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هچابید

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذا  نیذلا  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلصو  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 

یهارمگ شزغل و  زا  ییاهر  هار  اهنت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  هک  تسا  یناسک  وریپ  هک  دـلاب  یم  دوخ  هب  هیماما  هعیش 
هک دنا  نآ  یپ  رد  دنا ، هتفاین  ار  نانآ  زا  يوریپ  قیفوت  هک  یناسک  اما  تسا . هدـیمان  تما  تاجن  یتشک  ار  نانآ  هتـسناد و  نانآ  زا  يوریپ  ار 

یکی دننک . رود  یبتکم  یعامتجا و  یسایس و  ینیرفآ  شقن  هنحص  زا  شیوخ ، ياه  تمهت  اب  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  ناوریپ 
رد و  هدرک ، يریگ  عضوم  يولع  بهذم  ناوریپ  هیلع  يوما ، مالسا  ياه  هزومآ  ساسارب  هک  تسا  یقـشمد » ینارح  هیمیت  نبا   » دارفا نآ  زا 

. تسا هدومن  حرطم  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناوریپ  هیلع  ار  یناوارف  تائارتفا  هنسلا » جاهنم   » باتک

راتشون نیا  رد  ار  اه  تمهت  نیا  زا  یـشخب  خساپ  زاجح ، نیمزرـس  هعیـش  ناملاع  زا  نسحم ، » لآ  یلع  خیـش   » ياقآ بانج  دنمجرا  ققحم 
یسراف هب  ار  نآ  زین  ییاضرهش » یبارتربکا   » ياقآ بانج  ردقنارگ  مجرتم  تسا و  هداد 
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قیفوت نانآ  هب  دـبلط  یم  ادـخ  زا  رثا ، مجرتم  هدنـسیون و  شالت  هب  يراذـگجرا  نمـض  تراـیز  جـح و  هدکـشهوژپ  تسا . هدرک  نادرگرب 
. دهد رارق  نایوج  تقیقح  هار  شخب  ینشور  ار  رثا  نیا  دنک و  تیانع  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  هب  تمدخ  رتشیب  هچره 

قیفوتلا یلو  هنا 

ترایز جح و  هدکشهوژپ 

فراعم مالک و  هورگ 
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

. نیدلا موی  یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 

(94: ءاسن ( ) اْینُّدلا ِهایَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  اُونَّیَبَتَف  ِهللا  ِلیبَس  یف  ُْمْتبَرَض  اذِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ایند رادیاپان  عاتم  هکنیا  رطاخ  هب  دینک و  قیقحت  دینک ، یم  رفـس  داهج ] يارب  و   ] ادخ هار  رد  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
. یتسین ناملسم  دییوگن  دنک ، یم  مالسا  حلص و  راهظا  هک  یسک  هب  دیروآ ، تسد  هب  یمیانغ ] [و 

یهورگ ره  بیترت ، نیدب  دش . روهلعش  یمالسا  فلتخم  بهاذم  ناوریپ  نیب  یبهذم  تافالتخا  شتآ  نایسابع ، تفالخ  شیادیپ  زاغآ  رد 
ور نیازا  تفرگ . راک  هب  حیحص  تنس  ینآرق و  تایآ  هب  لالدتسا  رد  ار  دوخ  ناوت  نارگید ، ياهرواب  لاطبا  شیوخ و  دیاقع  تابثا  يارب 

يرامـشیب ياهباتک  رگیدکی ، يارآ  داریا  دـقن و  رد  بهاذـم ، زا  کیره  دـمآ و  درگ  یهقف  يداقتعا و  لئاسم  هرابرد  يدایز  ياه  هتـشون 
. دندرک فیلأت 

دش دراو  نیشتآ  ياهوگو  تفگ  نیا  نادیم  هب  زین  هیماما  هعیش  نایم ، نیا  رد 
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، تراهم لیلد  هب  تخادرپ و  هرظانم  ثحب و  هب  نانآریغ  جراوخ و  هلزتعم ، هرعاشا ، ناوریپ  ننـست و  لها  یهقف  بهذـم  راـهچ  ناوریپ  اـب  و 
. دنک راکشآ  ار  شنافلاخم  راکفا  ندوب  هیام  یب  تسناوت  يوق ، ناهرب  زا  يرادروخرب  یتسد و  هریچ 

یخرب و  هرـس ) سدـق   ) یـسربط جاجتحا » ( ، » هرـس سدـق   ) دـیفم خیـش  هراتخملا » لوصفلا   » دـننام یفلتخم  ياهباتک  رد  اهوگو  تفگ  نیا 
. تسا هدش  يروآ  عمج  و . . . هرس ) سدق   ) یسلجم موحرم  راونالاراحب »  » تادلجم

دنناوتب ات  دـندروآ  هانپ  ییوگهوای  ندز و  تمهت  هب  دـندوب ، هدـش  بولغم  ناهرب  هماقا  ماقم  رد  هک  هیماما  نانمـشد  زا  یخرب  نایم ، نیا  رد 
روما هنادرمناوجان ، دـندرک و  میـسرت  ناش  یهقف  يارآ  هعیـش و  ياهرواب  زا  يدـنیاشوخان  هرهچ  نانآ ، دـننک . نوریب  نادـیم  زا  ار  ناـیعیش 

. دنداد تبسن  هعیش  هب  ار  ییاوران 

ياه شور  هنوگ  نیا  هب  دوش ، یم  المرب  ناشلطاب  نخـس  دـنوش و  یم  ناوتان  لالدتـسا  ثحب و  رد  تسپ ، صاخـشا  هک  یماگنه  عقاو ، رد 
. دننک یفرعم  نادیم  زوریپ  ار  دوخ  ات  دنرب  یم  هانپ  دنسپان 

نیازا درک . یم  یفرعم  توغاط  ار  نانآ  تسنادیمن و  عورشم  ار  سابع  ینب  هیما و  ینب  تفالخ  هک  دوب  هیماما  هعیش  اهنت  ناناملسم ، نیب  رد 
، ناش فدـه  اهنت  دنتـشاد و  يوق  يا  هزیگنا  يداـقتعا و . . . یـسایس ، یگنهرف ، ياـه  هنیمز  رد  نایعیـش ، اـب  ییوراـیور  يارب  نانمـشد  ور 

. دوب نانآ  ياه  هشیدنا  ندرب  نیب  زا  هعیش و  يدوبان 

زاب دنا ، هدرک  راکشآ  ار  ناشراتفگ  یچوپ  هداد و  ینکـش  نادند  ياه  خساپ  اهتمهت  نیا  هب  هیماما  گرزب  ياملع  خیرات ، لوط  رد  هکنیا  اب 
. دننک یم  رشتنم  یسیونور و  نایعیش ، اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  ناگتشذگ  راثآ  رکف ، نودب  هتسویپ و  مه 
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یم اراصن  دوهی و  زا  رتشیب  ناناملـسم ، مالـسا و  يارب  ار  هعیـش  رطخ  دـنهد و  یم  اوتف  نایعیـش  رفک  هب  اهنآ  نایامن  ملاع  یخرب  هکنآ  رتدـب 
. دننکیم یفرعم  أبس » نب  هللادبع   » مان هب  مالسا ، نمشد  زوت و  هنیک  يدوهی ، يدرم  وریپ  دیاقع ، ماکحا و  رد  ار ، نایعیش  یتح  دنناد .

ناملاع یخرب  هنافسأتم ، تسا ، عاّضو (2) يوگغورد  ، (1) یمیمت » رمع  نب  فیـس   » مان هب  يدرف  هتخادرپ  هتخاس و  چوپ ، رادنپ  نیا  هچرگا 
یتارابع اب  ار  نآ  هتفریذپ و  هنسلا » جاهنم   » باتک رد  ار  رظن  نیا  هک  هیمیت  نبا  هژیو  هب  دنا ؛ هتـشادنپ  تقیقح  ار  چوپ  رادنپ  نیا  تنـس ، لها 

. تسا هدرک  دییأت  هتخادرپ ، هعیش  دوهی و  نیب  هباشت  هوجو  نایب  هب  شدوخ  معز  هب  هک  یبعش ، »  » ياههوای زا 

نانخـس نیا  دـنبایرد  هکنآ  یب  دـننکیم ، لقن  ررکم  تیارد ، ملع و  نودـب  ار  هیمیت  نبا  مالک  اههیامیب ، نیا  زا  یخرب  هک  تسا  فسأت  هیام 
چیه نآ  رد  تسا و  یحو  هیمیت ، نبا  مـالک  ییوـگ  . [ دـنیوا دـلقم  دـنراد و  داـمتعا  هیمیت ) نبا   ) وا هب  اریز  تـسین ؛ ارتـفا  هواـی و  زج  يزیچ 

 ]. تسین یهابتشا 

وا هک  دوش  نشور  زیزع  ناگدنناوخ  يارب  ات  مزاس  راکشآ  ار  شتالاکـشا  منک و  دقن  ار  هیمیت  نبا  نانخـس  متفرگ  میمـصت  لیلد ، نیمه  هب 
هعیـش هک  یلاحرد  دـنک ؛ یم  نایب  ابیز  يرهاظ  اب  ار  ییاه  غورد  هچ  دـنز و  یم  هعیـش  هب  یـساسا  یب  ياه  ماـهتا  هچ  شیاـههتفگ ، نیا  رد 

. درادن دوهی  هب  یتهابش  چیه  شدیاقع  ماکحا و  رد  تساربم و  كاپ و  دنا ، هداد  تبسن  وا  هب  هچنآ  زا  هیماما 

یلو تسا . هدرک  لقن  وا  ياههتفگ  دانتـسا  هب  ار  شخیرات  زا  یتمـسق  يربط ، هک  تسا  يزاـس  غورد  ناـیوار  زا  یمیمت  رمع  نب  فیـس  - 1
. دناهدرک یفرعم  ثیدح  هدننک  لعج  وگغورد و  ار  يو  ننست ، لها  یلاجر  نادنمشناد 

. ثیدح هدننک  لعج  - 2
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تباجا ياونـش  وا  هک  ارچ  دشخب ؛ دوس  نآ  هب  ارم  مایتسدگنت  زور  رد  دریذپب و  نم  زا  ار  زیچان  لمع  نیا  هک  مهاوخیم  گرزب  دـنوادخ  زا 
نادناخ دمحم و  رب  دنوادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  ساپـس  دـمح و  هک  تسا  نیا  ام  راتفگ  نیرخآ  و  تسا ، هدـننک 

