنایـشحو  تایانج  زا  یخرب  یـسررب  هب  اجنیا  رد  داـتفا . راـک  هب  تفـالخ ، هاگتـسد  میظع  ياـهورین  نآ ، هب  لـمع  يارب  و  دـش ،
: میزادرپ یم  راوگرزب  نآ  نعل  نیفلاخم  مالسلا و  هیلع  یلع  الوم  نیبحم  هب  تبسن  هیواعم 

شنارای يدع و  نب  رجح  فلا :
درک و یم  یگدنز  هفوک  رد  تفر ، یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ناگتفیش  ناگتخابلد و  زا  هک  يدع ، نب  رجح 

هیبا نب  داـیز  هریغم ، گرم  زا  سپ  درک . یم  تفلاـخم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  تبـسن  هفوک ، رادناتـسا  هریغم ، ییوـگ  مانـشد  اـب  هشیمه 
، هفوک مکاح  رب  ناـنچمه  يا  هرهلد  سرت و  چـیه  نودـب  زین  يدـع  نب  رجح  داد . همادا  ار  ةریغم  شور  هار و  ناـمه  دـش و  هفوک  رادناتـسا 
تموکح و يارب  ار  تیعضو  نیا  هک  هیبا  نب  دایز  دومن . یم  عنم  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هب  مانـشد  نعل و  زا  ار  وا  دروآ و  یمرب  دایرف  دایز ،

هاگ نآ  دـنک . ینادـنز  ریگتـسد و  ار  شناراـی  رجح و  اـت  دـش  قفوم  ناوارف  شـالت  زا  سپ  درک ، یم  دادـملق  كاـنرطخ  شیوخ  هاـگیاج 
وا و اب  گنج  هب  ار  مدرم  هتفگ و  ازـسان  ار  هیواعم  وا ، نارای  رجح و  هک  داد  بیترت  رهـش  روهـشم  هتخورفدوخ و  نادرم  زا  یئاه  همانتداهش 

ناشیا هراـبرد  اـت  داتـسرف  هیواـعم  دزن  هب  نیغورد  ياـه  همانتداهـش  هارمه  ار  شناراـی  رجح و  سپـس  دـنا ! هدرک  توعد  شمکاـح  جارخا 
. دریگب میمصت 

: دـنتفگ شنارای  زا  یخرب  رجح و  تشاذـگ ! دازآ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ماما  زا  يرازیب  نعل و  ای  گرم و  باختنا  رد  ار  ناشیا  هیواعم 
رد هیواعم  نارومأم  دـندومن . مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  هار  رد  یناـشفناج  هداـمآ  ار  ناـشدوخ  و  میهد ! یمن  رد  نت  یگنن  نینچ  هب  زگره  اـم 
. دندناسر لتق  هب  ار  شنارای  زا  نت  شش  رجح و  هرخالاب  دنتخاس و  هدامآ  ار  ناشیاه  نفک  دندومن و  رفح  ار  ناشربق  ناشیاهمشچ  لباقم 

شرافـس دنتـشاد ، روضح  وا  هاگنابرق  رد  هک  شا  هداوناخ  دارفا  هب  رجح  دسیون : یم  باعیتسالا "  " شیوخ روهـشم  باتک  رد  ربلادـبع  نبا 
رانک رد  ار  هیواعم  لکـش  نیمه  هب  ات  دـیئوشن ، محراوج  ءاضعا و  زا  ار  اه  نوخ  و  دـیرادن ، رب  مندـب  زا  ار  نینهآ  ياـهریجنز  نیا  هک  درک 

(1 !) منک یهاوخداد  یهلا  رضحم  رد  وا  زا  هدرک  تاقالم  طارص 
يزنع ناسح  نب  نمحرلادبع  ب :

یلع هرابرد  هعیبر ، ردارب  يا  منیبب  وگب  تفگ : وا  هب  هیواعم  دندروآ . هیواعم  دزن  ار  دوب ، رجح  نارای  زا  هک  يزنع ، ناسح  نب  نمحرلا  دـبع 
. تسا رتهب  وت  يارب  نیا  هک  سرپم  نم  زا  نک و  اهر  ارم  تفگ : نمحرلادبع  یئوگیم ؟ هچ 

دوب یناسک  زا  یلع  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : نمحرلادبع  یئوگب . نخـس  یلع  هرابرد  ات  منکیمن  دازآ  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :
نامثع هرابرد  تفگ : هیواعم  تشذـگیم . رد  مدرم  زا  دومنیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هراومه  درکیم ، دای  هراومه  ار  ادـخ  هک 

. يداد نتشک  هب  ار  تدوخ  تفگ : هیواعم  تسب . ار  قح  ياهرد  دوشگ و  ار  متس  باب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  تفگ : یئوگیم ؟ هچ 
هک ار  يرفیک  نآ  متـسرفیم . نم  هک  تسا  یـسک  نیرتدـب  يزنع  نیا  دـعب ، اما  : " تشون داتـسرف و  دایز  فرطب  ياهدـنیامن  هیواعم  هاـگنآ 

سق هیحاـن  هب  ار  وا  دـندروآ ، داـیز  شیپ  ار  وا  یتـقو  شکب ". ار  وا  نکمم  عضو  نیرتدـب  هب  و  رادـب ، لومعم  وا  قـح  رد  تسوا ، هتـسیاش 
(2 !) دندرک شروگب  هدنز  اجنآ  رد  داتسرف و  هفوک ، یکیدزن  رد  یلحم  فطانلا ،

یعازخ قمح  نب  ورمع  ج :
نایم رد  و  دوب ، هدوسرف  هار  نیا  رد  ار  دوخ  نت  و  هدنارذگ ، ادخ  تدابع  رد  ار  يرمُع  هک  تسا  یسک  قمح ، نب  ورمع  راوگرزب ، یباحص 
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وا دـیدرگ . زادـگناج  یگرم  راتفرگ  دایز  تفالخ  هیواعم و  نارود  رد  هک  دوب  یناـسک  رامـش  زا  ورمع  دوب . تلادـع  هب  روهـشم  باحـصا 
هب ار  اج  همه  هیواعم  نیرومأم  اما  دوب . هدرک  رارف  اهنابایب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  زا  نتـسج  يرازیب  هیواـعم و  نتفریذـپ  زا  یئاـهر  يارب 
دبع نب  نمحرلا  دبع  هک ، لصوم  لماع  دزن  دندرک و  ریگتـسد  ار  وا  يراغ  رد  قارع ، مرگ  ياهارحـص  رد  هکنیا  ات  دندیدرون ، رد  شلابند 

ُهن تشاد ، هارمه  هک  ییاهناکیپ  اب  وا  : " تشون هیواعم  داد . عالطا  هیواعم  هب  دید  ار  ورمع  وا  هک  یتقو  دنداتسرف . دوب ، یفقث  نامثع  نب  هّللا 
هدز نامثع  رب  هک  هنوگنآ  دـینزب ، ناـکیپ  ُهن  وا ، رب  مه  امـش  مینزب ! نآ  زا  شیب  وا  رب  هک  میهاوخیمن  اـم  و  تسا ، هدز  ناـمثع  ندـب  رب  هزین 
رـس نیلوا  نیا  و  دندروآ ، هیواعم  يارب  ار  وا  رـس  و  دش ، هتـشک  مود  ای  لوا  هزین  نامه  رد  و  دندز ، وا  رب  هزین  ُهن  دندروآ و  ار  وا  سپ  دوب ".

(3 !) دناهدرک لمح  مالسا  رد  هک  دوب 
لیسف نب  ّیفیص  د :

وبا هرابرد  تاهدـیقع  ادـخ ، نمـشد  يا  تفگ : وا  هب  دایز  درک . راضحا  ار  رجح ، نارای  زا  یکی  لیـسف ، نب  ّیفیـص  هیواعم  روتـسد  هب  دایز 
وا تفگ : سپ  یلب . تفگ  یسانشیمن ؟ ار  مالّسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ  تفگ : دایز  مسانشیمن . ار  بارت  وبا  تفگ  وا  تسیچ ؟ بارت 

دیماجنا و لوط  هب  وگتفگ  نیا  یتدم  تسا . مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ردـپ  وا  تسین ، نینچ  هن  تفگ : ّیفیـص  تسا . بارت  وبا  نامه 
! دیروایب اصع  نم  يارب  داد  نامرف  دایز  نآ  بقاعتم 

هرابرد نم  دنیوگب ، ادخ  ناگدنب  زا  ياهدـنب  هرابرد  هک  ینخـس  نیرتهب  تفگ : ّیفیـص  تسیچ ؟ یلع  هرابرد  وت  هدـیقع  تفگ : دایز  سپس 
. دش نیمز  شقن  هک  دندز  ار  وا  ردقنآ  دوش . نیمز  شقن  ات  دینزب ، ندرگ  تشپ  زا  ار  وا  ردـق  نآ  تفگ  دایز  میوگیم . نینمؤملا  ریما  یلع 
اب هاگره  هک  ادخ  هب  تفگ : ّیفیـص  یئوگیم ؟ هچ  یلع  هرابرد  درم ، يا  تفگ : وا  هب  باطخ  هرابود  و  دیرادرب . تسد  وا  زا  تفگ : سپس 

: تفگ منزیم . ار  تندرگ  ای  تسرفب ، تنعل  ار  وا  ای  تفگ : يدینش . نم  زا  هک  تفگ  مهاوخ  نامه  ینک ، هعطق  هعطق  ار  مندب  هنشد  غیت و 
هب نیگنـس  ریجنز  نهآ و  دینارب و  اجنیا  زا  ار  وا  تفگ : یـسریم . تواقـش  هب  وت  موشیم و  دنمتداعـس  نم  هک  نزب  ار  مندرگ  نآ  زا  شیپ 

(4 .) دش هتشک  شنارای  رجح و  دننامه  سپس  دیزادنا ، نادنز  هب  دیزیوآ و  شندرگ 
نیّیمرضح راتشک  ه :

هیلع یلع  نید  رب  نانیا  هک  تشون  هیواعم  هب  دندوب ، یمرـضح  ود  ره  هک  ّیجن ، نب  هّللا  دـبع  رمیز و  نب  ملـسم  هرابرد  ياهمان  هیبا  نب  دایز 
زا سپ  ناسرب و  لتق  هب  دـشاب  یم  وا  رکفمه  تسا و  یلع  نید  رب  سک  ره  تشون : باوج  وا  هب  هیواعم  دنتـسه . وا  رکفمه  هدوب و  مالـسلا 

(5 .) داد ماجنا  ار  هیواعم  نامرف  زین  دایز  نک . هراپ  هراپ  ار  شندب  ياضعا  گرم 
يرجه دیشر  و :

هیلع یلع  باحصا  صاوخ  زا  وا  دندروآ و  ار  يرجه  دیشر  هک  مدوب  هیمس  نب  دایز  دزن  رد  نم  هک  دنک  یم  تیاور  یثراح  رـصن  نب  دایز 
امـش هدومرف : ام  يالوم  تفگ : هتفگ ، هچ  امـش  هب  تبـسن  ام  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما   ) وت تسود  تفگ : وا  هب  دایز  دوب . مالـسلا 

. دومن دیهاوخ  مبولصم  تخرد  رب  درک و  دیهاوخ  عطق  ار  نم  ياپ  تسد و 
زا درک  هدارا  دیـشر  هکیماگنه  دورب . دیزاس  اهر  ار  وا  تفگ : دوخ  نایفارطا  هب  درک ، مهاوخ  بیذکت  ار  وت  تسود  فرح  نم  تفگ : دایز 

نامه هک  تسا  رتهب  مرظن  هب  تفگ : درک و  دیـشر  فرطب  ار  دوخ  يور  سپـس  و  دـینادرگرب ، ار  وا  تفگ : داـیز  رگید  راـب  دورب  داـیز  دزن 
. دراد نایز  ام  يارب  وت  ندنام  اریز  مزاس . يراج  وت  هرابرد  ار  تتسود  فرح 

رب جراخ  رد  ات  دـننک  نوریب  دنتـساوخ  ار  دیـشر  هک  یعقوم  تفگ ، یم  نخـس  مه  وا  دـندیرب و  ار  وا  ياپ  تسد و  درک  رما  ماگنه  نیا  رد 
ار شنابز  دنتـساوخ  هکیماگنه  دـینک ، عطق  مه  ار  شنابز  تفگ : دایز  میوگب . نونکا  هک  مراد  مه  يرگید  فرح  نم  تفگ : دـننز  شراد 

نینموملاریما ربخ  قیدصت  مه  نیا  تفگ : دـنداد  شتلهم  هکنیا  زا  سپ  مزاس . يراج  نابز  رب  هملک  کی  دـیهد  تلهم  تفگ  دـننک ، نوریب 
یم نایب  هرکذـت  رد  زین  یبهذ  ظفاح  ار  بلطم  نیا  دـیرب . دـنهاوخ  ار  وت  ياپ  نابز و  تسد و  گرم  زا  لـبق  تفگ : هک  تسا  مالـسلا  هیلع 
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. دنک
*****

ثداوح خـیراتلا ج2ص489  یف  لماکلا  ، 51 لاس ثداوح  يربط ج5ص257 رکاسع ج5ص421 ، نبا  خـیرات  باـعیتسالا ص547 ، ( 1)
رد يو  دش . مالسا  ياریذپ  دمآ  وا  دزن  هب  لوسر  تایح  رخآ  ياهلاس  رد  دوب . هباحص  ناگرزب  زا  درم  نیا  ۀباغلادسا ج1ص385 . ، 51 لاس

. دوب ریخلا  رجح  هب  بقلم  و  تشاد ، تکرش  هیسداق  گنج 
رکاسع ج2ص379. نبا  یناغالا ج16ص10 ، ریثا ج3ص209-202 ، نبا  لاس 51 ، ثداوح  رد  راصتخا  اب  يربط ج6ص160-155  ( 2)

ۀباصالا ج2ص527، باعیتسالا ج3ص1173 ، خیراتلا ج3ص485 ، یف  لماکلا  یناغالا ج17ص145-143 ، ۀباغلادسا ج4ص100 ، ( 3)
ربحملا ص490. ۀیاهنلا ج8ص48 ، ۀیادبلا و 

ربحملا ص479 ( 4)
قشمد ج24 ۀـنیدم  خـیرات  یناـغالا ج17ص144 ، خـیراتلا ج3ص477 ، یف  لـماکلا  لاـس 51 ، ثداوـح  يربـط ج5ص266  خـیرات  ( 5)

ص258

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  اب  ینمشد  يارب  هیبلت  كرت 

: دیسرپ نم  زا  دوب . هفرع  رد  سابع  نبا  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  ریبج  نب  دیعس  قیرط  زا  يربکلا  ننسلا  رد  یقهیب  ننس و  رد  یئاسن 
کیبل تفگ : هدمآ  نوریب  شرداچ  زا  سابع  نبا  دنسرتیم . هیواعم  زا  متفگ : دنیوگب ؟ کیبل  مهللا  کیبل  مدرم  هک  مونـشیمن  ارچ  دیعس !

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنس  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ینمـشد  رـس  زا  اریز  نک  تنعل  ار  اهنیا  ایادخ ! دیایب . شدب  هیواعم  هچرگ  کیبل  مهللا 
(1 !) دناهدرک كرت  ار  هلاو 

دنک تنعل  ار  هیواعم )  ) صخـش نالف  ادـخ  تفگ : هک  تسا  هدـمآ  يربط  ریرج  نبا  زا  لقن  هب  سابع  نبا  نخـس  نیا  لامعلا  زنک  باتک  رد 
(2 . ) تفگ یم  کیبل  زور  نآ  رد  یلع  اریز  درکیم ، عنم  هفرع ) زور  ینعی   ) زور نیا  رد  کیبل  مهللا  کیبل  نتفگ  زا  هک 

: تفگ دروخیم ، رانا  تشاد  متفر ، سابع  نبا  دزن  هفرع  رد  دیوگیم : ریبج  نب  دیعس  هک  هدرک  تبث  ترابع  نیا  هب  دنـسم  رد  لبنح  دمحا 
ادمعت دنک  تنعل  ار  هیواعم )  ) صخش نالف  ادخ  دوزفا : و  دیشون . ار  نآ  داتسرف و  ریـش  شیارب  لضفلا  ما  درک و  راطفا  هفرع  رد  ادخ  ربمایپ 
کیبل مهللا  کیبل  نتفگ  جـح  هوکـش  تنیز و  هیام  دـندرب و  نیب  زا  ار  شهوکـش  تنیز و  هداد ، رارق  فدـه  ار  جـح  ياهزور  نیرتمیظع 

(3 . ) تسا
*****

یقهیب ج5ص113. ننس  یئاسن ج5ص253 ، ننس  ( 1)
لامعلازنک ج5ص152. ( 2)

ریدغلا ج10ص292. مزح ج7ص136 ، نبا  یلحملا  ۀیاهنلا ج8ص130 ، ۀیادبلا و  دمحا ج1ص217 ، دنسم  ( 3)

! هیواعم طسوت  یبتجم  نسح  ماما  نتشک 

نینموملا ریما  زا  دـعب  قح  رب  نامز  ماما  ربمایپ و  ربکا  طبـس  لـتق  هب  مادـقا  هئطوت و  هیواـعم ، راـکنا  لـباق  ریغ  زیمآ و  رفک  تاـیانج  زا  یکی 
. دوب مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترضح 

، دریگب تعیب  دیزی  شرسپ  يارب  دمآرب  ددص  رد  هیواعم  تسا : هتشون  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  ببـس  نوماریپ  یناهفـصا  جرفلاوبا 
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ود ره  و  درک ، مومسم  هشقن  اب  ار  ود  ره  ور  نیا  زا  دوبن . صاقو  یبا  نب  دعس  یلع و  نب  نسح  رما  زا  رت  نیگنس  يو  يارب  يزیچ  چیه  سپ 
. دنتشذگرد ندش  مومسم  رثا  رب 

! دنتفریم هیواعم  دزن  ماش  رد  نیسح  شردارب  وا و  اریز  داد  رهز  ترضح  نآ  هب  اهراب  هیواعم  دسیونیم : تاقبط  رد  دعس  نبا 
ماغیپ داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هجوز  سیق ، نب  ثعـشا  تنب  ةدعج  يارب  یّمـس  هیواعم  دنا : هتـشون  ناخروم  رگید  جرفلاوبا و  زین 

. مروآ رد  دیزی  مدنزرف  يرسمه  هب  ار  وت  و  مهد ، هزیاج  وت  هب  مهرد  رازه  دص  یتشک  ار  نسح  رگا  داد :
يراک مسرت  یم  تفگ : دـیزی  اب  وا  جاودزا  هرابرد  و  داتـسرف ، يو  يارب  ار  داد  رارق  دروم  غلبم  هیواعم  داد  تیاـنج  نیا  هب  نت  هدـعج  نوچ 

. یهد ماجنا  دیزی  مرسپ  قح  رد  يدرک ، ادخ  لوسر  رسپ  اب  هک 
*****

یبطرق باـعیتسا  بهذــلا ج2ص50 ، جورم  نیبلاـطلا ص50و73 ، لـتاقم  ریثـک ج8ص43 ، نـبا  خـیرات  دعـس ج1ص352 ، نبا  تاـقبط 
يرـشخمز ج5ص208، راربالا  عیبر  يرذالب ج3ص47 ، فارـشالا  باسنا  نسح ص216 ، ماـما  شخب  رکاـسع  نبا  خـیرات  ج1ص141 ،

همالع ریدـغلا  نینچمه  و  یلیقع ص80 ، ۀیفاکلا  حـیاصن  دیدحلا ج16ص11و29 ، یبا  نبا  ۀغالبلا  جـهن  حرـش  صاوخلا ص211 ، ةرکذت 
. تسا هدروآ  بئاجعلا و ... ةارم  لامکلا و  بیذهت  دعس و  نبا  تاقبط  زا  ار  عوضوم  نیا  ینیما 

! مالسلا هیلع  یلع  الوم  ّمذ  افلخ و  حدم  رد  ثیدح  لعج  رب  روتسد 

یلع هعیـش  تداهـش  دوشن و  هداد  یلع  هعیـش  هب  هداد  تداهـش  هزاجا  یناونع  چـیه  هب  تشون : دـندوب  هک  اجکره  رد  دوخ  لاّمع  هب  هیواعم 
تکرش اهنآ  سلاجم  رد  دیدرک ، دروخرب  شبقانم  لئاضف و  نایوار  نارادتـسود و  نامثع و  نایعیـش  اب  اجکره  رد  و  ددرگ . دادملق  دودرم 
هریـشع ردـپ و  دوخ و  مان  اب  ًانیع  دـنک ، تیاور  هورگ  نیا  زا  سکره  ار  هچنآ  دـیراد و  یمارگ  هدومن و  کیدزن  دوخ  هب  ار  نانآ  و  دـینک .

. دیهد شرازگ  نم  هب  فلتخم  ياه  کمک  قیوشت و  تهج  شا ،
لئاضف و رتشیب  هچره  دـش ، یلمع  راک  نیا  مجع  برع و  هب  يراذـگاو  ياه  نیمز  اه و  سابل  اه و  شـشخب  اه و  شاداپ  رطاـخ  هب  نوچ  و 
اب یتمیق  ياه  هناخ  یلام و  رتشیب  هعـسوت  رد  رذـگهر  نیا  زا  هدروخ  بیرف  ناناملـسم  و  دـیدرگ ، عیاـش  ناوارف و  ناـمثع  نیغورد  بقاـنم 
زا یلماع  هب  هعجارم  هک  مدرم ، زا  هدش  هدنار  دودرم و  صخش  ره  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  و  دنتـساخرب ، یـشورف  رخف  تباقر و  هب  رگدکی 

رارق تّقفـش  برقت و  دروم  ار  يو  تبث و  ار  وا  مان  ًاروف  دومن ، یم  تیاور  یتبقنم  لضف و  نامثع  لئاضف  هرابرد  درک و  یم  هیواـعم  لاّـمع 
. دنداد یم 

هرابرد ثیدـح  يا  هیحان  لحم و  راید و  رهـش و  ره  رد  نونکا  تشون : دوخ  لاّمع  هب  هیواـعم  هکنیا  اـت  تشذـگ  لاونم  نیدـب  یتدـم  سپ 
ادابم و  دینک ، نیتسخن  يافلخ  هباحـص و  هرابرد  ثیدـح  لقن  هب  توعد  ار  مدرم  نم  همان  ندیـسر  اب  سپ  هدـیدرگ ، ناوارف  عیاش و  نامثع 

هرابرد ار  نآ  دننامه  هکنآ  رگم  دیئامن ، كرت  ار  نآ  امش  و  دنک . تیاور  بلاطیبا ) نب  یلع   ) بارتوبا هرابرد  ار  يربخ  نیملـسم  زا  يدحا 
هیلع رب  یـشارت  لیلد  جاجتحا و  يارب  و  تسا . رتبوبحم  نم  دزن  يزیچ  ره  زا  نم و  ناگدـید  یئانـشور  هیام  راک  نیا  هک  دـیروایب ، هباـحص 

دش هدناوخ  مدرم  رب  وا  ياه  همان  سپ  دوب . دهاوخ  نامثع  بقانم  لئاضف و  رکذ  زا  رتراوگان  و  رت ، تخس  رت ، هدنبوک  وا ، هعیـش  بارتوبا و 
(1 ... ) دیدرگ رشتنم  هتخاس و  دوبن  نآ  يارب  یتقیقح  هک  یناوارف  رابخا  و 

شیوخ نارازگراک  لامع و  همه  هب  یناـمرف  تفـالخ ، ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  هیواـعم  دـسیون : یم  ثادـحا  باـتک  رد  ینئادـم  نینچمه 
دهاوخ ردـه  شیوخ  ینعی  تسین  شلاـم  نوخ و  يارب  یتمرح  دـیوگ ! زاـب  شنادـناخ  بارتوبا و  لـضف  رد  يزیچ  هک  سک  ره  تشاـگن .

!!! دوب
مان هب  ار  تیاور  نیا  هکنیا  ات  درک  اطع  بدنج  نب  ةرمـس  هب  مهرد  رازهدص  هیواعم  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  داتـسا  یفاکـسا  رفعجوبا 
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: هیآ هک  دیوگزاب  مدرم  يارب  ربمایپ 
راتفگ هک  دنتسه  یناسک  مدرم ، زا  و  ینعی : ماصِْخلا . َُّدلَأ  َوُه  َو  ِِهْبلَق  ِیف  ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْشی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
هاوـگ دـنراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادـخ  و  دـننکیم ) دـیدش  تبحم  راـهظا  رهاـظ ، رد  ، ) دوـشیم وـت  باـجعا  هیاـم  اـیند  یگدـنز  رد  ناـنآ ،

زا و   ) دـننادرگیم رب  يور  هک  یماگنه  هک ) تسا  نیا  نآ ، هناشن  . ) دننانمـشد نیرتتخـسرس  نانآ ، هک ) تسا  یلاح  رد  نیا  . ) دـنریگیم
ادخ دننادیم ) هکنیا  اب  ، ) دنزاسیم دوبان  ار  نایاپراهچ  اهتعارز و  و  دـننکیم ، شـشوک  نیمز ، رد  داسف  هار  رد  دـنوشیم ،) جراخ  وت  دزن 

/204و205) هرقب . ) درادیمن تسود  ار  داسف 
هب ار  دوخ  ناج  مدرم  زا  یـضعب  ینعی : هَّللا . ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هیآ : و  تسا . هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد 

رازه تسیود  هیواعم  تفریذپن . ةرمس  تسا ! هتشگ  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  لتاق  مجلم  نبا  هرابرد  دنـشورفیم . ادخ  يدونـشخ  رطاخ 
ار ربمایپ  زا  نیغورد  تیاور  نیا  هک  درک  لوبق  ةرمـس  دیـسر ، مهرد  رازه  دـصراهچ  هب  اهلوپ  تفریذـپن . مه  زاـب  درک ، اـطع  يو  هب  مهرد 

(2 !) دنک لقن  مدرم  يارب 
*****

هیوطفن هب  فورعم  هفرع  نبا  نینچمه  هعدبلا ، ثیداحا  نع  لئاس  هلأس  دـق  حرـش و  رد  دیدحلا ج3ص15  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( 1)
مالسالارجف ص213. شدوخ ، خیرات  رد 

هغالبلا ج1ص358 جهن  حرش  ( 2)

نیعبات یباحص و 

! رذوبا قح  رد  هیواعم  تایانج 

هکنیا هلمج  زا  داتـسرف  لوپ  شیارب  اـهراب  وا  تیاـضر  بلج  يارب  هیواـعم  درمـش . یم  هدیدنـسپان  درک  یم  هیواـعم  هک  ار  یئاـهراک  رذوبا 
نآ زا  هتـشذگ  لاس  هک  تسا  لاملا  تیب  زا  نم  هنایلاس  قوقح  ناـمه  رگا  اـه  لوپ  نیا  تفگ : رذوبا  داتـسرف . يو  يارب  راـنید  رابکی 300 

. تسین يزاین  نآ  هب  ارم  تسا ، هیده  هلص و  رگ  اما  دومن ، مهاوخ  شلوبق  دیتشاد ! ممورحم 
هولج تشادن و  ریظن  مالـسا  ناهج  رد  تقو  نآ  ات  هک  زبس  ياه  گنـس  اب  میظع  يرـصق  درک ، زاغآ  ار  شیوخ  رـصق  نتخاس  هیواعم  یتقو 

زا ار  خاک  نیا  رگا  هیواعم ! تفگ : درک و  ور  هیواـعم  هب  وا  تساوخرب . رذوبا  داـیرف  دوب ! مالـسا  نیمزرـس  رد  یتسرپاوه  تیلهاـج و  زا  يا 
ناناملـسم مالـسا و  عضو  دوبهب  هار  رد  یتسیاب  لاوما  هنوگنیا  اریز  يا ، هدرک  تناـیخ  عطق  روط  هب  ینک ، داـینب  ادـخ ، لاـم  یمومع ، لاوما 

نت کی  رگم  يا ، هدز  تسد  يور  هداـیز  فارـسا و  هب  هک  دـشاب ، تدوخ  لاوما  زا  رگا  اـما  تسین . صخـش  چـیه  صاـخ  و  دوش ، فرص 
؟ دراد مزال  نکسم  یگدنز و  لئاسو  ردقچ 

دای هب  نآ  زا  يا  هنومن  یمالـسا ، ياـه  تنـس  رد  اـم  هک  يا  هدز  تسد  یلاـمعا  هب  وت  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوب : هتفگ  هیواـعم  هب  اـهراب  رذوبا 
(1 !) شربمایپ شور  تنس و  رد  هن  و  تساراد ، یناونع  ادخ  باتک  رد  هن  اهراتفر  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  میسانش . یمن  میرادن و 

ار يو  یمالـسا  ریغ  ياه  راتفر  شیوخ  لمع  راتفگ و  اب  رذوبا  هک  دـید  یم  دونـشب و  ار  رذوبا  یهلا  قح و  راتفگ  تسناوت  یمن  هک  هیواعم 
(2 . ) دنک راضحا  ار  رذوبا  هک  درک  تساوخرد  يو  زا  تشون و  نامثع  هب  يا  همان  ریزگان  دنک . یم  حضتفم 

هب درمریپ ، نادرگزاب ! هنیدم  هب  هدرک  راوس  راومهان  نشخ و  تخس  یبکرم  رب  ار  رذوبا  تشون : هیواعم  باوج  رد  نامثع  يرذالب ، هتفگ  هب 
هتـسخ زارد و  یهار  دـش . هداد  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  یتحارتسا  هنوگچیه  نودـب  زور  هنابـش  دـیدرگ . راوس  نشخ  سب  يرتش  رب  راـبجا 
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نامرف دنسیون : یم  يدوعـسم  یبوقعی و  ( 3 !) یناسنا فطاوع  زا  یلاخ  محر و  یب  نارومام  و  رازگیر ، کـشخ و  ياـهنابایب  و  دوب ، هدـننک 
(4 !) دوب هتخیر  شیاهاپ  تشوگ  دیسر ، هنیدم  هب  هک  یماگنه  هجیتن  رد  دش . ارجا  ادخ ، درم  نیا  اب  نامثع ، راب  تنوشخ 

*****
يرذالب ج5ص53 فارشالا  باسنا  ( 1)

ءالبنلا ج2ص50 مالعا  ریس  ( 2)
فارشالا ج5ص53 باسنا  ( 3)

شماهب ج5ص163-161. بهذلا  جورم  یبوقعی ج2ص122-120 ، ( 4)

رسای رامع  لتاق  هیواعم 

. دماجنا حلص  هب  راک  دیاش  ات  دندرک ، همصاخم  كرت  مالعا  مرحم  هام  نایاپ  ات  نیفـص  گنج  نیفرط  يرجه  لاس 37  مرحم  ندیسر  ارف  اب 
نب دیزی  متاح ، نب  يدع  زا  بکرم  ار  یتئیه  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  دیـشخبن . ياهدـئاف  هک  دـندرک  دـمآ  تفر و  یناریفـس  نآ  يانثا  رد  و 

. داتسرف هیواعم  يوس  هب  هلظنح  نب  دایز  و  یعبر ، نب  ثبش  سیق ،
هیواعم یـشکب !؟ ار  وا  ات  دـنهدب  وت  تسد  هب  ار  رـسای  رامع  هک  دـش  یهاوخ  لاحـشوخ  نیا  زا  وت  ایآ  هیواعم ! تفگ : وا  هب  یعبر  نب  ثبش 

هدرب لتان ، لتق  رطاخ  هب  هکلب  نامثع  لـتق  رطاـخ  هب  هن  ار  وا  دـنهدب  نم  تسد  هب  ار  هیمـس  رـسپ  رگا  ادـخ  هب  دراد ! یعناـم  هچ  داد : باوج 
(1 !) تشک مهاوخ  نامثع ،

رکـشل رد  هک  رگید ، یباحـص  اهدص  اب  هارمه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ردـقلا  لیلج  افو و  اب  یباحـص  رای و  رـسای  رامع  هرخالاب  و 
. دندیسر تداهش  هب  هیواعم  نایرکشل  نارای و  تسد  هب  دندوب ، مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

: دندوب هدومرف  يو  قح  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  درک  دیهـش  ار  يو  تخادرپ و  رامع  اب  هزرابم  گنج و  هب  یلاح  رد  هیواعم 
: دندومرف و  ( 2") تسا شتآ  رد  رامع  لتاق  و  ددرگب ، هک  اج  ره  ددرگیم  قح  اب  رامع  يو ، اب  قح  تسا و  مالـسا ) ینعی   ) قح اـب  راـمع  "

اهنآ وا  رامع ! اب  هچ  ار  شیرق  : " دنتشاد نایب  ینچمه  و  ( 3 . ") تسا مالسا ) بناج  و   ) قح اب  هیمس  رسپ  دندرک  ادیپ  فالتخا  مدرم  نوچ  "

اب هک  ره  : " دندومرف و  ( 4") دوب دهاوخ  شتآ  رد  وا  هحلـسا  هماج و  هدنرب  امغی  هب  لتاق و  خزود ، هب  ار  يو  اهنآ  دـناوخیم و  تشهب  هب  ار 
ار رامع  هک  ره  دـیزرو و  دـهاوخ  هنیک  وا  اب  ادـخ  دزروب  هنیک  رامع  هب  هک  ره  دـیزرو و  دـهاوخ  ینمـشد  وا  اب  ادـخ  دزرو  ینمـشد  راـمع 

دیامن ریقحت  ار  رامع  هک  ره  و  داد ، دهاوخ  مانشد  ار  وا  ادخ  دهد  مانشد  ار  رامع  هکره  درمش و  دهاوخ  درخبان  ار  وا  ادخ  درامشب  درخبان 
بیع ار  وا  ادخ  دریگ  بیع  رامع  رب  هک  ره  دومن و  دهاوخ  تنعل  ار  وا  ادخ  دیامن  تنعل  ار  رامع  هک  ره  و  درمـش ، دهاوخ  ریقح  ار  وا  ادخ 

(5 . ") تفرگ دهاوخ 
وت هدنـشک  ینعی  ۀیغابلا " ۀئفلا  کلتقت  : " دـندومرف راّمع  هب  باطخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  رتاوتم  نینچمه  و 

(6 . ) دنفرحنم تسار  هار  زا  هک  یناسک  زا  هتسد  ینعی  قیرطلا " نع  ۀبکانلا  : " رگید تیاور  ظفل  رد  و  دنراکمتس . يا  هتسد 
*****

ریثک ج7ص258. نبا  خیرات  ریثا ج3ص124 ، نبا  لماک  يربط ج6ص3 ، خیرات  ( 1)
يربکلا ج3ص187 تاقبطلا  ( 2)

نیحیحصلا ج3ص442. یلع  كردتسملا  یقهیب ج6ص422 ، ةوبنلا  لئالد  ریبکلا ج10ص95 ح10071 ، مجعملا  ( 3)
ریثک ج7ص268. نبا  خیرات  دیدحلا ج3ص274 ، یبأ  نبا  حرش  دیرفلا ج2ص289 ، دقعلا  ماشه ج2ص115 ، نبا  ةریس  ( 4)
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ۀباغلا دـسُأ  باـعیتسالا ج2ص435 ، بیطخلا ج1ص152 ، خـیرات  مکاـحلا ج3ص390و391 ، كردتـسم  دـمحأ ج4ص89 ، دنـسم  ( 5)
.75 لاّمعلا ج6ص185 و ج7ص71 - زنک  ۀباصإلا ج2ص512 ، ریثک ج7ص311 ، نبا  خیرات  بیرثتلا ج1ص88 ، حرط  ج4ص45 ،
نینچمه و  تسا . هدومن  رکذ  بیذهتلا ص409  بیذهت  دلج 7  رد  هباصالا ص512 و   2 دلج رد  رجح  نبا  ار  ثیدح  نیا  ندوب  رتاوتم  ( 6)

لامعلازنک ج13ص537. قشمد ج12ص637 ، ۀنیدم  خیرات 

هیواعم تسد  هب  رتشا  کلام  ندش  هتشک 

تمحر ار  وت  ادخ  ورب ، رـصم  هب  سپ  تسین . رـصم  تموکح  هتـسیاش  یـسک  وت  زج  : " دـندومرف رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
ناسوساج دـش . رـصم  هب  نتفر  ياـیهم  درک و  هداـمآ  رفـس  بابـسا  دـش و  صخرم  مالّـسلا  هیلع  یلع  روضح  زا  رتشا  سپ ، نآ  زا  دـنک " .