. داب شکاپ 

نسحم لآ  یلع 
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یبعَش تیاور  دنس  دقن 

هراشا

ار دوخ  ناوت  مامت  وا  دنک . یم  فیصوت  تروص  نیرتدب  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  هلمح  هعیـش  هب  تدش  هب  هنـسلا ، جاهنم  باتک  رد  هیمیت  نبا 
نیرتـشیب ینز ، تمهت  يزاـس و  غورد  يارب  دوخ  ياـه  شور  زا  دوصقم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دریگ و  یم  راـک  هب  ناـنآ  زا  ییوگدـب  رد 

. تسا زیاج  دنا ، تعدب  لها  وا  معز  هب  هک  یناسک  هیلع  غورد  تمهت و  وا  بهذم  رد  اریز  درب ؛ یم  ار  هدافتسا 

اهنآ دنس  ندوب  فیعض  هب  دوخ ، هکنآ  اب  دنک ؛ یم  لقن  نایعیـش  زا  ییوج  بیع  رد  یبعـش  زا  ار  یچوپ  نانخـس  نایعیـش ، ندیبوک  يارب  وا 
ار نآ  هیمیت  نبا  تسا ، نایعیـش )  ) نایـضفار دوهی و  نیب  تهابـش  هوجو  هدنرادرب  رد  یبعـش ، تامهوت  نیا  هک  ورنآزا  تسا . هدرک  فارتعا 

. دنکیم لالدتسا  هعیش  هیلع  نآ ، هب  دانتسا  اب  درامش و  یم  تجح 

. تسا رود  هب  فاصنا  قح و  زا  تسین و  شیب  یتمهت  غورد و  نانخس ، نیا  مامت  هک  درک  میهاوخ  تباث  هدنیآ  رد  ادخ  يرای  هب 

: دوش یسررب  دقن و  تلالد ، دنس و  رظن  زا  تسا  هدرک  لقن  یبعش  زا  هیمیت  نبا  هک  يراتفگ  تسا  هتسیاش  نونکا 

هاگدید زا  یتح  دنکیم  لقن  یبعش  زا  هیمیت  نبا  هک  یبلاطم  دنس  کش ، یب 
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فارتعا يوار  نیا  ندوب  فیعض  هب  لوغم ، » نب  کلام  نبا  نامحرلادبع   » زا یبعش  مالک  لقن  زا  سپ  يو  اریز  تسا ؛ فیعض  زین  هیمیت  نبا 
فعض تلع  (1) تسین . » حیحص  دنس  نیا  : » تسا هتـشون  هنـسلا » باتک   » رد زین  لالخ » رکبوبا  ، » هیمیت نبا  رب  نوزفا  ییوس  زا  تسا . هدرک 

. تسا لوغم  نب  کلام  نب  نامحرلادبع  ندرمش  فیعض  رب  نادنمشناد  عامجا  دنس ، نیا 

راـتفگ نیکورتـملا ، » ءافعـضلا و   » باـتک رد  يزوـج  نـبا  و  ءافعــضلا » باـتک   » رد یلیقع  و  دادـغب » خـیرات   » باـتک رد  يدادـغب  بـیطخ 
دنا (2): هدرک  وگزاب  نینچ  نامحرلادبع  هرابرد  ار  تنس  لها  یلاجر  نادنمشناد 

: دـیوگ یم  زین  اـیرکزوبا  تسا . » ناـمدرم  نیرتوـگغورد  زا  لوـغم  نب  کـلام  نب  نامحرلادـبع  : » تسا هتفگ  دـمحم  نـب  حـلاص  یلعوـبا 
(3) تسین . » انتعا  روخ  رد  وا  مدید و  اجنیا  رد  ار  لوغم  نب  کلام  نب  نامحرلادبع  »

زین هعرُز  وبا  تسا . » باذـک  : » دـیوگ یم  شاهرابرد  ومه  تسین . » ياهقث  نئمطم و  ناـسنا  ما و  هدـید  ار  وا  : » تسا هتفگ  نیعم  نب  ییحی 
تفرخ هک  تسا  ینامزرید  : » تسا هتفگ  زین  و  میدرک » هراپ  ار  شثیداحا  : » تسا هتفگ  مه  لبنح  نب  دمحا  تسین . » يوق  وا  : » تسا هتـشون 

« . تسا هدش  ندوک  و 

یسک بلطم ، نیا  رد  دوب و  هدننز  تمهت  رایسب  راهق و  ییوگغورد  لوغم  نب  کلام  نب  نامحرلادبع  : » دیوگ یم  یلصوم  رامع  نب  دمحم 
« . درادن کش 

ص498. ج3 ، هنسلا ، باتک  - 1
، يزوج نبا  نیکورتملا ، ءافعـضلا و  ص345 ؛ ج2 ، یلیقع ، ءافعـضلا ، باتک  ص237 ؛ ج10 ، يدادغب ، بیطخ  دادـغب ، خـیرات  ك : ر . - 2

ص99. ج1 ،
. دنتسین لئاق  یشزرا  نانآ  ياههتفگ  يارب  هک  دنربیم  راک  هب  ینایوار  دروم  رد  ار  ءیشب » سیل   » ترابع لاجر  ياملع  - 3
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« . تسا فیعض  ًادج  : » تسا هتشاد  نایب  یناجزوج 

: دیوگ یم  مه  ینُطق  راد  درکیم . » لعج  ثیدـح  يو  تسا . باذـک  تایآ (1)و  زا  ياهیآ  : » تسا هتفگ  زین  ثعـشا  نب  نامیلـس  دووادوبا 
(2) تسا . » شزرایب  شثیدح  : » تسا هتفگ  وا  فیصوت  رد  يراخب  تسا . » كورتم  وا  ثیدح  »

. دومنیم لقن  ثیدـح  ناگرزب  زا  تشادـن ، ساسا  هک  یثیداحا  درکیم و  لقن  هقث  دارفا  مان  هب  ار  بولقم  ثیداحا  : » تسا دـقتعم  ناـبح  نبا 
: دسیون یم  یئاسن  تسا . » فیعـض  ًادج  ثیدح ، رما  رد  : » تسا هتفگ  زین  يدـعس  (3) درک . » كرت  ار  وا  زا  تیاور  لقن  لبنح ، نب  دـمحا 

(4) تسین . » هقث  وا  »

تـسد رد  تنـس  لها  یلاجر  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  تاملک  میدرک ، رکذ  هچنآ  زا  ریغ  لوغم ، نب  کـلام  نب  نامحرلادـبع  فیعـضت  رد 
. دنک یم  تیافک  دوش ، هاگآ  درف  نیا  لاح  زا  دهاوخب  هک  یسک  يارب  رادقم  نیمه  هچرگ  تسا .

نآ زا  یخرب  هک  دـناهدرک  لقن  لوغم  نب  کـلام  نب  نامحرلادـبع  زا  ددـعتم  فلتخم و  قرط  هب  ار  رثا  نیا  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا  دـنچره 
نب کلام  نب  نامحرلادبع  ندوب  باذک  فیعض و  اب  اریز  تسا ؛ دساف  شزرایب و  ینخس  نیا  یلو  دنکیم ، » قیدصت  ار  رگید  یخرب  قرط ،

دنکیمن تباث  یلو  تسا ؛ هتفگ  ار  تاملک  نیا  وا  هک  تسا  نیا  دوشیم  تباـث  هک  يزیچ  تیاـهن  درادـن و  يدوس  وا  اـت  قرط  ترثک  لوغم ،
. دروایب لیلد  دیاب  انعم  نیا  تابثا  يارب  اریز  دشاب ؛ هدرک  لقن  ار  یبلاطم  نینچ  یبعش  زا  شردپ ، زا  يو  هک 

. دوب قافآ  هرهش  ییوگغورد  رد  هک  تسا  نیا  تایآ ، زا  ياهیآ  زا  دوصقم  - 1
ص349. ج5 ، يراخب ، ریبکلا ، خیراتلا  - 2

ص 61. ج2 ، نابح ، نبا  نیحورجملا ، باتک  - 3
ص99. ج1 ، نیکورتملا ، ءافعضلا و  باتک  ص470 ؛ ج5 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  - 4
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رد شتافو -  خیرات  رد  لاوقا  فالتخا  ربانب  یبعش -  اریز  تسا ؛ هتسب  یبعش  رب  هک  تسا  یغورد  هدرک ، لقن  یبعش  زا  شردپ ، زا  وا  هچنآ 
هتفگ هب  اریز  دش ؛ رادـیدپ  ق  لاس 120ه . زا  دـعب  هضفار »  » هژاو یلو  تسا . هتفر  اـیند  زا  ق  ای 110ه .  107 ، 104 ياه 103 ، لاس  زا  یکی 
رخآ رد  زین  دـیز  يارجام  دـندرک . اهر  ار  وا  نیـسح ، نب  یلع  نب  دـیز  نارادـفرط  هک  دـش  جـیار  رهاظ و  هاـگ  نآ  هضفار  ظـفل  هیمیت ، نبا 

. تسا هداد  خر  ق  ای 122ه . ای 121  لاس 120  زا  دعب  يوما ، کلملادبع  نب  ماشه  تفالخ 

یـشزرا چیه  مه  زاب  دشاب ، یبعـش  صخـش  زا  اههتفگ  نیا  دشابن و  غورد  لوغم ، نب  کلام  نب  نامحرلادـبع  نانخـس  هک  مینک  ضرف  رگا 
ربمایپ زا  ار  بلاطم  نیا  وا  رگید ، يوس  زا  هلآ . ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هباحـص  زا  هن  تسا و  ناربماـیپ  زا  هن  یبعـش  اریز  درادـن ؛

زین ناعبات  راتفگ  تسا و  هدرک  تیاور  ناعبات  زا  وا  هکلب  دشاب . تجح  ات  تسا  هدرکن  تیاور  زین  هباحص  زا  یکی  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
یب هفازگ و  ساسا ، یب  بلاطم  يواح  تاراـبع ، نیا  هک  هژیو  هب  دـیآ ؛ یم  رامـش  هب  نآ  رب  یلیلد  هن  تسا و  قح  نتخانـش  يارب  یتجح  هن 

. مینکیم هراشا  نآ  هب  هدنیآ  رد  هک  تسا  يددعتم  هیام 

یبعش ندوبن  هعیش  تابثا 

هکنیا هب  دسر  هچ  ات  تسا ، هدوبن  هعیش  ًالصا  وا  هک  دوش  نشور  ات  مینک  هراشا  ننست  لها  ياهباتک  زا  یبعش  لاح  حرـش  هب  تسا  رتهب  ادتبا 
. دشاب هعیش  ناگرزب  زا 

: دسیون یم  شاهرابرد  ظافحلا  تاقبط  باتک  رد  یطویس  تسا . یفوک  لیحارش  نب  رماع  ورمعوبا  یبعش ،
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درک و كرد  ار  هباحص  زا  نت  دصناپ  دمآ و  ایند  هب  باطخ  نب  رمع  ندیسر  تفالخ  هب  زا  سپ  لاس  شـش  يو  هک  تسا  نیا  روهـشم  لوق 
درجم هب  هکلب  دـناوخب ، نم  رب  اـت  مهاوخب  وا  زا  رگید  راـب  هک  دـناوخن  یثیدـح  نم  رب  یـسک  متـشونن و  يذـغاک  رب  یطخ  چـیه  : » تفگیم
تشاد هک  دید  ار  یبعش  رمع ، نب  هللادبع  : » تفگ ریمع  نب  کلملادبع  مدیدن . » یبعش  زا  رتهیقف  : » تفگ دلخموبا  مدشیم . » ظفح  ندینش ،

هاگآ اهنآ  هب  یبعـش  یلو  مدوب ، اهگنج  نیا  رد  نم  تفگ : رمع  نبا  درک . یم  فیرعت  مدرم  يارب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تاوزغ 
(1) تشذگرد . يرجه  ای 110  ای 107  ای 104  لاس 103  رد  یبعش  تسا . » رتیوق  اهنآ  هب  تبسن  شاهظفاح  و  نم ، زا  رت 

زا یبعـش  هک  هدـشن  هراشا  هتکن  نیا  هب  یباتک  چـیه  رد  هک  دـید  دـیهاوخ  تسا ، هدـمآ  اهنآ  رد  یبعـش  لاح  حرـش  هک  یبتک  هب  هعجارم  اب 
زا یبعش  ینعی  تسا ؛ قداص  بلطم  نیا  سکع  هکلب  دشاب . هعیش  ناگرزب  زا  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا ؛ هدش  ینـس  سپـس  هدوب و  نایعیش 

یبا نب  یلع  نانمؤمریما  اب  رـصاعم  هکنآ  اب  یبعـش  اریز  دـنا ؛ نایعیـش  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نمـشد  زین  نانآ  تسا و  هیماـینب  ناوریپ 
. تسا هدرکن  لقن  نانآ  زا  یثیدح  یلو  هدوب ، مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  تشهب ، ناناوج  ياقآ  ود  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط

(2)

دوب مور  هاشداپ  يوس  هب  يوما ، هفیلخ  ناورم ، نب  کلملادبع  ریفس  یبعش ،

، دادغب خیرات  ص126 ؛ ج1 ، بهذلا ، تارذش  ص79 ؛ ج1 ، ظافحلا ، هرکذت  ص57 ؛ ج5 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص32 ؛ ظافحلا ، تاقبط  - 1
ص253؛ ج1 ، هرهازلا ، موجنلا  ص12 ؛ ج3 ، نایعالا ، تایفو  ص246 ؛ ج4 ، يربکلا ، تاقبط  ص310 ؛ ج4 ، ءایلوالا ، هیلح  ص227 ؛ ج12 ،

ص251. ج3 ، یلکرز ، مالعالا ، ص239 ؛ ج9 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص294 ؛ ج4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس 
: دـسیونیم للع  رد  مه  ینطقراد  دینـشن . » ثیدـح  ع ])  ]) یلع زا  یبعـش  : » دـسیونیم ثیدـحلا  مولع  هفرعم  باتک  رد  يروباشین  مکاـح  - 2

59 و60. صص ج5 ، بیذهتلا ، بیذهت  تسا . » هدینش  ع ])  ]) یلع زا  فرح  کی  طقف  یبعش  »
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نایعیش زا  هنوگچ  نیا ، دوجو  اب  دوب . یضاق  هیما  ینب  هاگتـسد  رد  داد (2)و  رارق  شموق  (1) فیرع »  » ار وا  زین  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  و 
! ؟ دیآ یم  رامش  هب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها 

، دـشاب هدرک  ادـیپ  شیارگ  ننـست  لها  هب  هدرک و  كرت  ار  بهذـم  نیا  ات  تسا  هدوبن  هعیـش  ساـسا ، زا  یبعـش  دـش  نشور  هکنآ  زا  سپ  [
: ] مینک یسررب  دقن و  تسوا ، نهذ  ياه  شوارت  زا  ًاعقاو  ای  دناهداد  تبسن  وا  هب  هک  ار  یبلاطم  تسا  راوازس 

. تسا هاگآ  نانآ  لاوحا  رب  دسانشیم و  ار  هلیبق  دارفا  هک  تسا  یسک  رازگراک و  يانعم  هب  فیرع  - 1
ص304. ج4 ، یبهذ ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  - 2
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ع)  ) یلع لیاضف  يارب  ثیدح  لعج  زا  هعیش  يزاین  یب 

ار ما  هناخ  ای  دنزاس و  هدنکآ  تارهاوج  الط و  زا  ار  ما  هناخ  ای  دنوش  نم  مالغ  هدنب و  مهاوخب  نانآ  زا  رگا  کلام ! يا  : » دـیوگ یم  یبعش 
نیا زگره  ادخ ! هب  دنگوس  یلو  درک . دـنهاوخ  ار  راک  نیا  مهد ، تبـسن  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع هب  ار  یغورد  نآ ، لابق  رد  ات  دـننک  فاوط 

« . درک مهاوخن  ار  راک 

، هعیـش عفن  هب  ات  دـنک  ریجا  ار  یبعـش  دـننام  يدارفا  تساوخ  یم  هعیـش  رگا  اریز  درادـن ؛ دـقن  هب  يزاین  تسین و  شیب  ياهوای  راتفگ ، نیا 
. دننک نانآ  هناخ  گنهآ  دنزیوآ و  ندرگ  رب  نایوگغورد  یگدنب  قوط  هک  دوبن  زاین  تفاییم و  ار  رفن  اهدص  دننک ، لعج  ثیدح 

هتـشاد یجایتحا  غورد  ثیداحا  لعج  هب  ات  دـنناد  یمن  مک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  لـیاضف  بقاـنم و  نایعیـش ، هتـشذگ ، نیا  زا 
حیحص و تایاور  دراد . تهابش  نامسآ  ناگراتس  هب  راهتشا ، ولع و  یناوارف و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  هدوتـس  فاصوا  دنـشاب .
، هباحص ریاس  رب  ناشیا  يرترب  تابثا  يارب  دناهدرک ، لقن  راوگرزب  نآ  تلیضف  نأش و  رد  ناشربتعم ، ياه  باتک  رد  تنس  لها  هک  یقثوم 
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حوضو و لاـمک  رد  بلطم  نیا  تسا . رتـشیب  زین  تیاـفک  دـح  زا  هکلب  یفاـک و  هلآ ، ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  تما  ماـمت  رب  یتـح 
. دنا هدرک  تباث  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ  بهذم ، یماما  نادنمشناد  تسا و  ینشور 

رگید زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤمریما  لـیاضف  هک  دـنا  هدرک  فارتـعا  هتکن  نیا  هب  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  یهورگ  رگید ، يوـس  زا 
تایاور مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هزادنا  هب  هباحـص  زا  کی  چیه  نأش  رد  تسا و  رتشیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هباحص 

. تسا هدشن  لقن  نسح  حیحص و 

هک مدینش  لبنح  نب  دمحا  زا  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  یـسوط » روصنم  نب  دمحم   » زا دوخ  دنـس  اب  كردتـسم ، رد  يروباشین » مکاح  »
تیاور بقانم ، لیاضف و  رد  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هزادنا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هباحـص  زا  کی  چیه  يارب  تفگیم :

(1) تسا . » هدیسرن 

: دیوگ یم  رجح  نبا  نینچمه 

یناوارف تایاور  هب  درکیم و  وجو  تسج  عبتت و  دوب ، هدیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  نأـش  رد  ًاـصوصخم  هک  یتاـیاور  رد  یئاـسن 
(2) دنراد . یبوخ  ربتعم و  ياهدنس  اهنآ  رتشیب  هک  درک  ادیپ  تسد 

یلع نأش  رد  هک  ياهزادنا  هب  نسح ، ياهدنس  اب  هباحص  زا  مادک  چیه  قح  رد  : » دنا هتفگ  زین  يروباشین  یلعوبا  یئاسن و  یضاق ، لیعامسا 
(3) تسا . » هدشن  لقن  ثیدح  هدیسر ، تیاور  مالسلا ) هیلع  )

، یطویـس ءافلخلا ، خیرات  ص638 ؛ ج3 ، مالـسالا ، خیرات  ص148 ؛ هقرحملا ، قـعاوصلا  ص107 ؛ ج3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
ص1115. ج3 ، باعیتسالا ، ص464 ؛ ج4 ، هباصالا ، ص133 ؛

ص465. ج4 ، هباصالا ، - 2
ص144. ج10 ، يذوحالا ، هفحت  ص148 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص71 ؛ ج7 ، يرابلا ، حتف  - 3
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« يوون »(1) دـنتخادرپ . » نآ  يروآ  عمج  هب  نامدرم  زا  يرایـسب  دوشیمن و  عمج  باتک  کی  رد  وا  لـیاضف  : » تسا هتفگ  زین  ربلادـبع » نبا  »
(2) تسا . » رصحنمریغ  روهشم و  يزیچ ، ره  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع لیاضف  لاوحا و  : » تسا هتفگ 

: دنک یم  لقن  نینچ  رمع  نب  هللادبع  زا  حیحص  دنس  هب  لبنح  نب  دمحا 

رت شزرا  اب  يوم  خرـس  نارتش  نتـشاد  زا  نم ، يارب  اهنآ  زا  یکی  نتـشاد  هک  هدش  هداد  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  تلـصخ  هس 
دـش یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ییاهرد  مامت  دروآ ، دنزرف  شیارب  هک  درک  جیوزت  وا  هب  ار  شرتخد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  : » تسا