تموکح عمط  هک  هیواعم  تسا . هدرک  بوصنم  رـصم  تیـالو  هب  ار  رتشا  کـلام  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هک  دـندرک  ربخ  ار  وا  هیواـعم 
رتعطاق و مه  رکب  یبا  نب  دّمحم  زا  دورب ، رـصم  هب  رتشا  هاگره  هک  تشاد  نیقی  و  دـمآ . نارگ  شیارب  یلیخ  باصتنا  نیا  تشاد ، ار  رـصم 

کلام تفگ : داتـسرف و  رـصم ) هکم و  نیب  يرهـش   ) مزلق جارخ  سیئر  هب  یـشرافس  ور  نیا  زا  تسا . رتتخـس  هیواعم )  ) وا اب  ینمـشد  رد 
زا یناوتیم  ات  مشخبیم . وت  رب  ياهدـنز ، وت  ماهدـنز و  نم  ات  ار  مزلق  تایلام  ینک ، مامت  ار  وا  راک  رگا  دـیآیم . هداـهن و  رـصم  هب  ور  رتشا 

! شاب عنام  وا  تکرح 
دمآ و لابقتـسا  هب  درم  نآ  دش ، مزلق  دراو  یتقو  درک . تکرح  رـصم  فرط  هب  قارع  زا  زین  رتشا  درک . تماقا  مزلق  رد  دـمآ و  صخـش  نیا 

يدرف نم  تسا و  مهارف  زین  اه  بسا  فلع  هدامآ و  مه  ماعط  شوخ و  یلزنم  اجنیا  تشاد : راهظا  دنک و  فقوت  اجنآ  رد  هک  درک  داهنشیپ 
هتخیر رهز  نآ  رد  هک  لسع  زا  یتبرش  دش ، فرص  هک  ماعط  دروآ . یماعط  وا  دش و  هدایپ  کلام  متسه . نیمزرـس  نیا  هدب  تایلام  دارفا  زا 

. تفای تافو  دروخ ، ار  نآ  کلام  یتقو  داد . وا  هب  دروآ و  دوب ،
رد دـناوخ و  ياهبطخ  تساـخاپب و  هیواـعم  سپـس  درک ، هاـگآ  رتشا  لـتق  زا  ار  وا  دـمآ و  هیواـعم  دزن  دوب ، هداد  رهز  رتشا  هب  هک  سک  نآ 
رد رـسای - رامع  ینعی  یکی - هک  تشاد  اـناوت  يوزاـب  ود  یلع  هک  یتسار  هب  تشاد : راـهظا  هاـگنآ  تفگ . اـنث  دـمح و  ار  ادـخ  نآ  نمض 

رتشا کلام  ندش  هتشک  ربخ  زا  هک  یماگنه  هیواعم  هک  هدمآ  هبیتق  نبا  ترابع  رد  و  ( 1 . ) دش هدیرب  زورما  رتشا - ینعی  يرگید - نیفص و 
هلمج نآ  زا  دش ) هتشک  کلام  نآ  هلیـسوب  هک   ) لسع نیا  هک  دراد  ینایرکـشل  ادخ  دش ! کنخ  تحار و  مرگج  ردقچ  تفگ : دش ، هاگآ 

(2 !!) تسا
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناـبز  زا  هک  یحلاـص  هدـنب  نتـشک  هاـنگ   ) گرزب هاـنگ  نیا  زا  هنوـگچ  هیواـعم  ینیبیم  هک  تساـجنیا 
، دهدیمن تسد  وا  هب  ینامیـشپ  هبوت و  و  دنکیمن ، ییاورپ  چیه  هدش ) شیاتـس  فیرعت و  هیلع  هّللا  مالـس  نینمؤملا  ریما  انالوم  شنیـشناج 

يراـی ار  دوخ  ناـمز  ماـما  هک  دوـب  نیا  کـلام  مرج  يرآ  دـننکیم . یناـمداش  راـهظا  گرزب  ناـمرهق  نیا  گرم  زا  ماـش  مدرم  وا و  هکلب 
! درکیم

هلا هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  هک  دـنک  یم  یناـمداش  راـهظا  هاـنگ  یب  مدرم  نتـشک  زا  یلاـحرد  هیواـعم 
ار رفن  کی  نوخ  دیوجب و  ار  تیلهاج  تّنـس  مالـسا  رد  دوش و  رفاک  مرح  رد  هک  تسا  یـسک  ادخ ، هاگـشیپ  رد  مدرم  نیرتدـب  دـندومرف :

ادخ دنک ، کمک  ياهملک  همین  هزادنا  هب  ینمؤم  لتق  رد  سک  ره  هک : هدش  لقن  هریره  وبا  زا  یثیدح  و  ( 3 . ) دوش هتخیر  قح  ریغب  دهاوخب 
! تسا دیمون  ادخ  تمحر  زا  دنشاب : هتشون  شمشچ  ود  نیب  رد  هک  دنک  یم  تاقالم  یلاح  رد  ار 

*****
يدوعسم ج2ص39. بهذلا  جورم  لاس 38 ، ثداوح  ریثا ج3ص152  نبا  لماک  يرجه ، لاس 38  ثداوح  يربط ج6ص54  خیرات  ( 1)
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هبیتق ج1ص201. نبا  نویعلا  ( 2)
.27 یقهیب 8 : ننس  يراخب و  حیحص  ( 3)

هیواعم تسد  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتشک 

رصم رد  مالّسلا  هیلع  یلع  رازگراک  لماع و  رکب  یبا  نب  دّمحم  هک  یلاح  رد  داتسرف ، رصم  هب  نت  رازه  شش  اب  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم ،
هب درک و  تماقا  اهنآ  نیب  رد  وا  دندش و  عمج  وا  نوماریپ  نامثع  نارادفرط  دمآ . دورف  رـصم  ياه  یکیدزن  رد  هدرک و  تکرح  ورمع  دوب .

: تشون نینچ  رکب  یبا  نب  دّمحم 
وت رب  ًادـحتم  یگمه  دناهتـشگ و  عمج  وت  هیلع  رب  اهرهـش  نیا  مدرم  هک  شاب  هاـگآ  موش . هریچ  وت  رب  هک  مهاوخیمن  نم  رکبوبا ، رـسپ  يا 

تحیصن ار  وت  نم  دننکیم . ریگتسد  ار  وت  دسرب ، ناوختـسا  هب  دراک  هاگره  و  دنتـسه . نامیـشپ  دننک ، يوریپ  ار  وت  هکنیا  زا  دناهدیروش و 
. مالسلا يوش و  جراخ  رصم  زا  هک  منکیم 

غارـس ار  یـسک  ام  تسا : هدمآ  نینچ  همان  نآ  رد  داتـسرف . دوب ، هتـشون  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  باطخ  هیواعم  هک  ار  ياهمان  ورمع  نینچمه 
ياهدرک ینیچ  نخس  وا  هیلع  رب  هک  یتسه  یناسک  رامش  رد  وت  دشاب . هدز  همدص  وا  هب  هتـشاد و  اور  متـس  نامثع  رب  وت  زا  شیپ  هک  میرادن 

ار یهورگ  نم  کنیا  منکیم ... شومارف  ای  مریگیم و  هدـیدان  ار  همه  نیا  نم  هک  يراد  نامگ  ایآ  یتشاد . تکرـش  شنوخ  نتخیر  رد  و 
... مدرک هناور  وت  يوسب  دنیوجیم ، برقت  ادخ  هب  وت ، نتشک  هار  رد  داهج  رب  دنتسه و  وت  نوخ  هنشت  هک 

ار وا  رـشب ، نب  ۀنانک  هلمج  زا  رکب ، یبا  نب  دمحم  نارای  زا  یخرب  نتـشک  زا  سپ  جیدح ، نب  ۀیواعم  شتـسود ، صاع و  نب  ورمع  هرخالاب 
رد دنتـشک و  ار  وا  سپـس  دروآرد و  اپ  زا  ار  وا  یگنـشت  ات  دندرک  شعنم  بآ  ندروخ  زا  ءادتبا  دندرب . رـصم  رد  ینادنز  هب  دندرک و  ادیپ 

هیواعم و هیلع  رب  زامن  زا  سپ  درک و  هلان  یلیخ  وا  يارب  دیـسر ، هشیاع  شوگب  هک  ربخ  نیا  دندز !!! شتآ  دنتـشاذگ و  يا  هدرم  غالا  ندـب 
(1 . ) درک نیرفن  ورمع 

ار هیواعم  ینامداش  دّمحم و  ندش  هتـشک  ربخ  و  دندرک . یلاحـشوخ  ینامداش و  یلیخ  دیـسر ، شنارای  هیواعم و  هب  هک  دّمحم  نتـشک  ربخ 
هرابرد نم  نونک ، ات  گنج  زاغآ  زا  مینیگهودنا و  ام  دننکیم ، يداش  اهنآ  هک  هزادنا  نامه  هب  دومرف : دـندناسر ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هک 
هودـنا نزح و  همهنیا  مدرمـشیم و  دوـخ  دـنزرف  ار  وا  نم  دوـب و  نم  هدرورپ  تسد  وا  ماهتـشادن . هودـنا  هلاـن و  هزادـنا  نیا  هب  سک  چـیه 

(2 . ) میهدیم ادخ  هار  رد  ار  ینابرق  نیا  دوب . نم  هداز  ردارب  راکوکین و  درم  وا  هک  ارچ  تسین . تهجیب 
دندنادرگ و اجنآ  رد  ار  رس  نآ  و  دنداتسرف . قشمد  رد  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  دزن  دندیرب و  ار  دمحم  رـس  هک  تسا  هدمآ  هرهازلا  موجن  رد 

(3 !) دناهدنادرگ اج  همه  رد  هک  تسا  يرس  نیلوا  نیا  مالسا ، رد 
*****

ثداوح ریثـک ج7ص313 نبا  خـیرات  لاـس 38 ، ثداوح  ریثا ج3ص154  نـبا  لـماکلا  لاـس 38 ، ثداوح  يربـط ج6ص58  خـیرات  ( 1)
بیذهتلا ج9ص81. بیذهت  باعیتسالا ج2ص235 ، ، 38 لاس

.38 لاس ثداوح  ریثک ج7ص314  نبا  خیرات  بهذلا ج2ص39 ، جورم  ( 2)
ةرهازلا ج1ص110. موجنلا  ( 3)

اه تعدب 
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! نتشاد يرسمه  هب  نامزمه  ار  رهاوخ  ود  تعدب 

رهاوـخ هک  ار  زینک  ود  ناـسنا  تسا  زیاـج  اـیآ  دندیـسرپ  هیواـعم  زا  ياهلیبـق  تسا : هدرک  تبث  نینچ  دـمحم  نب  مساـق  لوـق  زا  رذـنم ، نبا 
؟ دشاب هتشاد  يرسمه  هب  مه  اب  دنرگیدکی 

. درادن یلاکشا  تفگ :
شزینک شرهاوخ  یسک  رگا  وت  رظن  هب  سپ  تفگ : يرآ . تفگ : يداد !؟ اوتف  روطنیا  تفگ : ضارتعا  هب  هدینش  ار  شنخس  ریشب  نب  نامعن 

و تسین . اور  اریز  دـنزیهرپب ، راک  نیا  زا  وگب : اهنآ  هب  مدـیمهف ! الاح  ادـخ  هب  هآ ! تفگ : دـنک !؟ رایتخا  يرـسمه  هب  ار  وا  دـناوتیم  دـشاب 
. تسا ناسکی  ناگدرب  ریغ  ناگدرب و  دروم  رد  شتمرح  يدنواشیوخ و  دنویپ  تفگ :

*****
روثنملا ج2ص137. ردلا 

! دیع زامن  يارب  نتفگ  ناذا  تعدب 

هلا و هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  ناـبرق ) رطف و   ) دـیع ود  زاـمن  رد  هک : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  يرهز  لوق  زا  مـألا  باـتک  رد  یعفاـش 
یتـقو هنیدـم  رد  جاـجح  سپـس  تشاذـگ و  تعدـب  ماـش  رد  هیواـعم  ار  نیا  هـکنآ  اـت  ناـمثع  رمع و  يارب  هـن  دـشن و  هـتفگ  ناذا  رکبوـبا 

(1 . ) دش شرادناتسا 
تعدب ار  هماقا  ناذا و  و  دنناوخب ، زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  دـنورب و  دـیع  زامن  هب  رید  هک  ار  نیا  نایوما  دـسیونیم : یلحملا  رد  زین  مزح  نبا 

(2 . ) دنتشاذگ
يدنس اب  هبیـش  یبا  نبا  ار  نیا  و  دوب ، هیواعم  داهن  تعدب  دیع  زامن  رد  ار  ناذا  هک  یـسک  نیتسخن  دسیونیم : يراسلا  داشرا  رد  ینالطـسق 

(3 . ) تسا هدرک  تیاور  حیحص 
نبا لوق  زا  حیحـص  يدنـس  اب  فنـصم  باتک  رد  هبیـش  یبا  نبا  دیوگیم : ینغم  باتک  رد  همادق  نبا  دـسیونیم : راطوالا  لین  رد  یناکوش 

(4 . ) دوب هیواعم  داهن  تعدب  ار  دیع  رد  نتفگ  ناذا  هک  یسک  نیلوا  هک  هدروآ  نینچ  بیسم 
، هدرک تعدـب  ار  دـیع  زامن  يارب  نتفگ  ناذا  هک  یـسک  نیلوا  هک  دـنا  هتـشاد  ناعذا  بلطم  نیا  هب  تنـس  لها  ناگرزب  املع و  زا  يرایـسب 

(5 . ) مینک یم  ءافتکا  ناشیا  لاوقا  دانسا  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  تسا . هدوب  هیواعم 
*****

مالا ج1ص208 باتک  ( 1)
مزح ج5ص82. نبا  یلحملا  باتک  ( 2)

يراسلا ج2ص202. داشرا  ( 3)
همادق ج2ص235. نبا  ینغم  راطوالا ج3ص364 ، لین  ( 4)

یناقرزلل ج1ص323، أّطوملا  حرش  رجح ج2ص362 ، نبا  يرابلا  حتف  راّخزلا ج3ص58 ، رحبلا  هبیش ج2ص169 ، یبا  نبا  فنصملا  ( 5)
ریدغلا ج10ص273. یطویسلا ص9 . لئاوأ 

! زامن زا  لبق  هبطخ  ندناوخ  تعدب 
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هک هدمآ  يراخب  ملـسم و  حیحـص  ود  رد  دسیونیم : دناوخ ، هبطخ  زا  لبق  ار  زامن  دیاب  نیدیع  رد  هک  نیا  نایب  رد  أطوم  حرـش  رد  یناقرز 
هبطخ زا  لبق  ار  زامن  ناشیا  یمامت  ماهتـشاد . روضح  رمع  رکبوبا و  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیع  زامن  رد  دـیوگیم : سابع  نبا 

هیواعم ات  تشاد  همادا  شور  نیا  دـیازفایم : هدرک و  تبث  ساـبع  نبا  تیاور  هیبش  یتیاور  دـیزی  نب  هّللا  دـبع  زا  یعفاـش  ( 1 . ) دندناوخیم
(2 . ) دناوخ زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  دمآ و 

لثم یناورم  نانارمکح  سپـس  و  دوب . هیواعم  دـناوخ  زاـمن  زا  لـبق  ار  هبطخ  هک  یـسک  نیلوا  دـسیونیم : لـئاوالا  ةرـضاحم  رد  يراوتکس 
(3 . ) داد ماجنا  هفرشم  هنیدم  رد  ار  راک  نیا  هیواعم  دندرک و  يوریپ  وا  زا  دندوب ، قارع  رد  هک  دایز ، ناورم و 

زامن زا  شیپ  هک  یـسک  نیتسخن  هک  تسا  هدروآ  نامثع  هرابرد  حیحـص  يا  هلـسلس  اب  رذنم  نبا  دسیون : یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  هتبلا 
هداد رارق  نامثع  هک  یتعدب  زا  ای  هتشاذگ و  ار  تعدب  نیا  هک  تسا  هدوب  یسک  نیلوا  هیواعم  هچ  لاح  ره  هب  ( 4 . ) دوب نامثع  دناوخ  هبطخ 

هیواـعم هک  دوب  نیا  تعدـب  نیا  ماـجنا  تلع  و  تسا . هدوب  کیرـش  تعدـب  نیا  ماـجنا  جـیورت و  رد  لاـح  ره  هب  هدرک ، يوریپ  تسا  هدوب 
دعب زین  مدرم  داد ، یم  ماجنا  ار  نآ  شیاه  هبطخ  رد  زین  وا  دوخ  دومن و  یم  جیورت  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  الوم  نعل  بس و  تعدـب 

ات دناوخ  یم  زامن  زا  لبق  ار  هبطخ  هیواعم  اذلف  دنتساوخ . یمرب  دش  یم  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هک  ییاهازـسان  ندینـش  زا  رارف  يارب  زامن  زا 
. دنهد شوگ  ار  هیواعم  نانخس  دننیشنب و  رابجا  هب  مدرم 

*****
هدش لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  ثیدح  نیا  نینچمه  يراخب ج1ص327 ؛ حیحص  ملسم ج2ص283 ، حیحص  أطوملا ج1ص324 ، حرش  ( 1)
نبا ننس  یعفاش 1/208 ، مالا  باتک  دمحا 2/38 ، دنسم  کلام 1/146 ، اطوم  ملسم 1/326 ، حیحص  يراخب 2/111 و 112 ، حیحص  تسا :

ۀنودملا عیانصلا 1/276 ، عیادب  مزح 5/85 ، نـبا  زا  یلحملا  یئاسن 3/183 ، ننس  يذمرت 1/70 ، ننس  یقهیب 3/296 ، ننس  هجام 1/387 ،
کلام 1/155. يربکلا 

فنصملا ج3ص284 یعفاش ج1ص235 ، ّمالا  باتک  ( 2)
يراوتکس ص144 لئاوالا  ةرضاحم  ( 3)

. تسا هدرک  لقن  ناسغوبا  زا  هبش  نبا  نینچمه  راطالوا 3/362 ، لین  ، 160 ریدغلا ج 8 /  ، 361 يرابلا ج 2 /  حتف  ( 4)

تاید دروم  رد  هیواعم  تعدب 

دارفا هید  هب  عجار  متفگ : مدیـسرپ و  يرهز  زا  تسا : هدرک  تبث  نینچ  قاحـسا  نب  دـمحم  لوـق  زا   50 هحفـص تاید  زا  ثحب  رد  كاحض 
ادیپ فالتخا  شدروم  رد  نوچ  دوب  ردقچ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هرود  رد  هک  وگب  ناناملـسم  تیامح  تحت  یبهذـم  ياهتیلقا 

. دنادیمن ار  نآ  نم  زا  رتهب  یسک  برغم  قرشم و  نایم  رد  تفگ : تسا . هدش 
دادیم رانید  دصناپ  هتشک  هداوناخ  هب  هک  دمآ  هیواعم  ات  دوب  رانید  رازه  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هرود  رد 

! دادیم یمومع  هنازخ  هب  ار  رگید  رانید  دصناپ  و 
وبا زج  یمالـسا  بهاذـم  همئا  زا  ار  نیا  تسا و  هدوـبن  رازه  کـی  يرهز  رادـنپ  فـالخ  رب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هرود  رد  هتبلا 

تعدب ود  لماش  هیواعم  راک  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  نامثع  هداد  رارق  رانید  رازه  کی  ار  نآ  هک  یسک  نیلوا  و  تسا ، هتفگن  یـسک  هفینح 
: تسا

. تسا هتفرگ  رانید  رازه  ار  هید  الوا :
. تسا هدرک  میسقت  هزادنا  کی  هب  یمومع  هنازخ  لوتقم و  هثرو  نایم  ار  نآ  ایناث :
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. تسا هدرک  میسقت  هزادنا  کی  هب  یمومع  هنازخ  لوتقم و  هثرو  نایم  ار  نآ  ایناث :
*****

نیا نینچمه  ریثک ج8ص139 و  نبا  ۀیاهنلا  ۀـیادبلا و  یقهیب ج8ص102 ، ننـس  دـنا : هدروآ  زین  تنـس  لها  رگید  ناگرزب  ار  بلطم  نیا 
. تسا هدمآ  ریدغلا ج10ص284  باتک  رد  بلطم 

رطف ةوکز  رد  تعدب 

رد دندرک  یم  رما  بانج  نآ  و  میدش ، یم  رضاح  هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  رد  ام  هک  دنک  یم  تیاور  يردخ  دیعسوبا 
عاـص کـی  نیا  هک  دـندوب  ریخم  مدرم  و  دـنهدب . ماـعط  زا  عاـص  کـی  كولمم  اـی  دازآ  کـچوک ، اـی  گرزب  درف  ره  زا  رطف  ةوکز  دروم 

. دنهدب شمشک  ای  و  امرخ ، وج ، مدنگ ، زا  ار  مرگولیک ) هس  ًادودح  )
ربنم رد  و  دمآ . هکم  هب  هرمع  ای  جح و  کسانم  ماجنا  يارب  هیواعم  هک  هاگنآ  ات  میدرک  یم  لمع  تنس  نیا  هب  هراومه  ام  دیوگ : دیعـس  وبا 

ًادودـح دـُم = ره   ) دـُم ود  هک  تسا  نـیا  مرظن  نـم  دوـب : نـیا  درک  ناوـنع  مدرم  يارب  هـک  یبلاـطم  هـلمج  زا  و  تـفگ ، نخـس  مدرم  يارب 
تفلاخم هیواعم  لمع  نیا  اب  مشاب  هدـنز  هک  هاگنآ  ات  نم  تفگ : دیعـسوبا  تسا ! امرخ  زا  عاـص  کـی  هزادـنا  هب  ماـش  مدـنگ  زا  مرگ ) 700

دیسر ریبز  نبا  هب  نایرج  نیا  هکیماگنه  مهد . یم  ماجنا  تسا  هدرک  رما  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  یبیترت  هب  درک و  مهاوخ 
. تسا عاص  کی  نامه  رطف  ةوکز  تفگ :

*****
هرامش 1827. رطفلا  ۀقدص  باب  ةاکزلا  رد  ۀجام  نباو  ، 1609 هرامش رطفلا  ةاکز  باب  ةاکزلا  رد  دواد  وبأ 

! نانز نتشک  هیواعم : رذن 

رد رمعم  نب  دلاخ  دشکب . دشاب  هدیگنج  هک  ار  ینز  ره  دریگب و  یگدرب  هب  ار  هعیبر  هلیبق  نانز  دوب  هدرک  رذـن  نیفـص ) گنج  رد   ) هیواعم
: تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا 

ُبضاوق ٌفویس  يونی  يذلا  نود  انئاسن و  یف  ًةرذن  ٍبرح  ُنبا  یّنمت 
بذاک ریغ  ئرما  لوق  مشاه  ینب  هعلخ  تلواح  تنأ  ًاکلم  حنمن  و 

: همجرت
، دریگب یگدرب  هب  ار  ام  نانز  هک  تسا  وزرآ  نیا  رد  نایفس  وبا  رسپ 

، دسر ققحت  هب  شرذن  هک  تسا  نآ  عنام  ام  ناُّرب  ياهغیت 
. میهدیم لوق  مالسلا ) هیلع  یلع  ماما  ینعی   ) یتسه وا  علخ  يرانکرب و  ددص  رد  وت  هک  یمکاح  هب  ار  نیا  و 

. دیوگ یمن  غورد  هک  يدرم  لوق  هنادرم ، لوق  مشاه ، ینب  هب 
هیلع یلع  الوم  رادتـسود  هک  نیا  مرج  هب  ناشنارهوش  رب  یگریچ  تروص  رد  ار  هعیبر  هلیبق  ناملـسم  نانز  هک  دنک  یم  رذـن  هیواعم  روطچ 
راک يارب  زج  رذن  مالسا  تعیرش  رد  اساسا  و  تسا !؟ مارح  ناملسم  درم  نز و  نتفرگ  یگدرب  هب  هکنآ  لاح  دریگب  یگدرب  هب  هدوب  مالسلا 

. دوشیمن دقعنم  رذن  قلعتم  رد  یناحجر  دوجو  طرش  هب  هنادنسپادخ و 
*****

نیفص ص 231 باتک 
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لاملا تیب  تراغ  لواپچ و  فارسا ،

تموکح و هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  يارب  دـیامن ، فرـصم  مدرم  لاح  هاـفر  مومع و  فراـصم  رد  هکنیا  ياـج  هب  ار  يزکرم  هنازخ  هیواـعم 
ناونع هب  لام  يریگراک  هب  هیواعم ، صوصخ  هب  ناـیوما  یـسایس  رـصانع  زا  ( 1 . ) درب یم  راک  هب  نیفلاخم  نیملـسم و  یبوکرـس  تردـق و 

هب رتشیب  ربارب  نیدنچ  ار  نآ  یلو  دنتخاس ، یم  مورحم  نآ  زا  ار  مدرم  زا  یهورگ  اریز  دوب ؛ بّرقت  يارب  يا  هلیـسو  باعرا و  يارب  یحالس 
(2 . ) دشاب نانآ  توکس  يارب  ینیمضت  نادجو و  يارب  ییاهب  ات  دنداد  رگید  یهورگ 

(3 !) تفریذـپ يو  زا  ار  اـهنآ  وا  داد و  مهرد  رازه  دـصکی  دـیزی ، اـب  تعیب  روـظنم  هب  رمع ، نب  هللادـبع  هـب  هیواـعم  دنـسیون : یم  ناـخروم 
مهرد رازه  یس  وا  هب  بعک ، يا  تفگ : هیواعم  تسج . لسوت  هیواعم  هب  شیوخ  يراتفرگ  عفر  يارب  ۀینم  نب  دیزی  هک  دنا  هتـشون  نینچمه 

رازه یـس  مه  لمج  زور  يارب  داد : نامرف  هیواعم  هرابود  دورب ، نوریب  سلجم  زا  تساوخ  یم  تساخرب و  ياـج  زا  يو  هک  هاـگنآ  و  هدـب !
(4 ! ) ازفیب نآ  هب  رگید 

هـشئاع يارب  فلتخم  یئایاده  هیواعم  رابکی  هک  دنک  یم  لقن  مساق  نب  نمحرلادـبع  زا  ءایلوالا  ۀـیلح  روهـشم  هدنـسیون  یناهفـصا  میعنوبا 
رابکی هیواعم  هک  دـنا  هتـشون  نیخروم  رگید  ریثک و  نبا  میعنوبا و  ( 5 . ) تشاد رارق  یتمیق  ءایـشا  لوپ و  سابل و  اهنآ  هلمج  رد  هک  داتـسرف 

(6 !) داتسرف هشئاع  يارب  دقن  لوپ  مهرد  رازهدص 
. دـنک ناربج  ار  تلود  هنازخ  یلام  یناوتان  ات  دـیامن ، هرداصم  ار  مدرم  لاوما  هک  دـش  ریزگان  لاملا  تیب  ریذـبت  فارـسا و  زا  سپ  هیواعم ،

(7 !) درک هرداصم  ار  قدزرف ، يومع  تاتُح ، ياهثاریم  يو 
سلجم رد  هیواعم  دوب . هتفر  هیواعم  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  فرط  زا  ناحوص  نب  ۀعـصعص  هک  یماگنه  دنک  یم  تیاور  يدوعـسم  نینچمه 

قح دوش  هتفرگ  مدرم  زا  دنوادخ  لام  زا  هچ  ره  میتسه ! دنوادخ  هفیلخ  مه  ام  تسادـخ و  کلم  نیمز  تفگ : مدرم  روضح  رد  دوخ  ینلع 
! تساور نم  يارب  منک  ذخا  اهنآ  زا  مهاوخب  رگا  تسا و  نم  قح  ما  هتفرگن  مدرم  زا  هک  مه  ار  هیقب  و  تسا ! ام 

نمـض رد  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  يا  هعمج  زور  رد  هیواعم  هتفگ : دنتـسه  تاقث  زا  نآ  دنـس  لاـجر  هک  یثیدـح  نمـض  رد  رجح  نبا 
سک ره  هب  ام  دراد . رارق  اـم  تسد  رد  مه  راـیتخا  نونکا  دراد ، اـم  هب  صاـصتخا  مه  مئاـنغ  و  تسا ! اـم  هب  قلعتم  لاوما  تفگ : شا  هبطخ 

! میهد یم  مینک  هدارا 
تـسد هب  یناوارف  مئانغ  دوخ  تموکح  مایا  رد  مکح  داد . رارق  ناسارخ  مکاـح  ار  يراـفغ  ورمع  نب  مکح  داـیز  دـیوگ : یم  ربلادـبع  نبا 

. تسا هدـش  رداص  اـم  هب  رما  دروم  نیا  رد  دـنک و  عمج  ار  راـنید  مهرد و  دراد  رظن  رد  هیواـعم  نینموملا  ریما  تشون  وا  يارب  داـیز  دروآ .
ریما هک  يا  هتـشون  نم  يارب  وت  تشون : دایز  يارب  مکح  دـیتسرفب ! ام  يارب  دـینکن و  میـسقت  ار  لاملا  تیب  نم  همان  ندیـسر  زا  سپ  نونکا 

نم نکیلو  متـسرفب . وا  يارب  تسا  مهرد  راـنید و  هچره  وا  روتـسد  قبط  مه  نم  و  دـنک . عـمج  ار  ریناـند  مهارد و  دراد  رظن  رد  نینموـملا 
. مهد یم  حیجرت  هیواعم  مکح  رب  ار  دنوادخ  مکح  مناد و  یم  مدقم  دروم  نیا  رد  ار  دنوادخ  باتک 

َّالِإ ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو  دیامرف : یم  دنوادخ  تفگ : شا  هبطخ  ءانثا  رد  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  هیواعم  دیوگ : یم  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز 
(21/ رجح . ) مینکیمن لزان  ار  نآ  نیعم  هزادنا  هب  زج  ام  یلو  تسا  ام  دزن  زیچ  همه  نئازخ  ینعی : ٍمُوْلعَم . ٍرَدَِقب  َّالِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَدـْنِع 
و مینک . یمن  تمـالم  ادـخ  نئازخ  هراـبرد  ار  وت  اـم  تفگ : فنحا  ما  ما . هدرک  مک  ار  امـش  قوقح  هک  دـینک  یم  تمـالم  ار  نم  ارچ  سپ 
يا و هدرک  عمج  دوخ  نئازخ  رد  ار  اـهنآ  وت  هداتـسرف و  يزور  اـم  يارب  دوخ  نئازخ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ار  وت  اـم  تمـالم 

. دسرب اهنآ  هب  ام  تسد  يراذگ  یمن 
بوسحم ناشیا  لاوما  زا  یشخب  دوب و  هدیسر  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  كدف ، غاب  نینچمه 

(8 ! ) تفرگ رارق  مکح  ناورم  لاوما  ءزج  هیواعم  نامرف  هب  دش ، یم 
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*****
مالسالا ص296 حور  ( 1)

یبرعلا ص27 رعشلا  تاهاجتا  ( 2)
ریثا ج3ص506. نبا  خیراتلا  یف  لماکلا  ( 3)

دیرفلادقع ج2ص68. ( 4)
ءایلوالا ج2ص48 ۀیلح  ( 5)

يربکلا ج5ص18 تاقبط  كردتسملا ج4ص13 ، ریثک ج7ص136 ، نبا  ءالبنلا ج2ص131 ، مالعا  ریس  ءایلوالا ج2ص47 ، ۀیلح  ( 6)
يرذالب ج5ص102-101. فارشالا  باسنا  قدزرف ج2ص43-42 ، ناوید  ریثا ج3ص468 ، نبا  خیراتلا  یف  لماکلا  ( 7)

يرذالب ص46. نادلبلا  حتف  یبوقعی ج2ص218 و 223 و 232 ، خیرات  ( 8)

! لوپ اب  لیابق  نارس  نید  يرادیرخ 

ار لیابق  ناگرزب  نارـس و  زا  يرایـسب  ماقم  لوپ و  هدعو  اب  اهراب  شیوخ ، دیلپ  تسپ و  فادها  هب  ندیـسر  يارب  شتفالخ  نامز  رد  هیواعم 
ءافتکا دراوم  نیا  زا  هنومن  کی  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  داد . رارق  شدوخ  نارادفرط  هورگ  رد  ار  ناشیا  گنرین  نیا  اب  و  تخادنا . هسوسو  هب 

: مینک یم 
دـص ناشیا  زا  مادک  ره  هب  هیواعم  دندش . دراو  هیواعم  هب  یعـشاجم  دـیزی  نب  تاتح  هلمج  زا  لیابق ، نارـس  زا  نت  دـنچ  دـیوگ : یم  يربط 

وا هب  هیواعم  هک  یلوپ  رادـقم  سک  ره  دـندمآ ، نوریب  ماش  زا  نانیا  هک  یماگنه  دادـن . شیب  رازه  داتفه  تاتح  هب  اما  دیـشخب ، راـنید  رازه 
اجنامه زا  هک  يروط  هب  دـش ، تحاران  تخـس  تسا ، هدـش  هداد  رتمک  نارگید  زا  وا  هب  هکنیا  زا  تاتح  تشاد . مالعا  نارگید  هب  دوب  هداد 