(3) داد . » وا  تسد  هب  ار  مالسا  رکشل  مچرپ  ربیخ  زور  ار و  وا  هناخ  رد  رگم  تسب ،

تما زا  کی  چیه  هک  دراد  یـصاصتخا  تبقنم  هدجه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع : » تفگ هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  طسوا  مجعم  رد  یناربط » »
(4) دنتسین . » کیرش  وا  اب 

: دننکیم لقن  صاقو  یبا  نبدعس  زا  ننس ، رد  يذمرت »  » و ملسم ، حیحص  باتک  رد  يروباشین » ملسم  »

دعس دوش »؟ یم  وت  عنام  يزیچ  هچ  : » تفگ وا  هب  دنک و  نعل  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  ات  داد  روتسد  دعس  هب  نایفسوبا  رسپ  هیواعم 
زا یکی  رگا  داد . مهاوخن  مانـشد  ار  وا  مروآیم ، دای  هب  دومرف  وا  هرابرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  هک  یگژیو  هس  یتقو  ات  تفگ :

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دوب . رت  ینتـشاد  تسود  میارب  يوم  خرـس  نارتش  نتـشاد  زا  دوب ، هتفگ  نم  قح  رد  ار  تلیـضف  هس  نیا 
اهگنج زا  یکی  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماگنه 

ص1115. ج3 ، باعیتسالا ، - 1
ص348. ج1 ، تاغللا ، ءامسالا و  بیذهت  - 2

تیاور حیحص  دنس  اب  ار  نآ  یلعیوبا  دمحا و  تسا : هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  ص120  ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص26 ؛ ج2 ، دمحا ، دنسم  - 3
حیحـص راتفگ ، نیا  دنـس  : » تشون ص139  ج10 ، يذوحـالا ، هفحت  رد  يروف  كراـبم  ص372 . ج6 ، هبیـش ، یبا  نبا  فنـصم  دناهدرک ؛

« . تسا
ص120. ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص212 ؛ ج8 ، طسوالا ، مجعملا  - 4
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هب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  يراذگیم »؟ ناکدوک  نانز و  اب  ارم  : » تفگ وا  هب  یلع  تشاذگ ، یقاب  هنیدم  رد  دربن و  هارمه  دوخ  اب 
نینچمه دوب . » دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  یشاب ؛ یـسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  يرادن  تسود  ایآ  : » دومرف وا 

ار وا  زین  لوـسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  هنیآره  : » دوـمرف ربـیخ  هوزغ  رد  ربماـیپ 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ هکلب  ات  دندرک  زارد  ندرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ربارب  رد  باحصا  زا  مادکره  لاح ، نیا  رد  دنراد . » تسود 

، دـندروآ ار  وا  دـینک . » ادـص  میارب  ار  یلع  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اـما  دراپـسب ، وا  هب  ار  مالـسا  مچرپ  دـنیبب و  ار  وا  هلآ ) و 
هعلق وا  تسد  هب  دنوادخ  داد و  شتـسد  هب  ار  مچرپ  دیـشک و  شنامـشچ  هب  دوخ  ناهد  بآ  زا  ربمایپ  درکیم . درد  شنامـشچ  هک  یلاحرد 
لزان ار  ( 61 نارمع : لآ   ) ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلـُقَف  هیآ  نارجن  ياراـصن  هلئـسم  رد  دـنوادخ  هک  یناـمز  نینچمه  دوشگ . ار  ربیخ 

« دنتسه نم  لها  نانیا  ایادخ ! : » دومرف دز و  ادص  ار  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  درک ،
(1) . 

اهنآ زا  یکی  رگا  هک  تسا  هدش  هداد  یگژیو  هس  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  هک  دنکیم  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  يروباشین  مکاح 
: تفگ تسیچ ؟ هناگ  هس  لاصخ  نیا  هک  دندیسرپ  وا  زا  دوب . رتهب  دوش ، هداد  يوم  خرس  نارتش  نم ، هب  هکنیا  زا  متشاد ، ار 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  دجسم  رد  شتنوکس  هلآ ، ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رتخد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  اب  جاودزا 
مچرپ نداد  دوب و  حاـبم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  رب  دجـسم  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يارب  يروما  ندوب  حاـبم  هجیتن ] رد   ] و

(2) ربیخ . گنج  رد  وا  هب  مالسا  رکشل 

ص638. ج5 ، يذمرت ، ننس  ص187 ؛ ج4 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص125. ج3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم  - 2
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چیه تسا و  درف  هب  رـصحنم  هک  دراد  دوجو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يارب  تلـصخ  راهچ  هک  دـنک  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  يروباشین  مکاح 
: تسین کیرش  وا  اب  سک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  ياهوزغ  ره  دـناوخ . زامن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اـب  مجع  برع و  ناـیم  زا  هک  تسا  یـسک  نیلوا 
ربمایپ اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـندرک ، رارف  همه  هک  سارهم (1) زور  رد  دوـب . مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هب  مـچرپ  تـشاد ، روـضح  نآرد 

رد داد و  لسغ  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسا  یسک  وا  دیزرو و  تماقتـسا  گنج ، دیادش  لباقم  دنام و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
(2) تشاذگ . ربق 

لزان یـسک  يارب  هدش ، لزان  هیآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تلیـضف  نأش و  رد  هک  ياهزادـنا  هب  : » تفگ هک  درک  لقن  سابع  نبا  زا  رکاسع  نبا 
(3) تسا . » هدش  لزان  هیآ  دصیس  وا  هرابرد  تسا . هدشن 

ات میزجاع ؛ راوگرزب  نآ  لیاضف  زا  یکدنا  شرامش  زا  یتح  ام  دوشیم و  نخس  ندش  ینالوط  ببس  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما لیاضف  نایب 
. میرامشرب ار  شلیاضف  مامت  میهاوخب  دسر  هچ 

. دنفابب یتلیضف  دنزاسب و  یتبقنم  غورد  هب  وا  يارب  شنارای  ناوریپ و  هک  درادن  يزاین  تسا ، رادروخرب  یبقانم  لیاضف و  نینچ  زا  هک  یسک 
. هیماما هعیش  هن  دنراد ، زاین  دوخ  ناگرزب  نایاوشیپ و  يارب  غورد  بقانم  لیاضف و  نتخاس  هب  نارگید  عقاو ، رد 

هب اپ  شیرق ، رافک  موجه  رثا  رب  یکدنا  هدـع  زج  هب  باحـصا  همه  داتفا و  قافتا  دـحا  گنج  هک  تسا  يزور  سارهم ، زور  زا  دوصقم  - 1
. دـش دراو  شندـب  رب  يرامـشیب  ياهمخز  ات  درک  عافد  ترـضح  نآ  زا  دـنام و  یقاب  ص )  ) ربمایپ راـنک  ع )  ) ناـنمؤمریما دنتـشاذگ و  رارف 
. دروآ بآ  دوب ، هدش  عمج  نآ  رد  يدایز  بآ  دوب و  ياهرفح  نآ  رد  هک  سارهم  مان  هب  ياهرخص  زا  تحارج ، نوخ  نتسش  يارب  ناشیا 

ص161. ج1 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  همجرت  قشمد ، خیرات  ص1090 ؛ ج3 ، باعیتسالا ، ص111 ؛ ج3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم  - 2
ص136. ءافلخلا ، خیرات  - 3
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هک دوخ  نافلاخم  بتک  هب  نانمشد ، اب  لالدتسا  جاجتحا و  ماگنه  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما لیاضف  تابثا  يارب  نایعیش  لیلد ، نیمه  هب 
یتروص رد  دنرادن ؛ يزاین  یعیـش  بتک  زا  ثیداحا  لقن  هب  دننکیم و  هعجارم  تسا ، هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) نانمومریما لیاضف  اهنآ  رد 

لوق هب  دـننک . یم  لالدتـسا  ناشیاه  باتک  رد  دوجوم  یگتخاس  تایاور  هب  طقف  دوخ ، نایاوشیپ  لیاضف  تاـبثا  يارب  هیماـما  نانمـشد  هک 
: رعاش

ءادعالا (1) هب  تدهش  ام  لضفلاو  اهلضفب  ودعلا  دهش  بقانم 

. دنهد تداهش  نآ  هب  نانمشد  هک  تسا  نآ  تلیضف ، دناهداد و  تداهش  شندوب  تلیضف  هب  نانمشد  هک  یلیاضف  - 1
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أبس نب  هللادبع  زا  هعیش  يّربت 

لیم يور  زا  نانآ  دنا . نایضفار  نانآ  نیرتدب  هک  مراد  یم  رذحرب  هدننک  هارمگ  لایما  اهوزرآ و  نیا  ناوریپ  زا  ار  امـش  : » دیوگ یم  یبعش 
دنا و هدیورگ  مالسا  هب  رهاظ  رد  نانآ ، رب  متس  باب  زا  مالسا و  لها  اب  ینمشد  يارب  هکلب  دنا ، هدرواین  مالسا  دنوادخ  زا  سرت  ای  تبغر  و 

ءاعنص نایدوهی  زا  يدوهی  أبس  نب  هللادبع  اه  يدیعبت  نیا  زا  یکی  درک . دیعبت  اهرهش  هب  دینازوس و  شتآ  رد  ار  نانآ  مالـسلا ]) هیلع   ]) یلع
« . دیدرگ دیعبت  رزاخ  هب  هک  دوب  راسی  نب  هللادبع  اهنآ  زا  رگید  یکی  دش . دیعبت  طاباس (1) هب  هک  دوب 

هن یمالک ، حالطصا  رد  هورگ  نیا  دننکیم ، يوریپ  أبس  نب  هللادبع  زا  هک  یهورگ  ینعی  تسا ، یـصاخ  هقرف  هضفار ، زا  یبعـش  دوصقم  رگا 
ام هب  اریز  میزادرپیمن ؛ نانآ  هئربت  ای  اهنآ  زا  عافد  هب  اـم  دـنرازیب و  ناشدـیاقع  ناـنآ و  زا  زین  نایعیـش  یـضفار . هن  دـنیآیم و  رامـش  هب  هعیش 