و يداد ، لوپ  رتمک  مناهارمه  همه  زا  نم  هب  لیلد  هچ  هب  دیـسرپ : درک ، تمالم  راک  نیا  رطاـخ  هب  ار  وا  و  تفر ، هیواـعم  دزن  و  تشگزاـب ،
؟ يدیزرو لخب  نم  هب  تبسن  ارچ 

لاح هب  ار  وت  اما  مدیشخب ، لوپ  اه  نآ  هب  ربارب  رد  رادقم  نآ  تهج  نیدب  مدرک ، يرادیرخ  ار  ناشنید  رگید  دارفا  زا  نم  هلب  تفگ : هیواعم 
هیواعم رخب !!! نم  زا  زین  ارم  نید  تفگ : تسرپ  ایند  تاّتح  یـشاب . یم  نامثع  رادفرط  داقتعا ، اب  وت  مناد  یم  نوچ  مدرک ، راذـگاو  تدوخ 

. دنهدب ار  وا  لوپ  دوبمک  داد  روتسد 
*****

ریثا ج3ص201) نبا  يربط ج6ص135 ، )

! تُب شورف  دیرخ و 

هدرک لقن  لباو  نبا  یبا  زا  وا  و  تسا . هدرک  تیاور  حیباصم "  " بحاص هب  ات  دوخ  خـیاشم  زا  مالـسالا  نکر  هک  تسا  يروهـشم  ناتـساد 
؟ دور یم  اجک  هب  تسیچ و  یتشک  نیا  هک  مدیـسرپ  تشذـگ . یم  اجنآ  زا  يا  یتشک  هک  میدوب  یناکم  رد  قورـسم  اب  تفگ : وا  هک  تسا 
ار درم  نیا  دب  لامعا  تفگ : قورـسم  دشورفب . اجنآ  رد  ات  دتـسرف  یم  دـنه  فرط  هب  هیواعم  هک  تسا  ُتب  یتشک  نیا  يالاک  اهنت  دـنتفگ :

هتـشگ لوغـشم  ایند  هب  هدـش و  سویأـم  ترخآ  زا  هراـبکی  هکنیا  اـی  درادـنپ ! یم  بوخ  ار  یلمع  روطنیا  هک  هداد  تنیز  وا  رظن  رد  ناـطیش 
. تسا

هیواعم يراوخبارش 
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. میتفر هیواعم  رابرد  هب  مردپ  نم و  دیوگیم : هدرک ، تبث  هدیرب  نب  هّللا  دـبع  قیرط  زا  یتیاور  شدنـسم  رد  لبنح  دـمحا  نایلبنح ، ياوشیپ 
نآ زا  دیشون و  شدوخ  دندروآ و  بارش  داد  روتسد  سپـس  میدروخ ، دندروآ و  كاروخ  نامیارب  داد  روتـسد  دعب  دناشن . یـشرف  رب  ار  ام 

(1 !) درک مردپ  فراعت  ماج 
هک دـناهدرک  تبث  یتـیاور  یظرق  بعک  نب  دـمحم  قیرط  زا  هدـنم  نبا  عناـق و  نبا  شدنـسم و  رد  نایفـس  نبا  شخیراـت و  رد  رکاـسع  نبا 

ياهلفاق يزور  تفر . یجراخ  داهج  هب  يراصنا  لهس  نب  نمحرلا  دبع  دوب  ماش  رادناتسا  هیواعم  هک  یماگنه  نامثع و  نامز  رد  دیوگیم :
و درک ، هراپ  ار  اهکـشم  همه  شیوخ  هزین  اب  تساخرب و  تشذـگیم . شربارب  زا  دوب  هیواعم  هب  قلعتم  تشاد و  راب  بارـش  ياـهکشم  هک 
زا ار  شلقع  هک  تسا  يدرم  ریپ  وا  تفگ : هیواعم  دیـسر ، هیواعم  عالطا  هب  ارجام  دنتـشگ . زیوـالگ  وا  اـب  دـندوب  هلفاـق  هارمه  هک  ینارکون 

! هداد تسد 
هک نیا  زا  درک  عنم  ار  اـم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هکلب  ماهدادـن ، تسد  زا  ار  ملقع  تسین و  روـط  نیا  ادـخب  تفگ : نمحرلا  دـبع 

(2 . ) میزیرب ناماهکشم  ای  ناممکش  هب  بارش 
(3 . ) تسا هداد  خر  لهس  نب  نمحرلادبع  هیبش  یناتساد  زین  هبقع ، ناگدننک  تعیب  ردب و  نادهاجم  زا  یکی  تماص ، نب  ةدابع  يارب 

(4 . ) تسا هدیشون  یم  بارش  هک  تسا  هدرک  حیرصت  يرعش  رد  هیواعم  نینچمه 
شورفبارـش و یقاس و  راوخبارـش و  رب  داب و  بارـش  رب  گنن  تنعل و  دـنا : هدومرف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

(5 . ) دنک شاعم  رارما  شلوپ  زا  هک  ره  زاسبارش و  ریگبارش و  دوشیم و  لمح  شیارب  هکنآ  بارش و  هدننک  لمح  بارش و  رادیرخ 
رگا دـینزب ، هنایزات  دروخ  بارـش  هک  ره  دـندومرف : ناشیا  هک  دـنک  یم  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناـبز  زا  هیواـعم  دوخ  یتح  و 

(6 !) شدیشکب درک  رارکت  راب  نیمراهچ  يارب  رگا  شدینزب ، هنایزات  درک  رارکت  مه  زاب  رگا  شدینزب ، هنایزات  درک  رارکت 
*****

دمحا ج5ص347 دنسم  ( 1)
باـعیتسا رد  رمع  وـبا  زین  هدرک و  هصــالخ  بیذـهتلا ج6ص192  بیذـهت  رد  هتـشون و  هباــصالا ج2ص401  رد  رجح  نـبا  ار  نـیا  ( 2)

ای ناممکـش  هب  بارـش  هک ...«  اـجنآ  اـت  تراـبع  نـیمه  هـب  هباــغلا ج3ص299  دــسا  رد  ریثا  نـبا  هدروآ و  صخلم  روـط  هـب  ج2ص401 
. دناهدرک تبث  ار  نآ  رمع ) وبا  میعن و  وبا  هدنم و  نبا  ینعی   ) ریهش ثدحم  هس  دیوگیم : هدرک و  تبث  میزیرب » ناماهکشم 

ۀنیدـم خـیرات  رد  نومـضم  نیمه  اـب  يرگید  تیاور  نینچمه  ۀـعافر ، نب  رمع  قیرط  زا  رکاسع ج7ص211  نبا  قشمد  ۀـنیدم  خـیرات  ( 3)
. هدروآ سیق  نب  ورمع  قیرط  زا  قشمد ج7ص213 

خیرات قیحـسلا /  برتلا  يوس  وشنأ  اذإ  ٍداسو  نم  دّسوأ  ام  یتح  و  ِقیدـص *  نم  یل  ام  یندألا و  یلع  اّلک  ُترـص  یتح  َرمخلا  ُتبرـش  ( 4)
رجح ج2ص291. نبا  ۀباصالا  رکاسع ج7ص346 ، نبا  قشمد  ۀنیدم 

... يذمرت ج1ص167 و عماج  لبنح ج2ص71 ، دمحا  دنسم  ۀجام ج2ص174 ، نبا  ننس  دوواد ج2ص166 ، یبا  ننس  ( 5)
68 ، 63 ، 60 ، 59 دمحا ج5ص56 ، دنسم  ( 6)

! داسجا ندرک  هراپ  هکت و  رب  هیواعم  نامرف 

، رماع نب  هّللا  دبع  دنداتسیا . وا  شعن  رس  رب  هتفر  رماع  نب  هّللا  دبع  هیواعم و  دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  هاپـس  زا  لیدب ، نب  هّللا  دبع  یتقو 
زاب ار  شتروص  تفگ : هیواعم  درک . ترفغم  بلط  شیارب  هدرتسگ و  وا  تروص  رب  ار  شیوخ  هماـمع  دوب ، لیدـب  نب  هّللا  دـبع  تسود  هک 

وت هب  ار  نآ  یتقو  ام  نک ، زاـب  ار  شتروص  تفگ  هیواـعم  ینک ! هلثم  ار  وا  تشاذـگ  مهاوخن  مراد  ندـب  رد  ناـج  اـت  ادـخب  هن  تفگ : نک .
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(1 . ) مینکیمن شاهلثم  رگید  میدیشخب 
هیرظن نید و  رب  ار  هک  ره  دوب : هتفگ  دایز  هب  شایبتک  تاروتسد  رد  هیواعم  دسیونیم : ربحملا  رد  يدادغب  رفعج  وبا  فورعم  سانـشبسن 

(2 . ) نک هراپ  هکت و  هلثم و  ار  شدسج  شکب و  یتفای  یلع 
و تسین . زیاج  مه  گس  یتح  ناویح و  ندرک  هلثم  یتح  هک  دهد  یم  نینموم  داسجا  ندرک  هراپ  هکت و  هلثم و  رب  روتسد  یلاح  رد  هیواعم 

هراپ هکت  هلثم و  زا  یهن  ثیدح  ( 3 !) تسا هدومرف  تنعل  دنک  هراپ  هکت  هلثم و  ار  یناویح  شعن  هک  ار  یسک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
، يراصنا دیزی  نب  هّللا  دـبع  رمع ، نبا  سنا ، مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  قیرط  زا  تسا ، هدـمآ  یئاور  قیرط  نیدـنچ  زا  شعن ، ندرک 

یبا نبا  نب  ییحی  يراصنا ، بویا  وبا  طرق ، نب  ذئاع  ریمع ، نب  مکح  هبعش ، نب  ةریغم  نیصح ، نب  نارمع  دلاخ ، نب  دیز  بدنج ، نب  ةرمس 
دمحا دنسم  یقهیب و  يربکلا  ننس  دواد و  یبا  ننس  ملـسم و  حیحـص  يراخب و  حیحـص  رد  نانآ  ثیداحا  و  رکب . یبا  تنب  ءامـسا  و  ریثک ،

(4 . ) تسا هتشاگن  جرد و  یناربط  مجعم  لبنح و 
*****

دیدحلا ج1ص486 یبا  نبا  حرش  نیفص ص277 ، ( 1)
يدادغب ص479 رفعجوبا  ّربحملا  ( 2)

ۀلثملا نم  هرکی  ام  باب  يراخب  حیحص  ریبکلا ج1ص78 ، ریسلا  ۀیارلا ج3ص120 ، بصن  ( 3)
21 یلعیز ج3ص118 - ۀیارلا  بصن  ( 4)

! شوگ رد  غاد  برس  نتخیر  هیواعم : مسَق 

تکرش نیفص  گنج  رد  هک  دوب  یباحصا  هلمج  زا  تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  هک  یثیللا  ةرق  نب  ریمع  دیوگیم : يدوراب 
هب رگا  درک  دای  دـنگوس  مسق و  هیواعم  هک  یئاج  ات  دادیم  جرخ  هب  لمع  تدـش  یتخـسرس و  نایماش  هیواعم و  هیلع  گنج  رد  دنتـشاد و 

! دزیرب شیاهشوگ  رد  هتخادگ  برس  دتفیب  شگنچ 
یلاع لداع و  یباحـص  شوگ  رد  دزیرب !؟ یناملـسم  شوگ  رد  هتخادـگ  برـس  دروخب  مسق  ناـسنا  هک  تسا  اور  مالـسا  تعیرـش  رد  اـیآ 

!؟ تسا هدوبن  هیواعم  ياهسوه  اهتعدب و  وریپ  هک  یماقم 
*****

رجح ج3ص35 نبا  هباصالا 

! ناگدرم نفد  زا  هیواعم  يریگولج 

هاپس رد  هک  ۀیلعلا ، نب  ثراح  نب  میعن  شیومع  رـسپ  دش ، هتـشک  نیفـص  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  هاپـس  زا  ۀیلعلا ، نب  بیهـص  نب  میعن  یتقو 
: تفگ تفر و  هیواعم  شیپ  دوب ، هیواعم 

نامثع ادخ  هب  دنرادن ! ندش  نفد  قح  نوچ  مینکیمن  ناشنفد  تفگ : منک . شنفد  ات  شخبب  نم  هب  ار  وا  تسا ، نم  يومع  رسپ  هتـشک  نیا 
. تسویپ مهاوخ  نانآ  هب  هدرک  كرت  ار  وت  ای  منک  شنفد  هدب  هزاجا  ای  هک  درک  دیدهت  هنایفخم ! رگم  مینک  نفد  میتسناوتن  اهنآ  سرت  زا  ار 

رایتخا دوزفا : و  یهاوخیم ! تیومع  رـسپ  نفد  يارب  هزاجا  نم  زا  ینکیمن و  ناشنفد  ینیبیم  ار  برع  ریاـشع  ياـسؤر  وت  تفگ : هیواـعم 
. درک نفد  ار  شیومع  رسپ  شعن  تفر و  ثراح  نب  میعن  نکن . یهاوخیم  نک  شنفد  یهاوخیم  يراد ،

*****
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دیدحلا ج1ص489 یبا  نبا  حرش  يربط ج6ص14 ، خیرات  نیفص ص293 ، باتک 

! ثیدح رشن  زا  هیواعم  يریگولج 

دیـشاب رذح  رب  تفگ : یم  دناوخیم و  ثیدح  هیواعم  هک  مدینـش  مدوخ  دیوگیم : رماع  نب  هّللا  دبع  دسیونیم : شدنـسم  رد  لبنح  دمحا 
زین ینزم  جاـجحوبا  ار  بلطم  نیمه  ( 1 . ) دوب لوادـتم  رمع  هرود  رد  هک  اهثیدـح  نآ  رگم  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ثیداـحا  زا 

(2 . ) تسا هدومن  تیاور 
رت هتسیاش  ثیدح  نایب  لقن و  رد  نم  زا  وت  دیوگیم : صاع  نب  رمع و  نب  هّللا  دبع  هب  فون  تسا : هتـشون  كردتـسم  رد  يروباشین  مکاح 

نایب لقن و  زا  ار  ام  نایاورنامرف ، ماّکح و  ینعی  اهنیا ، دـیوگیم : شباوج  رد  صاـع  نب  ورمع  نب  هّللا  دـبع  یئادـخ . ربماـیپ  راـی  وت  یتسه ،
ار تندرگ  ياهدرک  نایب  لقن و  ثیدح  هک  منک  ادـیپ  عالطا  رگا  داد  ماغیپ  رمع  نب  هّللا  دـبع  هب  هیواعم  نینچمه  ( 3 !) دناهدرک عنم  ثیدح 

(4 !) دز مهاوخ 
*****

دمحادنسم ج5ص66 ( 1)
. نارگید ملسم ج3ص94 و  زا  دنس  ود  هب  لامکلا ج15ص146  بیذهت  ( 2)

مکاح ج4ص486. كردتسم  ( 3)
محازم ص248 نبا  نیفص  باتک  ( 4)

! مارح ياه  سابل  ندیشوپ 

دزن یگدـنیامن  هب  دـسا  ینب  هلیبـق  زا  یکی  دوسا و  نب  ورمع  يدـعم و  نب  مادـقم  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  دـلاخ  قیرط  زا  دواد  وبا 
هماج ندیـشوپ  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ینادیم  اـیآ  مسق  ادـخب  ار  وت  تفگ : هیواـعم  هب  مادـقم  دـنتفر . نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم 

. يرآ داد : باوج  هیواعم  تسا ؟ هدرک  یهن  یمشیربا 
یهن نآ  رب  ندش  راوس  هدنرد و  تاناویح  تسوپ  ندیـشوپ  زا  هللاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ینادیم  ایآ  مسق  ادـخب  ار  وت  تفگ : مادـقم 

وت تسد  زا  هک  مدیمهف  الاح  تفگ : هیواعم  ماهدید ! هیواعم  يا  وت  هناخ  رد  ار  اهنیا  همه  نم  مسق  ادـخب  تفگ : يرآ . تفگ : تسا ؟ هدرک 
! مرادن یئاهر  مادقم  يا 

*****
دواد ج2ص186 یبا  ننس 

! جح مایا  رد  رطع  لامعتسا 

دندیـسر يوط  يذ  هب  هکیماگنه  دـنتفر . هکم  هب  قافتا  هب  دـندمآ و  باطخ  نب  رمع  دزن  یهورگ  اب  هیواعم  هک  هدرک  تیاور  كرابملا  نبا 
یم جح  يارب  امش  تفگ : تفرگ و  مشخ  يو  رب  رمع  ماگنه  نیا  رد  دیسر . یم  ماشم  هب  شوخ  يوب  نآ  زا  هک  دیشوپ  ار  يا  هماج  هیواعم 

ما هدیشوپ  نیا  يارب  ار  وبشوخ  ياهسابل  نیا  نم  تفگ : هیواعم  دیـشوپ ؟ یم  وبـشوخ  ياه  هماج  دنوادخ  ياهرهـش  نیرتگرزب  رد  دیور و 
! منک تاقالم  ار  دوخ  نادنواشیوخ  هک 

هبیبح ما  رب  نم  تفگ : هیواعم  دـنک ؟ یم  تیذا  ار  ام  تسیک  نیا  تفگ : سپـس  درک و  مامـشتسا  یـشوخ  يوب  هکم  رد  رمع  هتفگ : قئافرد 
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! دنشاب رود  لمجت  زا  دولآ و  رابغ  دیاب  جاجح  تفگ : رمع  دیناشوپ . نم  رب  ار  هماج  نیا  درک و  رطعم  ارم  وا  مدش و  لخاد 

! زامن رد  هللا  مسب  ریبکت و  كرت 

نیلوا هک  دـنک  یم  تیاور  دـیبع  وبا  دوب . هیواـعم  درک  كرت  ار  ریبـکت  هک  یـسک  نیلوا  تسا : هدرک  تبث  نینچ  هریره  وبا  لوق  زا  یناربـط 
ار ریبکت  هک  یسک  نیلوا  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  بیـسم  نب  دیعـس  قیرط  زا  هبیـش  یبا  نبا  دوب . دایز  درک  كرت  ار  نآ  هک  یـسک 

هیواعم زا  يوریپ  هب  ار  نآ  دایز  اریز  درادـن ، تافانم  یلبق  تیاور  اـب  نیا  دـسیونیم : يراـبلا  حـتف  رد  رجح  نبا  ( 1 . ) دوب هیواـعم  درک  مک 
(2 . ) نامثع زا  دیلقت  هب  هیواعم  تسا و  هدرک  كرت 

يادص هب  شزامن  رد  دناوخ و  زامن  هنیدم  رد  هیواعم  هک : هدرک  تبث  کلام  نب  سنا  لوق  زا  ار  تیاور  نیا  مالا  باتک  رد  یعفاش  نینچمه 
یتقو و  دناوخن . ار  يدعب  هروس  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  یلو  دمح . هروس  سپس  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب  ندناوخ  هب  درک  عورـش  دنلب 

ره زا  دـندوب  هدینـش  ار  نآ  هک  ینارجاهم  همه  داد  مالـس  ار  شزامن  یتقو  درک . مامت  ار  شزامن  اـت  تفگن  ریبکت  تفر  دوجـس  عوکر و  هب 
(3 (!؟ يدرک شومارف  ای  يدیدزد  ار  زامن  زا  یئزج  هیواعم ! يآ  هک  دنتشادرب  گناب  وس 

*****
یناعم حرش  یناقرز ج1ص145 ، أطوملا  حرـش  راطوالا ج2ص266 ، لین  یطویـس ص134 ، ءافلخلا  خیرات  يرابلا ج2ص215 ، حـتف  ( 1)

راثآلا ج1ص220
راطوالا ج2ص266 لین  دمحا ج5ص597 ، دنسم  رجح ج2ص215 ، نبا  يرابلا  حتف  ( 2)

هللا مسب  زامن و  تاریبکت  هرابرد  تنس  لها  تارظن  زا  رتشیب  عالطا  يارب  راخزلا ج1ص249 ؛ رحب  یعفاش ج1ص93 و94 ، مالا  باتک  ( 3)
. دییامرف هعجارم  ریدغلا ج10ص286  باتک  هب  مرکا  ربمایپ  تنس  نیا  هب  هیواعم  ییانتعا  یب  میحرلا و  نمحرلا 

! مالسا يرفیک  نیناوق  زا  یکی  كرت 

هکنیا زا  شیپ  دزد  نیرخآ  دـننک . عطق  ار  ناشتـسد  داد  روتـسد  دـندروآ . هیواعم  شیپ  ار  دزد  دـنچ  دناهتـشون : ناخروم  رگید  يدروام و 
(1 . ) دنکن عطق  ار  شتسد  ات  درک  اضاقت  هیواعم  زا  راعشا  نآ  نمض  رد  و  دناوخ ، رعش  تیب  دنچ  دننک ، عطق  ار  شتسد 

ءزج مه  ار  راک  نیا  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ : دزد  نآ  ردام  ماهدیرب ؟ ار  تیاقفر  تسد  هکنآ  لاح  منک ، هچ  وت  اب  هک  دیـسرپ  وا  زا  هیواعم 
زا هک  مالـسا  خـیرات  رد  دوب  يراب  نیلوا  نیا  و  درک . اهر  ار  دزد  نآ  هیواعم  هجیتن ، رد  ینکیم . هبوت  اهنآ  زا  هک  هدـب  رارق  تناهانگ  یقاـب 

(2 . ) دشیم رظنفرص  یمالسا  يازج  نوناق  يارجا 
: دیامرف یم  هک  درک  تفلاخم  نآرق  حیرص  صن  اب  ًانلع  شیوخ  راک  نیا  اب  هیواعم 

(38/ هدئام . ) دینک عطق  ار  دزد  نز  درم و  تسد  ینعی  امُهَیِْدیَأ . اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  َو 
*****

اهنیُبی ًالاکن  یقلت  نأ  كِوفعب  اهُذیعُأ  نینمؤملا  َریمأ  ینیمی  ( 1)
اهنیشی ًابیع  ُءانسحلا  ُمدعت  اهُرتس و ال  ّمت  ول  َءانسحلا  تناک  يدی 

اهنیمی اهتقراف  یلامش  ام  اذإ  ًۀبیبح  تناک  ایندلا و  یف  ریخ  الف 
يراوتکس ص164. ةرضاحم  ریثک ج8ص136 ، نبا  خیرات  ۀیناطلسلا ص219 ، ماکحالا  ( 2)

! نایفسوبا هب  هدازانز ، دایز  ندرک  قحلم 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 202 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدـلک نب  ثراح  دـش و  رامیب  ناقهد  درک . یم  یگدـنز  رکـسک  دوردـنز  رد  هک  دوب  ناریا  ناناقهد  زا  یکی  هب  قلعتم  هیمـس ، دایز ، رداـم 
هیمس زین  هدلک  نب  ثراح  دیشخب . وا  هب  ار  هیمـس  نامرد ، نآ  شاداپ  هب  ناقهد  و  درک ، نامرد  ار  وا  ات  دندروآ  شنیلاب  هب  ار  یفقث  کشزپ 

اب ار  دیبع  شردپ  دـش  گرزب  یتقو  دـمآ و  دوجوب  جاودزا  نیا  زا  دایز  تشاد و  مان  دـیبع  هک  دروآ  رد  شیوخ  یمور  مالغ  جاودزا  هب  ار 
. تشاد مچرپ  یمسر و  لحم  هک  دش  فئاط  فورعم  ياههشحاف  زا  هیمس  شردام  و  تخاس . دازآ  مهرد  رازه  تخادرپ 

لد رد  ار  داـیز )  ) وا هفطن  یـسک  هچ  منادیم  نم  ادـخ  هب  تفگ : رمع ، تفـالخ  ناـمز  رد  نایفـس ، وبا  دنـسیونیم : رکاـسع  نبا  رمع و  وبا 
هب صاع  ورمع  متسب .) هیمس  شردام ، لد  رد  ار  وا  هفطن  نم  تسا : هدمآ  هنوگنیا  نایفـسوبا  نخـس  رگید  ربخ  رد   ) تسا هتـشاذگ  شردام 
رد نایفـسوبا  درک . دـهاوخ  رفیک  ار  وت  گنردیب  دونـشب  وت  زا  ار  نیا  باطخ  نب  رمع  رگا  هک  ارچ  نایفـس ! وبا  يا  شاب  تکاس  تفگ : وا 

برح نب  رخـص  رمع ) ینعی   ) دزاسیم نمـشد  يامن  تشگنا  ارم  هک  دوبن  یـسک  نآ  زا  سرت  رگا  ادخب  دیوگ : یم  رعـش  تیب  دنچ  نمض 
دایز هک   ) فیقث هلیبق  اب  هک  تشذـگ  یتدـم  تشادیمن . موتکم  ار  وا  هرابرد  نخـس  تخاسیم و  نشور  ار  داـیز  عضو  نایفـس ) وبا  ینعی  )

. دنیامن بوسنم  شیوخ  هب  ار  دایز )  ) ملد هراپ  متـشاذگ  مدرک و  ندرک ) ارادم  ندرک . يراتفرـشوخ  ادخهد = ) هلماجم دوب ) نآ  هب  بوسنم 
(2 . ) دزاس بوسنم  شیوخ  هب  ار  دایز  ات  تشاداو  ار  هیواعم  نایفس ، وبا  نانخس  نیمه  ( 1)

نادنزرف تسا : هدومرف  ررقم  ( 3) هللادنع طسقأ  وه  مهئابال  مهوعدأ  هفیرش : هیآ  اب  هک  دیجم  نآرق  حیرـص  روتـسد  فالخ  رب  هیواعم  يرآ ،
دنزرف دیاب  هک  ( 4) رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دلولا  هلا : هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  فالخ  رب  زین  دنوش و  هدناوخ  ناشناردـپ  مان  هب 

هب يا  هشحاف  نز  زا  هک  ار  دایز  دومن ؛ درط  نارابگنـس و  هب  موکحم  ار  راکانز  دومن و  مـالعا  یمـسر  دـنزرف  ار  یعرـش  يرتسبمه  شارف و 
هک یلاح  رد  ! ) داد تیاضر  باستنا  نیا  هب  زین  دایز  داد و  تبسن  وا  هب  درک و  مالعا  نایفسوبا  دنزرف  دوب ، دیبع  يو  ردپ  دوب و  هدمآ  دوجو 

رصنع نینچ  کی  زا  ات  راکانز ،) صخش  هن  داد  تبسن  یعرـش  ردپ  هب  دیاب  ار  انز  دنزرف  مالـسا  تاروتـسد  ساسا  رب  تشذگ  هک  روطنامه 
(5 . ) دیامن هدافتسا  ءوس  تخانش ) یم  یبوخ  هب  ار  ناشیا  کی  کی  هک   ) ناشنایعیش ربمایپ و  نادناخ  هیلع  رب  يراوخ  نوخ  دیلپ و 

لمع نیا  دیمهف  یم  مدرم  زا  سکره  هکنیا  اب  دروآرد و  ارجا  هب  دیدجت و  مالـسا  رد  ار  نآ  هیواعم  هک  دوب  یلهاج  تعدب  نیتسخن  نیا  و 
تاداس و زا  رفن  نارازه  هرخالاب  و  داد ، یمن  اهنادـب  يرثا  بیترت  درک و  یمن  یئانتعا  هیواعم  اما  درک ، یم  شنزرـس  ار  هیواعم  هئطخت و  ار 

. تشک هدازانز  دایز  تسد  هب  ار  تیب  لها  نایعیش 
*****

يداعألا نم  ّیلع  ای  یناری  ٍصخش  فوخ  ول ال  هَّللا  امأ و  ( 1)
ِدایز نع  ۀلاقملا  نکت  مل  ٍبرح و  ُنب  ُرخص  هرمأ  رهظأل 

داؤفلا َرمث  ُمهیف  یکرت  ًافیقث و  یتلماجم  تلاط  دق  و 
دیرفلا ج3ص3. دقعلا  رکاسع ج5ص410 ، نبا  خیرات  باعیتسالا ج1ص195 ، ( 2)

هیآ 5 بازحا  هروس  ( 3)
ننس يذمرت ج1ص150 و ج2ص34 ، ننس  اضرلا ج1ص471 ، باتک  ملسم  حیحـص  ضئارفلا ج2ص199 ، باتک  يراخب  حیحـص  ( 4)

یقهیب ج7ص402و412. ننس  دوواد 3101 ، یبا  ننس  یئاسن ج2ص110 ،
ریدغلا ج10ص308. ریثا ج3ص220 ، نبا  لماک  رکاسع ج5ص409 ، نبا  خیرات  دیرفلادقع ج3ص2 ، ( 5)

! يراوخابر ندرمش  لالح  هیواعم و 

شزرا زا  شیب  یغلبم  هب  ار  هرقن  ای  الط  زا  یفرظ  هیواعم  هک : دناهدرک  تبث  نینچ  راسی  نب  راطع  قیرط  زا  ناثدحم  رگید  یئاسن و  کلام و 
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تمیق هب  دـیاب  طقف  ار  اـهزیچ  نینچ  دومرف  هک  ماهدینـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  تفگ : وا  هب  ءادرد  وبا  تخورف . نآ  نزو 
. تخورف نآ  نزو 

. درادن یلاکشا  نم  رظن  هب  اما  تفگ : هیواعم 
راهظا ار  دوخ  یـصخش  رظن  وا  مناوخیم و  شیارب  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثیدـح  نم  درک ؟ دـیاب  هچ  هیواـعم  اـب  تفگ : ءادرد  وبا 

(1 !!! ) درادیم
مئانغ دوب . هدنامرف  هیواعم  میدوب و  هتخادرپ  اهیشک  رکشل  زا  یکی  هب  دناهدرک : تبث  نینچ  ثعشالا  یبا  قیرط  زا  ناثدحم  رگید  ملـسم و 

. دشورفب مدرم  نایم  میسقت  ماگنه  هب  ار  نآ  داد  روتسد  یکی  هب  هیواعم  دوب . يا  هرقن  یفرظ  نآ  نایم  رد  میدروآ . گنچ  هب  رایسب 
ربمایپ زا  نم  تفگ : هتـساخرب  دیـسر . تماص  نب  ةدابع  هب  ربخ  دندرک . رتدایز  ار  تمیق  دنتـساخرب و  تباقر  هب  نآ  يرادیرخ  رـس  رب  مدرم 
روطب دـیاب  مدـنگ ... اب  ار  مدـنگ  ای  هرقن  اب  ار  هرقن  ای  دـننکیم  هلماعم  الط  اب  ار  الط  یتقو  دومرف  یم  هک  مدینـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

دـشورفب ای  درخب  رتشیب  هب  هک  ره  دشاب و  ینزو  مه  يربارب و  ساسا  رب  هلماعم  دیاب  دننک و  هلدابم  يواسم  رادـقم  هب  فرط  ره  زا  ياپایاپ و 
. دشاب هدرک  يراوخابر 

: درک قطن  نینچ  هتـساخرب  دیـسر . هیواعم  هب  ربخ  دنداد . سپ  دـندوب  هتفرگ  ار  هچنآ  مدرم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  ندینـش  رثا  رب 
لایخ هچ  میاهدینـشن  يو  زا  میدوب  شرـشاعم  میدیدیم و  ار  ادخ  ربمایپ  هک  ام  هک  دـننکیم  لقن  یثیداحا  ادـخ  ربمایپ  نابز  زا  هک  ینادرم 

!؟ دننکیمن تقد  ارچ  دناهدرک و 
مینکیم رـشن  لقن و  میاهدینـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  هچنآ  دوزفا : تفگ و  زاب  ار  ثیدح  نامه  هتـساخرب  تماص  نب  ةدابع 

(2 . ) دیاین ششوخ  هیواعم  هچ  رگ 
رد هک  دنوش . یم  تفای  تنـس  لها  بتک  زا  يرایـسب  رد  يراوخابر  هلاسم  رد  هیواعم  اب  تماص  نب  ةدابع  تفلاخم  رب  ینبم  هباشتم  تایاور 

(3 . ) مینک یم  ءافتکا  اهنآ  دانسا  رکذ  هب  اجنیا 
لیالد نایم  رد  دنرادن . نآ  دروم  رد  یکش  چیه  دنتسه و  قفتم  نآ  تمرح  رب  نیقیرف  هک  هتسناد  یم  لالح  ار  يراوخابر  یلاح  رد  هیواعم 

رد ربق  زا   ) دـنروخ ابر  هک  یناسک  نآ  مینک " : یم  لقن  دـیجم  هللا  مالک  زا  هیآ  کـی  اـهنت  دراد ، دوجو  يراوخاـبر  تمرح  رب  هک  یناوارف 
دنیوگ هک  دنتفا  تشز  لمع  نیا  رد  ببـس  نیدب  نانآ  و  هدـش . هناوید  طّبخم و  ناطیـش  هسوسو  هب  هک  نآ  دـننام  هب  زج  دـنزیخنرب  تمایق )

(4 . "  ) هدرک مارح  ار  ابر  لالح و  ار  تراجت  ادخ  هکنآ  لاح  تسین  ابر  تراجت و  نیب  یقرف 
*****

یقهیبلا ننـس  یئاـسنلا ج7ص279 ، ننـس  ّمُألا ج7ص23 ، باـتک  هیـشاح  رد  یعفاـشل  ثیدـحلا  فـالتخا  کـلام ج2ص59 ، أّـطوم  ( 1)
ج5ص280.

یبطرقلا ج3ص349. ریسفت  یقهیبلا ج5ص277 ، ننس  ملسم ج5ص43 ، حیحص  ( 2)
رکاسع نبا  خیرات  رکاسع ج7ص206 ، نبا  خـیرات  یقهیبلا ج5ص278 ، ننس  یئاسنلا ج7ص277 ، ننـس  دمحأ ج5ص319 ، دنـسم  ( 3)

ۀباغلا ج3ص106. دسُأ  باعیتسالا ج2ص412 ، و  لاّمعلا ج13ص554 ، زنک  رکاسع ج7ص78 ، نبا  خیرات  ج7ص212 ،

. دییامرفب هعجارم  ریدغلا ج10ص264  باتک  هب  دیناوت  یم  يراوخابر  تمرح  لیالد  زا  رتشیب  عالطا  يارب  ، 275/ هرقب ( 4)

! دناوخیم مامت  رفس  رد  ار  زامن  هیواعم 

دصق هب  هیواعم  هک  یماگنه  دیوگیم : دناهدرک . تبث  ریبز  نب  هّللا  دبع  نب  دابع  قیرط  زا  یتیاور  حیحـص  يدنـس  اب  لبنح  دمحا  یناربط و 
. دناوخ تعکر  ود  میدناوخ و  وا  يزامنشیپ  هب  ار  رهظ  زامن  میتفر . هکم  هب  شهارمه  دش  دراو  هنیدم )  ) ام رهش  هب  جح 
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رـسپ رب  سکچیه  دـنتفگ : دـنتفر و  وا  شیپ  هتـساخرب  ناـمثع  نب  ورمع  مکح و  نب  ناورم  دـناوخ  یتعکر  ود  ار  رهظ  زاـمن  هیواـعم  یتـقو 
هکم رد  وا  ینادیمن  رگم  دـنتفگ : هدـش ؟ هچ  رگم  دیـسرپ : تسا . هتفرگن  هدرخ  یتفرگ  هدرخ  وا  رب  هک  یتـشز  نینچ  هب  ناـمثع )  ) تیومع

. دناوخیم مامت  ار  زامن 
یتعکر ود  تروص  نیمه  هب  رمع  رکبوبا و  اب  هلاو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  نم  دناوخیم ؟ يرگید  زرط  وا  رگم  امـش ! رب  ياو  تفگ :
هیواعم هجیتن ، رد  یشاب . هتفرگ  بیع  وا  رب  ینک  لمع  وا  فالخ  رب  رگا  دناوخیم و  مامت  ار  زامن  نامثع )  ) تیومع رسپ  دنتفگ : ماهدناوخ .

. دناوخ یتعکر  راهچ  ار  نآ  دوب - ام  زامنشیپ  و  داتسیا - رصع  زامن  هب  یتقو 
دمحا ج5ص58. دنسم  دنس :

! دناوخ یم  هبنشراهچ  ار  هعمج  زامن  هیواعم 
هدام ناویح ، نیا  هک  تفگ  وا  هب  یقـشمد  يدرم  دـمآ ، قشمد  هب  يرتش  رب  راوس  نیفـص ، ياهدربن  زا  تشگزاـب  رد  هفوک  یلاـها  زا  يدرم 

ياعدـم تاـبثا  يارب  یقـشمد  درم  دنتـشاد . هضرع  هیواـعم  رب  ار  ناـشیاوعد  دـناهتفرگ . نم  زا  نیفـص  گـنج  ياـنثا  رد  هک  تسا  نم  رتش 
. تسا يو  نآ  زا  رتش  هدام  نآ  هک  دنداد  تداهش  یگمه  هک  دروآ  دهاش  هاجنپ  شیوخ 

رن رتش  نآ ، تفگ : یفوک  درم  دـهد . لیوحت  یقـشمد  درم  هب  ار  رتش  نآ  داد  روتـسد  درک و  رداص  یفوک  درم  هیلع  يأر  هیواعم  هجیتن ، رد 
یفوک درم  نآ  لابند  هب  ار  یـسک  هنایفخم  دنتفر ، شروضح  زا  یگمه  یتقو  هدش . رداص  هک  تسا  یئار  نیا  تفگ : هیواعم  هدام . هن  تسا 

. دومن یکین  وا  هب  تخادرپ و  يو  هب  ار  نآ  ياهب  ربارب  ود  و  داد ؟ شزرا  رادقم  هچ  شرتش  دیسرپ  وا  زا  دمآ  هک  یتقو  داتسرف .
و دراذگیمن ! قرف  هدام  رن و  رتش  نیب  ناشیکی  هک  دش  مهاوخ  وربور  يو  اب  یهاپـس  رازه  دـصکی  اب  نم  وگب  یلع  هب  تفگ : هیواعم  سپس 

گنج ماگنه  هب  و  دـناوخ ! هعمج  زامن  اهنآ  اب  هبنـشراهچ  زور  دربیم ، نیفـص  هب  ار  اهنآ  یتقو  هک  دـندوب  هیواعم  عیطم  رادربنامرف و  نانچ 
اب ار  رسای  رامع  هک  تسا  یلع  تفگ : هک  دنتـشاد  رواب  ار  صاع  نب  ورمع  نخـس  دندربیم و  شیوخ  رـس  يالاب  رب  ار  وا  دندوب و  شعیطم 
رب نداتـسرف  تنعل  هک  دیـشک  اجنادب  هیواعم  زا  ناشتعاطا  یگدرپسرـس و  راک  و  تسا . هتـشک  هداد و  نتـشک  هب  دوخ  يرای  هب  شندـناشک 

. دندادیم همادا  گرم  يریپ و  ات  دنتخادرپیم و  نآ  هب  یکدوک  زا  دنتخاس و  رمتسم  ياهیور  تنس و  ار  یلع 
*****

ریدغلا ج10ص279. بهذلا ج2ص72 ، جورم 

! هیواعم تایانج  زا  یکی  دیزی  يارب  يریگ  تعیب 

رهق دادبتـسا  کی  طاسب  تسـشن و  تنطلـس  هب  هک  زور  نامه  زا  هیواعم  تسا . دـیزی  يارب  يریگتعیب  هیواعم  تایانج  اـه و  ملظ  زا  یکی 
ار يوـما  تموـکح  دریگب و  تعیب  شیارب  دزاـس و  شیوـخ  دـهعیلو  ار  دـیزی )  ) شرـسپ هک  دوـب  نیا  رکف  هب  درک . نـهپ  ار  نـیگنن  زیمآ و 
ار ناـگناگیب  درک و  یم  شـشخب  لذـب و  شناـکیدزن  هب  درکیم ، مهارف  ار  راـک  نیا  هنیمز  ماـمت  لاـس  تفه  دـنادرگ . رادـیاپ  یثوروم و 

یناطیـش فدـه  يارب  هتـسویپ  و  دومنیم . الم  رب  مه  یهاگ  درک و  یم  ناهنپ  ار  شیوخ  تین  یهاگ  ( 1 . ) تخاسیم برقم  دنواشیوخ و 
لعج دایز  مان  هب  ینامیپ  هیواـعم  و  درم . لاس 53  رد  دوب ، دـیزی  يدـهعتیالو  فلاخم  هک  دایز ، هکنیا  ات  دومن . یم  شالت  یعـس و  شیوخ 

هار تساوخیم  ( 2) هتفگ ینئادـم  هک  روطنامه  راک ، نیا  اب  و  دـشاب . یم  دـیزی  نآ  زا  هیواعم  زا  دـعب  تموکح  دوب  هدـمآ  نآ  رد  هک  درک 
. دیامن ناسآ  راومه و  ار  دیزی  يارب  يریگ  تعیب 

دوصقم نیا  يو  اما  دریگب ، تعیب  دیزی  يارب  هک  دش  داهنـشیپ  دوب  هدنز  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  هیواعم  هب  دـیوگیم : رمع  وبا 
(3 . ) درک راکشآ  مالسلا  هیلع  نسح  تشذگ  رد  زا  سپ  طقف  ار 

نیا میمـصت  و  دشاب ، مکاح  يو  زا  سپ  ات  دنیامن  تعیب  دیزی  شرـسپ  اب  هک  درک  توعد  ار  مدرم  هیواعم  لاس 56  رد  دسیونیم : ریثک  نبا 
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هب درک  عورـش  هیواعم  درم  دایز  یتقو  دیوگ : یم  ریرج  نبا  نینچمه  ( 4 . ) دوب هتفرگ  هبعـش  نب  ةریغم  ندوب  هدـنز  نامز  رد  رتشیپ و  ار  راک 
دیزی يدـهعتیالو  يارب  هک  تشون  هماـن  روشک  رـسارس  هب  و  يریگ ، تعیب  يارب  توعد  تاـغیلبت و  دـیزی و  يدـهعتیالو  راـک  نداد  بیترت 

(5 . ) دنریگب تعیب 
زا سپ  ات  درک . يریگ  تعیب  دـیزی  شرـسپ  يارب  روز  رز و  اب  مدرم ، هباحـص و  ناگرزب ، يوس  زا  دایز  رایـسب  ياهتفلاخم  دوجو  اب  هیواـعم 

. دهد همادا  مالسا  ماکحا  ندرب  نیب  زا  يراذگ و  تعدب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمشد  تفلاخم و  رد  ار  شـشور  هار و  شرـسپ  يو 
تعیب هب  روبجم  ار  ناشیا  ات  تشون ، ناگرزب  هباحـص و  شیوخ و  نانارمکح  هب  يرایـسب  ياـه  هماـن  شفدـه  هب  ندیـسر  روظنم  هب  هیواـعم 

(6 . ) دریگب تعیب  هعماج  ناسانشرس  هباحص و  زا  ات  تفر ، هکم  هب  لاس 50 و 56  رد  راب  ود  شدوخ  یتح  و  دنک .
مدرم داد  روتسد  داتسرف و  ياهمان  دوب ، هنیدم  رد  وا  رادناتـسا  هک  صاع ، نب  دیعـس  هب  هیواعم  هک  تسا  هدش  تبث  خیرات  رد  لاثم  ناونع  هب 

شرازگ وا  هب  دنیامن  یم  یهاتوک  هک  ار  یناسک  دننک و  یم  تعیب  تعرـس  هب  هک  ار  یناسک  مان  دنک و  توعد  دـیزی  اب  تعیب  هب  ار  هنیدـم 
رد هک  ره  داد و  ناشن  يریگتخس  دّدشت و  دومن و  تنوشخ  دناوخ و  ارف  دیزی  تعیب  هب  ار  مدرم  دیـسر  صاع  نب  دیعـس  هب  همان  یتقو  دهد .
ریبز نب  هللادـبع  نینچمه  مشاه و  ینب  نادـناخ  اصوصخم  مدرم و  رثکا  لاـح  نیا  اـب  داد . رارق  هلمح  دروم  دومنیم  یهاـتوک  ندرک  تعیب 

یئامن يراددوخ  رگا  دـش و  دـهاوخ  يرازگـساپس  ینک  تعیب  رگا  : " تشون ... رفعج  نب  هللادـبع  هب  هیواـعم  نینچمه  ( 7 . ) دندرکن تعیب 
(8!") تشگ یهاوخ  روبجم 

عیمطت باعرا و  دـیدهت و  اب  روآناقفخ و  یطیحم  رد  هک  دوشیم  نشور  یفارحنا  نیگنن و  تعیب  نآ  يارجام  هعلاطم  زا  هصـالخ  روط  هب 
دـنک و یم  دـیدهت  ار  یکی  دـیزی  يدـهعتیالو  تعیب  ماجنا  يارب  هیواعم  تسا . هتفرگ  تروص  هلیح  غورد و  ارتفا و  تمهت و  اـب  هوشر و  و 
سفنلا و فیعـض  ياهمدآ  نماد  رب  لوپ  دـنادرگیم و  شکلم  ار  یناتـسا  دزاسیم و  رادناتـسا  ار  کی  نآ  دـناسریم و  لتق  هب  ار  يرگید 
، هیواعم مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  همان  حلـص  قبط  رب  هک  دش  ماجنا  یلاح  رد  هناملاظ  يریگ  تعیب  نیا  دشاپیم . تسرپایند  هیامورف و 

. دوش راذگاو  نیملسم  هب  هفیلخ  نییعت  رایتخا  دنکن و  یفرعم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یسک  شدوخ  زا  دعب  هک : دوب  هتسب  نامیپ  دهع و  هیواعم 
*****

دیرفلادقع ج2ص302 ( 1)
دیرفلادقع ج2ص302 6ص170 ، جیربط خیرات  ( 2)

باعیتسالا ج1ص142 ( 3)
ۀیاهنلاو ج8ص79 ۀیادبلا  ( 4)

كولملاو ج5ص301 ممالا  خیرات  ( 5)
يربط خیرات  ۀسایـسلاو ج1ص148-163 و  ۀـمامالا  ناگرزب : هباحـص و  تفلاخم  تعیب و  نتفرگ  يارب  هکم  هب  هیواعم  نتفر  يارجاـم  ( 6)

یلامالا ص177، لیذ  ریثا ج2ص218-21 ، نبا  لـماکلا  دیرفلا ج2ص304-302 ، دقعلا  خـیراتلا ج2ص513 ، یف  لماکلا  ج6ص170 ،
ریدغلا ج10ص360-323 لئاسرلا ج2ص69 ، ةرهمج 

ۀسایسلا ج1ص146-144 ۀمامالا و  ( 7)
ۀسایسلا ج1ص147 ۀمامالا و  ( 8)

ةریغم هب  هیواعم  تاشرافس 

شیوخ یتموکح  زکرم  يوس  هب  يو  هکنیا  زا  شیپ  اما  تشاد . بوصنم  هفوک  تموکح  هب  ار  هبعـش  نب  ةریغم  هیواـعم ، دـسیون : یم  يربط 
هب هک  مراذـگ  نایم  رد  وت  اب  يدایز  ياـیاصو  ناوارف و  تاشرافـس  متـساوخ  یم  نم  تفگ : وا  هب  دـیبلط و  روضح  هب  ار  يو  دـنک  تمیزع 
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زیچ کی  هب  شرافس  زگره  اما  میامن ! یم  راذگ  او  تدوخ  مهف  هب  ار  نآ  لمع  و  منک . یم  يراددوخ  نآ  زا  وت  دایز  كرد  شنیب و  رطاخ 
: منک یمن  شومارف  ار 

بلط ترفغم  و  هاوخب . تمحر  دـنوادخ  زا  ناـمثع  يارب  هشیمه  و  نکن ، شومارف  ار  یلع  یئوگدـب  شهوکن و  زگره  لوا ، هلحرم  رد  وـت 
لباـقم رد  و  شاـبم . نادرگ  يور  هجو  چـیه  هب  ناـشیا  هراـبرد  يریگتخـس  یلع و  ناراـی  باحـصا و  یئوج  بیع  زا  مود ، هلحرم  رد  نک .

! نک ینابرهم  ناشیا  هب  امن و  کیدزن  دوخ  هب  ار  نامثع  نارادتسود 
یـسک ما و  هداد  ماجنا  اه  تیرومام  نارگید  يارب  وت  زا  لبق  مراد . اه  هبرجت  هنیمز  نیا  رد  و  ما ، هداد  ار  شیوخ  ناـحتما  نم  تفگ : ةریغم 

دنک یم  هولج  دنسپان  تیارب  نم  راک  ای  ینک و  یم  شیاتس  يدنـسپ و  یم  ای  لاح  درک ، یهاوخ  ناحتما  زین  وت  تسا ! هدرکن  شهوکن  ارم 
!!! درک مهاوخ  شیاتس  ار  وت  هللااشنا  هن  داد : خساپ  هیواعم  درک ! یهاوخ  تمذم  ارم  و 

*****
ریثا ج3ص202. نبا  يرجه ، لاس 51 ثداوح  يربط ج6ص108 

... هاگدید زا  هیواعم 

رسای رامع  هاگدید  زا  هیواعم 

هیلع هدومن و  ینمـشد  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  دینک  اشامت  ار  یـسک  دیهاوخیم  ناناملـسم ! دیوگیم : نیفـص  گنج  يانثا  رد  رـسای ، رامع 
ار شنید  هتساوخ  ادخ  یتقو  تسا و  هدرک  ینابیتشپ  ناکرشم  زا  تسا و  هدز  تسد  هناحلسم  زواجت  هب  ناناملـسم  هیلع  هدرک و  شالت  اهنآ 
هن مسق ! ادخب  هک  یلاح  رد  تسا  هدومن  یناملـسم  راهظا  مرکا و  ربمایپ  شیپ  هدمآ  وا  دهد  يرای  ار  شربمایپ  دـنادرگ و  نایامن  تیامح و 

رادتسود ناناملسم و  نمشد  وا  هک  میتسنادیم  مسق  ادخب  تفر  ایند  زا  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  هدرک و  نینچ  سرت  زا  هکلب  لیم ، يور  زا 
؟ تسا هدوب  ناراکهبت 

ادخ نید  لعـشم  هک  تسا  یناسک  زا  اریز  دیگنجب ، وا  اب  و  دنک . شتنعل  ادخ  دـینک : تنعل  ار  وا  نیا  ربانب  تسا . هیواعم  صخـش ، نآ  ناه !
. دننکیم ینابیتشپ  ار  ادخ  نانمشد  هتخاس و  شوماخ  ار 

*****
ریثألا ج3ص136. نبال  لماکلا  نیفص ص240 ، باتک  يربطلا ج6ص7 ، خیرات 

رکب یبا  نب  دمحم  هاگدید  زا  هیواعم 

ینوعلم وت  رخص ...! رسپ  هیواعم  هتـشگ  هارمگ  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  زا  میحرلا . نمحرلا  هّللا  مسب  دسیونیم : هیواعم  هب  رکب  یبا  نب  دمحم 
دیاهدومن شالت  مالسا  یئادخ  لعشم  ندرک  شوماخ  يارب  دیاهدیچ و  هئطوت  ادخ  نید  دض  رب  هتسویپ  تردپ  وت و  یهگناو  نوعلم ، دنزرف 
شنیـشناج وت  درُم و  راک  نیا  لاح  رد  تردپ  دیاهتـسب و  لئابق  اب  اهنامیپ  دیاهدرک و  جرخ  اهلوپ  و  دـیاهدروآ ، درگ  اههاپـس  هار  نیا  رد  و 

هدنامیقاب نامه  دناهتخاس  هاگهیکت  ار  وت  هتـشگ و  هدنهانپ  وت  هب  هک  نانامه  بلطم ، نیا  رب  وت  هیلع  مهاوگ  و  شراک . هدنهد  همادا  يدش و 
. دنتسه وت  اب  وت و  هانپ  رد  هک  ادخ  ربمایپ  ناهاوخدب  فالتخا و  قافن و  نارس  مجاهم و  كرشم و  لئابق 

*****
يا هماـن  نینچمه  لـئاسرلا ج1ص542 و  ةرهمج  دیدحلا ج1ص283 ، یبأ  نبا  حرـش  نیّفـص ص132 ، باتک  بهذلا ج2ص59 ، جورم 

دیدحلا ج2ص32. یبا  نبا  حرش  يربط ج6ص58 و  خیرات  رد  رگید 
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سابع نبا  هاگدید  زا  هیواعم 

لذارا ناگیامورف و  زا  یعمج  بلاطیبا  نب  یلع  هیلع  گنج  رد  هدید  راوخ  رگج  نز  رسپ  دیوگیم : نینچ  یقطن  رد  نیفص  رد  سابع ، نبا 
همه رد  هک  يا  يردـب  تسا  هدـناوخ  زامن  وا  اب  هک  یـسک  نیلوا  ادـخ و  ربماـیپ  داـماد  ومع و  رـسپ  هیلع  گـنج  رد  دـنیوا ، راکددـم  ماـش 

. دـناهدوب تسرپ  تب  كرـشم  ود  نامز  نآ  رد  نایفـس  وبا  هیواـعم و  و  تسا ، هدوب  ادـخ  لوسر  هارمه  روآتلیـضف  راـختفا و  رپ  ياـهدربن 
بلاطیبا نب  یلع  هتـشگ  یتسه  رب  تنطلـس  راوازـس  هدروآ و  روهظ  هب  هطلـس و  تحت  یئاهنت  هب  ار  یتسه  هک  دنگوس  یئادخ  هب  هک  دینادب 
شربمایپ ادـخ و  دـنتفگ : یم  نایفـس  وبا  هیواعم و  و  دـنیوگیم . تسار  شربماـیپ  ادـخ و  تفگ : یم  یلع  دـیگنجیم ، ادـخ  لوسر  هارمه 

نآ رد  شیاـهتیعقوم  زا  رتباوص  رب  رتهتفاـی و  هار  رتراـکزیهرپ و  رتورکین و  دراد  زورما  هک  تیعقوـم  نیا  رد  هیواـعم  دـنیوگیم . غورد 
. تسین ماگنه 

*****
دیدحلا ج1ص504. یبا  نبا  حرش  نیفص ص360 ، باتک 

لبنح نب  دمحا  یعفاش و  هفینحوبا ، هاگدید  زا  هیواعم 

نمـشد ماش  لها  اب  ارچ  اـم  هک  دـیناد  یم  تفگ : يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  هفینحوبا  زا  دـیحوتلا  ناـیب  یف  دـیهمتلا  رد  یملـس  روکـشوبا 
نیفـص رد  بلاطیبا  نب  یلع  رگـشل  رد  ام  رگا  تفگ : هفینحوبا  میناد . یمن  ماش  لـها  هب  تبـسن  ار  امـش  ضغب  تلع  دـنداد  باوج  میتسه ؟
يارب درک و  گنج  هیواعم  اب  دیاب  هک  میراد  هدیقع  ام  و  میدومن . یم  يرای  يو  زا  میدرک و  یم  گنج  هیواعم  اب  وا  قافتا  هب  میدوب  رضاح 

. میراد ینمشد  ماش  مدرم  اب  تهج  نیمه 
، هیواعم دوش : یمن  هتفریذـپ  هباحـص  زا  رفن  راهچ  تداهـش  دوب : هتفگ  عیبر  هب  ناهنپ  رد  وا  هک  هدرک  تیاور  یعفاـش  زا  ءادـفلاوبا  نینچمه 

هقث تفگ : وا  دـش ، لاوـس  یعفاـش  هراـبرد  نیعم  نبا  زا  یتـقو  هـک  هدـش  ثعاـب  یعفاـش  نخـس  نـیمه  دـیاش  داـیز . ةریغم و  صاـعورمع ،
(1 !) تسین

رـس رب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  سک  ره  : " دـندومرف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  دوخ  دنـسم  رد  لـبنح  نب  دـمحا  زین  و 
نب دمحا  رظن  مالـسلا ، هیلع  یلع  الوم  اب  هیواعم  ندیگنج  ندوب  رتاوتم  هب  هجوت  اب  دشاب "! دهاوخیم  هک  ره  دیـشکب  ار  وا  دـیگنج  تفالخ 

. دشاب یم  حضاو  مولعم و  هیواعم  اب  هطبار  رد  لبنح 
؟ ییوـگ یم  هچ  هیواـعم  یلع و  هراـبرد  مدیـسرپ : مردـپ  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لـبنح  نب  دـمحا  نب  هللادـبع  زا  يزوـج  نبا  نینچمه 

دنتسناوتن دندرک ، وجتسج  شنانمـشد  هچره  یلو  تشاد ، يدایز  نانمـشد  یلع ، هک  مناد  یم  قیقحت  هب  تفگ : سپـس  دیـشیدنا . يرادقم 
هب عورش  غورد  هب  سپ  دوب . یلع  ماما  فلاخم  دیگنج و  یم  وا  اب  هک  دندروآ  ور  هیواعم  هب  راچان  سپ  دننک . ادیپ  وا  يارب  یـصقن  بیع و 

. دنداد رارق  یلع  ربارب  رد  ار  وا  یلع ، اب  ناش  ینمشد  رطاخ  هب  و  دندرک . هیواعم  زا  فیرعت  شیاتس و 
درادن و یتسرد  كردم  هیواعم  تلیـضف  رد  هدراو  تایاور  رابخا و  هک  دنک  یم  هراشا  اج  نیا  رد  لبنح  نب  دمحا  دـیوگ : یم  يزوج  نبا 
ار هدـیقع  نیمه  زین  یئاسن  هیوهار و  نبا  و  دوب . دـهاوخن  هجوت  لباق  زگره  دنـس  يور  زا  و  تسا . هدـش  لعج  یـصوصخ  ضارغا  يور  زا 

! دنتسین لئاق  یتلیضف  هیواعم  يارب  دنراد و 
*****

. توریب تاعوبطملل  یملعالا  هسسوم  هیروبا ص183 ط  داتسا  زا  ةریضملا  خیش  ( 1)
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دعس نب  سیق  هاگدید  زا  هیواعم 

يور زا  یتسین . شیب  ياهداز  تسرپ  تب  ِتسرپ  تب  وت  دـسیونیم : هیواـعم  هب  ياهماـن  رد  جرزخ ، هلیبق  ياوشیپ  هداـبع ، نب  دعـس  نب  سیق 
زا ياهرهب  ادـخ  یتشگ . جراخ  نآ  زا  راـیتخا  هب  هنادازآ و  يدـنام و  ینکفا  فـالتخا  يارب  نآ  رد  یتشگ و  ناملـسم  رارطـضا  يراـچان و 

كرشم و لئابق  زا  یکی  و  یگنج ، لاح  رد  شربمایپ  ادخ و  اب  نانچمه  تسین . هزات  تقافن  دیئاپن و  يرید  تنامیا  راهظا  دادن . وت  هب  مالسا 
(1 . ) شنمؤم ناگدنب  شربمایپ و  ادخ و  نمشد  و  یمجاهم ،

يارب سک  ره  زا  شیب  هک  یـسک  ناـمرف  ریز  میآرد ، وت  ناـمرف  ریز  یهدیم  روتـسد  نم  هب  دـسیونیم : هیواـعم  هب  يرگید  هماـن  رد  سیق 
دنتـسه یتعامج  يراد  وت  هک  یتعامج  ادخ ! ربمایپ  اب  رتطابترایب  رتهارمگ و  رتوگلغد و  رتوگغورد و  همه  زا  تسا و  هتـسیاشان  تموکح 

(2 . ) نمیرها زیمآ  كرش  ياههطلس  زا  يزیمآ  كرش  هطلس  رگهارمگ ، هارمگ و 
*****

جورم ۀـبیتق ج2ص213 ، نبال  راـبخألا  نویع  یبوقعیلا ج2ص163 ، خـیرات  نییبـتلا ج2ص68 ، ناـیبلا و  دّربملا ج1ص309 ، لـماک  ( 1)
ظحاجلا ص109. جاتلا  باتک  دیدحلا ج4ص15 ، یبأ  نبا  حرش  یمزراوخلا ص173 ، بقانم  بهذلا ج2ص62 ،

دیدحلا ج2ص23 و یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ریثا ج3ص107 و ج2ص355 ، نبا  لـماک  يربط ج5ص228و ج4ص550 ، خیرات  ( 2)
ج6ص60.

دیزی نب  نعم  هاگدید  زا  هیواعم 

رتریرـش و یـشرق  يدرم  زا  يا  یـشرق  نز  چیه  دیوگیم : هیواعم  هب  تسا  ردب  نادهاجم  زا  هک  یباحـص  یملـس  سنخا  نب  دـیزی  نب  نعم 
. تسا هدرواین  ایند  هب  وت  زا  رتدب 

*****
ۀباصالا ج3ص450

هشیاع طسوت  زامن  تونق  رد  هیواعم  رب  نعل 

هب زامن  زا  دعب  تونق و  رد  هتـسویپ  دومن و  رایـسب  يرارقیب  شگرم  رد  دیـسر  هشیاع  هب  رکب  یبا  نب  دّمحم  ندش  هتـشک  ربخ  هکنآ  زا  سپ 
. دومنیم نیرفن  صاع  نب  ورمع  هیواعم و 

*****
دیدحلا ج2ص33. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ریثک ج7ص314 ، نبا  خیرات  ریثا ج3ص155 ، نبا  لماک  يربط ج6ص60 ، خیرات 

! هشیاع طسوت  نوعرف  هب  هیواعم  هیبشت 

اب تفالخ  هراـبرد  هیواـعم )  ) هکم حـتف  ناگدـش  دازآ  زا  یکی  هک  تسین  روآ  تفگـش  تیارب  متفگ : هشئاـع  هب  دـیوگیم : دـیزی  نب  دوسا 
؟ تسا هتساخرب  شکمشک  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  باحصا 

هک هداتفا  قافتا  نینچ  خیرات  رد  و  دهدیم ، راکدب  راکوکین و  مدآ  هب  هک  تسا  ادخ  همکاح  تردق  نآ  درادـن ! یبجعت  نیا  تفگ : هشئاع 
! وا زا  ریغ  رگید  يرافک  نینچمه  تسا  هدرک  تنطلس  رصم  مدرم  رب  لاس  دص  راهچ  نوعرف 
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*****
. رکاسع نبا  یسلایط و  دوادوبا  زا  لقن  هب  ریثک ج8ص131  نبا  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و 

! درادن یتلیضف  چیه  هیواعم  تنس : لها  ياملع 

(1 !) درادن دوجو  هیواعم  لئاضف  رد  تسرد  ثیدح  کی  یتح  هک  تسا  تباث  نم  رب  دیوگ : یم  یناکوش  یلع  نب  دمحم 
هیوهار نب  قاحـسا  زا  هدروآ ، یگتخاس  یلعج و  ثیداحا  باب  رد  تسا  هیواعم  هرابرد  هک  ار  یثیداـحا  هکنآ  زا  دـعب  يزوج  نبا  نینچمه 

. تسا هدماین  هیواعم  هرابرد  يربتعم  حیحص و  ثیدح  چیه  هتفگ : وا  هک  دنک  یم  لقن  يراخب ) داتسا  )
نتخاس و هب  عورش  دنشاب ، هتشاد  غارس  هیواعم  يارب  تیصخش  لضف و  تهج  زا  هک  یهاگیاج  هنوگچیه  نودب  دیوگ : یم  رجح  نبا  زین  و 

هنوگچیه هدـیدرگ  دراو  هیواعم  تیـصخش  دـییأت  رد  خـیرات  رد  هک  ثیداحا  لئاضف و  نیا  دـندومن و  هیواـعم  لـئاضف  رد  یثیداـحا  لـعج 
(2 . ) درادن یتیعقاو 

هیواعم لئاضف  رد  هک  یتایاور  رابخا و  دـیوگ : یم  ۀـعوضوملا  ثیداحالا  یف  ۀعونـصملا  یلأللا  باتک  رد  یطویـس  نیدـلا  لـالج  ظـفاح 
تلیضف رد  دیوگ : یم  یلظنح  میهاربا  نب  قاحـسا  هک  هدرک  تیاور  مکاح  زا  سپـس  و  درادن . یتحـص  هنوگچیه  تسا و  عوضوم  هدیـسر 

. درادن یتحص  هنوگچیه  دروم  نیا  رد  هدراو  رابخا  هدشن و  دراو  مه  ثیدح  کی  هیواعم 
اهنت هن  یئاسن  یلو  دسیونب . فیرعت  نیـسحت و  رد  یباتک  ات  دنتـساوخ  وا  زا  دـندمآ و  یئاسن  دزن  هیواعم  ناوریپ  هک  تسا  روهـشم  نینچمه 

نیدـب درک . هیواعم  تنایخ  تایانج و  هب  یتاراشا  زین  و  تشون . یباتک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  كرابم  دوجو  فیـصوت  رد  هکلب  تفریذـپن ،
(3 . ) دیسر لتق  هب  ماش  رد  يرجه  لاس 303  رد  هیواعم  ناوریپ  تسد  هب  بیترت 

نیا رد  يرآ  مییوگ  یم  هدیـسر ، يدایز  رابخا  هیواعم  تلیـضف  رد  هک  ینک  لاوس  رگا  دـیوگ : یم  يراخب  حیحـص  حرـش  رد  ینیع  همالع 
حیرصت عوضوم  نیا  هب  یئاسن  هیوهار و  نب  قاحسا  دنتسین . هجوت  لباق  دنس  رظن  زا  اهنآ  زا  مادک  چیه  نکیلو  تسه  يدایز  تایاور  دروم 

. تسا هدرک  يراددوخ  وا  تبقنم  تلیضف و  زا  هیواعم "و  رکذ  باب  : " دیوگ یم  دوخ  حیحص  رد  يراخب  تهج  نیمه  يارب  و  دنا . هدرک 
*****

یناکوش ص407. ۀعوضوملا  ثیداحالا  یف  ۀعومجملا  دئاوفلا  ( 1)
يرابلا ج7ص83 حتف  ( 2)

ۀسسوم یقرواپ ط  رد  هیروبا ص183-182  دومحم  ةریضملا  خیـش  توریب ، رداص  راد  ناکلخ ج1ص77-78 ط  نبا  نایعالا  تاـیفو  ( 3)
. توریب تاعوبطملل  یملعالا 

! يو هرابرد  هیواعم  هون  هاگدید 

: تفگ نینچ  تفر و  ربنم  هب  دیسر ، تموکح  هب  هیواعم ) هون   ) ۀیواعم نب  دیزی  نب  ۀیواعم  یتقو 
هب وا  زا  دوب و  نآ  قیال  بحاص  هک  یـسک  اب  تفالخ  رـس  رب  هیواعم  مدج  و  ادـخ ) اب  هطبار  دـنویپ و  و   ) تسا ادـخ  نامـسیر  تفالخ ، نیا 
رس شلجا  هکنآ  ات  درک  راداو  دینادیم  هک  یئاهراک  هب  ار  امـش  و  بلاطیبا ، نب  یلع  اب  ینعی  تساخرب ، شکمـشک  هب  رتراوازـس  شیدصت 

ربمایپ رتخد  رسپ  اب  دوبن و  نآ  هتـسیاش  هک  یلاح  رد  تشگ  تموکح  يدصتم  مردپ  هاگنآ  تشگ . شناهانگ  دنب  رد  شروگ  رد  دیـسر و 
ریـسا شروگ  رد  و  تشگ ، هلاـبند  یب  رتـبا و  دـش و  گرمناوـج  نآ ، رثا  رب  تساـخرب . ینمـشد  شکمـشک و  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

. دش شناهانگ 
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*****
رجح ص134 نبا  ۀقرحملا  قعاوص 

ماجنارس

هیواعم گرم 

یکیدزن رد  یناکم   ) ءاوبا رد  ماش ، هب  تشگزاب  ماگنه  تفرگ و  تعیب  شنافلاخم  زا  گـنرین  اـب  زاـجح ، هب  ق  لاس 56 ه . رفس  رد  هیواعم 
هکم مدرم  هک  یماگنه  دش . جـک  شکف  کشخ و  شرکیپ  داتفا و  یهاچ  رد  شا  همیخ  نوریب  رد  بش  همین  وا  دـش . روجنر  رامیب و  هکم )

زین نم  زا  شیپ  ناحلاص  دوش . یم  الب  راـتفرگ  هاـگ  نمؤم  تفگ : یم  دـیزای و  یم  تسد  يراـکایر  هب  ناـنآ  دزن  دـنتفر ، یم  شتداـیع  هب 
. مشاب نانآ  زا  زین  نم  مراودیما  دنا ؛ هدش  يرامیب  راتفرگ 

هک مداتفا  ییاهزیچ  دای  هب  تفگ : دوب ، هدرک  ضارتعا  شا  یباـت  یب  هب  هک  ناورم  خـساپ  رد  وا  درک . یم  یباـت  یب  تولخ  رد  لاـح  نیا  اـب 
يریگولج ببس  هب  ییایند  تازاجم  نیا  مسرت  یم  ما . هدش  راتفرگ  نینچ  نونکا  متـشاد ، هک  یعـضو  نیرتهب  زا  سپ  مدوب . هدرک  شومارف 