. دنرادن یطبر 

رب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  سپ  یگلمج  هورگ  نیا  هک  تسناد  دیاب  تسا ، يرشع  انثا  یماما  هعیش  یضفار ، زا  شدوصقم  رگا  اما 
ًالبق دنا و  هدش  دلوتم  مالسا  نییآ 

. تسا نئادم  ياهرهش  زا  یکی  طاباس  - 1
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. تسا هدوب  مالسا  هب  ندز  هبرض  ینمشد و  يارب  مالسا  هب  ناشدورو  تفگ  ناوتب  هک  دنا  هتشادن  يرگید  نید 

هب ام  دنکیم . نعل  ار  نانآ  دیوج و  یم  يربت  نانآ  زا  هعیش  هک  تسا  ینایلاغ  زا  هکلب  تسین ؛ هورگ  نیا  زا  ًالصا  أبس  نب  هللادبع  هکنآ  رگید 
زا دننک . هعجارم  باتک  نآ  هب  دنناوت  یم  زیزع  ناگدـنناوخ  هک  میاهتشادرب (1) هدرپ  أبـس  نب  هللادبع  باتک  رد  بلطم ، نیا  زا  لصفم  روط 

. دندوب شناتسود  روای و  نانآ  اریز  درکن ؛ دیعبت  اهرهش  هب  دنازوسن و  ار  شنایعیش  هجو  چیه  هب   7 نانمؤمریما هتشذگ ، نیا 

ره رب  شنالطب  هک  تسا  یبلطم  دنکیم ، یفرعم  نآ  اب  ینمـشد  نید و  هب  ندز  هبرـض  دـصق  هب  ار  نایعیـش  ندروآ  مالـسا  یبعـش ، هکنیا  اما 
ندرمش نامیا  یب  زا  دنوادخ  نینچمه  تسین . هاگآ  اهبیغ  ياناد  زا  ریغ  هب  دارفا ، بلق  نورد  زا  اریز  تسا ؛ نشور  یلقاع  هتخیهرف و  ناسنا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  یهن  دنروآیم ، نابز  هب  ار  نیتداهش  دنا و  ناملسم  هک  یناسک 

(94 ءاسن : ( ) اْینُّدلا ِهایَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال 

. یتسین ناملسم  دییوگن  دنک ، یم  مالسا  حلص و  راهظا  هک  یسک  هب  دیروآ ، تسد  هب  یمیانغ ] و   ] ایند رادیاپان  عاتم  هکنیا  رطاخ  هب  و 

دنراد و یم  اپ  هب  ار  نآ  رئاعـش  دنا و  هداز  مالـسا  ترطف  رب  هک  یناسک  هب  ناوتیم  هنوگچ  درمـش ، نمؤمریغ  ناوتیمن  ار  یناسک  نینچ  یتقو 
لفق ناشیاهبلق  رب  ای  دنا  هدناوخن  ار  نآرق  یناسک  نینچ  ایآ  دز ! ؟ ینید  یب  رفک و  ماهتا  دنرامشیم ، مارح  ار  شمارح  و  لالح ، ار  شلالح 

؟ دناهدز

. هفارخ ما  هقیقح  أبس  نب  هللادبع  - 1
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ع)  ) یلع نادنزرف  هب  تماما  نتشاد  صاصتخا 

هیلع  ]) یلع نادنزرف  هب  تماما  دنیوگ  یم  زین  نایـضفار  تسا و  دوواد  لآ  ِنآ  زا  طقف  ییاورنامرف  دنیوگ  یم  نایدوهی  : » دـیوگ یم  یبعش 
« . دراد صاصتخا  مالسلا ])

نیا دـنراد و  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تفالخ  تماما و  یگتـسیاش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نادـنزرف  طقف  نایعیـش ، هاگدـید  زا  يرآ ،
لـصفم روط  هب  زین  هعیـش  بتک  رد  هدش و  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  زا  هک  یحیحـص  ثیداحا  تایاور و  هک  تسا  يرما 

. دـناهدرک تباث  ار  نآ  حـضاو ، يوق و  نیهارب  اب  دوخ  یمالک  ياه  باـتک  رد  هیماـما  ياـملع  نینچمه  دراد . تلـالد  نآ  رب  تسا ، حرطم 
. دننک هعجارم  روکذم  بتک  هب  دیاب  ناگدنناوخ  میتسین و  نآ  تابثا  ددصرد  اجنیا  رد  ام  نیاربانب 

یتمینغ ار  تفالخ  تنس ، لها  دننامه  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مالسلا ) هیلع   ) یلع لسن  رد  تفالخ  تماما و  نتسناد  رصحنم  هتـشذگ ، نیا  زا 
یلع دالوا  هب  تفالخ  راصحنا  رگید ، يوس  زا  دـناهدش . طلـسم  تما  رب  قحان  هب  هک  مینادـب  یناـیوگروز  يارب  ياـهمعط  ناـقفانم و  يارب 

دوواد ترضح  لسن  رد  ار  تماما  هعیـش ، هک  تسا  یتروص  رد  تهابـش  اریز  دوشیمن ؛ دوهی  هب  هعیـش  نتفای  تهابـش  ببـس  مالـسلا ) هیلع  )
. دنادب

صاخ يدارفا  رد  رصحنم  ار  تماما  نایعیش ، هک  نیمه  دوش  هتفگ  رگا  لاح 

ع)  ) یلع نادنزرف  هب  تماما  نتشاد  www.Ghaemiyeh.comصاصتخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


30 ص :

ترـضح دوهی ، اریز  هعیـش ؛ طقف  هن  دنا ، نایدوهی  هیبش  ناناملـسم ، همه  نیاربانب  مییوگ : یم  خساپ  رد  دنراد ، تهابـش  دوهی  هب  دنناد ، یم 
زا ینونک  تاروت  هک  تسا  دقتعم  دوهی  نینچمه  ار . هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  زین  ناناملـسم  دناد و  یم  ایبنا  متاخ  ار  یـسوم 
رد فیرحت  زا  هدش و  لزان  ادخ  يوس  زا  نآرق  هک  دندقتعم  زین  ناناملـسم  تسا . هدادن  خر  یفیرحت  چیه  نآ  رد  هدـش و  لزان  ادـخ  يوس 

(1) تسا . نوریب  شرامش  دح  زا  و  رایسب ، روما  نیا  ریظن  تسا . هدنام  ناما 

عماوج رد  دوجوم  هحیحـص  رتاوتم و  تایاور  دانتـسا  هب  دـناد ، یم  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  رد  رـصحنم  ار  تماـما  تفـالخ و  هعیـش  رگا  - 1
، اعدا نیا  نایب  عقاو  رد  دراد ؟ یبعش  هیمیت و  نبا  يارب  يا  هجیتن  انعم و  هچ  دوهی ، هب  هعیـش  هیبشت  نیاربانب  تسا . نیقیرف  يریـسفت  ییاور و 
هک دـننک  تباث  ار  دوخ  ياهاعدا  دـنناوت  یم  یتقو  اهنت  دارفا ، هنوگ  نیا  تسا . یبعـش  هیمیت و  نبا  نامیا  ملع و  مهف و  نازیم  هدـنهد  ناـشن 

تـسد دوهی  اب  هک  یناسک  يارب  راـفک  هب  هبـشت  تلع ، نیمه  هب  تسا ؛ هدـمآ  ناـنآ  يریـسفت  ییاور و  بتک  رد  هک  دـنوش  یثیداـحا  رکنم 
. تسا رتراوازس  دننک ، یم  راکنا  ار  یهلا  تایآ  دنهد و  یم  یتسود 
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هعیش رظن  زا  داهج  مکح 

. تسین مزال  ادـخ  هار  رد  داهج  نامـسآ ، زا  ریـشمش  لوزن  لاجد و  حیـسم  جورخ  ماگنه  اـت  دـنیوگ  یم  نایحیـسم (1) : » دیوگ یم  یبعش 
« . تسین مزال  ادخ  هار  رد  داهج  وا ، زا  يوریپ  يارب  نامسآ ، زا  ندمآ  ادن  دمحم و  لآ  يدهم  جورخ  نامز  ات  دنیوگ  یم  زین  نایضفار 

ود هیماما ، هعیش  هاگن  زا  اریز  دنراد ؛ نشور  یفالتخا  نایحیسم ، اب  هیماما  تسا . راکشآ  یغورد  هداد ، تبسن  هیماما  هب  یبعـش  هک  ار  یبلطم 
هب طورشم  داهج  نیا  بوجو  دننک و  یم  عافد  مالسا  ساسا  نایک و  زا  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  یعافد  داهج  یکی  تسا : حرطم  داهج  عون 

توعد يارب  رگید ، داهج  تسا . بجاو  نز ، درم و  زا  معا  ناناملـسم ، همه  رب  زین  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  هکلب  تسین . موصعم  ماما  نذا 
. تسا مزال  وا  صاخ  بیان  ای  موصعم  ماما  نذا  يداهج ، نینچ  رد  تسا . یمالسا  ورملق  شرتسگ  مالسا و  هب 

دناهتفگ میدق  زا  دـنکیم و  لقن  نایحیـسم  زا  ار  نآ  رگید  لقن  رد  و  نایدوهی ، زا  ار  بلطم  نیا  یبعـش ، زا  دوخ  لقن  کی  رد  هیمیت  نبا  - 1
( مجرتم . ) تسا هظفاح  مک  وگغورد 
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ار هیماما  هعیش  دیاب  ایآ  تسین ؟ بجاو  ماما  هزاجا  نودب  هعیش ، رظن  زا  هک  دنکیم  اعدا  ار  داهج  زا  مسق  مادک  یبعش  هک  دیـسرپ  دیاب  نونکا 
دریگب رارق  یتوغاط  روج و  ياهتموکح  مچرپ  ریز  ات  تسین  رـضاح  دـنادیمن و  بجاو  ناـمز  نیا  رد  ار  داـهج  مود  مسق  هک  درک  شنزرس 

! ؟ مالسا هب  توعد  ادخ و  يارب  هن  دننزیم ، گنج  هب  تسد  ییاشگروشک  هعسوت و  يارب  اهنت  هک 

یمالسا تاحوتف  زا  سپ  خیرات  رد  ام  هک  یلاحرد  دیآ ؟ یم  رامـش  هب  یتلیـضف  روج ، نیطالـس  باکر  رد  ندیگنج  ننـست ، لها  يارب  ایآ 
مامت هکلب  دنـشاب . هدـیگنج  اراصن ، دوهی و  هلمج  زا  نید ، نانمـشد  اب  ننـست  لها  هک  مینکیمن  هدـهاشم  داتفا ، قاـفتا  مالـسا  ردـص  رد  هک 