یم مهارف  ار  دوخ  تیادـه  بابـسا  دوبن ، دـیزی  هب  متبحم  رگا  دـشاب . شناراـی  يدـع و  نب  رجح  اـب  مرادرک  بلاـط و  یبا  نب  یلع  قـح  زا 
. مداد یم  صیخشت  ار  تسرد  هار  مدروآ و 

زور ود  یهاگ  دـش . یمن  باریـس  دیـشون . یم  بآ  هچ  ره  يو  تفگ . یم  نایذـه  دـید و  یم  سوباک  رایـسب  يراـمیب ، تدـم  رد  هیواـعم 
قمح نب  ورمع   ) ورمع تسا  راک  هچ  وت  اب  ارم  رجح ! تسا ، راک  هچ  وت  اب  ارم  دز : یم  دایرف  دـمآ ، یم  شوه  هب  هک  یماگنه  دوب و  شوهیب 

، تدـم نیا  رد  ینابرهم . وت  يراذـگب ، رگا  يا و  هداد  رفیک  مناهانگ  ربارب  رد  ینک ، متازاجم  رگا  یلع ! تسا ، راک  هچ  وت  اـب  ارم  یعازخ .)
رایـسب ناتیارب  تفگ : یم  تسیرگن و  یم  نادـنزرف  ناشیوخ و  هب  دـیچیپ ، یم  دوخ  هب  رتسب  رد  هک  هیواعم  دوب . شراـنک  رد  هراومه  دـیزی 

، تسا هتشذگ  رد  دنتشادنپ  یم  هک  دش  یم  شوه  یب  نانچ  هاگ  متخاس . زاین  یب  ندرک  رفس  زا  ار  امش  مدیشوک و  تخـس  مدرک و  شالت 
. درک یم  زاب  ار  شنامشچ  هرابود  یلو 

نیمه هب  داد . یم  شرازآ  دیشوپ ، یم  میخض  هماج  امرس ، ببـس  هب  هاگره  هک  دمآ  دیدپ  یمخز  هیواعم  رمک  رد  رمع ، ینایاپ  ياهلاس  رد 
یمن رییغت  شلاح  دیـشوپ ، یم  زین  لیـصاوح  رپ  ای  لاخـس  زا  يا  هماج  هک  یماگنه  یلو  دیروایب . کبـس  زادناور  سابل و  تفگ : یم  لیلد 

یم درک و  یم  رارکت  اـهراب  ار  راـک  نیا  وا  دیـشوپ . یم  هراـبود  هدروآ ، نوریب  ار  هماـج  تفرگ و  یم  ارف  ار  وا  هودـنا  ناـمز  نیا  رد  درک .
. تسا هدـش  نینچ  ملاح  تفالخ و  لاس  تسیب  تراما و  لاس  تسیب  مدوب ؛ نآ  کلام  لاس  لهچ  داد  رارق  یتشز  هناخ  ار  ایند  ادـخ  تفگ :

! داب هایس  راگزور  نیا 
یم ار  یـسک  تفگ : دـندینادرگ ، یم  وس  نآ  هب  وـس  نیا  زا  ار  يو  هک  دـنه  هلمر و  شنارتـخد ، هب  یگدـنز ، یناـیاپ  ياـهزور  رد  هیواـعم 
شا یگدـنز  ینایاپ  ياهزور  رد  هیواعم  گنرین  نیـسپاو  دورن . منهج  هب  شاـک  تخودـنا . لاـم  هتـسویپ  دوساـین و  يا  هظحل  هک  دـینادرگ 

هب سپس  دننز . نغور  ار  شرـس  دنـشک و  همرـس  ار  شیاه  مشچ  داد ، نامرف  شنایفارطا  هب  دش ، دیدش  وا  يرامیب  هک  یماگنه  دش . نایامن 
اب دندید ، یم  هدز  نغور  هدیشک و  همرس  ار  وا  هک  یماگنه  دندمآ و  یم  مدرم  دنور . نوریب  دنیوگ و  مالـس  هتفر ، شدزن  داد  هزاجا  مدرم 

: دورـس نینچ  هیواعم  دـنتفر ، مدرم  هک  ینامز  دـیامن و  یم  رت  ملاس  همه  زا  یلو  تسا ، گرم  لاح  رد  دـنیوگ  یم  مدرم  دـنتفگ : یم  دوخ 
شیاه هجنپ  گرم  هک  یماگنه  یلو  مور ، یمن  ياج  زا  رهد  ياهدادیور  زا  هک  دینیبب  ات  منک  یم  يراد  نتـشیوخ  نارظن  گنت  امـش  شیپ 

. دهد یمن  دوس  يا  هزیوآ  چیه  هک  دوش  یم  مولعم  دنک ، یم  ورف  ار 
ههد نیمتشه  ای  نیمتفه  گرم  ماگنه  هک  یلاح  رد  تشذگرد ، يرجه  تصش  لاس  رد  ماجنارـس  وا  دش . يراج  نوخ  شا  هنیـس  زا  سپس 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 211 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دنا هتشاگن  لاس  داتشه  زا  شیب  رگید  یخرب  داتشه و  زا  رت  مک  ار  يو  نس  نایوار  زا  یخرب  داهن . یم  رس  تشپ  ار  رمع 
درک و یم  فصن  ار  شنارادنامرف  لاوما  رَمُع  اریز  دنهدب ؛ شا  هثرو  هب  ار  رگید  مین  لاملا و  تیب  هب  ار  شلام  زا  یمین  درک  تیصو  هیواعم 
رد یتحار  هب  تسناوت  یم  وا  دـنایامن ، یم  ار  هیواعم  گنرین  هک  تیـصو  نیا  ساـسا  رب  تفرگن . یمیمـصت  نینچ  وا  ياـه  ییاراد  هراـبرد 

ار شندش  هفیلخ  هنیمز  دناسر و  ماش  تموکح  هب  اقلط  هورگ  زا  ار  يو  هک  ار  رمع  دای  نامزمه  دنک و  فرـصت  شیاه  ییاراد  هدـنام  یقاب 
. دراد یمارگ  درک ، مهارف 

نیا هب  يرعـش  درک و  هیرگ  دوخ ، ندـب  فعـض  ندـید  اـب  تفر و  ماـمح  هب  يزور  دوـب . هدـش  فیعـض  راـمیب و  شرمع  رخاوا  رد  هیواـعم 
. دننکیم اهر  ار  رگید  هراپ  هتفرگ ، ار  نم  زا  ياهراپ  دنشوکیم ، مدوجو  نتساک  رد  اهبش  هک  منیبیم  دناوخ : نومضم 

هدرکن شالت  تموکح  هب  ندیـسر  هار  رد  شاک  يا  تفگ : درک ، هدهاشم  ار  گرم  كانلوه  حبـش  دـش و  دـیدش  شـضرم  هک  یماگنه  و 
هنهک و یـسابل  اـیند  زا  شاهرهب  هک  مدوب  یـسک  نوچمه  شاـک  مدوب ؛ ناـیانیبان  دـننامه  اـیند  تاذـل  اـب  ییوراـیور  رد  شاـک  يا  مدوـب و 

. دیسر تکاله  هب  تخس ، ياهرود  زا  سپ  ماجنارس  و  مدرکیم . رادید  روبق  لها  اب  یلاح  نینچ  اب  تسا و  زیچان  یکاروخ 
مدرم هب  ور  تفر و  ربنم  بناج  هب  دـمآ و  دجـسم  هب  تشاد  شود  رب  ییاـههچراپ  هک  یلاـح  رد  يرهف  سیق  نب  كاحـض  شگرم  زا  سپ 

تسوا نفک  نیا  تشاد . هاگن  هدنز  ار  ادخ  لوسر  ٌتنس  شوماخ و  ار  هنتف  يهلعـش  وا  هلیـسو  هب  ادخ  هک  دوب  برع  هاشداپ  هیواعم  : » تفگ
هزانج رب  سپـس  دوش . رـضاح  درازگب ، زامن  وا  رب  دهاوخیم  سک  ره  ددرگ . لئان  ادخ  رادید  هب  ات  دیچیپ  میهاوخ  نفک  نیا  رد  ار  وا  ام  و 

. درازگ زامن  هیواعم 
*****

فارشالا ج 5ص 158- باسنا  قشمد ج 22ص 59 ، خیرات  حوتفلا ج 4 ص 251 ، قشمد ج 59 ص 221 ، خیرات  حوتفلا ج 5 ص 250 ،
ص 164. ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  البرک ص 59 ، هصق  ریدغلا ج 10 ص 141 ، يربط ج 7 ص 2890 ، خیرات  لماکلا ج 3 ، ، 160

ریبز هحلط - 

هحلط

هحلط زا  یلک  تخانش 

، ۀنانک نبرضَّنلا  نب  کلام  نبرِهف  نب  بلاغ  نب  ّيَُؤل  نب  بعک  نب  ةَُّرم  نب  میَت  نب  دعـس  نب  بعک  نبورمع  نب  نامثع  نب  هللا  دیبُع  ِنب  ۀحلَط 
. یمیّتلا ّیشرقلا  دمحم ، وبا 

دیبع رسمه  هکنآ  زا  شیپ  هبعص  تسا . یمرـضح  کلام  نب  دامع  نب  هللادبع  رتخد  هبعـص  شردام  رکبوبا و  يومع  رـسپ  هللادیبع ، شردپ ،
علطم هک  دورس  يرعش  شاهرابرد  دوب و  وا  یپ  رد  نانچمه  شلد  یلو  داد ، قالط  ار  وا  نایفـس  وبا  تسا . هدوب  نایفـس  وبا  رـسمه  دوش  هللا 

(1 ... " . ) یلو میرود ، رگیدکی  زا  منیبیم  هک  نانچنآ  دنچ  ره  هبعص  نم و  : " تسا نینچ  نآ 
( هحلط ردام   ) یمرـضح تنب  هبعـص  هک : تسا  هدمآ  نینچ  بصانلا  مازلا  باتک  یبلکلا و  بئاسلا  دمحم  نب  ماشه  هتـشون  بلاثم  باتک  رد 

هللادیبع اب  هبعـص  نآ  زا  دعب  دـش و  عمج  وا  اب  نایفـسوبا  هک  هدوب  ءاشحف ) تمالع   ) مچرپ تمالع و  ياراد  هک  هدوب  هکم  هراکدـب  نانز  زا 
مه اب  دنزرف  نیا  رس  رب  هللادیبع  نایفسوبا و  دروآ . ایند  هب  ار  هحلط  هللادیبع  اب  جاودزا  زا  هام  شـش  ندش  يرپس  زا  دعب  درک  جاودزا  یمیمت 
نیا ببس  هحلط ) ردام   ) هبعص زا  يا  هدع  دومن . قحلم  هللادیبع  هب  ار  هحلط  يو  دنداد  هحلط ) ردام   ) هبعـص هب  ار  فالتخا  لح  دندومن  عازن 

لیخب نایفـسوبا  یلو  دراد  تواخـس  هللادـیبع  تفگ : نینچ  لاوس  خـساپ  رد  يو  يدرک ؟ اـهر  ار  نایفـسوبا  ارچ  هک  دـندرک  لاوس  ار  راـک 
! تسا
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هب ترجه  زا  لبق  تسا . مالـسا  رد  نیقباس  زا  ۀـحلط  دنتـشاد . نتـشون  ندـناوخ و  ییاناوت  هک  دوب  یناسک  دودـعم  زا  ربمایپ ، تثعب  زا  لـبق 
یبأ هحلط و  نیب  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  و  ود ؛ نآ  نیب  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهللا  َیّلَـص  مرکا  لوسر  دـندروآ  مالـسا  ریبز  هحلط و  هک  ینامز  هنیدـم 

شقن ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهللا  َیّلَـص  ربمایپ  زا  عافد  رد  دـحا  هوزغ  رد  یلو  تشادـن  روضحردـب  هوزغرد  هحلط  دنتـسب . تّوخا  دـقع  يراصنأ  بّویأ 
دـش و لَش  شتـشگنا  هک  ییاج  ات  داد  رارق  ترـضح  نآ  رپس  ار  دوخ  تسد  درک و  يزابناج  هللا  لوسر  ناج  ظفح  هار  رد  تشاد . یگرزب 

(2 . ) درب يا  هرخص  يالاب  هتفرگ  دوخ  تشپ  هب  ار  ترضحنآ  دش و  دراو  يا  هبرض  شرس  رب 
هژیو هاگیاج  شیرق  رد  هحلط  تسا . هدش  دراو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهللا  َیّلَص  مرکا  لوسر  طسوت  ریبز  هارمه  هب  وا  تبقنم  حدم و  زین  هریس  بتک  رد 
هیلع یلع  الوم  یتقو  هک  ییاج  ات  دوب  رکبوبا  تفالخ  قفاوم  هفیقـس  يادتبا  نامه  زا  يو  دنتفگ ، یم  شیرق  رادمتـسایس  ار  وا  تشاد و  يا 

هچ شنارای  قیدصت  رکبوبا و  تفالخ  ياعّدا  اب  تفگ : هناضرتعم  درک ، جاجتحا  دوخ  لضف  رب  يرهاظ  تفالخ  هب  ندیـسر  زا  دـعب  مالـسلا 
نک و تعیب  دنتفگ : امـش  هب  باحـصأ  یگمه  هتخادنا و  ینامـسیر  ناتندرگ  رب  هک  یلاح  رد  تّدـش  نآ  اب  ار  امـش  هک  زور  نآ  رد  مینک ؛
هک تسا  هدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  دـش  یعّدـم  رکبوبا  دـیدومن و  مامت  ناشیا  رب  ار  دوخ  تّجح  ماـقم  نآ  رد  اـمش 

ذاعم ملاـس و  هدـیبع و  وبأ  رمع و  ار  نآ  و  دـیامن " . عمج  تیب  لـها  اـم  رد  ار  تفـالخ  تّوبن و  هکنیا  زا  دـنک  یم  عنم  دـنوادخ  : " هدومرف
فارتعا نادب  ام  تسا و  ّقح  همه  همه و  لضف  هقباس و  زا  دیدومن  جاجتحا  نادب  هدومرف و  امش  هچنآ  مامت  دوزفا : سپـس  دندرک ؟ قیدصت 

رارق هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هداوناخ  رد  تفالخ  دندومن  قیدصت  ار  هتـشذگ  تیاور  زین  رفن  راهچ  نیا  هک  يروطب  یلو  مینکیم 
لعج دوخ  شیپ  زا  دوـخ  زا  دـعب  هفیلخ ي  نییعت  يارب  مود  هفیلخ ي  هک  دوـب  يا  هناـگ  شـش  ياروـش  دارفا  زا  یکی  (. 3) تفرگ دهاوخن 

. درک
هـشیاع هارمه  هب  زین  هحلط  دندوب . یـضاران  نامثع  ياهراک  زا  مدرم  زا  يریثک  عمج  ربمایپ و  هباحـص  زا  يرایـسب  نامثع  تفالخ  رخاوا  رد 

نینموملا ریما  اب  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  زا  ریبز  هحلط و  نامثع ، لتق  زا  سپ  درک . ادیپ  وا  اب  ياهناتخـسرس  ینمـشد  دوب و  هتـسد  نیا  ءزج 
ماما نوچ  اـما  دراپـسب ؛ اـهنآ  هب  ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  یتمـسق  تموکح  دنتـساوخ  ماـما  زا  یتدـم  زا  سپ  یلو  دـندرک ؛ تعیب  یلع 

مهارف ار  لمج  گنج  تامدقم  دنتـسویپ ؛ هکم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نافلاخم  هیما و  ینب  هشیاع و  هب  درک ، در  ار  اهنآ  تساوخرد 
. دندش راپسهر  هرصب  يوس  هب  دندومن و 

هب دوب ، هحلط  هاپـس  ءزج  شدوخ  هک  نیا  دوجو  اب  ناورم  دوب . نامثع  داماد  مکح ، نب  ناورم  وا  لتاق  دـش . هتـشک  لـمج  گـنج  رد  هحلط 
. دناسر لتق  هب  ار  وا  داد و  رارق  ریت  فده  ار  هحلط  سانشان  روط  هب  نامثع  نوخ  ماقتنا 

*****
يهحفص 225. ج 1 ، دیدحلایبأ ، نبا  ۀغالبلاجهن  حرش  توریب / پاچ  3ص85- جۀباحصلا ۀفرعم  یف  ۀباغلا  ُدسُأ  (- 1)

. نامه (- 2)
145 یلا ج1/ص134  جاجتحالا / (- 3)

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نتشک  يارب  هحلط  هئطوت 

تعجارم كوبت  زا  نیملـسم  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هک  یماـگنه  تفگ : وا  هک  هدرک  تیاور  هورع  زا  ةوبنلا  لـئالد  رد  یقهیب 
زا یکی  رد  ار  بانج  نآ  هک  دنتفرگ  میمصت  و  دندرک ، یعامتجا  وا  باحصا  زا  یهورگ  دادیم ، همادا  دوخ  ریسب  هنیدم  هار  رد  درک و  یم 

. دننک تکرح  هبقع  هار  زا  ترضح  نآ  اب  هک  دنتشاد  رظن  رد  و  دنربب ، نیب  زا  هنایفخم  روط  هب  هار  نیب  ياههندرگ 
عیـسو هار  نآ  هک  اریز  دورب ؛ نابایب  هار  زا  دراد  لیم  سک  ره  دومرف : دـش و  علطم  هنانئاخ  میمـصت  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

هار هب  دوب  یناتسهوک  هقطنم  هک  هبقع  هار  زا  مه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  درذگ ، یم  نآ  زا  یناسآ  هب  تیعمج  تسا و 
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هار ولج  دندیناشوپ و  ار  دوخ  ياه  تروص  و  دـندش ، ایهم  راک  نیا  يارب  دنتـشاد  ار  ربمغیپ  لتق  هدارا  هک  رفن  دـنچ  نآ  اما  داد ، همادا  دوخ 
دریگب و ار  رتش  راهم  دومرف : رامع  هب  و  دنـشاب ، شتمدـخ  رد  رـسای  نب  راـمع  ناـمی و  نب  ۀـفیذح  دومرف ، رما  لوسر  ترـضح  دـنتفرگ . ار 

تکرح رـس  تشپ  زا  هک  دندینـش ، ار  تعامج  نآ  ندیود  يادـص  ناهگان  دـنتفریم  هار  هک  ماگنه  نیا  رد  دـهد ، قوس  ار  وا  مه  هفیذـح 
. دننک یلمع  ار  دوخ  موش  دصق  دنتشاد  رظن  رد  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  لوسر  ترضح  نانآ  دننکیم و 

، دـنک رود  باـنج  نآ  زا  ار  قفاـنم  تعاـمج  نآ  هک  درک  رما  هفیذـح  هب  و  دـمآ ، بضغ  هب  تهج  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
و درک ، بورضم  مه  ار  اهنآ  دوخ  دز و  اهنآ  ياهبکرم  تروص  رب  تشاد ، تسد  رد  هک  یئاصع  اب  درک و  هلمح  اه  نآ  فرط  هب  هفیذح 

هدش راکـشآ  ناشرکم  هتخانـش و  ار  نانآ  هفیذح  هک  دندیمهف  اهنآ  دومن و  بوعرم  ار  اهنآ  دنوادخ  نایرج  نیا  زا  سپ  تخانـش ، ار  اهنآ 
. دندش لخاد  اهنآ  نایم  رد  دندیناسر و  نیملسم  هب  ار  ناشدوخ  هلجع  باتش و  اب  و  تسا ،

دندوب رظتنم  و  دندش ، جراخ  هبقع  زا  باتش  اب  و  دینک ، تکرح  دومرف : ربمغیپ  و  دیسر ، لوسر  ترـضح  تمدخ  هفیذح  اهنآ  نتفر  زا  دعب 
، متخانش ار  رمع ) رکبوبا و   ) نالف نالف و  بکرم  درک : ضرع  دیتخانش ؟ ار  دارفا  نیا  امش  هفیذح  يا  دومرف : مرکا  ربمغیپ  دنـسرب ، مدرم  ات 

. مدش زجاع  اهنآ  صیخشت  زا  دندوب ، هدیشوپ  ار  دوخ  ياهتروص  مه  اهنآ  و  دوب ، کیرات  بش  نوچ  و 
: تفگ میتسنادن ، ار  نانآ  دوصقم  دنتفگ : دنهد ؟ ماجنا  یلمع  هچ  دنتشاد  رظن  رد  دنتشاد و  يدصق  هچ  اهنیا  هک  دیدیمهف  دومرف : ترـضح 

: دندرک ضرع  دنزادنا ، ریز  هب  هوک  زا  ارم  دننک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دندوب  هتفرگ  رظن  رد  تعامج  نیا 
دنک و یم  مهتم  ار  دوخ  باحصا  دمحم  هک  دنیوگب  مدرم  مرادن  تسود  نم  دومرف : دننزب ، ار  اهنآ  ندرگ  مدرم  ات  دینک  رما  هَّللا ! لوسر  ای 

. دینکن زاربا  دیریگب و  هدیدن  ار  عوضوم  نیا  امش  دومرف : درک و  یفرعم  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  سپس  دشکیم ، ار  اهنآ 
. تسا هروآ  ار  دارفا  نیا  مان  دوریم  رامـش  هب  تنـس  لها  یملع  ياههناوتـسا  زا  هک  یـسلدنا  مزح  نبا  دننامه  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 

: دسیونیم یلحملا  باتک  رد  يو 
ار ترضح  نآ  دنتساوخیم  دنتشاد و  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نتـشک  دصق  صاقو ؛ یبأ  نب  دعـس  هحلط ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ،

. دننک باترپ  نییاپ  هب  كوبت  رد  ياهندرگ  زا 
*****

خیراوتلا بختنم  توریب - . یبرعلا  ثارتلا  ئایحا  راد  پاـچ  ریثک ج 2 ص 605  نبا  ریـسفت  یـسلدنا ج 11 ص 224 - . مزح  نبا  یلحملا 
یناسارخ ص 63. مشاه  دمحم 

! نینموملا ریما  طسوت  رادخاش  يواگ  هب  هحلط  هیبشت 

رد وت  هللادـبع ! هک : داد  روتـسد  نینچ  يو  هب  دومن و  مازعا  ریبز  يوسب  ار  ساـبع  نب  هللادـبع  دوخ  يومع  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نینموـملا  ریما 
رگبوشآ و رایسب  وا  تسا . ریذپان  فاطعنا  دنـسپدوخ و  ربکتم ، درم  کی  وا  اریز  ینک  تاقالم  هحلط  اب  دیابن  دوخ  تیرومأم  يارجا  ماگنه 

ینادان لهج و  زا  هحلط  دشاب . هدرک  هدامآ  يرذگهر  ره  مکـش  ندرک  هراپ  يارب  ار  دوخ  خاش  هک  دـنامیم  يواگ  هب  دـشاب . یم  زیگنا  هنتف 
. دنک یم  یقلت  راومه  ناسآ و  ار  كانرطخ  تخس و  ياهراک 

دنزرف هک  وگب : نینچ  يو  هب  تاقالم  هظحل  رد  هللادبع ! تسا . رابدرب  میالم و  يدح  ات  وا  اریز  يریگب ، سامت  ریبز  اب  اهنت  دـیاب  وت  هللادـبع !
یگناگیب هار  يدومن و  مشومارف  قارع  رد  یلو  يدومن  تعیب  نم  اب  یتخانش و  زاجح  رد  ارم  هک  دش  هچ  ریبز ! دیوگ : یم  یلع "  " وت یئاد 

لدـبم ینکـش  ناـمیپ  ینمـشد و  توادـع و  هب  یتشاد  نم  هب  تبـسن  هک  یتبحم  رهم و  یتـشگرب و  يدوب  هچنآ  زا  هنوگچ  ریبز ! يدومیپ !؟
مدیناسر ریبز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شرافـس  و  مداد ، ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  نم  دیوگ : یم  سابع  نبا  ادـب " امم  ادـع  امف  " !؟؟ یتخاس

! مینارورپ یم  رس  رد  تفالخ  يوزرآ  لاح  نیا  اب  میساره ، میب و  رد  ام ، هک : تفگن  يزیچ  هت  رس و  یب  هلمج  کی  زا  شیب  ریبز  یلو 
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*****
قشمد ج5ص363 خیرات  یناغا ج16ص127 ، دیرفلادقع ج4ص314 ، 2ص165 ، جو ۀغالبلا ج1ص72  جهن  حرش 

! هشیاع هب  هحلط  ءوس  رظن 

ْاوُحِکنَت نَأ  اـَل  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْاوُذُْؤت  نَأ  ْمَُکل  َنَاـک  اَـم  َو  َّنِِهبُوُلق  َو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلاَذ  ٍباَـجِح  ِءاَرَو  نِم  َّنُهوـُلسَف  اًـعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس  اَذِإ  َو 
اًمیِظَع ِهَّللا  َدنِع  َناَک  ْمُِکلاَذ  َّنِإ  اًَدبَأ  ِهِدَْعب  نِم  ُهَجاَوْزَأ 

نانآ ياهبلق  امـش و  بلق  يارب  نیا  هک  دـیهاوخب ، نانآ  زا  یباـجح  هدرپ و  تشپ  زا  دـیتساوخ  یعاـتم  شنارـسمه  زا  هک  یناـمز  و  ینعی :
شنارـسمه اب  وا  زا  سپ  هک  تسین  زیاج  زگره  امـش  رب  و  دیهد . رازآ  ار  ادـخ  ربمایپ  هک  دـشابن ] زیاج  و   ] دزـسن ار  امـش  و  تسا . رتهزیکاپ 

(53 هیآ بازحا  هروس  . ) تسا گرزب  ادخ  دزن  راک ]  ] نیا هک  دینک  جاودزا 
لزان هللادیبع  نب  ۀحلط  هرابرد  هیآ  نیا  هک : تسا  هدمآ  یسولآ  ریـسفت  یبطرق و  ریـسفت  ریثک و  نبا  ریـسفت  هلمج  زا  تنـس  لها  ریـسافت  رد 
هشئاع میومع  رتخد  دریمب  ربمایپ  رگا  تفگ : یم  نینچ  تسا و  هداد  یم  تیذا  رازآ و  شیاه  هتفگ  هلیسو  هب  ار  ربمایپ  هک  یـسک  نآ  هدش .
تیذا دـندش و  تحاراـن  هحلط  مسق  هتفگ و  نیا  زا  ترـضح  و  دیـسر . مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  ربخ  نیا  مروآ . یم  رد  دوخ  جاودزا  هب  ار 

(1 . ) دندیدرگ
ادـخ لوـسر  تاـجوز  زا  یکی  دزن  هب  هحلط )  ) يدرم هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  رد  دـنک : یم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  ربـیوج  نـینچمه 

ار يراک  نینچ  سپ  نیا  زا  دومرف : نینچ  درم  نآ  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . وگتفگ  وا  اب  دوب و  وا  يومع  رـسپ  هک  هدمآ  هشئاع ) )
اب وا  هن  متـشاد و  ... وا اب  نم  هن  دوبن  ام  يوگتفگ  نایم  رد  يرکنم  چیه  و  تسا . نم  يومع  رتخد  وا  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : درم  نآ  نکن .

... نم
هک یتدم  زا  دعب  تسین . رتدنمتریغ  رگید  یـسک  نم  زا  وا  زا  دعب  تسین و  ادخ  زا  رتدنمتریغ  سک  چیه  یلو  مناد  یم  دندومرف : ترـضح 
وا گرم  زا  دـعب  هک  مروخیم  مسق  دـنک . یم  عنم  میوـمع  رتـخد  اـب  ندرک  تبحـص  اـب  ارم  ربماـیپ  تفگ : درم  نآ  تشذـگ . ناـیرج  نآ  زا 

ربمایپ نارـسمه  اـب  جاودزا  عنم  رب  ینبم  بازحا  هروس  هیآ 53  دـنوادخ  رطاخ  نیمه  هب  و  درک . مهاوخ  جاودزا  هشئاع )  ) ناشیا اـب  ربماـیپ ) )
(2 . ) درک لزان  ار  ص 

تیذا هرابرد  میرک  نآرق  هک  درک  مهارف  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رازآ  تیذا و  تابجوم  شیوخ  مالک  نیا  اـب  یلاـح  رد  هحلط 
: دیامرف یم  هنوگنیا  لوسر  ادخ و  ناگدننک 

دننکیم ءاذـیا  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  اهنآ  ینعی : اـنیِهُم . ًاباذَـع  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(57/ بازحا . ) تسا هدرک  هدامآ  ياهدننک  راوخ  باذع  نانآ  يارب  و  دزاسیم ، رود  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  دنوادخ 

! ربمایپ نانز  جاودزا  میرحت  هیآ  لوزن  زا  دعب  یتح  هحلط  ینامیشپ  مدع 
هب ار  اـم  ناـنز  هک  یلاـح  رد  دـنک . یم  مارح  اـم  رب  ار  شناـنز  اـب  جاودزا  دـمحم  تفگ : نینچ  نیا  دینـش  ار  هللا  لوسر  مـالک  هحلط  یتقو 
ام نانز  ياهاپ  نایم  وا  هک  نانچ  مه  میودب  شنانز  ياهاپ  نایم  مروخ  یم  مسق  دناتسب  ار  وا  ناج  دنوادخ  رگا  دروآ . یم  رد  دوخ  جاودزا 

(3 .( ) میروآ یم  رد  دوخ  يرسمه  هب  وا  گرم  زا  دعب  ار  شتاجوز  ینعی  ...) دیود
هللا لجع  نامز  ماما  یتقو  ینعی   ) دننک یم  هماقا  دح  هشئاع  رب  دـیامرف : یم  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  دوخ  ریـسفت  رد  هللا  همحر  میهاربا  نب  یلع 
دح وا  رب  دـنناسر و  یم  دوخ  لامعا  يازج  هب  ار  وا  دـنروآ و  یم  نوریب  ربق  زا  هک  ار  یناـسک  زا  یکی  دـننک  روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

هـشئاع هب  هحلط  دـنک . تکرح  هرـصب  يوس  هب  تساوخ  هک  یتقو  تشاد و  هقالع  هشئاع  هب  هحلط  هک  اریز  تسا ). هشیاع  دـننک , یم  هماـقا 
(4 !!! ) دروآ رد  هحلط  جاودزا  هب  ار  شدوخ  هشئاع  سپ  دوش . جراخ  رهش  زا  دوخ  مراحم  نودب  ینز  تسین  زیاج  تفگ :
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*****
رخف ریسفت  يدنقرمس ج3ص66 ، ریسفت  بازحا ص356 ، هروس  سابع  نبا  ریـسفت  هدامحءایمل ص40 ، هرضبتسم : حورلا  تقرـشاریخ  ( 1)

میظعلا نآرقلا  ریسفت  نرق 6 ص 350، يدابآروس  قیتع  رکبوبا  فیلات  میرک  نآرق  ریسفت  یطخ  هخـسن  ریسملاداز ج6ص53 ، يزار ج13 ،
ریثک ج3. نبا 

 - یناکوش ج54ص300 ریدقلا  حـتف  یطویـس ص179 و ص 163 و  لوقنلا  بابل  یطویـس ج5ص179 -  نیدلا  لالج  روثنملا  ردلا  ( 2)
یسولآ ج22ص74 ریسفت 

: یعیـش رداصم  دـنک . یم  هحلط  مالک  نیا  هب  هراشا  یتیاور  رد  دوخ ج9ص323  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  بهذم  ینـس  دیدحلا  یبا  نبا  ( 3)
نیعبرا نیلقثلارون ج4ص796 -  یناشاک ج2ص981 -  ضیف  ریسفت  یمق ج2ص194 -  ریسفت  ج22ص172 . راونالا ج17 ص15 -  راحب 

هغالبلا ج9ص94 جهن  حرش  ص130 - 
ریسفتلل هقرفتم  تاقیبطت  باتک  و  راونالا ج22ص230 - راحب  میهاربا ج2ص375 و  نب  یلع  ریسفت  یناشاک ج7 و  ضیف  یفاص  ریسفت  ( 4)

رگید یخیراـت و  بـتک  رگید  نیلقثلارون ج5ص375 و  ریـسفت  باتک  یفطـصملا و  زکرم  پاچ  رکب  یبا  تنب  هشئاـع  باـتک  لـیواتلا و  و 
. دنا هتخادرپ  مهم  عوضوم  نیا  هب  ربتعمو  ییاور  یخیرات و  بتک 

! يدوهی نز  اب  هحلط  جاودزا 

مرکا ربمایپ  نامز  رد  هحلط  هک  تسا  هدش  لقن  قثوم  فیرط  زا  دنیوگ : یم  راونالاراحب  فیرـش  باتک  رد  هیلع  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع 
هک یطرـش  هب  تفگ  دیزرو و  يراددوخ  يو  اب  جاودزا  زا  نز  نآ  دومن  يراگتـساوخ  وا  زا  دش و  يدوهی  ینز  قشاع  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

. درک ار  راک  نیا  زین  يو  دوش  يدوهی  هحلط 
یتسه یـسک  لوا  ربمایپ  باحـصا  زا  وت  تفگ : نینچ  هحلط  هب  نامثع  داد  خر  هحلط  نامثع و  نیب  هک  یعازن  رد  تسا  هدـش  لـقن  نینچمه 

! درک جاودزا  يدوهی  نز  کی  اب  هک 
*****

راونالاراحب ج32 ص 218 بصانلا ص 172 ، مازلا 

هحلط تشذگرس 

نخس نیا  ادخ ، هب  ار  وت  هحلط ! تفگ : يو  هب  دناوخ و  دوخ  شیپ  ار  هحلط  مالسلا  هیلع  یلع  گنج  عورـش  زا  لبق  دیوگ : یم  رکاسع  نبا 
ار یلع  ناتـسود  ایادـخ ! تسوا . يـالوم  یلع  منم  ـالوم  ار  هک  ره  دومرف : هک  يدینـشن  نم  هراـبرد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار 

لاحنیا اب  ابجع !! دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  الوم  مراد . دای  هب  کین  ما و  هدینش  يرآ  تفگ : هحلط  رادب ! نمشد  ار  يو  نانمـشد  تسود و 
!؟؟ یگنج یم  نم  اب  هنوگچ 

نیخروم رگید  يدوعسم و  دعس ، نبا  ینالقسع ، رجح  نبا  لماک ، رد  ریثا  نبا  باعیتسا ، رد  ربلادبع  نبا  هبردبع ، نبا  رکاسع ، نبا  یبوقعی ،
رکـشل نارـس  زا  یکی  هک  ناورم  دـندوب . دربن  گنج و  لوغـشم  مرگ و  هحلط  مالـسلا و  هیلع  یلع  رکـشل  هک  هاگنآ  دـننک : یم  لـقن  نینچ 
تـسد هب  ار  یتصرف  نینچ  مناوت  یم  تقو  هچ  مریگن  ماقتنا  نامثع  لتاق  زا  منکن و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  زورما  رگا  نم  تفگ  دوب  هحلط 
بالیس وچمه  نوخ  دیرب و  ار  شیاپ  گر  تسشن و  يو  يوناز  رب  ریت  دومن . اهر  هحلط  دوخ  هدنامرف  فرط  هب  يریت  تفگب و  نیا  مروآ ؟
هدیچیپ ناورم  تسد  هب  هنوگنیدب  هحلط  يارجامرپ  یگدنز  هدنورپ  تفر و  رد  شندـب  زا  ناج  دـیدش  يزیرنوخ  رثا  رد  ات  دـیدرگ  ریزارس 
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دـسج دوبن ! یلع  رکـشل  فرط  زا  دروآ  رد  ياپ  زا  ارم  هک  يریت  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یم  شیگدـنز  قیاقد  نیرخآ  رد  هحلط  دـیدرگ .
(1 . ) دیدرگ نفد  دوب  هرصب  ياه  نادیم  زا  یکی  هک  هخبس "  " رد هحلط 

هحلط هزانج  هب  هک  درک  یم  روبع  لمج  ناگتـشک  رب  نینمؤملاریما  دندش ، هدـنکارپ  هرـصب  لها  دروخ و  تسکـش  لمج  رکـشل  هک  ینامز 
ار هحلط  هزانج  دیناشنب ، ار  وا  تسا . تما  نیا  رد  هنتف  هدننک  داجیا  نم و  تعیب  هدننکـش  ضقان و  نیا  دومرف : نینچ  شباحـصا  هب  دیـسر و 
هب ادخ  هک  هچنآ  هب  ایآ  دوب ، هداد  هدعو  نم  هب  ادخ  هچنآ  ره  مدرک  ادیپ  هللادیبع ! نب  ۀحلط  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دندناشن .

ياه تبحص  هحلط  هزانج  ایآ  دندرک  لاوس  ترـضح  زا  دیراذگب . نیمز  يور  ار  وا  دومرف : ترـضح  سپـس  يدیـسر ؟ دوب  هداد  هدعو  وت 
. دینش ار  نم  يادص  زین  هحلط  دندینش  ار  ترضح  يادص  هللا  لوسر  نامز  رد  بیلق  لها  هک  نانچمه  دومرف : ترضح  دش ؟ هجوتم  ار  امش 

(2)
*****

هباصا باـعیتسا ص207 ، رکاـسع ج7ص84 ، نـبا  خـیرات  بیذـهت ، مـثعا ، نـبا  خـیرات  یبوـقعی ج2ص158 ، يربــط ج5ص204 ، ( 1)
هغالبلا ج2ص421 جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زا  لقن  هب  ینئادم  فنخموبا ، دیرفلادقع ج4ص321 ، ج2ص222 ،

یسربط ج1ص237 جاجتحا  داشرا ج1ص254 ، ( 2)

ریبز

ریبز زا  یلک  تخانش 

(1) يدسألا یشرقلا  يؤل  نبا  بعک  نب  ةّرم  نب  بالک  نب  یُصق  نب  يّزعلادبع  نب  دسأ  ِنب  دلیَوُخ  نب  ماّوَعلا  ِنب  ُریبزلا 
وا هب  دوب ، هتفرگ  یگدناوخ  رـسپ  هب  ار  وا  دلیوخ  هک  نوچ  دوب ، وا  مالغ  هکلب  دوبن  دلیوخ  رـسپ  ریبز ، ردپ  ماوع ، هک  تسا  يرگید  لقن  اما 

ار مالغ  نآ  دـنزاس ، لخاد  دوخ  بسن  رد  ار  دوخ  مالغ  دنتـساوخ  یم  رگا  هک  دوب  نیا  تیلهاج  نامز  رد  برع  هدـعاق  . ) دـیدرگ بوسنم 
(2 ( ) دنداد یم  نز  برع  هلیبق  زا  ار  وا  دندرک و  یم  دازآ 

رـسپ وا  سپ  تسا . ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهللا  َیّلَـص  مرکا  لوسر  ترـضح  همع  بلطملا  دبع  رتخد  هیفـص  شردام  تسا ، هللادبعابا  ماوع  نب  ریبز  هینک 
ترضح اب  دشاب و  یم  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهللا  َیّلَص  لوسر  ترضح  رسمه  دلیوخ  تنب  هجیدخ  ردارب  رسپ  ِِهلآ و  َو  ِهیَلَع  ُهللا  َیّلَـص  ادخ  لوسر  همع 

. دراد ییاد  رسپ  تبسن  اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص 
هللادبعابا شبلاغ  هینک  هللادبع  شرسپ  ببس  هب  یلو  دوب  بلطملادبع  نب  ریبز  شردارب  هینک  هک  دوب  هداد  رهاطابا  هینک  وا  هب  هیفـص ، شردام 

دبع تفرگ و  یگدناوخرـسپ  هب  ار  وا  دـلیوخ  سپ  دوب ، يور  اـبیز  رایـسب  هک  دـنیوگ  یم  دوب و  ناـب  یتـشک  هّدـج  رهـش  رد  شردـپ  دوب .
(3 . ) درک جیوزت  وا  هب  ار  هیفص  بلطملا 

هدزاود دـیوگ : یم  ةورعزا  لقن  هب  دوسألاوبا  دروآ ، مالـسا  هک  تشاد  لاس  هدزناپ  دـیوگ : یم  ةورع  نب  ماـشه  شندروآ  مالـسا  دروم  رد 
رد هک  دنا  هتفگ  مه  يا  هدع  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  هلاس  هدفه  هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  ماشه  دوخ  یلو  دـش  ناملـسم  هک  دوب  شلاس 
رب انب  اما  دروآ ، مالـسا  رفن  نیمجنپ  ای  نیمراهچ  ناونع  هب  رکبوبا  زا  دعب  نیخروم  لقن  رب  انب  لاح  ره  رد  تفگ ؛ نیتداهـش  یگلاس  هدـجیه 

نیب مرکا  لوسر  هک  یناـمز  دوب . هنیدـم  هشبح و  هب  نیرجاـهم  ءزج  و  دـش . ناملـسم  رکبوـبا  طـسوت  هک  دوـب  یـسک  نیموـس  يربـط  لـقن 
لوسر هک  ینامز  رد  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  دنتـسب و  تّوخا  دقع  دوعـسم  نب  هللادبع  وا و  نیب  دنتـسب  یم  تّوخا  دـقع  هکم  هب  نیرجاهم 

وا نیب  هنیدم  هب  ترجه  زا  لبق  دنداد و  رارق  ردارب  ار  شَقَو  نب  ۀماّلَس  نب  ۀَمَلَس  وا و  دندرک  یم  رارقرب  تّوخا  راصنا  نیرجاهم و  نیب  مرکا 
(4 . ) دنتسب تّوخا  دقع  ۀحلط  و 
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اب اهگنج  یمامت  رد  تشاد و  مالـسا  میرح  زا  عافد  رد  یناشخرد  هقباس  دوب و  مدـق  تباـث  ناناملـسم  زا  مالـسا و  ردـص  نارادرـس  زا  ریبز 
نآ زا  عافد  رد  شندـب  ياضعا  همه  و  تسا ! ریبز  نم  يراوح  تسا و  يراوح  يربمایپ  ره  يارب  دـندومرف : ربمایپ  هک  ییاـج  اـت  دوب  ربماـیپ 

(5 . ) تشادرب تحارج  ترضح 
هدش رکذ  روطنیا  خیرات  رد  وا  نداد  هقدص  تسا و  هدوب  زین  هدنـشخب  يدرف  يو  هک  تسادـیپ  تسا  تسا  روکذـم  خـیرات  رد  هک  هچنآ  زا 
یم هقدص  ار  همه  دیدرگ و  یمن  شلزنم  دراو  جارخ  نآ  زا  یمهرد  یتح  دـنداد ؛ یم  جارخ  وا  هب  هک  تشاد  كولمم  دـص  يو  هک  تسا 

! داد
رد درکن و  تعیب  رکبوبا  اب  ۀـحلط  هارمه  هب  هک  ییاج  ات  تسا ، هدوب  نینمؤملا  ریما  نایلاوم  زا  ارهاظ  مه  مرکا  لوسر  تداهـش  زا  دـعب  ریبز 

یمامت زا  ّدشأ  نینمؤملاریما  زا  نتفرگ  تعیب  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هناخ  هب  موجه  نایرج  رد  و  ( 6 . ) دومن نّصحت  ترضح  لزنم 
رمع هکنیا  ات  درکن . تعیب  دیشک و  ریشمش  نینمؤملاریما  زا  نتفرگ  تعیب  روز  هب  ماگنه  دجسم  رد  هک  دوب  یسک  اهنت  دوب و  ترضح  نارای 

: تفگ رمع  هب  دوب  هتسشن  شا  هنیس  رب  رمع  هک  یلاح  رد  دنتـسکش و  هتفرگ و  ار  شریـشمش  دندرک و  هلمح  وا  هب  هریغم  دیلو و  نب  دلاخ  و 
تهارک اـب  سپــسو  يدرک ! یمن  ار  نـم  هـب  ندـش  کـیدزن  تأرج  دوـب  متــسد  رد  مریــشمش  رگا  مـسق  ادــخ  هـب  ( 7) كاحص رـسپ  يا 

. دش هتشک  زومرج  نبا  مان  هب  يدرف  طسوت  عابّسلا  يداو  رد  تخیرگ ، لمج  گنج  زا  هکنآ  زا  سپ  ریبز  ( 8 . ) درک يرهاظ ) ) تعیب
*****

توریب پاچ  ۀباحصلا ج2 ص249–  ۀفرعم  یف  ۀباغلاُدسُأ  (- 1)
. یبلکلا بئاسلا  نب  دمحم  نب  ماشه  رذنموبا  342و561- صو باب 24 هباحصلا  بلاثم  (- 2)

راونألاراحب ج32 ص218 (- 3)
توریب پاچ  ۀباحصلا ج3 ص86–  ۀفرعم  یف  ۀباغلاُدسُأ  (- 4)

يهحفص 225. ج 1 ، دیدحلایبأنبا ،) ) ۀغالبلاجهنحرش توریب / پاچ  نامه ج2 ص250–  (- 5)
ج 4 ص 1328 ریطاسا - تاراشتنا   - هدنیاپ مساقلاوبا  - يربط خیرات  همجرت  (- 6)

31ص99) جراحب  ) دوب مود  هفیلخ  رهاوخو  همع  ردامو ، تشاد  ترهش  انز  هب  هک  بلطملادبع  زینک  (- 7)
توریب یملعا  تاروشنم  1 ص84 - جاجتحإلا (- 8)

! ریبز یهارمگ  تلع  تیب ، لها  نانمشد  هب  تّبحم 

يدوس ریبز  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یـساسحا  یعطقم و  یتسود  ربمایپ و  یکیدزن  مالـسا و  رد  تقبـس  اه و  داهج  اه و  هقدص  نآ 
. دیشک ریز  هب  ار  وا  ترضح  نآ  نافلاخم  نادناعم و  هب  ّتبحمو  نینمؤملاریما  نانمشد  هب  تبسن  يّربت  مدع  ماقم و  هاج و  ّبح  دیشخبن و 

يدرم هراومه  ریبز  ینعی  ِهَّللا . ُْدبَع  ُمُوئْـشَْملا  ُُهْنبا  َأَشَن  یَّتَح  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  اًلُجَر  ُْرَیبُّزلا  َلاَز  اَم  دندومرف : وا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(1 . ) دیسر یناوج  هب  هللا  دبع  شاهدنخرفان  رسپ  هکنآ  ات  دوب  تیب  لها  ام  زا 

هک یتقو  ات  دوب  تیب  لها  ام  ناشیوخ )  ) زا يدرم  ریبز  هراومه  تسا : هدروآ  نینچنیا  هغالبلا  جهن  حرش  همجرت و  رد  مالسالا  ضیف  موحرم 
یلو دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  هچ  رگا  وا  اریز  دیرب  ام  اب  ار  يدنواشیوخ  هّللا  دبع   ) دمآ دیدپ  هّللا  دبع  وا  موش  رسپ 

حیقنت باتک  رد  ّیناقمام  موحرم  هکنانچ  دومنیم . نامیا  راهظا  اراکشآ  هدیدرگ و  رفاک  نطاب  رد  ینعی  تشگ  قیدنز  ترضح  نآ  زا  دعب 
هیلع ّیلع  و  تشادیم ، نمـشد  ار  مشاه  ینب  ریبز  نبا  هّللا  دـبع  تسا : لقن  راونألا  راـحب  باـتک  رد  ّیـسلجم  موحرم  زا  و  هدومرف ، لاـقملا 
جهن خسن  رد  دناهدومن  لقن  ناشاه  باتک  رد  هعیش  یّنس و  ناگدنسیون  هک  ار  شیامرف  نیا  هصالخ  دادیم ! مانـشد  هدومن ، نعل  ار  مالّـسلا 

(. میدومن لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن  زا  ار  نآ  ام  تسین  هغالبلا 
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هللا دبع  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لوق  زا  باعیتسالا  باتک  رد  ربلا  دبع  نب  رمع  وبا  ار  نخـس  نیا  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  و 
(2 . ) تسا هدرکن  لقن  ار  هدنخرفان - موئشم - هملک  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدروآ  ریبز  نب 

نیا دیآ  یم  تسد  هب  هللادبع  لاوحا  ترضح و  نایب  زا  هک  هچنآ  لمجم  وحن  هب  اما  میتسین ، ریبز  نب  هللا  دبع  لاح  حرش  نایب  رد  اجنیارد  ام 
زا دوب ، رکبوبا ) رتخد   ) ءامسأ زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نمـشد  هک  هللا  دبع  شدنزرف  هب  تبحم  طابترا و  تلع  هب  ریبز  هک  تسا 

. تسا هدومن  مورحم  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهللا  َیّلَص  ربمایپ  تیب  لها  اب  یهارمه  تمعن  زا  ار  دوخ  هدش و  ادج  قح  قیرط 
! ةرخآلا ایندلا و  رسخ 

يّربت یلوت و  تریغ و  مدـع  طیارـش و  ظفح  مدـع  تلع  هب  اـما  دـنتفای  هار  تاـجن  تیادـه و  هار  هب  هک  خـیرات  لوط  رد  يدارفا  رایـسب  هچ 
یف ِْنیَبـْلَق  ْنـِم  ٍلُـجَِرل  ُهَّللا  َلَـعَج  اـم  دـیامرف : یم  دروـم  نـیارد  مـیرک  نآرق  دـندش . ِةَرِخـآلا » َو  اینِدــلا  َرـِـسَخ   » قادــصم نآ ، هـب  یقیقح 
دوش دراو  یکی  بح  هک  هک  نازیم  ره  هب  دریگ و  یمن  رارق  ناسنا  لد  رد  ناـمزمه  لـباقتم  داـضتم و  زیچ  ود  بح  ینعی  ( 4/ بازحا ) ِهفْوَج

. ددرگ یم  جراخ  يرگید  بح 
ادج تیاده  هار  مالس و  لیبس  زا  ار  ناسنا  دشاب ، مه  ناسنا  دالوا  رگا  یتح  تیبلها  نانمـشد  رگید  هشئاع و  نامثع و  رکبابا و  رمع و  بح 
تیب لها  بتکم  فلاخم  دناعم و  هک  هللا  دبع  شدنزرف  ّبح  ریبز  نداتفا  تکاله  هب  اوغا و  ببس  نیدّحوملا  یلوم  شیامرف  ربانب  دنک . یم 

(119/ ءاسن ) ًانیبُم ًانارْسُخ  َرِسَخ  ْدَقَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اِیلَو  َناْطیَّشلا  ِذِخَّتَی  ْنَم  َو  تسا . هدوب  دوب ، مالسلا  مهیلع 
*****

461 تمکح دیدحلا ج 20 ص 102  یبا  نبا  ۀغالبلاجهن  حرش  (- 1)
نامه (- 2)

! لمج گنج  زا  ریبز  فده  تورث ، لوپ و 

هب ار  امش  تفگ : ود  نآ  هب  باطخ  و  دیدرگ ، دراو  يدرم  هک  دندوب  هرـصب  دجـسم  رد  ریبز  هحلط و  دنک : یم  لقن  یبارعا  فوع  زا  يربط 
، دومن لهاجت  دیوگب ، هک  تشادن  یخساپ  نوچ  هحلط  دیراد ؟ هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يروتـسد  مایق  گنج و  نیا  هرابرد  ادخ 

لوسر زا  يروتـسد  گنج  يارب  ایآ  ریبز ! هک  تساوخ  حیـضوت  يو  زا  هراـبود  درک و  ریبز  هب  ور  درم  نآ  سپـس  تفر  نوریب  دجـسم  زا  و 
!؟ دینک یم  مادقا  لمع  نیا  هب  دوخ  شیپ  زا  ای  دیراد ، ادخ 

تسا نیا  هدروآ  هرـصب  هب  ار  ام  هچنآ  میرادن . هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ینامرف  روتـسد و  هنوگ  چیه  هراب  نیا  رد  هن ؛ تفگ : ریبز 
. میوش میهس  کیرش و  اهلوپ  نآ  رد  امش  اب  ات  میا  هدمآ  ام  تسا . هدش  عمج  امش  رهش  لاملا  تیب  رد  یباسح ، یب  تورث  نالک و  لوپ  هک 

*****
يربط ج5ص184

ریبز تشذگرس 

يابهش رتسا  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دش ، هتـشک  هحلط  هدش و  زاغآ  گنج  لمج  رازراک  رد  نوچ  هک  دنک  یم  لقن  محازم  نب  رـصن 
بسا راوس  هک  ریبز  دناوخارف . ار  ریبز  هداتسیا و  فص  ود  نایم  رد  هدش و  راوس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هایس ) هب  طولخم  دیفـس  )

وت ریبز  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دیسر ، مهب  بکرم  ود  ياهندرگ  هک  دش  کیدزن  يّدح  ات  هدمآ و  ترضح  نآ  يوس  هب  دوب 
هک یلاح  رد  درک  یهاوخ  گنج  ّیلع  اب  وت  هک : هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  يدینـشن  دوخ  وت  رگم  مهدیم  مسق  ادخب  ار 
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. مدرک یمن  جورخ  زگره  مدوب  رکذتم  ار  بلطم  نیا  رگا  منک . یم  رافغتسا  دوخ  لمع  نیا  زا  نم  تفگ : يراکمتس ؟ ملاظ و  وا  هب  تبـسن 
گنج زا  تسا  راع  نم  يارب  میا  هتفرگ  رارق  مه  لباقم  هک  نونکا  داد : باوج  ریبز  نک ، تعجارم  کنیا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  الوم 

درک و تعجارم  گنج  نادیم  زا  نادیم  نیا  زا  سپ  ریبز  يدرگ ! شتآ )  ) ران راتفرگ  هک  تسا  رتهب  راع  ریبز  يا  دـندومرف : الوم  منک ! رارف 
: دناوخ ار  راعشا  نیا 

یلع تاعاس  نیا  رد  تسا . هدیدنـسپ  حودـمم و  ترخآ  اـیند و  تهج  زا  دراد ، يراـجنهان  جـیاتن  ءوس و  بقاوع  هک  يروما  ندرک  كرت 
نـسحلاوبأ يا  متفگ  سپ  دراد . ریخ  هب  ار  تردـپ  رمع  ادـخ  هک  دـیما  مدوب ، هدرب  رطاخ  زا  نم  هک  دروآ  نم  دایب  ار  یثیدـح  مالـسلا  هیلع 

شتآ رب  ار  راع  تمالم و  زورما  رد  نم  دـشاب . هدنـسب  ارم  یتفگ  زورما  هچنآ  زا  یمک  تسا و  یفاک  شنزرـس  تمـالم و  رد  مـالک  نیمه 
؛ هحلط توف  زا  و  دنک ، تمواقم  شتآ  ربارب  رد  تسا  كاخ  زا  هک  يدوجوم  دناوتیم  اجک  منکیم . رایتخا  هداد و  حـیجرت  نازوس  تخس 

نم و  تسا . ینیکـسم  ره  نامهیم و  هاگیاج  هک  اج  نامه  هداتفا ، نیمزب  رابغ  رد  هک  مراد ، ار  ّرثأت  فّسأت و  تیاهن  دوخ  روای  راـی و  هناـگی 
هکنیا اـت  دوب ، وا  تیاـمح  رد  درکیم  عاـفد  نم  زا  هک  ره  و  درکیم ، يراـی  ارم  زین  وا  هدوـمن و  يراـی  اهیتخـس  رد  ار  وا  تاـیح  ناـمز  رد 

. دش ام  تمحز  بجوم  تخادنا  جنر  هب  ار  وا  هچنآ  زورما  هک  دش ، گنت  شاهنیس  هک  میدش ، راوشد  سب  يراک  راتفرگ 
نیمه هب  مدوب  تریـصب  دـقاف  متـشادن و  یهاگآ  چـیه  راک  نیا  رد  نم  دـنگوس  ادـخب  ردام ! يا  تفگ : هتفر و  هشیاع  دزن  نآ  زا  سپ  ریبز 

: تفگ ریبز  يزیرگیم ؟ بلاط  یبا  رـسپ  ياهریـشمش  زا  ایآ  هَّللا ، دبع  وبأ  يا  تفگ : هشیاع  مراد ! ار  هکرعم  نیا  زا  تشگزاب  دـصق  تهج 
! تسا روالد  ناناوج  تسد  رد  هک  تسا  دننامیب  زیت و  دنلب و  وا  ياهریشمش  هک  دنگوس  ادخ  هب 

او ار  اـم  هنوـگچ  ساـسح  عـقوم  نیا  رد  ردـپ ! تفگ : يو  هب  تفاـی  عـالطا  ردـپ  میمـصت  زا  ریبز  نب  هللادـبع  نوـچ  دـیوگ : یم  يدوعـسم 
ارم ناتساد  نآ  مدوب و  هدومن  شومارف  هک  درک  مروآ  دای  ار  یناتساد  یلع  مرسپ ! تفگ : ریبز  يریگ !؟ یم  شیپ  رارف  هار  دوخ  يراذگیم و 

. تسا هتخاس  فرصنم  گنج  همادا  زا 
تسد رد  نمـشد ، هاپـس  دنلب  ياه  هزین  زیت و  ياه  ریـشمش  هکلب  تسین  شیب  يا  هناهب  یتفگ  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  هن ، ردپ ! تفگ : هللادبع 

ار يدـنزرف  وت  وچمه  ادـخ  تفگ : ریبز  دراد . یم  تزاب  گنج  زا  هتخادـنا و  تشحو  سرت و  هب  هنوگنیا  ار  وت  وجگنج  عاجـش و  ناـناوج 
. دشوکب ردپ  يراوخ  تلذ و  يارب  ددرگ و  ردپ  تکاله  یتخبدب و  هیام  هک  دنادرگ  لیلذ  راوخ و 

رانک میمت  ینب  هلیبق  زا  سیق  نب  فنحا  اجنآ  رد  هک  دیـسر  عابّـسلا  يداو  هب  ات  دش  هنیدم  یهار  هدش و  جراخ  گنج  هکرعم  زا  ریبز  سپس 
هتخادنا و مه  ناجب  ار  هوبنا  رکشل  ود  هک  يدرم  نیا  اب  تفگ : هدش و  ربخاب  ریبز  تشگزاب  زا  فنحا  درکیم ، یگدنز  اجنآ  رد  هدیـشک و 

!؟ منک هچ  ددرگیم  رب  شیوخ  هناخ  نطو و  يوسب  يزیرنوخ  راتشک و  همه  نیا  زا  سپ  دوخ 
، دندوب هدـش  قحلم  وا  هب  شمالغ  اب  یبلک  يدرم  هک  تفر  يریبز  تمـس  هتـساخرب و  شنارای  زا  نت  ود  اب  مالک  نیا  ندینـش  اب  زومرج  نبا 
ار وا  هتفرگ و  تقبـس  ریبز  زا  تعرـس  هب  شنارای  زومرج و  نبا  ءوس  دـصق  زا  یهاگآ  زا  سپ  ود  نآ  دـش  ریبز  کـیدزن  زومرج  نبا  نوچ 

ودـب دـش  کیدزن  ریبز  هب  زومرج  نبا  نوچ  سپ  رفن ! هس  زین  ام  دـنرفن  هس  نانآ  هدـش !؟ هچ  ار  امـش  تفگ : ود  نآ  هب  ریبز  دنتـشاذگ . اهنت 
وت زا  مدرم  روما  رد  هلأـسم  دـنچ  اـت  ماهدـمآ  امـش  دزن  نم  هَّللا  دـبع  وبأ  يا  تفگ : زوـمرج  نبا  شاـب ! رود  نم  زا  یهاوـخیم ؟ هچ  تفگ :
نبا دـندومنیم ، باتـش  رگید  کـی  هب  دوخ  ياـهنوخ  نتخیر  يارب  هدرک و  هلمح  رگیدـمه  هب  نم  ندـمآ  ماـگنه  هب  مدرم  تفگ : مسرپب ،

. سرپب تفگ : مسرپب ، امش  زا  ار  یبلاطم  مهاوخیم  تفگ : زومرج 
ار وا  تعیب  ارچ  و  يدرک ؟ تعیب  یلع  اب  ارچ  و  یتشاذـگ ؟ اهنت  ار  وا  هدرک و  تفلاخم  نامثع  اـب  ارچ  منادـب  مهاوخیم  تفگ : زومرج  نبا 
و يدومن ؟ ادتقا  وا  هب  هداتسیا و  تعامج  زامن  هب  دوخ  رـسپ  رـس  تشپ  رد  ارچ  و  يدیـشک ؟ نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  هشیاع  ارچ  و  یتسکش ؟

؟ يدرگ قحلم  دوخ  هداوناخ  هب  هدومن و  هکرعم  نآ  هب  تشپ  یهاوخیم  ارچ  و  يدرک ؟ اپرب  ار  گنج  هکرعم  نیا  هچ  يارب 
ياهراچ بلاط ، یبا  نب  ّیلع  اـب  نم  تعیب  اـّما  و  مدرک ، هبوت  سپـس  دز و  رـس  نم  زا  هک  دوب  یئاـطخ  ناـمثع  اـب  نم  تفلاـخم  تفگ : ریبز 
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بلق زا  نم  تعیب  نوچ  متـسکش ، ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تعیب  ارچ  هکنیا  اّما  و  دندرک ! تعیب  وا  اب  نیرجاهم  راصنا و  همه  هک  ارچ  متـشادن 
يرگید زیچ  دـنوادخ  یلو  میدیـشک  ياهشقن  ام  نینمؤملا : ّما  هشیاع  ندومن  جراخ  اّما  و  مدوب ، هدرک  تعیب  ار  وا  دوخ  تسد  اب  اهنت  دوبن و 

. دوب نینمؤملا  ّما  شاهلاخ  طّسوت  وا  نتشاد  مّدقم  رطاخب  مرسپ : رس  تشپ  نم  ندناوخ  زامن  اّما  و  دومرف ، هدارا  ار 
! مناسرن لتق  هب  ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ : دوخ  اب  هدش و  رود  وا  زا  نانخس  نیا  ندینش  زا  سپ  زومرج  نبا 

ایلع هفیـسب  هب و   ] یتأ یتـح  هلمحف  هسأر  زومرج  نبا  ذـخأ  هفیـس و  اوذـخأ  هوروتعاـف و  عقوف . هتتبثأ  ۀـنعط  زومرج  نب  ریمع  هنعطف  هولتقف  »
نفد و  ءوسلا . عراصم  نیحلا و  نکل  برکلا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا . لوسر  هجو  نع  هب  الج  ام  لاـط  هللا  فیـس و  لاـق : یلع و  هذـخأف 

« عابسلا يداوبریبزلا 
تسد هب  ار  ریشمش  نآ  ترضح  دروآ ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاگرد  هب  وا  ریـشمش  اب  دیرب و  ار  وا  رـس  درک و  هلمح  ریبز  هب  زومرج  نب  ریمع 

تشونرس گرم و  یلو  تسا  هدودز  ادخ  لوسر  هرهچ  زا  هودنا  مغ و  ریـشمش  نیا  هک  ینالوط  تدم  هچ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تفرگ و 
(1 . ) دندرک نفد  عابسلا  يداو  رد  ار  ریبز  درک ، نینچ  ار  وا  دب  هاگراتشک  و 

ندید اب  ترضح  نآ  دندروآ ، مالّسلا  هیلع  ریمأ  ترضح  تمدخ  هب  ار  وا  ریشمش  رس و  یتقو  ریبز ، ندش  هتشک  زا  سپ  هک  تسا  تیاور  و 
ادخ لوسر  كرابم  راسخر  زا  ار  تبیـصم  جنر و  دیدم  ياهتّدم  ریـشمش  نیا  هک  دـنگوس  ادـخب  دومرف : هدرک و  دـنلب  ار  نآ  ریبز  ریـشمش 
لقن ربانب  و  ( 2 !!) تخادـنا یتخبدـب  تکاله و  هب  ار  وا  راک  رخآ  رد  ءاـضق  ءوس  هک  تسا  فّسأـت  ياـج  یلو  دودز ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

!: داد منهج  هدعو  ریبز  لتاق  هب  و  ( 3 «) هباحصأ وه و  هیلع  یکبی  یلع  سلج  و   » تسیرگ وا  رب  ترضح  هعیش  ياملع  زا  یخرب  تنـس و  لها 
(4 «) رانلا یف  ریبزلا  لتاق  »

*****
دعب هب  یبوقعی ج2 ص170 خیرات  دعب و  هب  فارشالا ج2 ص250  باسنا  يربکلا ج3 ص82 و  تاقبطلا  (- 1)

توریب یملعا  تاروشنم  دعب - هب  جاجتحالا ج1 ص140  (- 2)
دعب هب  فارشالا ج2 ص250  باسنا  يربکلا ج3 ص82 و  تاقبطلا  (- 3)

يربکلا تاقبطلا  فارشالا / باسنا  / يدمحا راثآ  < رانلاب ۀیفص  نبا  لتاق  اورشب  وأرانلا  یف  ۀیفص  نبا  لتاق  لخدیل  خسن : یضعب  رد  (- 4)

كرتشم بلاطم 

! تسا رفاک  ریبز ) هحلط و   ) یلع اب  هدننک  گنج  ادخ : لوسر 

هب هک  دنتخادنا . هار  هب  نامثع ! نوخ  زا  ماقتنا  هناهب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  هیلع  ار  یمیظع  گنج  ناوارف  شالت  اب  هشیاع  ریبز و  هحلط و 
هشیاع دوخ  هک  یتیاور  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دندش . هتشک  اهنآ ، ریغ  نیعبات و  هباحص و  زا  نیملـسم ، زا  يرایـسب  نآ  بجوم 
! دشاب یم  شتآ  رد  رفاک و  دزادرپب  گنج  هب  نینموملاریما  الوم  اب  هک  یسک  ره  تسا ، هدرک  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 
مالـسلا هیلع  یلع  الوم  هیلع  هک  ره  دومرف : نم  هب  دنوادخ  دـندومرف : ناشیا  هک  تسا  هدرک  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هشیاع 

مرکا ص ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  رذوبا  زا  لصتم  دنـس  هب  یلزاغم  نبا  نینچمه  ( 1 !) تسا شتآ  رد  رفاک و  دیامن  گنج  وا  اب  و  دـنک ، مایق 
هزور ردقنا  نم  تما  رگا  یلع  يا  دندومرف : زین  و  ( 2 .) تسا رفاک  دنک  هعزانم  تفالخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نم  زا  دعب  هکره  دندومرف :

دنیامن ینمـشد  وت  اب  دندرگ و  رغال  نامک  هز  نوچ  ات  دـنناوخب  زامن  ردـق  نآ  دـنوش و  هدـیمخ  رمک  نامک ) سوق و  دـننامه   ) هک دـنریگب 
(3 .) دنکفا شتآ  رد  ور  هب  ار  اه  نآ  دنوادخ 

*****
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ثیدح 789ص275 باب 56 ةدوملا ج2 عیبانی  ةدوم 15 ، یبرقلا ج2 عیبانی  ( 1)
بوشآ ح3ص216. رهش  نبا  بقانم  لامعلازنک ج1ص209 ح1046 -  ةدوملا ص97 -  عیبانی  یلزاغم ص45ح68 - نبا  بقانم  ( 2)

یلزاغم ص297 نبا  بقانم  هللادـبع -  نب  رباج  زا  لقن  هب  هرامش 179  نینموملاریما ج1ص145  ماما  شخب  رکاسع  نبا  قشمد  خـیرات  ( 3)
رگید ص318 رد چ  بلاطلا ص179و  ۀیافک  هرامش 16 -  نیطمسلا ج1ص51  دئارف  هرامش 340 - 

! تسادخ نمشد  ریبز ) هحلط و   ) راّمع نمشد  ادخ : لوسر 

هب هک  تسا  یلع  رکشل  نیا  ریما ! تفگ : دمآ و  ریبز  دزن  يراوس  بسا  مالسلا ، هیلع  یلع  الوم  رکشل  اب  ریبز  هحلط و  رکشل  دروخرب  زا  لبق 
رامع دیابن  ینک ؛ یم  هابتشا  تفگ : ریبز  مدومن ! وگتفگ  يو  اب  مدید و  ار  وا  دوب ، نایرکشل  نآ  نایم  رد  زین  رامع  دباتـش و  یم  امـش  يوس 

يراشفاپ رارصا و  هک  ریبز  تسا . هدید  ار  رامع  هک  دیزرو  رارصا  دوخ  فرح  رب  راوس  بسا  یلو  دشاب . مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  نایم  رد 
. دنک قیقحت  یسررب و  کیدزن  زا  ار  نایرج  و  دورب ، یلع  رکشل  نایم  ات  داد ، روتسد  دوخ  ناکیدزن  زا  نت  کی  هب  دید ، ار  وا 

نم تسا ، هدوب  تسار  تفگ  یم  وا  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  ریبز ! تفگ : تشگرب و  هک  دیـشکن  یلوط  تفر و  وا  دیوگ : یم  هداتق  نب  نوج 
ياو يا  هک : دروآرب  دایرف  رایتخا  نودـب  و  دـیدرگ . نشور  ریبز  يارب  تقیقح  هک  دوب  اـجنیا  رد  مدـید . یلع  رکـشل  ناـیم  رد  ار  راـمع  زین 

. دروخ یم  ناکت  شنت  رب  حالس  هک  داتفا  شمادنارب  هزرل  نانچ  و  دش . هدیلام  كاخ  رب  ام  غامد  تسکش ، مرمک 
یم هک  نم  رب  ياو  متفگ : دوخ  اـب  متـشگ ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هکنیاوگ  مدـید . دوخ  مشچ  اـب  ار  هرظنم  نیا  هک  نم  دـیوگ : یم  نوـج 

ًامتحو دناد . یم  لطاب  ار  شیوخ  هار  فرحنم و  ار  دوخ  وا  هک  یتروص  رد  موش . هتشک  يو  هار  رد  و  مگنجب . درم  نیا  باکر  رد  تساوخ 
(1 . ) دزرل یم  دوخرب  نینچ  نیا  هک  تسا  هدینش  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یبلطم  هراب  نیارد 

ددرگیم قح  اب  رامع  يو ، اب  قح  تسا و  مالـسا ) ینعی   ) قح اب  رامع  : " دندوب هدومرف  راّمع  قح  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يرآ 
( مالـسا بناج  و   ) قح اب  هیمـس  رـسپ  دندرک  ادیپ  فالتخا  مدرم  نوچ  : " دندومرف و  ( 2") تسا شتآ  رد  رامع  لـتاق  و  ددرگب ، هک  اـج  ره 

هدنرب امغی  هب  لتاق و  خزود ، هب  ار  يو  اهنآ  دناوخیم و  تشهب  هب  ار  اهنآ  وا  رامع ! اب  هچ  ار  شیرق  : " دنتـشاد نایب  نینچمه  و  ( 3 . ") تسا
هب هک  ره  دیزرو و  دـهاوخ  ینمـشد  وا  اب  ادـخ  دزرو  ینمـشد  رامع  اب  هک  ره  : " دـندومرف و  ( 4") دوب دـهاوخ  شتآ  رد  وا  هحلـسا  هماج و 

مانشد ار  رامع  هکره  درمش و  دهاوخ  درخبان  ار  وا  ادخ  درامشب  درخبان  ار  رامع  هک  ره  دیزرو و  دهاوخ  هنیک  وا  اب  ادخ  دزروب  هنیک  رامع 
ار وا  ادخ  دیامن  تنعل  ار  رامع  هک  ره  و  درمش ، دهاوخ  ریقح  ار  وا  ادخ  دیامن  ریقحت  ار  رامع  هک  ره  و  داد ، دهاوخ  مانشد  ار  وا  ادخ  دهد 

(5 . ") تفرگ دهاوخ  بیع  ار  وا  ادخ  دریگ  بیع  رامع  رب  هک  ره  دومن و  دهاوخ  تنعل 
*****

يربط ج5ص250 ( 1)
يربکلا ج3ص187 تاقبطلا  ( 2)

نیحیحصلا ج3ص442. یلع  كردتسملا  یقهیب ج6ص422 ، ةوبنلا  لئالد  ریبکلا ج10ص95 ح10071 ، مجعملا  ( 3)
ریثک ج7ص268. نبا  خیرات  دیدحلا ج3ص274 ، یبأ  نبا  حرش  دیرفلا ج2ص289 ، دقعلا  ماشه ج2ص115 ، نبا  ةریس  ( 4)

ۀباغلا دـسُأ  باـعیتسالا ج2ص435 ، بیطخلا ج1ص152 ، خـیرات  مکاـحلا ج3ص390و391 ، كردتـسم  دـمحأ ج4ص89 ، دنـسم  ( 5)
.75 لاّمعلا ج6ص185 و ج7ص71 - زنک  ۀباصإلا ج2ص512 ، ریثک ج7ص311 ، نبا  خیرات  بیرثتلا ج1ص88 ، حرط  ج4ص45 ،

ریبز هحلط و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  تحیصن 
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يا هماـن  رد  دنداتـسرف . ناـشیا  يارب  ار  ییاـه  ماـیپ  اـه و  هماـن  گـنج ، زا  ریبز  هحلط و  ندرک  فرـصنم  يارب  مالـسلا  هـیلع  نینموـملا  ریما 
اهیئوجارجام و نیا  زا  و  دیدرگرب ! كانرطخ  میمـصت  نیا  زا  دساف و  هشیدـنا  نیا  زا  لاسنهک ! درم  ود  يا  ریبز ! يا  و  هحلط ! يا  دـندومرف :

! دیزیهرپب يزیرنوخ  گنج و  زا  و  دیرادرب ! تسد  اه  يزاس  هناهب 
نازوس شتآ  اب  مأوت  گنن  راع و  تمایق  يادرف  دیریگن ، دنپ  نم  هتفگ  زا  رگا  یلو  دیسرت ، یم  گنن  راع و  زا  اهنت  زورما  امش  ریبز ! هحلط !