. مالسا هب  توعد  يارب  هن  هدوب ، تردق  رس  رب  مه  نآ  ناناملسم و  نیب  هداد ، خر  هک  ییاه  گنج 

زا دبوک . یم  نآ  رـس  رب  دسریم  هار  زا  یـسکره  هک  دنا  یخیم  دننامه  ییوگ  دنربیم . رـس  هب  يراوخ  رد  ننـست  لها  رـضاح ، رـصع  رد  اما 
یتیعمج هکنیا  اب  ننـست  لها  یلو  دـناهداد . رارق  دوخ  تسد  هچیزاـب  ار  ناناملـسم  هماـنرب  سوماـن و  ناـج و  اراـصن ، دوهی و  رگید ، يوس 

چیه هک  دنا  بالیـس  يور  یفک  دننامه  ناگمه ، ییوگ  دنا ؛ هنحـص  رگ  هراظن  اهنت  دـنا ، هداد  لیکـشت  ددـعتم  ياه  تلود  اب  ار  يدرایلیم 
. دنرادن یشزرا  تیصاخ و 

دننام ینیوانع  اب  ناـنآ  دـنزادنا . یم  هقرفت  ناناملـسم  نیب  دـنگنج و  یم  ناناملـسم  اـب  دـنگنج ، یم  هک  زین  ننـست  لـها  زا  هورگ  نآ  يرآ 
چیه یلو  دنـشک . یم  نوخ  كاخ و  هب  یمالـسا  دـالب  رگید  ریازجلا و  رـصم ، ناتـسناغفا ، قارع ، رد  ار  ناملـسم  مدرم  هدـعاقلا ، ناـبلاط و 

، یمالـسا ياهروشک  هب  زواجت  اب  نانآ  دننیبیم  هکنآ  اب  دنرادن ؛ رگرامعتـسا  راوخناهج و  ياهروشک  ریاس  اکیرما و  لیئارـسا ، اب  ياهزرابم 
. دنهد یم  رارق  دوخ  هلطس  ریز  ار  ناناملسم 
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هعیش دزن  نانز  نتشاد  هگن  هّدع 

« . دنتسین لئاق  هّدع  نانز  يارب  نایدوهی ، دننامه  نایضفار  : » تسا دقتعم  یبعش 

یکیدزن زا  سپ  هک  ینانز  يارب  هدع  بوجو  اریز  تسا ؛ نشور  ناگمه  رب  شغورد  تسین و  شیب  ياهوای  تمهت و  زین  یبعش  نخـس  نیا 
: تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  زین  میرک  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  تسا و  مالسا  تما  رظن  قافتا  دروم  دناهدش ، هداد  قالط  نانآ  اب 

(228 هرقب : ( ) ءوُُرق َهَثالَث  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملاَو  فلا )

. دنشکب راظتنا  ندش ] كاپ  و   ] ندید هناهام  تداع  هبترم  هس  ات  دیاب  هقلطم  نانز 

َنیتْأَی ْنَأ  اَّلِإ  َنْجُرْخَی  َو ال  َّنِِهتُوُیب  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  ْمُکَّبَر ال  َهللا  اوُقَّتا  َو  َهَّدِْعلا  اوُصْحَأ  َو  َّنِِهتَّدِِعل  َّنُهوُقِّلَطَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ب )
َّنُهَلَجَأ َنْغََلب  اذِإَف  ًاْرمَأ *  َِکلذ  َدـَْعب  ُثِدُْـحی  َهللا  َّلََـعل  يرْدَـت  ـال  ُهَسْفَن  َمَلَظ  ْدَـقَف  ِهللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  ْنَم  َو  ِهللا  ُدوُدُـح  َکـِْلت  َو  ٍهَنِّیَبُم  ٍهَشِحاـِفب 

ِمْوَْیلا َو  ِهللاِاب  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی  ْمُِکلذ  ِهَِّلل  َهَداهَّشلا  اوُمیقَأ  َو  ْمُْکنِم  ٍلْدَـع  َْيَوذ  اوُدِهْـشَأ  َو  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهُوقِراف  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف 
1و2) قالط : ( ) ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی  َهللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  ِرِخْآلا 
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ار هّدع  باسح  دیهد و  قالط  ار  اهنآ  دندش ] كاپ  هناهام  تداع  زا  هک   ] هّدع نامز  رد  دیهد ، قالط  ار  نانز  دیتساوخ  نامز  ره  ربمایپ ! يا 
رد  ] اهنآ هن  دینک و  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  ار  اهنآ  امـش  هن  دـیزیهرپب . تسامـش  راگدرورپ  هک  ییادـخ  نامرف ] تفلاخم   ] زا و  دـیراد ، هگن 

یهلا دودـح  زا  سک  ره  تسادـخ و  ياهزرم ] و   ] دودـح نیا  دـنهد . ماجنا  يراکـشآ  تشز  راـک  هکنآ  رگم  دـنور . نوریب  هّدـع ] نارود 
نوچ و  دنک . مهارف  حالـصا ] يارب   ] يا هزات  عضو  نیا ، زا  دعب  دـنوادخ  دـیاش  یناد ، یمن  وت  تسا . هدرک  متـس  نتـشیوخ  هب  دـنک ، زواجت 

زا لداع  درم  ود  دـیوش و  ادـج  نانآ  زا  يا  هتـسیاش  زرط  هب  ای  دـیراد  هگن  يا  هتـسیاش  زرط  هب  ار  اهنآ  ای  دوش ، کیدزن  نایاپ  هب  اهنآ  هّدـع 
یم هداد  زردـنا  نآ  هب  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نانمؤم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـیراد . اـپرب  ادـخ  يارب  ار  تداهـش  دـیریگ و  هاوگ  ار  ناـتدوخ 

. دنک یم  مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دنوادخ  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  دنوش و 

َنْعَـضَی ْنَأ  َّنُُهلَجَأ  ِلامْحَْألا  ُتالوُأ  َو  َنْضِحَی  َْمل  یئَّـاللا  َو  ٍرُهْـشَأ  ُهَثـالَث  َّنُُهتَّدـِعَف  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ  ْمُِکئاـِسن  ْنِم  ِضیحَْملا  َنِم  َنِْسئَی  یئَّـاللا  َو  ج )
(4 قالط :  ) ارُْسی ِهِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی  َهللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  َّنُهَلْمَح 

تسا و هام  هس  نانآ  هّدـع  دـینک ، کش  يرادراب ] رظن  زا   ] اهنآ عضو  رد  رگا  دـنا ، سویأم  هناهام  تداـع  زا  هک  امـش  ناـنز  زا  هورگ  نآ  و 
، دـنک هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  و  دـننک ، لمح  عضو  هک  تسا  نیا  رادراب  نانز  هّدـع  دـنا و  هدـیدن  ضیح  هاـگ  چـیه  هک  اـهنآ  نینچمه 

. دزاس یم  ناسآ  وا  رب  ار  شراک  دنوادخ 

یفالتخا رگا  دنراد و  رظن  قافتا  هدش ، هداد  قالط  نانز  هّدع  بوجو  رب  ناناملسم  همه  دناهدرک  حیرصت  ننست  لها  نادنمشناد  زا  يرایسب 
. تسا نآ  عورف  تایئزج و  رد  دشاب ،

: دسیونیم ینغم  رد  همادق » نبا  »

مه اب  تایئزج  رد  دنچره  دنراد ؛ رظن  قافتا  هّدع ، بوجو  رب  ًالامجا  مالسا  تما 
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دنوادخ راتفگ  ببـس  هب  مه  نآ  درادن ؛ هّدع  هک  دنراد  رظن  قافتا  هدشن ، لوخد  وا  هب  هک  ینز  دروم  رد  روط  نیمه  دـنراد و  رظن  فالتخا 
: دیامرف یم  هک 

َّنُهوُحِّرَـس َو  َّنُهوُعِّتَمَف  اهَنوُّدَـتْعَت  ٍهَّدِـع  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْمَُکل  امَف  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  َُّمث  ِتانِمْؤُْملا  ُُمتْحَکَن  اذِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(49 بازحا : ( ) ًالیمَج ًاحارَس 

امـش يارب  يا  هّدع  دیداد ، قالط  شزیمآ  زا  لبق  ار  نانآ  دیدرک و  جاودزا  نامیا  اب  نانز  اب  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
. دینک ناشیاهر  ییوکین  زرط  هب  دیزاس و  دنمهرهب  یبسانم  هیده  اب  ار  نانآ  دیراد . هاگن  ار  نآ  باسح  دیهاوخب  هک  تسین  اهنآ  رب 

رادراب درم ، زا  نز  دوش  هدیمهف  هک  تسا  نیا  هّدع  تمکح  دوش . یم  تشادرب  هّدع  تمکح  زا  نانز ، هنوگ  نیا  نتـشادن  هّدـع  رگید  لیلد 
نتفای نایاپ  هنوگره  تسین . هّدـع  هب  يزاـین  رگید  مینک و  یم  نیقی  درم  نیا  زا  ندـشن  رادراـب  هب  ندرکن  شزیمآ  اـب  نیارباـنب  تسا . هدـشن 

ار مکح  نیمه  دـشاب ، شزیمآ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  ناعل و . . . قتع ، زین  بیع و  ای  عاضر  لیلد  هب  حاکن  خـسف  ریظن  ییوشانز  یگدـنز 
(1) دراد .

نامه درادن ؛ دوجو  هّدع  زین ، هسئای  نز  غلابریغ و  هریغـص  قالط  رد  تسا ، لمح  زا  محر  یکاپ  ندش  مولعم  يارب  هّدع  رگا  ام ، هاگدید  زا 
4 قالط :  ) َنْضِحَی َْمل  یئَّاللا  َو  ٍرُهْشَأ  ُهَثالَث  َّنُُهتَّدِعَف  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ  ْمُِکئاِسن  ْنِم  ِضیحَْملا  َنِم  َنِْسئَی  یئَّاللا  َو  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  هنوگ 

ای دشاب  کش  ناشندوب  نتسبآ  رد  هک  یتروص  رد  رگم  دنرادن ، هّدع  دنا ، سویأم  ندش  ضیح  زا  هک  ینانز  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا 
ضیح زا  هک  ینانز  رب  سپ  تسا . هام  هس  هورگ ، ود  نیا  هّدع  دنوشیمن . ضیح  یلک  روط  هب 

ص77. ج9 ، ینغملا ، - 1
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. تسین يا  هّدع  دنرادن ، ار  یگژیو  ود  نیا  ای  دنا  سویأم  ندش 

: دیامرف یم  دنوادخ  اریز  تسا ؛ زور  هد  هام و  راهچ  نانآ  هّدع  تسا ، هتفر  ایند  زا  ناشرهوش  هک  ینانز  اما 

َّنِهِسُْفنَأ یف  َْنلَعَف  امیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اذِإَف  ًارْـشَع  َو  ٍرُهْـشَأ  َهََعبْرَأ  َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ًاجاوْزَأ  َنوُرَذَی  َو  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیذَّلا  َو 
(234 هرقب :  ) ٌریبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهللا  َو  ِفوُْرعَْملِاب 

هب هک  یماگنه  و  دنراد ] هگن  هّدع  و   ] دنـشکب راظتنا  زور  هد  هام و  راهچ  دیاب  دنراذگیم ، یقاب  ینارـسمه  دـنریمیم و  امـش  زا  هک  یناسک  و 
دوخ هاوخلد  درم  اب  و   ] دنهد ماجنا  هتسیاش  روط  هب  ناشدوخ  هرابرد  دنهاوخ  یم  هچره  هک  تسین  امش  رب  یهانگ  دندیـسر ، ناشتدم  نایاپ 

. تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دننک .] جاودزا 

تروص اـی  هتفرگ ، تروص  یـشزیمآ  هاوخ  تسا ؛ زور  هد  هاـم و  راـهچ  هدرک ، توف  شرهوش  هک  ینز  هّدـع  هک  دراد  تلـالد  هیآ  قـالطا 
(1) دشاب . رادراب  ای  هسئای  هریبک ، هریغص ، هک  دنک  یمن  یقرف  دشاب و  هتفرگن 

وا اب  ای  دشاب  هسئای  ای  هریغـص  درادن : هّدع  تروص  هس  رد  طقف  هدش  هداد  قالط  نز  هیماما ، هاگدـید  زا  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  بلاطم  زا 
، تسا هتفر  ایند  زا  شرهوش  هک  زین  ینز  دراد . هگن  هّدع  هام  هس  دیاب  دوش ، هداد  شندوبرادراب  لامتحا  ینز  رگا  هتبلا  دشاب . هدـشن  شزیمآ 
، هّدـع ثحب  رد  هیماما  رظن  هرابرد  یبعـش  راتفگ  ور  نیازا  دراد . هاگن  تسا ، زور  هد  هام و  راهچ  هک  ار  تافو  هّدـع  اهـضرف  ماـمت  رد  دـیاب 

. تسا راکشآ  ییارتفا  غورد و 

هّدـع ار  نیلجالا ) دـعبا   ) رت ینالوط  نامز  تدـم  نآ  لمح ، عضو  نایاپ  زور و  هد  هام و  راهچ  تدـم  ود  نایم  زا  دـیاب  رادراـب  نز  هتبلا  - 1
( مجرتم . ) دراد هاگن 
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هعیش رظن  زا  بجاو  ياهزامن 

« . تسا هدرک  بجاو  ام  رب  زامن  هاجنپ  دنوادخ  دنیوگ  یم  نایدوهی  دننامه  نایضفار  : » دیوگ یم  یبعش 

، نانآ هب  هک  یسک  تسا . بلطم  نیا  هاوگ  هیلمع ، ياههلاسر  یهقف و  ياهباتک  دنادیم و  بجاو  ار  زامن  جنپ  اهنت  زور ، هنابـش  ره  رد  هیماما 
. دنکیمن مرش  غورد  نتفگ  زا  هک  تسا  ییوگغورد  دهد ، تبسن  ار  نیا  ریغ 

و 34 بجاو ، نآ  تعکر  هدفه  هک  تسا  زامن  تعکر   51 هیماما ، هعیش  دزن  زور ، هنابش  ره  رد  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  عومجم  يرآ ،
زامن یبحتسم ، ياهزامن  ياج  هب  زامن و  هژاو  تعکر ، ياج  هب  ارچ  تسا ، بلطم  نیا  یبعش ، دوصقم  رگا  لاح  تسا . بحتسم  نآ  تعکر 

! دراد هعیش  هب  نتسب  غورد  ارتفا و  رازنجل  رد  نتفر  ورف  زا  ریغ  یلیلد  وا ، راک  نیا  ایآ  تسا ! ؟ هدرب  راک  هب  بجاو 

تمهت وا  هب  نمشد ، ندرک  نوریب  نادیم  زا  يارب  هک  تسا  نانآ  تعیبط  شور و  نیا  هکلب  تسین ، رود  نانآ  زا  لمع  نیا  هک  دنامن  هتفگان 
یتایاور اریز  تسا ؛ هدرک  بجاو  ار  زامن  هاجنپ  زور ، ره  رد  دوهی  رب  دنوادخ  هک  هدیمهف ، اجک  زا  یبعـش  هک  دیـسرپ  دـیاب  لاح  دـننز . یم 

رب طقف  دناهدرک ، لقن  ننست  لها  هک 
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یـسوم اب  ار  شتاقالم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  جارعم  هک  یتیاور  دـننام  دراد ؛ تلالد  زامن  جـنپ  زا  رتمک  ای  زاـمن  ود  بوجو 
یتمسق رد  تسا . هدرک  لقن  سنا  نب  کلام  زا  شریسفت  رد  ریثک  نبا  و  ننـس ، رد  یئاسن  ار  تیاور  نیا  تسا . هدرک  حرطم  مالـسلا ) هیلع  )

: تسا هدمآ  ینالوط  ثیدح  نیا  زا 

زا سپ  دناسر و  زامن  هد  هب  ار  اهزامن  دنوادخ ، متشگرب و  ریگب . » فیفخت  وا  زا  درگرب و  ادخ  دزن  : » تفگ نم  هب  وا  هک  مدمآ  یـسوم  دزن 
درک و بجاو  زامن  ود  لیئارـسا  ینب  رب  اریز  دنک ؛ مک  زین  دادـعت  نیا  زا  هک  هاوخب  درگرب و  : » تفگ یـسوم  داد . فیفخت  زامن  جـنپ  هب  نآ 

(1) دندرکن . ». . . ادا  ار  شقح  نانآ 

هک بیترت  نیدب  يراخب ؛ حیحص  دننام  تسا ؛ هتفگ  زامن  جنپ  زا  رتمک  ار  یسوم  تما  رب  بجاو  ياهزامن  ننست ، لها  زا  رگید  یتایاور  رد 
( مالـسلا هیلع   ) یـسوم زامن ، جـنپ  هب  زامن  هاجنپ  ندـنادرگرب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نتفرگ  فیفخت  هعجارم و  راـب  دـنچ  زا  سپ 

: تفگ

هب زین  وت  دندادن . ماجنا  مه  ار  زامن  زا  رادقم  نآ  دندرک و  كرت  نانآ  یلو  مدرک ، تیبثت  ار  زامن  رادقم  نیا  زا  رتمک  لیئارسا  ینب  يارب  نم 
اریز مشکیم ؛ تلاـجخ  مراـگدرورپ  زا  یـسوم ! يا  : » دوـمرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـهدب . فـیفخت  هک  هاوـخب  درگرب و  ادـخ  دزن 

(2) ما . » هتفر  وا  دزن  راب  نیدنچ 

: دسیون یم  يراخب  حیحص  حرش  رد  رجح  نبا 

نب دیزی  تیاور  رد  تسا . رتمک »  » يانعم هب  تیاور  نیا  رد  یندا »  » ظفل

ص6. ج3 ، میظعلا ، نآرق  ریسفت  ص242 ؛ ج1 ، یئاسن ، ننس  - 1
ج3، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  ص360 ؛ ج1 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  ص137 ؛ ج1 ، هناوع ، یبا  دنسم  ص2346 ؛ ج4 ، يراخب ، حیحص  - 2

717 و 719. صص 716 ، ج2 ، هدنسم ، نبا  نامیالا  ص770 ؛ ج4 ، ییاکلال ، هنسلا ، لها  داقتعا  ص4 ؛ ج15 ، يربط ، ریسفت  ص3 ؛
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. دش بجاو  لیئارـسا  ینب  رب  زامن  ود  : » تسا هدمآ  هدش و  نییعت  لیئارـسا  ینب  ياهزامن  رادقم  هیودرم ، نبا  ریـسفت  رد  سنا ، زا  کلام  یبا 
(1) دندرکن . » هماقا  ار  نآ  یلو 

. تسا هدز  تمهت  زین  نایدوهی  هب  هکلب  هتسب ، غورد  هعیش  رب  اهنت  هن  یبعش ، نیاربانب 

ص416. ج13 ، يرابلا ، حتف  - 1
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هعیش رظن  زا  تقو  لوا  زا  برغم  زامن  ریخأت  زاوج 

هک یلاحرد  دـنزادنا ؛ یم  ریخأت  هب  ناگراتـس  لماک  ندـشرهاظ  ماگنه  اـت  ار  برغم  زاـمن  ناـیدوهی  دـننامه  نایـضفار  : » دـیوگ یم  یبعش 
: » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ

« . دوهَْیِلل ًهاهاضُم  ِموجُّنلا  ِكابتْشا  َیلإ  َبِرغَْملا  اورِّخُؤی  َْمل  اَم  ِهَرطِْفلا  یَلَع  یتَّمُأ  َلازَت  ال 

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ریثا  نبا  زا  ثیدح  نیا  حرش  رد  دوبعملا » نوع   » باتک رد 

. دنیآ رظن  هب  طولخم  رگید  ضعب  رد  اهنآ  زا  یخرب  ناگراتـس ، يدایز  زا  هک  يروط  هب  دنوش ؛ رهاظ  ناگراتـس  همه  ینعی  موجن ، كابتـشا 
. تسا نامسآ  ندش  کیرات  زا  هیانک  ریبعت ، نیا 