(1 . ) دیدرگ دهاوخ  امش  ریگ  نماد  منهج 
ابأ يا  دومرف : هدناوخارف و  ار  ریبز  دـنلب  ییادـص  اب  لمج ، رازراک  رد  هرـصب  لها  اب  مالّـسلا  هیلع  ریمأ  ترـضح  ییورایور  ماگنه  نینچمه 

رفن و ود  امـش  دنگوس  ادـخب  دومرف : هدومن و  نانآ  هب  يور  سپ  دـندمآ ، ترـضح  نآ  دزن  هحلط  هارمه  ریبز  يآ ، نوریب  نم  دزن  هَّللا  دـبع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ناسل  رد  لمج  باحـصأ  یمامت  هک  دینادیم  کین  همه  همه و  هشئاع  زین  دّـمحم و  لآ  زا  ملع  نابحاص 

ردب و باحـصأ  زا  هک  یئام  نوچ  هنوگچ  دنتفگ : ود  نآ  دنامب . مورحم  ّقح  تمحر  زا  ددنب  ربمایپ  هب  ارتفا  تبـسن  هک  ره  و  دـناهدش ، نعل 
؟ میتسه نوعلم  میتشهب  لها 

نب دیعـس  ثیدح  رگم  تفگ : ریبز  مدادیمن ، امـش  اب  گنج  هب  نت  زگره  دیتشهب  لها  امـش  هک  مدرکیم  قیدصت  نم  رگا  دومرف : ترـضح 
ترضح دنتشهب ؟» لها  شیرق  دارفا  زا  رفن  هد  : » دومرف هک  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ياهدینـشن  ار  لیفن  نب  ورمع 

. درکیم لقن  دوخ  تفالخ  ماّیا  رد  هک  مدینش  نامثع  زا  ار  ثیدح  نیا  دومرف :
مان ار  یتشهب  دارفا  نآ  کت  کت  ات  میوگیمن  چیه  نم  دومرف : ترضح  تسا ؟ هتـسب  غورد  ربمایپ  رب  ینکیم  نامگ  ایآ  تفگ : وا  هب  ریبز 
نب دیعـس  حاّرج و  نب  ةدـیبع  وبأ  صاـّقو ، یبا  نب  دعـس  فوع ، نب - نمحّرلا  دـبع  ریبز ، هحلط ، ناـمثع ، رمع ، رکبوبا ، تفگ : ریبز  يربـب ،

. لیفن نب  ورمع 
. دیتسه امش  یمهد  تفگ : ریبز  تسیک ؟ یمهد  يدرب ، مان  ار  رفن  هن  دومرف : ترضح 

مرکنم یلئاق  تنارای  دوخ و  هب  تبسن  هچنآ  هب  نم  یلو  متـشهب ، لها  نم  هک  يدومن  فارتعا  ثیدح  نیا  اب  دوخ  وت  دومرف : وا  هب  ترـضح 
: دومرف ترضح  تسا ؟ هتسب  غورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رب  دیعـس  هک  ینکیم  رکف  ایآ  تفگ : ریبز  مفلاخم . امـش  ندوب  یتشهب  اب  و 

. مراد نیقی  بلطم  نیا  هب  دنگوس  ادخب  هکلب  منکیمن  رکف  اهنت  نم 
زا ياهشوگ  رد  نآ  هتفرگ و  رارق  یتوبات  رد  تمایق  زور  هب  ناشهاگیاج  يدرب  ماـن  هک  ار  رفن  هد  نیا  زا  یخرب  هک  دـنگوس  ادـخب  دوزفا : و 

ددرگ روهلعش  خزود  شتآ  هنابز  دنهاوخب  نوچ  هک  تسا  یگنـس  هاچ  نآ  رـس  رد  و  دشابیم ، خزود  تاجرد  نیرتنیئاپ  رد  قیمع  یهاچ 
هَّللا یّلـص  ربمایپ  دوخ  زا  ار  ثیدح  نیا  نم  ددرگ .! روهلعـش  مّنهج  ياهـشتآ  هاچ  نآ  ترارح  تّدـش  زا  و  دنـشکیم ، رانک  ار  گنـس  نآ 

تـسار رگا  و  دزیرب ، امـش  تسد  هب  ارم  نوـخ  دـنادرگن و  رّفظم  بلاـغ و  امـش  هـب  ارم  دـنوادخ  میوـگ  غورد  رگا  و  مدینـش ، هـلآ  هـیلع و 
نیا ندینش  اب  ریبز  دنک ! کیدزن  شتآ  هب  ار  ناتنارای  باحصأ و  امـش و  حاورا  رتدوز  هچ  ره  هداد و  ترـصن  رفظ و  ارم  دنوادخ  میوگیم 

(2 ! ) تشگزاب شنارای  يوس  هب  نایرگ  ياهدید  اب  نانخس 
هتفرگ شیپ  رد  نایغط  هار  هدیشک و  ریـشمش  دوخ  نامز  ماما  لباقم  رد  هتفر و  تیالو  ماقم  گنج  هب  ریبز  هک  اه  کشا  نیا  زا  دوس  هچ  اما 

دَقَف یبَـضَغ  ِهیَلَع  لـِلحَی  نَم  َو  : » دریگیم رارق  ادـخ  بضغ  دروم  تسا و  هتفر  ادـخ  گـنج  هب  دورب  ادـخ  یلو  گـنج  هب  هک  سک  نآ  دوب .
(81/ هط « ) يوَه

*****
مثعا 173 نبا  خیرات  همجرت  دمحم  یفطصم  ۀیسایسلا 65 ط  ۀمامالا و  دیدحلا ج3ص122 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 1)

یلاله سیق  نب  میلس  باتک  ( 2)
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ریبز هحلط و  ینکش  نامیپ  هرابرد  نینموملا  ریما  نانخس 

هیلع یلع  ماما  اب  تعیب  يارب  ود  نآ  هیلوا  قایتشا  لیم و  رایتخا  هب  ریبز  ۀحلط و  ینکـش  نامیپ  لوح  داشرالا  رد  هماقم  هللا  یلعا  دیفم  خـیش 
ترـضح نآ  رب  ار  هشیاع  ات  دندش  راپـسهر  هکم  يوسب  دنتـسکش و  ار  وا  تعیب  ریبز  ۀحلط و  هک  هاگنآ  دیامرف : یم  هدرک و  هراشا  مالـسلا 

دمح زا  سپ  هک  دناهدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  نادنمشناد  ار  نخس  نیا  دنزاس و  دوخ  هارمه  ار  وا  ترـضح  نآ  اب  تفلاخم  هب  دنناروشب و 
: دومرف راگدرورپ  يانث  و 

نآ سپ  داد . رارق  تمحر  ناـیناهج  همه  يارب  ار  وا  تخیگنا و  رب  مدرم  همه  يوـسب  ار  هلا  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـنوادخ  اـنامه  سپ 
مه زا  عاضوا ) نآ   ) وا هلیـسوب  دـنوادخ  و  دـیناسر ، مدرم ) هب   ) ار شراـگدرورپ  ماـیپ  و  دومرف ، ناـیب  دوب  هدـش  رومأـم  هچ  نادـب  ترـضح 

ببسب و  درک ، يرادهگن  ار  اهنوخ  و  دیشخب ، تینما  ار  اههار  وا  هلیسوب  و  دروآ ، درگ  ار  هدنکارپ  مدرم ) نآ   ) و تخاس ، مظنم  ار  هتخیسگ 
سپـس دنکفا ، تفلا  یتسود و  حرط  اهلد  رد  ياج  رب  اپ  ياهتوادع  و  هنیک ، دقح و  زا  هتخورفا  ياهشتآ  نانمـشد و  نازوتهنیک و  نایم  وا 

یهاتوک دـیماجنا  یم  نآ  هب  ماکحا )  ) ندـناسر هچنآ  ماجنارـس  هراـبرد  دوب و  وا )  ) هدیدنـسپ شرادرک )  ) هک یلاـح  رد  تفرگ  ار  شناـج 
دـش ترـضح  نآ  زا  سپ  و  دناسرن ، ار  نآ  تشگن و  نآ  نوماریپ  دوب  يور  هنایم  رطاخ  هب  نآ  ندـناسر  رد  یهاتوک  هچنآ  و  دوب ، هدومرفن 

! یئاورنامرف يرادمامز و  هرابرد  شکمشک  هزیتس و  زا  دش  هچنآ 
دیدمآ و نم  دزن  دیماجنا  دیناد  یم  هک  اج  نادـب  نامثع  راک  ماجنارـس  نوچ  نامثع و  سپـس  و  رمع ، وا  زا  سپ  و  دـش ، راد  مامز  رکبوبا  و 

زاب نم  دیدرک ، زاب  ار  نآ  امـش  متـسب ، ار  متـسد  و  هن ، متفگ : نم  ینکب ) دیاب   ) ارچ دیتفگ : منک ، یمن  متفگ : نم  نک ! تعیب  ام  اب  دـیتفگ :
، دنسر بآ  ياهلادوگ  هب  هک  هنشت  رایسب  نارتش  دننام  دیتخیر  ندرک ) تعیب  يارب   ) نم رس  رب  نانچ  و  دیدیشک ، دوخ  يوسب  امـش  مدیـشک 

زاب دوخ  تسد  نم  سپ  تسا ، رگید  خرب  هدنـشک  نم  شیپ  رد  امـش  زا  یـضعب  انامه  دیتسه و  نم  هدنـشک  مدرک  نامگ  نم  هک  ناسنادـب 
نم اب  يراچان  چیه  نودب  هنادازآ  ریبز  ۀحلط و  امش  شیپاشیپ  رد  و  دیدرک ، تعیب  نم  اب  يدازآ ) لامک  اب  و   ) رایتخا يور  زا  امـش  مدرک و 

. دنتساوخ هرمع  ندروآ ) اجب  هکم و  هب  نتفر   ) هزاجا نم  زا  هک  دندرکن  گنرد  يزیچ  سپس  دندرک ، تعیب 
يرادرب نامرف  ندومن و  تعاطا  رد  ار  دوخ  نامیپ  هرابود  سپ  دنتشاد . ینکـشنامیپ  هدارا  هتـشادن و ) هرمع  دصق   ) نانیا هک  دنادیم  ادخ  و 

نم اب  ود  نآ  و  دـنراین ، دـیداب  الب  يدوبان و  تابجوم  تما  يارب  دـننکن و ) تسار  هنتف  هک  متفرگ  ناـمیپ  ناـشیا  زا   ) مدرک و هزاـت  دوخ  زا 
ربارب رد  هک  ناشیا  زا  تسا  تفگـش  دـندز ، مهب  ار  دوخ  نامیپ  هتـسکش  ارم  تعیب  دـندرکن و  افو  نم  اـب  سپـس  و  دنتـسب ، یناـمیپ  نینچ ) )

رگا متسین و  درم  ود  نآ  زا  رتمک  نم  هک  یتروص  رد  دنتـساخرب  تفلاخم  هب  نم  اب  یلو  دنتـشگ ) رادرب  نامرف  و   ) دندش مار  رمع  رکبوبا و 
ناشیا رب  ارم  و  امرف ، مکح  دنتـشادنپ  کچوک  ارم  راک  دـنداد و  ماجنا  نم  قح  رد  ناـنیا  هچنآ  رد  وت  ایادـخ  راـب  میوگیم ، میوگب  مهاوخب 

(1 . ) نادرگ زوریپ 
هفیقس يارجام  زا  يرصتخم  نایب  هب  ادتبا  دنتشاد  ار  ریبز  هحلط و  ینکـش  نامیپ  نایب  دصق  هکیماگنه  ترـضح  هک  نیا  هجوت  لباق  هتکن ي 

دوب افلخ  لباقم  رد  هدنـشک  ریـشمش  اهنت  ریبز  هچرگ  تسادیپ  اجنیمه  زا  دـنک . یم  اهنآ  ینکـش  نامیپ  نایغط و  يارب  يا  همدـقم  ناونع  هب 
! تخادنا تکاله  هطرو  هب  ار  وا  يربت  یلوت و  تیاعر  مدع  دنزرف و  هاج و  لام و  بح  نکل 

و دندومرف ...« : هدرک و  مذ  ار  ریبز  هحلط و  دندومرف  تئارق  هرـصب  هار  رد  راق  يذ  لزنم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل 
ام ّقح  دـنوادخ  اـهلاس  زا  سپ  دـندید  نوـچ  و  ادـخ ، لوـسر  نادـنزرف  زا  هن  دنتـسه و  يربـمغیپ  تّوـبن و  نادـناخ  زا  هن  ریبز  هحلط و  نیا 

ياج زا  دوخ  ناگتشذگ  شور  دننام  هکنیا  ات  دندرکن  گنرد  مامت  هامکی  هکلب  مامت  لاس  کی  دنادرگزاب  ام  هب  ار  يرادمامز ) تفالخ و  )
! درک نیرفن  ود  نآ  رب  سپس  دومرف ] ار  راتفگ  نیا  « ] دننک شخپ  هدنکارپ و  نم  رود  زا  ار  ناناملسم  هورگ  و  دنربب ، ارم  ّقح  هک  دنتسج 

ور هشیاـع  هب  ندرک  هنتف  يارب  هدز و  زابرـس  نم  يوریپ  زا  دـندومن و  ینکـشنامیپ  ریبز  ۀـحلط و  هک  هاـگنآ  دومرف ...« : همادا  رد  ترـضح 
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نمب هکنیا  اب  دنتخادنا ، یهارمگ  هب  ار  هرصب  لذارا  شابوا و  دندناشک ، شاهرـصب  هب  هدروآ  نوریب  شراید  هناخ و  زا  ار  هشیاع  و  دندروآ ،
ریبز ۀـحلط و  هچنآ  و  هدادـن ) اهنآ  نامرفب  نت  و   ) دـندرک يریگهرانک  نید  بتارم  رد  ناشیا  ناکین  تلیـضف و  اـب  ناـمدرم  هک  دیـسر  ربخ 

ام دندرک : ضرع  هدمآ ) نخـس  هب   ) هفوک لها  سپ  دش ، شوماخ  و  تفگ ) ار  نانخـس  نیا   ) دندوب تحاران  هتـشادن و  شوخ  دـنداد  ماجنا 
و میریذـپیم ) لد  ناج و  اب   ) یناوخب ریبز ) ۀـحلط و  رکـشل  ینعی   ) نانیا ربارب  دـنچب  ار  ام  رگا  میئامنب و  تیرای  نانمـشد  رب  میئوت و  نارای 

ریخ ياعد  نانآ  قح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  میراد ، نآ  رد  تداعـس )  ) دیما میروا و  یم  رد  یکین  ریخ و  باسحب  ار  نآ  ماجنا 
اب و   ) تبغر اضر و  يور  زا  ریبز  ۀحلط و  هک  دینادیم  یبوخب  امـش  ناناملـسم  هورگ  يا  دومرف : سپـس  درک  يرازگـساپس  ناشیا  زا  هدومرف 

(2 ...« ) دوبن نایم  رد  يرابجا  هارکا و  چیه  و  دندرک ، تعیب  نم  اب  لیم ) لامک 
دوخ هک  ار  ینوخ  و  دـننک . یم  هبلاـطم  نم  زا  دـنا  هدرب  نیب  زا  دوخ  هک  ار  یقح  ریبز ) هحلط و   ) ناـنآ مدرم ! دـندومرف : ترـضح  نینچمه 

یتکرـش نیرتکچوک  يو  لتق  رد  نم  و  دندولآ . نامثع  نوخ  هب  تسد  هک  دندوب  ناشیا  مسق  ادخ  هب  يرآ  دـنهاوخ . یم  نم  زا  دـنا  هتخیر 
شکرـس و مدرم  ار  نانآ  هدـیمان و  ناشرگمتـس  يرگنایغط و  موق  ۀـیغاب "و  ۀـئف   " ادـخ ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانآ  متـشادن . زین 

. تسا هدومن  یفرعم  درمتم 
یم دنتـشادن  تکرـش  يو  لتق  رد  هک  یناـسک  زا  ناـهانگ و  یب  زا  ار  وا  نوخ  یلو  دنتـشک ، ار  ناـمثع  هک  نیا  زا  رتـالاب  ملظ  مادـک  يرآ 
یلو دنتـسب  نامیپ  یتاـعفد  دـندرک و  تعیب  نم  اـب  هدومن و  فارتعا  نم  تقاـیل  تلادـع و  هب  ناـنآ  هک  نیا  زا  رتـالاب  درمت  مادـک  دـنبلط !؟

و تسا . نم  اب  قح  هک  دنناد ، یم  رتهب  ناشدوخ  هشیاع  ریبز و  هحلط و  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـندز . مهرب  ار  ناشتعیب  دنتـسکش و  ار  ناشنامیپ 
(3 . ) دنور یم  لطاب  جک و  هار  نانآ 

. دش لمج  دربن  مزاع  دناوخارف و  ار  دوخ  نارای  دش و  هرصب  یهار  راق  يذ  يزنم  زا  ترضح  سپس 
*****

داشرالا ج1ص245 ( 1)
داشرالا ج1ص249 ( 2)

یناغا ج11ص119 لمج ، گنج  خیرات  دیرفلادقع : هحلط ، همجرت  باعیتسا : يربط ج5ص186و 199 ، ( 3)

ریبز هحلط و  رب  نینموملا  ریما  نیرفن 

: دندومرف دندومن و  نامسآ  فرط  هب  ور  ناشنانخس  نیرخآ  رد  گنج ، عورش  زا  لبق  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  الوم 
سپـس دـیناسر . لتق  هب  ار  وا  ات  تخیگنارب  نامثع  هیلع  ار  مدرم  وا  داهن . اپریز  تشاد  نم  اب  هک  ینامیپ  تسکـش و  ارم  تعیب  هحلط  ایادـخ !

! هدن تلهم  يو  رب  دوخ  وت  اراگدرورپ ! تخاس . مهتم  وا  لتق  هب  ارم 
هک یهار  ره  زا  ایادـخ  درک . یناـبیتشپ  نم  نانمـشد  زا  تسکـش . ارم  تعیب  دوـمن و  محر  عـطق  نم  اـب  ریبز  ناـبرهم ! فوؤر و  يادـخ  يا 

! رادب ظوفحم  يو  رش  زا  ارم  یناد  یم  تدوخ 
*****

دیدحلا ج1ص101 یبا  نبا  مثعا 175 ، نبا  خیرات  همجرت 

! نینموملا ریما  هب  ریبز  هحلط و  نیهوت 

و ( 1!") هدرک تیذا  ارم  دنک ، تیذا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یسک  : " دندوب هدینـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  هکنیا  اب  ریبز  هحلط و 
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یلع الوم  شیوخ  راتفگ  مالک و  اـب  یلو  ( 2 . ") تسا هتفگ  تشز  ازـسان و  نم  هب  تقیقح  رد  دـیوگب ، تشز  ازـسان و  یلع  هب  هک  یـسک  "

! دندومن رازآ  تیذا و  ار  مالسلا  هیلع 
: مالسلا هیلع  یلع  الوم  هب  هحلط  نیهوت 

ََکل اَنُّلُک  ٌۀََعبْرَأ  َمْوَْیلا  ُنْحَنَف  ُرَخآ  َِلُتق  َو  ٌدِحاَو  اَّنِم  َتاَم  ًۀَّتِس  يَروُّشلا  ِیف  اَّنُک  اَذَه  اَی  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هب  باطخ  هحلط 
یلاح رد  میتسه  رفن  راهچ  نالا  ام  دـش و  هتـشک  يرگید  تفر و  ایند  راد  زا  ام  زا  یکی  میدوب  رفن  شـش  يروش  رد  نالف ! يا  ینعی : هِراَک .

(3 . ) میراد هارکا  وت  هب  یگمه  ام  هک 
! مرکا ربمایپ  رضحم  رد  یلع  الوم  هب  ریبز  نیهوت 

هار هب  ار  لمج  گنج  نامثع  یهاوخنوخ  ناونع  اب  هشیاع  کیرحت  اب  دـندرک و  مایق  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  هیلع  ریبز  هحلط و  هک  یماگنه 
: دندومرف نانآ  هب  باطخ  نینموملا  ریما  دنتخادنا ،

! ار نامثع  لتاق  دنک  تنعل  ادخ  يا ، هدرک  مایق  نم  هیلع  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هحلط ! يا 
نم دیدنخ و  درک و  هاگن  نم  هب  ادخ  لوسر  سپ  یتشذگ ، یم  منغ  ینب  هلیبق  زا  ادـخ  لوسر  اب  هک  ار  يزور  نآ  يراد  دای  هب  ایآ  ریبز ! يا 

! دراد یمن  رب  تسد  شیاه  يرسکبس  زا  ای  ياتسدوخ  ربکت و  زا  بلاطیبا  رسپ  نیا  یتفگ : ادخ  لوسر  هب  وت  هاگنآ  مدیدنخ . زین 
نیمه و   ) رسکبس هن  تسا و  هاوخدوخ  ربکتم و  هن  وا  يا ) هتخانـشن  ار  یلع  وت  ... ) نزن فرح  شاب ، تکاس  دومرف : وت  هب  ادخ  لوسر  هاگنآ 

. يراکمتس وا  رب  وت  هک  یلاح  رد  ینک  یم  گنج  وا  اب  وت  هدنیآ ) رد  دوش  یم  ببس  یلع  قح  رد  وت  یتفرعم  یب  تتخانش و  مدع 
مدای لوا  زا  رگا  و  يداد . حرـش  هک  دوب  روط  نیمه  يدروآ ، دای  هب  یتفگ و  هک  ار  ینایرج  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : خساپ  رد  ریبز  سپ 

. درک مهاوخن  گنج  وت  اب  زگره  مسق  ادخ  هب  مدش  یمن  ریسم  نیا  دراو  دوب 
يارب تفگ  داد و  قوس  یهارمگ  هب  تسار  هار  زا  ار  ردپ  درک و  تنطیـش  ریبز  نب  هللادـبع  شرـسپ  تفاین و  همتاخ  اج  نیمه  هب  راک  نکیل 

مالـسلا هیلع  یلع  اب  داد و  هرافک  شرـسپ  هتفگ  هب  وا  و  زادرپب ، وا  اب  گنج  هب  هدـب و  هراـفک  ینکن ، گـنج  یلع  اـب  يا  هدروخ  هک  یمـسق 
(4 . ) درک گنج 

*****
لامعلازنک 32828. ثیدح 9352 ، رکاسع ج45ص155  نبا  خیرات  ثیدح 4619/217 و  مکاح  كردتسم  ( 1)

باب 10. بلاطلا  ۀیافک  یبرقلا و  ةدوم  ، 136 هحفص ثیدح 154  لصف 14  یمزراوخ  بقانم  ربخ 796 ، ةدوملا ج2ص278  عیبانی  ( 2)
سیق ص 229 نب  میلس  باتک  راونالاراحب ج32 ص217 ، ( 3)

كولملا ج4ص502 لسرلا و  يربطلا  خیرات  ( 4)

! دندناشک یلع  الوم  اب  گنج  هب  ار  هشیاع  ریبز  هحلط و 

هفوک و رد  ریبز  هک  ارچ  دندرک  تعیب  تهارک  اب  دـندیزرو و  للعت  دـندرک و  یتسـس  نینمؤملا  ریما  اب  تعیب  عقوم  رد  ۀـحلط  هارمه  هب  ریبز 
اب ندرک  تعیب  زا  سپ  هک  دوب  مه  لیلد  نیمه  هبو  دندنارورپ  یم  رس  رد  تفالخ  هیعاد  مادکره  دنتـشاد و  رایـسب  نایلاوم  هرـصب  رد  ۀحلط 

اجنیمه زا  و  دنتفریذپن . ترضح  اما  دراپسب  ناشیا  هب  ار  هفوک  هرـصب و  تموکح  هک  دندرک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
هکم تمس  هب  تکرح  هزاجا  هرمع  هناهب  هب  هدمآ  ترضح  دزن  هتخادرپ و  ترضح  اب  تفلاخم  هب  هدرک  رهاظ  دنتـشاد  لد  رد  هچنآ  هک  دوب 

اما دندرک  تکرح  دنتشاد  یناروای  اجنآ  رد  هک  هرصب  تمـس  هب  نامثع  یهاوخنوخ  هناهب  هب  هدش  نامیپ  مه  هشئاع  اب  اجنآ  رد  دنتـساوخ و 
هک ییاج  ات  تموکح ، هکیرا ي  رب  ندز  هیکت  ناـشموش  فدـه  تسا و  تموکح  تساـیر و  بح  ناـشلد  رد  هک  دوبن  هدیـشوپ  یـسک  رب 

(1 (!؟؟ میوگب ناذا  يو  مان  هب  منک و  مالس  هفیلخ  ناونع  هب  ناتمادک  هب  تفگ : درک و  اهنآ  هب  ور  هکم  رد  ناورم 
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هدش و دراو  ریبز  هحلط و  هک  مدوب  هتسشن  مالّسلا  هیلع  ریمأ  ترضح  دزن  نم  تفگ : هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  جاجتحا  فیرـش  باتک  رد 
اجب ار  هرمع  ّجـح  هزاـت  امـش  تفگ : هدومرفن و  نذا  ود  نآ  هب  ترـضح  نآ  دـنوش و  جراـخ  هرمع  ّجـح  ماـجنا  يارب  هک  دنتـساوخ  هزاـجا 

. دومرف هزاجا  ود  نآ  هب  دندیزرو  رارصا  دوخ  ياضاقت  رد  یتقو  و  دیاهدروآ ،
نم هب  تنایخ  اهنت  ناشدصق  دنرادن و  هرمع  ّجـح  دـصق  ود  نآ  هک  دـنگوس  ادـخب  دومرف : هدرک و  نم  هب  يور  دـندش  جراخ  ود  نآ  یتقو 

زا امـش  هک  دنگوس  ادخب  دومرف : هدناوخارف و  دوخ  شیپ  ار  ود  نآ  زین  ترـضح  نآ  دـییامرفن ، هزاجا  ود  نآ  هب  سپ  مدرک : ضرع  تسا ،
. دـنرادن هرمع  زج  يروظنم  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  ود  نآ  سپ  دـیراد ، ار  تّما  نایم  هقرفت  نم و  اب  تعیب  نتـسکش  دـصق  اـهنت  ّجـح  نیا 

ضرع دـنرادن ، ار  هرمع  دـصق  ود  نآ  هک  دـنگوس  ادـخب  دومرف : هدومن و  نم  هب  يور  سپـس  دومرف  هزاجا  زین  مالّـسلا  هیلع  ریمأ  ترـضح 
هنیدـم زا  ریبز  هحلط و  يراب  تفگ : ساـّبع  نبا  دـندرک . داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  نم  دزن  هکنیا  يارب  دومرف : دـیداد ؟ هزاـجا  ارچ  سپ  مدرک :
هرـصب يوس  هب  دوخ  اب  ار  وا  تیاهن  رد  هک  دندرک  هرکاذـم  هشیاع  اب  ردـقنآ  و  دـندش ، دراو  هشئاع  رب  هدـش و  هّکم  لخاد  هدرک و  تکرح 

(2 . ) دنتخاس جراخ 
دیهاوخیم نم  زا  ایآ  تفگ : هشیاع  دـنک ، ماـیق  دنتـساوخ  وا  زا  دـندمآ و  هشیاـع  دزن  ریبز  هحلط و  هک  تسا  هدـمآ  فارـشالا  باـسنالا  رد 

؟ منک گنج 
یهاوخنوخ هب  ار  مدرم  و  دـش ، هتـشک  مولظم  نامثع  ینک  مالعا  مدرم  نیب  هک  تسا  نیا  میهاوخ  یم  وت  زا  اـم  هک  يزیچ  اـهنت  هن ، دـنتفگ :

هب هشیاع  سپ  نک ! يزاب  مدرم  نیب  رد  ار  حلـصم  شقن  وت  ییامن و  توعد  رمع  ناـمز  دـننام  يروش  هب  تموکح  رما  تشگزاـب  ناـمثع و 
هب تموکح  رما  عاجرا  وا و  یهاوخنوخ  هب  ار  امـش  نم  دـش و  هتـشک  مولظم  ناـمثع  تفگ : مدرم  هب  دـمآ و  نوریب  ریبز  هحلط و  کـیرحت 

(3 . ) منک یم  توعد  يروش 
*****

دعب هب  -ج 6 ص 2320  ریطاسا تاراشتنا   - هدنیاپ مساقلاوبا  - يربط خیرات  همجرت  ( 1)
توریب یملعا  تاروشنم  جاجتحالا ج1ص162 - ( 2)

فارشالا ج3ص23 باسنالا  ( 3)

باطخ نب  رمع  هاگدید  زا  ریبز  هحلط و 

یبلط قوفت  شکرس ، سفن  تفگ : نانآ  هب  درک و  عمج  ار  باحـصا  رمع ، رخاوا  رد  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا 
ار نانآ  زا  کی  ره  سپـس  . ) دریگب هدـهع  رب  ار  نیملـسم  تراما  دوش و  هفیلخ  هک  تسا  وزرآ  نیا  رد  امـش  زا  کـی  ره  یهاوخ  تردـق  و 

:( درک فیصوت  لیذ  حرش  هب  داد و  رارق  بطاخم 
رگا یتفگ  یم  هک  یتسین  یـصخش  نامه  وت  اـیآ  ینارورپ ) یم  دوخ  لاـیخ  نهذ و  رد  ار  ربماـیپ  ینیـشناج  يوزرآ  هک  ! ) هحلط يا  وت  اـما 

هب تبسن  ام  ینعی  هتشادن ؛ مّدقم  ام  ياهومع  رتخد  جاودزا  هب  تبسن  ار  دمحم  دنوادخ  یتفگ  و  میریگ ؟ یم  ار  شنانز  دورب ، ایند  زا  ربمایپ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نانز  هرابرد  وت  دنـسپان  تشز و  تین  نیا  هرابرد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هاگنآ  میراد ؟ مّدقت  قح  نامیاهومع  رتخد 
یم يرـسمه  هب  ار  شنانز  شگرم ، زا  دعب  دییوگب  دیهد و  رازآ  تیذا و  ار  ادخ  ربمایپ  دیرادن  قح  امـش  و  : " دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  هلا  و 

. " دینک جاودزا  شنانز  اب  ترضح  نآ  تافو  زا  دعب  دیناوت  یمن  زگره  امش  میریگ .
چیه تسین و  وت  لد  رد  تفوطع  تفطالم و  تمیالم و  نوچ  يرادن ، ار  تفالخ  تقایل  یگتـسیاش و  وت  دنگوس  ادخ  هب  ریبز ! يا  وت  اما  و 

. دنوش هدنکارپ  وت  فارطا  زا  مدرم  دوش  یم  ثعاب  تافص  نیمه  دوش و  یمن  رود  وت  زا  يزغم  کبس  يدرخ و  یب  یتشرد ، تنوشخ ، هاگ 
ار نیملسم  تراما  ربمایپ و  تفالخ  تقایل  یگتسیاش و  اذل  . ) تسا رتهب  وت  زا  ناویح ) عوفدم   ) نیگرس دنگوس  ادخ  هب  نامثع ! يا  وت  اما  و 
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.( يرادن
. يزرو یم  قشع  تناگتسب  ناشیوخ و  هب  یتسه و  یناوتان  لیلذ و  نوبز ، مدآ  وت  نمحرلادبع ! يا  وت  اما  و 

. دنتسین يرادفرط  هتسیاش  هک  ینک  یم  يرادفرط  یناسک  زا  يرگ و  هلیح  زیگنا و  هنتف  مه  وت  دعس ! يا  وت  اما  و 
ار ود  نیا  رگید و  هفک  رد  ار  نیمز  يور  مدرم  مامت  نامیا  دنراذگب و  وزارت  هفک  کی  رد  ار  وت  نامیا  رگا  مسق  ادـخ  هب  یلع ! يا  وت  اما  و 

. دوش یم  بلاغ  تسا و  نیمز  يور  مدرم  مامت  نامیا  زا  رترب  ییاهنت  هب  وت  نامیا  انامه  دنجنسب ، مه  اب 
*****

دیدحلا ج12ص259. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

ریبز هحلط و  یبلط  ایند 

هعماج اوران ، ياهـضیعبت  تورث و  هنالداعریغ  میـسقت  مالـسا و  ناهج  يوسب  ناـمثع  رمع و  ناـمز  رد  باـسح  یب  ياـهتمعن  ندـش  ریزارس 
دندوب يا  هیامرـس  تورث و  هنوگره  دقاف  شیپ  لاس  دـنچ  ات  هک  يدارفا  درک . یبلط » هافر   » و یگدزایند »  » نمزم يرامیب  راچد  ار  یمالـسا 

نیا زا  مه  ریبز  هحلط و  دـیئارگ . طاطحنا  هب  مالـسا  تما  قالخا  درک و  ار  دوخ  راک  ایند  هک  دوب  اج  نیا  دـندش . باسح  یب  تورث  ياراد 
. دندوبن ینثتسم  هدعاق 

يدوعسم دوخ  نامز   ) لاس 332 رد  نونکا  هک  درک  انب  هرصب  رد  يا  هناخ  ماوعلا  نب  ریبز  دسیون : یم  بهذلا " جورم   " بحاص يدوعـسم ،
لوپ رانید  رازه  هاجنپ  تافو  زا  دعب  ریبز  تورث  درک . انب  هیردنکـسا  هفوک و  رـصم ، رد  ییاه  هناخ  تسا  فورعم  تسا و  یقاب  زونه  تسا )

. دوب رگید  زیچ  اهرازه  بسا و  رازه  دقن و 
فورعم نیتحلطلا  راد  هب  تسا و  یقاب  يدوعـسم ) نامز  رد   ) زونه تخاس  جاس  رجآ و  چـگ و  اـب  هفوک  رد  هللادـبع  نب  هحلط  هک  يا  هناـخ 

مود یس و  کی  شندرم  زا  سپ  دوب . هتسب  بسا  رازه  وا  هلیوط  رس  رد  دوب . رانید  رازه  قارع  رد  شکالما  زا  هحلط  هنازور  تادیاع  تسا .
. دش دروآرب  رانید  رازه  راهچ  داتشه و  شتورث 

تالغ زا  ۀـحلط  هنازور  دـمآرد  دـیوگ : یم  نینچمه  دوب . لماک  رازه "  " هحلط هلغ  دـمآ  رد  دـسیون : یم  يربکلا  تاـقبطلا  رد  دعـس  نبا 
(1 . ) تسا هدوب  مرد  گناد  ود  مهرد و  رازه  وا  قارع  ياهنیمز 

هـس نانآ  زا  کی  ره  يارب  و  درک ، میـسقت  ناناملـسم  نایم  رد  ار  لاملا  تیب  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  نینچمه 
. داد رارق  ناسکی  ربارب و  مجع  برع و  زا  ار  ناناملـسم  همه  مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع ، و  رمع ، تفالخ  نارود  فالخ  رب  و  دیـشخب ، راـنید 

لیوحت ار  دوخ  مهـس  و  دـندیزرو ، فلخت  هنـالداع  میـسقت  نیا  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  تاواـسم  شور  هب  ضارتـعا  ناونع  هب  ریبز ، هحلط و 
. دندش ایوج  ار  ناشیا  تفلاخم  ضارتعا و  تلع  دندناوخ و  دوخ  دزن  هب  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  دنتفرگن .

، مود هفیلخ  شور  اب  وت  تفلاخم  تسا ، هتخاس  نیبدـب  وت  تموکح  هب  و  رطاخ ، هدـیجنر  وت  زا  ار  اـم  هک  يزیچ  اـهنت  دـنتفگ : ریبز  هحلط و 
تبـسانم هب  سک  ره  هب  و  تفرگ . یم  رظن  رد  ار  ناـنآ  تلیـضف  دارفا و  هقباـس  لاـملا  تیب  میـسقت  رد  وا  هک  دـشاب . یم  باـطخ ، نـب  رمع 

لاوما و نیا  هک  یتروص  رد  یتفرگ ، هدیدان  ار  ام  زایتما  و  هداد ، رارق  يواسم  ار  ناناملـسم  همه  وت  اما  داد . یم  یمهـس  شماقم  تیعقوم و 
روط هب  ار  مالـسا  هک  نانآ  تسا ، ازـس  هنوگچ  تسا . هدمآ  تسد  هب  ام  ياه  يزابناج  اه و  تیلاعف  رثا  رد  و  ام ، ياه  ریـشمش  اب  اه ، تورث 

؟ دنشاب ربارب  ناسکی و  ام  اب  دنا ، هتفریذپ  ام  ياهریشمش  سرت  زا  رابجا و 
و دوبن . نم  یصاصتخا  شور  نیا  داد : رارق  ناناملسم  نایم  رد  هک  یتاواسم  لاملا و  تیب  میسقت  هلئسم  اما  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  الوم 
هک میدید  ار  وا  شور  و  میدوب . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رد  امـش  نم و  مشاب . هتفرگ  شیپ  ار  راتفر  نیا  هک  متـسین  سک  نیلوا  نم 

، نیا رب  هوالع  دـیدرگ . یمن  لئاق  یـسک  رب  باـب  نیا  رد  يزاـیتما  نیرتکچوک  و  دومن . یم  میـسقت  يواـسم  روط  هب  ار  لاـملا  تیب  هشیمه 
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نآرق نیا  دـیامن . یم  وغل  ار  اج  یب  تازایتما  و  توعد ، يربارب  تاواسم و  هب  ار  ام  هک  تسا  هدـمآ  زین  ادـخ  باـتک  رد  هلئـسم ، نیا  مکح 
. تشاد دهاوخن  هار  نآ  رب  اوران  لطاب و  نخس  نیرتکچوک  تسا و  یگشیمه  شتاروتسد  و  تسا . امش  يور  شیپ  رد  هک  تسا 

لئاق امـش  يارب  يزایتما  ظاحل  نیدـب  دـیاب  هدـمآ و  تسد  هب  امـش  ياهریـشمش  هلیـسو  هب  لاملا  تیب  نیا  هک  دـییوگ  یم  امـش  هچنآ  اما  و 
یلص ادخ  لوسر  لاح  نیا  اب  دندروآ . تسد  هب  یمئانغ  دندومن و  يرای  مالسا  هب  لام  ناج و  اب  هک  دندوب  یناسک  زین  هتشذگ  رد  دیدرگ .
مهـس هک  دوبن  نیا  ثعاب  نانآ  تیلاعف  مالـسا و  رد  تقبـس  و  دـیدرگن . لئاق  يزاـیتما  زین  ناـنآ  يارب  لاـملا  تیب  میـسقت  رد  هلا  هیلع و  هللا 

(2 . ) دنرآ تسد  هب  يرتشیب 
راک نیا  زا  ام  هرهب  هک : دنار  نابز  رب  ار  فورعم  لثم  نیا  دـیدرگ ، سویأم  زایتما  عون  ره  زا  نوچ  هحلط  دـیوگ : یم  هراب  نیا  رد  زین  يربط 

یماقم هب  میدرکن و  ریس  یمکش  مالسلا ؛ هیلع  یلع  تفالخ  زا  ام  يرآ  ( 3 . ) درب یم  شغامد  ندیسیل  زا  گس  هک  تسا  يا  هرهب  هزادنا  هب 
. میدیسرن

*****
يربکلا ج3ص165 تاقبطلا  ( 1)

دیدحلا ج7ص39 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 2)
يربط ج5ص53 ( 3)

ریبز هحلط و  یبلط  تردق 

مومع راکفا  نوچ  یلو  دندنارورپ ، یم  رس  رد  ار  مالسا  ناهج  رب  تموکح ، ماقم  هب  ندیسر  و  تفالخ ، يوزرآ  ینامزرید  زا  ریبز  هحلط و 
تفالخ رکف  زا  ود  نآ  هک  دوب  نیا  دـندوب . يو  ناـهاوخ  و  دنتـسناد ، یم  ماـقم  نیا  هتـسیاش  ار  وا  طـقف  مدرم  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  اـب 

یتسدشیپ هتسج و  تقبـس  همه  زا  رهاظ  هب  ترـضح  نآ  تعیب  رد  و  دندیزرو ، تردابم  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  تعیب  هب  و  هدش ، فرـصنم 
تـسپ دـنناوتب  هار  نیا  زا  اـت  دـننک . بلج  دوخ  هب  ار  تفـالخ  هاگتـسد  هجوت  تعیب ، رد  ندومن  تقبـس  اـب  هک  دنتـساوخ  یم  اریز  دـندرک .

. دندرگ لیان  يرتشیب  مهس  هب  و  دنروایب ، تسد  هب  ار  ساسح 
نیرتکچوک و  داد ، رارق  ربارب  ناسکی و  ناناملـسم  دارفا  ریاس  اب  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  دنتـشاد ، هک  يراظتنا  عقوت و  فالخ  رب  اما 

. دروخ گنس  هب  ناشریت  دش و  بآ  رب  شقن  نانآ  هشقن  هنوگ  نیدب  دیدرگن . لئاق  ود  نآ  هب  تبسن  يزایتما 
! یلع ای  دنتفگ : نینچ  دندمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  ریبز  هحلط و  هک : تسا  هدروآ  نینچ  یبوقعی  ار  ریبز  هحلط و  دروم  یب  اج و  یب  عقوت 
. تسا هداتفا  وت  تسد  هب  تفالخ  کنیا  میتفرگ . رارق  اوزنا  هشوگ  هب  کی  ره  هتـشگ و  مورحم  یماقم  تسپ و  ره  زا  ادخ  لوسر  زا  دـعب  ام 

! يراذگب ام  رایتخا  رد  ار  تموکح  ساسح  ياه  تسپ  زا  یکی  و  يزاسدوخ ، میهس  کیرش و  تفالخ  رما  رد  ار  ام  هک  میراد  راظتنا 
ورین و امـش  هک  دیهاوخ  یم  نیا  زا  رتالاب  یماقم  هچ  اریز  دـینک ! رظنفرـص  داهنـشیپ  نیا  زا  هک : دومرف  ناشباوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم 

رارق امش  شور  رد  نم ، تموکح  ساسا  ندوب  اجرباپ  ماکحتـسا و  دیـشاب . یم  نم  نابیتشپ  رای و  اهیتخـس  دیادش و  رد  دیتسه . نم  تردق 
(1 ( !؟ تسا نکمم  ناناملسم  زا  یسک  يارب  نیا  زا  رتهب  رتالاب و  یماقم  ایآ  تسا  هتفرگ 

یتقو دومن . راذگاو  ریبز  هب  ار  نیرحب  همامی و  هحلط و  هب  ار  نمی  يرادناتسا  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هک : دننک  یم  لقن  نیخروم  زا  یـضعب 
موق و قح  و  يدرک ، محر  هلـص  ام  هرابرد  نینموملا ! ریما  ای  دـنتفگ : دراذـگب  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  هماندـهع  يرادناتـسا و  روشنم  تساوخ 

. يدومن ادا  ار  یشیوخ 
، یـشیوخ موق و  قح  ندومن  ادا  محر و  هلـص  ناونع  هب  زگره  نم  تفگ : و  تفرگ ، سپ  نانآ  زا  ار  هماندـهع  ًاروف  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم 

نارگید وت  یلع ! ای  دنتفگ : و  دندمآ ، مشخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  راتفر  زا  ریبز  هحلط و  منک . یمن  راذگاو  یسک  رب  ار  ناناملـسم  تارایتخا 
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. يزاس یم  نوبز  راوخ و  نانآ  ربارب  رد  ار  ام  و  يراد ، یم  مدقم  ام  رب  ار 
تسایر صیرح و  دارفا  نم  رظن  زا  و  دیهد ، یم  ناشن  هقالع  دح  زا  شیب  تسایر ، ماقم و  هب  تبـسن  امـش  دندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  الوم 

(2 . ) دنریگب تسد  هب  ار  نانآ  رایتخا  و  دننک ، تسایر  ناناملسم  رب  هک  دنرادن  یگتسیاش  زگره  بلط ،
*****

یلع 126 تعیب  لصف  یبوقعی  ( 1)
... ریثک ج7ص127و نبا  خیرات  يربط ج5ص153 ، ( 2)

لمج گنج  رد  ریبز  هحلط و  رکشل  تایانج 

! هرصب رد  تایانج 
رادنامرف فینح ، نب  نامثع  رب  دندز و  مه  هب  ار  رهش  نآ  شمارآ  حلص و  دیدرگ ، هرـصب  دراو  نیثکان )  ) هشیاع ریبز و  هحلط ، رکـشل  یتقو 

تروص رس و  ياهوم  يراب  تقر  عضو  اب  و  دنتخاون ؛ شندب  رب  اه  هنایزات  دندرک ؛ شریگتسد  دنتخات و  هرـصب ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم 
اهر ار  فینح  نب  نامثع  نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  لمج " گنج  خیرات   " دوخ فورعم  باتک  رد  فنخموبا  روهشم ، خروم  ( 1 !) دندنک ار  وا 

زا کشا  داتفا  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  الوم  راسخر  هب  هک  نامثع  مشچ  دناسر . مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  رکـشل  هب  ار  دوخ  زین  وا  دندرک و 
. مدوب يدیفس  هوبنا و  شیر  ياراد  ریپ و  درم  کی  متفر  یم  وت  شیپ  زا  هک  زورنآ  نم  نینموملا ! ریما  ای  تفگ : تشگ و  ریزارـس  شا  هدید 

! ما هتشگرب  دشابن  یئوم  وا  تروص  رد  هک  یناوج  هفایق  هب  زورما  و 
هـس هک  دـیدرگ  تحاران  رثأتم و  نانچنآ  دوب  هتفرگ  ماجنا  ناـمثع  هراـبرد  هک  یتیاـنج  نیا  زا  ثداـح و  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 

. نوعجار هیلاّاناو  هللاّانا  دندومرف : رارکت 
لاملا تیب  نانابهگن  هرابرد  هشیاع  هک  یمکح  هشیاع ، ریبز و  هحلط ، رکـشل  طـسوت  هرـصب  ریخـست  زا  دـعب  دـیوگ : یم  فنخموبا  نینچمه 

زا هدیـشک و  ریـشمش  وت  يور  رب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  ریبز ! تفگ : دـناوخ و  دوخ  شیپ  هب  ار  ریبز  هک : دوب  بیترت  نیدـب  دومن  رداـص 
مد زا  هتخاس و  ادج  نت  زا  ار  نانیا  رـس  دیاب  وت  مراذگ . یم  وت  هدهع  هب  ار  نانآ  لتق  کنیا  دنا . هدومن  عافد  لاملا  تیب  فینح و  نب  نامثع 
رد ار  ناشناج  یب  نت  دیرب و  رـس  نادنفـسوگ  دننام  ار  نانآ  همه  هللادـبع  شدـنزرف  يرای  اب  نامرف  نیا  تفایرد  اب  ریبز  ینراذـگب ! ریـشمش 

!!! داد رارق  مه  رانک 
زا دـعب  ار  اهنآ  زا  نت  هاجنپ  هک  دیـسر  یم  رفن  داـتفه  هب  نیحورجم ، رب  هوـالع  هلمح  نیا  رد  ناگدـش  هتـشک  دادـعت  دـیوگ  یم  يدوعـسم 

دادعت ریهز  نب  بعقـص  هتفگ  ربانب  دیوگ : یم  فنخموبا  و  دندز . ندرگ  نانآ  مشچ  لباقم  رد  مدرم ، ندیناسرت  باعرا و  يارب  يریگتـسد 
! دیسر یم  رفن  دصراهچ  هب  دندیسر  لتق  هب  زور  نآ  هک  ینانابهگن 

! گنج موش  جیاتن  راثآ و 
رد میوش : یم  رکذـتم  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تشاد  یموش  بقاوع  جـیاتن و  راثآ و  دـندوب  نآ  هدـننک  زاغآ  ریبز  هحلط و  هک  لـمج  گـنج 
در اه  هزین  رکشل  ود  نایم  رد  نانچنآ  دیدرگ و  مامت  رکشل  ود  ره  ریت  ياه  هبوچ  هک  دش  يزادناریت  يدح  ات  رکـشل  ود  نایم  لمج  گنج 

ياه هزانج  يور  رد  رگا  هک  دـندیطلغ  هریت  كاخ  رب  رکـشل  ود  دارفا  ردـقنآ  تفر و  ورف  یگنج  نادرم  ياـه  هنیـس  رد  دـیدرگ و  لدـب  و 
(2 ! ) درک یمن  ادیپ  سامت  يرگید  زیچ  اب  ناناملسم  ياهندب  داسجا و  اب  زج  نابسا  ياپ  دش  یم  یناود  بسا  ناگدش ، هتشک 

رکـشل زا  ناگدش  هتـشک  دادعت  دیوگ  یم  دوخ  خـیرات  رد  مثعا  نبا  یلو  تسا . هدومن  لقن  نت  رازه  شـش  يربط  ار  ناگدـش  هتـشک  رامآ 
. تسا هدوب  نت  دصتفه  رازه و  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  زا  رفن و  رازه  هن  هشیاع ،

مالـسلا هیلع  یلع  نایرکـشل  زا  رازه و  تسیب  دادعت  هشیاع  نایرکـشل  نارای و  زا  لمج  گنج  رد  دیوگ : یم  دـیرفلادقع  رد  هبر  دـبع  نبا 

تئارب ج1 زا 234ياهینتسناد  هحفص 230 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	دانستنیهای برائت ج1
	مشخصات كتاب
	طلیعه
	مصادیق لعن و برائت
	عمر
	ولادت و خصوصیات شخصی
	نسب عمر از طریق اهل سنت1
	نسب عمر از طریق اهل سنت2
	نسب عمر از كتب شیعه

	شناخت كلی و رذایل
	شناخت كلی از عمر
	"كان سیدنا عمر مأبونا!"
	نهی از منكر به شیوه عمر!!!
	جهل عمر به احكام ارث در قضیه معروف به حماریّه
	جهل عمر به ارث جدّ با وجود برادر

	نحوه رفتار عمر با قرآن و معصومین علیهم السلام
	لازم نیست در قرآن تفكر كنید!!!
	عمر مبغوض پیغمبر اكرم صلی الله علیه و اله
	توطئه عمر برای كشتن پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله
	شك عمر در نبوت پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله
	اعتراض به گفتار پیامبر اكرم صلی الله علیه واله
	اعتراض عمر به پیامبر اكرم صلی الله علیه واله
	عمر: "پیامبر اكرم هذیان میگوید!!! ولی ابوبكر... "
	لشگر اسامه و نافرمانی عمر
	مخالفت شدید عمر با نقل حدیث
	تخلف عمر از فرمان رفتن به مكه
	اعتراض به نماز بر یكی از مومنین
	كشتن اسیران جنگ حنین به دست عمر
	مدح و ستایش مشركان در جنگ بدر توسط عمر
	روابط متقابل و دوستانه عمر با مشركان در جنگهای پیامبر اكرم صلی الله علیه واله
	داستان قلم و دوات، توهین عمر به پیامبر صلی الله علیه واله (در مدارك اهل سنت)
	عمر از دیدگاه مولا علی علیه السلام
	تصمیم عمر بر هتك حرمت خانه وحی از معتبرترین كتب مخالفین
	یورش وحشیانه عمر به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها
	عدم رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها از عمر و ابابكر
	شخصیت خلیفه دوم در بیان حضرت زهرا سلام الله علیها
	سقیفه به نقل از عمر، در روایتی از صحیح بخاری
	فرارهای عمر
	فرار عمر از جنگ احد
	فرار از جنگ خیبر
	فرار عمر از جنگ سلسله
	فرار عمر از جنگ حنین


	بدعت ها و اعمال دوران حكومت
	بدعت در اذان
	بدعت در اذان صبح
	بدعت در طلاق
	بدعت تراویح
	بدعت در قرائت نماز
	بدعت در عده زن باردار
	بدعت در تكبیر نماز میت
	عمر بن خطاب پایه گذار قیاس در فقه اهل سنت
	نهی از حج تمتع
	نهی از متعه (ازدواج موقت)
	بدعت عمر در شرایط ارث برادر و خواهر
	جلوگیری عمر از ارث بردن غیر عرب!
	ارث بردن دایی از خواهرزاده
	عمر و اخذ دیه نامشروع!
	بی عدالتی در حكومت عمر
	تبعیض نژادی در حكومت عمر
	جابجا نمودن مقام ابراهیم توسط عمر
	تعطیل حد زنا بر مغیرة بن شعبه
	عمر: "آب را داخل شراب كنید و بخورید مانعی ندارد!!!"
	گوشه ای از خشونت های عمر
	منع عمر از گریه كردن بر اموات!
	قطع درخت حدیبیه
	تبعید نصر بن حجّاج به خاطر زیبایی!
	سنگسار زن حامله توسط عمر بن خطاب
	كشتن عبدالرحمن به خاطر شرابخواری!
	ضرب و شتم ضبیع به خاطر یك سوال!
	منع عمر از خواندن دو ركعت نماز مستحبی بعد از نماز عصر!
	جهل عمر به تیمم
	عمر: "پیر زنهای بیسواد هم از من باسوادتر هستند!!! "

	سرانجام
	عمر: "ای كاش...!"
	مرگ عمر
	لحظات آخر مرگ عمر
	حیله ای به نام "شورای شش نفره"


	ابوبكر
	شناخت كلی و رذایل دوران زندگی و حكومت
	شناخت كلی از ابوبكر
	ابوبكر: ای كاش...!
	ابوبكر: من را شیطانی هست...!
	بیعتم را فسخ كنید! من بهترین نیستم!
	عمر و ابابكر: بیعت ابابكر شتابزده و بی تدبیر بود!
	اظهار پشیمانی ابوبكر و اقرار به جنایات
	مخالفت پدر ابوبكر با خلافتش
	زنده زنده سوزاندن مجرمین!
	حذف سهم "مؤلفة قلوبهم" 9
	حذف سهم ذی القربی
	جعل حدیث توسط ابوبكر
	آتش زدن احادیث پیامبر صلی الله علیه واله!
	جهل ابوبكر به احكام
	غصب فدك

	نحوه رفتار ابوبكر با قرآن و معصومین علیهم السلام
	فرار ابوبكر از جنگ احد
	فرار از جنگ خیبر
	فرار ابوبكر از جنگ حنین
	فرار ابوبكر از جنگ سلسله
	تخلف از لشكر اسامه
	توبیخ ابوبكر توسط رسول خدا صلی الله علیه واله
	سب ابوبكر در محضر پیامبر اكرم صلی الله علیه واله
	سرپیچی از فرمان پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله
	سرپیچی دیگر از فرمان پیامبر اكرم صلی الله علیه واله
	لغو مأموریت ابوبكر در ابلاغ آیات برائت
	توطئه ابوبكر برای كشتن پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله


	عثمان
	شناخت كلی و رذایل
	شناخت كلی از عثمان
	عثمان از نسل شجرة ملعونة در قرآن
	عثمان از دیدگاه امیر المومنین علیه السلام
	فرار عثمان از جنگ احد
	فرار عثمان از جنگ حنین
	عائشه و حكم او به كفر و قتل عثمان
	اقرار بر علیه خود
	عثمان خودش را كافر می دانست!
	اعتراف عثمان بر پیروی از بدعت های عمر
	اگر علی نبود عثمان هلاك می شد!


	بدعت ها و معاصی
	توطئه عثمان برای كشتن پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله
	اهانت و تبعید امیر المومنین علیه السلام
	تبعید ابوذر غفاری به ربذه
	كتك زدن عمار یاسر تا حد مرگ
	مضروب ساختن عبداللّه بن مسعود كه پهلوهایش درهم شكست
	پایمال كردن خون هرمزان
	بدعت در خطبه عید فطر و قربان
	بدعت در تكبیرهای نماز
	بدعت در قصاص و دیه
	بدعت در نماز مسافر
	بدعت در قرائت نماز
	بدعت در زكات
	منع عثمان از نقل حدیث
	منع از حج تمتع و لبیك
	عدم اقامه حدود بر ولید
	غصب اموال مردم به بهانه گسترش مسجدالحرام
	بذل و بخشش بیت المال توسط عثمان
	برگرداندن حكم بن عاص و مروان
	جهل و قضاوت های بیجا
	جهل عثمان به احكام صید
	جهل خلیفه احكام طلاق
	جهل عثمان به احكام جنابت!
	جهل خلیفه به حكم جمع میان دو خواهر برده!
	داوری او درباره زنی كه شش ماهه زائید!


	سرانجام
	قتل عثمان


	عایشه - حفصه
	عایشه
	اتهام عایشه به خداوند تبارك و تعالی
	عایشه معتقد به تحریف قرآن!
	پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و عایشه
	تهمت های عائشه به پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله
	پیامبر عاشق رقص و آواز!!!
	مردم به امور دنیای خود از پیامبر داناترند!!!
	پیامبر آیاتی از قرآن كریم را فراموش كرد!!!

	توهین های عایشه به پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله
	عائشه: پیامبر خدا در چنگال سحر!
	تحریف بعثت پیامبر اكرم توسط عایشه
	تشبیه ابوبكر به پیامبر اكرم توسط عایشه
	عایشه و اطرافیان او قاتل حضرت رسول صلی الله علیه و اله
	ادعای فهم بیشتر از پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله توسط عایشه!
	سوء ظن عایشه به پیامبر اكرم و تعقیب های شبانه

	اهلبیت علیهم السلام و عایشه
	عایشه از دیدگاه مولا علی علیه السلام
	شورش علیه مولا امیر المومنین علیه السلام
	تیرباران كردن جسد امام حسن ع به دستور عایشه
	دشمنی و عداوت شدید عایشه با اهل بیت علیهم السلام
	اشاره
	فریاد عایشه بر سر پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله!
	جنگ افروزی عائشه علیه مولا علی علیه السلام
	شادی بی حد و حصر عائشه پس از شهادت مولا علی علیه السلام
	شعر عائشه در مدح قاتل علی علیه السلام
	عائشه عاشق دشمنان مولا علی علیه السلام
	رضایت عائشه به لعن و سب مولا علی علیه السلام
	توهین به مولا علی علیه السلام در حضور پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله
	خوشحالی عائشه پس از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
	دشمن مولا علی علیه السلام (عائشه) حرام زاده و منافق است!


	شناخت كلی از عایشه
	عایشه ام المومنین نیست!
	صفات ظاهری عایشه
	عائشه در قساوت قلب بی نظیر است!!!
	حسادت عایشه به ام المؤمنین خدیجه
	كتك كاری عایشه با سوده!
	حسادت و تهمت زنا به ماریه
	حسادت عایشه به زنان بی مهریه!
	حسادت عایشه حتی به ظرف غذا!
	دروغگویی و حسادت عایشه به خواهر دحیة كلبی
	احادیث ساختگی عایشه در مدح عثمان
	روابط دوستانه میان عایشه و معاویه
	بدعت در نماز مسافر
	بدعت عایشه در محرمیت رضاعی!
	عائشه: بول مبطل وضو نیست!
	بی حیایی در احادیث ساختگی عایشه
	بی حجابی عایشه در حضور نامحرمان!
	پشیمانی عایشه از جنایات خویش در حال احتضار
	عایشه: آتش دوزخ بر من لازم است!
	ترور عایشه

	حفصه
	شناخت كلی از حفصه

	مطالب مشترك
	تنفر پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله از عایشه و حفصه
	فریب اسماء توسط عائشه و حفصه
	عایشه و حفصه از دیدگاه سوره تحریم
	سوره احزاب و زنان پیامبر صلی الله علیه واله
	داستان تخییر
	دستورات خداوند به زنان پیامبر صلی الله علیه واله



	معاویه
	نحوه رفتار معاویه با قرآن و معصومین علیهم السلام
	رسول اكرم صلی الله علیه و آله و معاویه
	اسلام آوردن ظاهری معاویه
	معاویه كاتب وحی نبوده است!
	دستور پیامبر اكرم بر سنگسار و قتل معاویه!
	رسول اكرم: معاویه در تابوتی از آتش در ته جهنم!
	رسول اكرم صلی الله علیه واله: معاویه، بدترین بنده خداوند!
	رسول اكرم: معاویه و عمرو بن عاص را آتش بزنید!
	رسول خدا: معاویه مسلمان نمی میرد!
	لعن پیامبر اكرم صلی الله علیه واله بر معاویه!
	با نفرین پیامبر اكرم شكم معاویه هرگز سیر نشد!

	اهلبیت علیهم السلام و معاویه
	لعن بر معاویه در قنوت نماز توسط امیر المومنین
	معاویه از دیدگاه مولا علی بن ابیطالب
	معاویه از دیدگاه امام حسن علیه السلام
	معاویه از دیدگاه امام حسین علیه السلام
	جنگ صفین
	صلحنامه با امام حسن مجتبی علیه السلام
	اعترافات معاویه بر فضائل مولا علی علیه السلام
	دو سیاست متضاد!


	شناخت كلی و رذایل
	شناخت كلی از معاویه
	پدر معاویه (ابوسفیان)
	مادر معاویه (هند)
	معنای اسم "معاویه"
	معاویه از نسل شجرة ملعونة در قرآن!
	آرزوی معاویه: دفن نام پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله!
	معاویه در دوران خلفا
	معاویه از عمر كتك می خورد!

	بدعت ها و معاصی
	توهین به پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله در مجلس معاویه
	بدعت معاویه در سبّ و لعن مولا امیر المومنین!
	خوشحالی معاویه از شهادت مولا علی و امام حسن علیهما السلام
	كشتار وحشیانه مخالفین لعن مولا علی علیه السلام
	ترك تلبیه برای دشمنی با امیر المومنین علیه السلام
	كشتن امام حسن مجتبی توسط معاویه!
	دستور بر جعل حدیث در مدح خلفا و ذمّ مولا علی علیه السلام!
	صحابی و تابعین
	جنایات معاویه در حق ابوذر!
	معاویه قاتل عمار یاسر
	كشته شدن مالك اشتر به دست معاویه
	كشته شدن محمد بن ابی بكر به دست معاویه

	بدعت ها
	بدعت دو خواهر را همزمان به همسری داشتن!
	بدعت اذان گفتن برای نماز عید!
	بدعت خواندن خطبه قبل از نماز!
	بدعت معاویه در مورد دیات
	بدعت در زكوة فطر

	نذر معاویه: كشتن زنان!
	اسراف، چپاول و غارت بیت المال
	خریداری دین سران قبایل با پول!
	خرید و فروش بُت!
	شرابخواری معاویه
	فرمان معاویه بر تكه و پاره كردن اجساد!
	قَسم معاویه: ریختن سرب داغ در گوش!
	جلوگیری معاویه از دفن مردگان!
	جلوگیری معاویه از نشر حدیث!
	پوشیدن لباس های حرام!
	استعمال عطر در ایام حج!
	ترك تكبیر و بسم الله در نماز!
	ترك یكی از قوانین كیفری اسلام!
	ملحق كردن زیاد زنازاده، به ابوسفیان!
	معاویه و حلال شمردن رباخواری!
	معاویه نماز را در سفر تمام میخواند!
	بیعت گیری برای یزید یكی از جنایات معاویه!
	سفارشات معاویه به مغیرة

	معاویه از دیدگاه...
	معاویه از دیدگاه عمار یاسر
	معاویه از دیدگاه محمد بن ابی بكر
	معاویه از دیدگاه ابن عباس
	معاویه از دیدگاه ابوحنیفه، شافعی و احمد بن حنبل
	معاویه از دیدگاه قیس بن سعد
	معاویه از دیدگاه معن بن یزید
	لعن بر معاویه در قنوت نماز توسط عایشه
	تشبیه معاویه به فرعون توسط عایشه!
	علمای اهل سنت: معاویه هیچ فضیلتی ندارد!
	دیدگاه نوه معاویه درباره وی!

	سرانجام
	مرگ معاویه


	طلحه - زبیر
	طلحه
	شناخت كلی از طلحه
	توطئه طلحه برای كشتن پیامبر اكرم صلی الله علیه و اله
	تشبیه طلحه به گاوی شاخدار توسط امیر المومنین!
	نظر سوء طلحه به عایشه!
	ازدواج طلحه با زن یهودی!
	سرگذشت طلحه

	زبیر
	شناخت كلی از زبیر
	محبّت به دشمنان اهل بیت، علت گمراهی زبیر!
	پول و ثروت، هدف زبیر از جنگ جمل!
	سرگذشت زبیر

	مطالب مشترك
	رسول خدا: جنگ كننده با علی (طلحه و زبیر) كافر است!
	رسول خدا: دشمن عمّار (طلحه و زبیر) دشمن خداست!
	نصیحت مولا علی علیه السلام به طلحه و زبیر
	سخنان امیر المومنین درباره پیمان شكنی طلحه و زبیر
	نفرین امیر المومنین بر طلحه و زبیر
	توهین طلحه و زبیر به امیر المومنین!
	طلحه و زبیر عایشه را به جنگ با مولا علی كشاندند!
	طلحه و زبیر از دیدگاه عمر بن خطاب
	دنیا طلبی طلحه و زبیر
	قدرت طلبی طلحه و زبیر
	جنایات لشكر طلحه و زبیر در جنگ جمل