نیا سکع  نایـضفار ، یلو  دراد . تلالد  ناگراتـس  ندش  رهاظ  ات  نآ  ریخأت  تهارک  و  برغم ، زامن  هب  تردابم  بابحتـسا  رب  ثیدح ، نیا 
زا هب  کیدزن  ینامز  ات  برغم  زامن  ریخأت  رب  هک  یتایاور  اما  دراد . تلالد  نانآ  لمع  دض  رب  ثیدـح ، نیا  دـنناد و  یم  بحتـسم  ار  بلطم 

(1) ریخأت . بابحتسا  هن  تسا ، نامز  نآ  ات  برغم  زامن  ریخأت  زاوج  نایب  ماقم  رد  دراد ، تلالد  قفش  نتفر  نیب 

ص87. ج2 ، دوبعملا ، نوع  - 1
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ریخأت بوجو  هب  تسا و  برغم  زامن  لیجعت  بابحتـسا  رب  تنـس ، لها  دـننامه  هیماما  ياملع  ياوتف  اریز  تسا ؛ نشور  زین  ارتفا  نیا  خـساپ 
لیاز ای  دیشروخ  ندش  یفخم  اب  برغم  زامن  تقو  هک  دندقتعم  هکلب  دنتـسین . دقتعم  ناگراتـس  ندش  رهاظ  نامـسآ و  ندش  کیرات  ات  نآ 
هچره دوش و  ماجنا  تقو  لوا  نامه  رد  نآ ، ریغ  برغم و  زامن  تسا  بحتسم  دوشیم و  عورش  رس  يالاب  زا  هیقرشم ) هرمح   ) یخرـس ندش 

. دوش یم  مک  شباوث  زا  دوش ، ریخأت 

لها دـیوگ : یم  يزوحالا » هفحت   » باتک رد  يروف » كرابم  . » دـنراد رظن  فالتخا  هلئـسم  نیا  رد  تنـس  لـها  دوخ  هک  تسا  رکذ  روخرد 
بورغ نامه  هک  دـنا  لئاق  تقو  کـی  نآ ، يارب  كراـبم  نبا  یعفاـش و  دـننام  یهورگ  دـنراد : لوق  ود  برغم ، زاـمن  تقو  هراـبرد  تنس 
هیحان رد  یخرـس  نتفر  نیب  زا  نآ ، تقو  ناـیاپ  و  باـتفآ ، بورغ  برغم ، زاـمن  تقو  لوا  هک  دـندقتعم  ناـنآ  روهـشم  یلو  تسا . باـتفآ 

دنا هدرک  لالدتسا  رمع  نب  هللادبع  ثیدح  هب  اهقف  رتشیب  دنا . هدرک  لالدتـسا  لیئربج  ثیدح  هب  كرابم  نب  هللادبع  یعفاش و  تسا . برغم 
ملـسم و ار  تیاور  نیا  دـشاب . » هتفرن  نیب  زا  هدـشن و  شخپ  قفـش  یخرـس  هک  تسا  ینامز  ات  برغم  زاـمن  تقو  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک 
ات تخادنا  ریخأت  هب  ار  برغم  زامن  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دنا  هدرک  لالدتـسا  یـسوموبا  ثیدـح  هب  نینچمه  دـنا . هدرک  تیاور  نارگید 

(1) تسا . قح  رثکا  لوق  دنا و  هدرک  تیاور  وا  ریغ  ملسم و  ار  تیاور  نیا  قفش . » نتفر  نیب  زا  تقو 

تقو نآ  ات  زامن  نیا  ریخأت  زاوج  لیلد  هب  دوش ، کیرات  نامـسآ  دـنوش و  رهاظ  ناگراتـس  هک  یتقو  ات  برغم  زامن  ندـناوخ  رگا  نیارباـنب 
نیا رد  دشاب ،

ص428. ج1 ، يذوحالا ، هفحت  ك : ر . - 1
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ياملع ارچ  دراد ، لاکشا  قرشم  فرط  یخرس  ندش  لیاز  ات  نآ  ریخأت  رگا  و  دنا ، يواسم  اوتف  نیا  رد  هیماما  هعیش  ننـست و  لها  تروص ،
، دتفا یم  قافتا  قرشم  رد  یخرس  لاوز  زا  تعاس  مین  زا  سپ  ًالومعم  هک  برغم  فرط  رد  یخرـس  لاوز  ات  نآ  ریخأت  زاوج  هب  ننـست  لها 

[ ؟ دنا هدرکن  رپ  ار  نامسآ  و  هدشن ، رهاظ  ناگراتس  نامز ، نیا  رد  ایآ  ] ؟ دنهدیم اوتف 

: دسیونیم همیزخ  نبا 

تعکر راهچ  زا  شیب  ناوت  یم  هلـصاف  نیا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ برغم  فرط  رد  یخرـس  ندش  لیاز  زا  شیپ  یلیخ  موجن ، كابتـشا 
(1) دشاب . دوجوم  برغم  رد  قفش  زونه  یلو  دناوخ ، زامن 

 » ترابع هکنیا  رگید  هتکن 

باتک هب  رگا  دوش . یمن  هدـید  تسا ، هدرک  یهن  موجن  كابتـشا  ات  برغم  زامن  نتخادـنا  ریخأت  زا  هک  یتایاور  رتشیب  رد  دوهیلل »  هاـهاضم 
نب دمحا  دنسم  هراتخملا ، ثیداحألا  همیزخ ، نبا  حیحص  یقهیب ، يربکلا  ننسلا  یمراد ، ننس  هجام ، نبا  ننس  دواد ، یبا  ننـس  نوچ  ییاه 

برغم زامن  دوهی  هک  دشاب  نیا  شتلع  دـیاش  (2) دینیب . یمن  ترابع  نیا  زا  يرثا  دـینک ، هعجارم  يروباشین و . . . مکاح  كردتـسم  لبنح ،
. تشاد دهاوخن  دوجو  زین  یهباشت  تروص ، نیا  رد  هک  درادن 

ص175. ج1 ، همیزخ ، نبا  حیحص  - 1
ج1، یمرادلا ، ننـس  و 448 ؛  370 صص ج1 ، یقهیبلل ، يربکلا  ننـسلا  ص225 ؛ ج1 ، هجام ، نبا  ننـس  ص113 ؛ ج1 ، دوادیبا ، ننـس  - 2

ص310. ج1 ، دئاوزلا ، عمجم  ص190 ؛ ج1 ، مکاحلا ، كردتسم  ص292 ؛
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هعیش رظن  زا  هلبق  زا  فارحنا 

« . دنتسیا یم  فرحنم  هلبق  زا  يردق  زامن  ماگنه  نایدوهی ، دننامه  نایضفار  : » دیوگ یم  یبعش 

بجاو دایز ، هچ  مک و  هچ  یفارحنا ، چیه  نودب  ار  زامن  ماگنه  رد  ندوب  هلبق  هب  ور  هیماما  ياملع  اریز  تسین ؛ شیب  ياهوای  زین  نخـس  نیا 
ورنیازا تسا . هیماما  بهذم  یهیدـب  روما  زا  عوضوم  نیا  هکلب  دراد . حیرـصت  بلطم  نیا  رب  نانآ  یلالدتـسا  ییاوتف و  ياهباتک  دـننادیم و 

. تسین عوضوم  نیا  رد  نخس  ندرک  ینالوط  هب  يزاین 

هداد نامرف  قارع ، هلبق  رد  پچ  هب  فارحنا  یکدـنا  هب  هدـش ، لـقن  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناـیاوشیپ  زا  هک  یتاـیاور  زا  یخرب  رد  يرآ ،
. تسا ندییارگ  هلبق  يوس  هب  هکلب  تسین ، هلبق  زا  فارحنا  هب  روتسد  مالسلا ، ) مهیلع   ) ناماما نایب  نیا  هتبلا  تسا . هدش 

هلبق هب  هلبقریغ  زا  رگا  تسین و  زیاج  دـشاب  هلبق  زا  رگا  فارحنا  نیا  : » تسا هتفگ  یلح ، ققحم  هب  یلاکـشا  رد  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ 
« . دنامیمن یقاب  فارحنا  بابحتسا  يارب  ییاج  نیاربانب  تسا . بجاو  دشاب 

هعیش رظن  زا  هلبق  زا  www.Ghaemiyeh.comفارحنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


44 ص :

ینیتم مالک  تایاور ، نیا  حیضوت  رد  یسلجم  همالع  موحرم  (1) تسا . » هلبق  هب  هلبق  يوس  زا  فارحنا  نیا  : » دومرف شخـساپ  رد  زین  ققحم 
: تسا هتشون  يو  تسا . قارع  هلبق  رد  پچ ، هب  فارحنا  یکدنا  بابحتسا  تلع  رگنایب  هک  هتفگ ،

همئا هک  ییاجنآ  زا  دوبن و  هلبق  هب  ور  هفوک ، دجـسم  هژیو  هب  دوب ، هدـش  انب  روج  يافلخ  نامز  رد  تشاد و  دوجو  قارع  رد  هک  ییاـهبارحم 
ات دناهدرک  نایب  هیقت  بلاق  رد  ار  یعقاو  مکح  هلیـسو ، نیا  هب  دنا ، هتـشادن  ار  قح  راهظا  ناکما  توغاط ، هاگتـسد  لباقم  مالـسلا ) مهیلع  )

توغاط و هاگتـسد  اب  ندش  ریگرد  روج و  يافلخ  راک  ندرمـش  اطخ  شا  همزال  اریز  دوشن ؛ شخپ  نانآ  يوس  زا  اهبارحم ، هلبق  ندوب  اطخ 
هک تسا  نآ  هلبق  فارحنا  ینغ و  دجسم  هرابرد  یتیاور  نخس  نیا  دیؤم  دشیم . مالسلا ) مهیلع   ) ناماما هعیش و  ندش  راتفرگ  نآ ، لابند  هب 

(2) تسا . هدنامن  اجرب  زورما  ینغ  دجسم  تسین . قیقد  زین  دجاسم  رگید  هلبق  هک  دهد  یم  ناشن  دمآ و  دهاوخ 

: دیازفا یم  همادا  رد  یسلجم  همالع 

ایوگ : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما زا  شدوخ  دنس  اب  تبیغ  باتک  رد  ینامعن  هک  تسا  یتیاور  بلطم ، نیا  دییأت 
مئاق یتقو  دنزومآ . یم  تسا ، هدش  لزان  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  مدرم ، هب  دناهدرک و  اپ  رب  يا  همیخ  هفوک  دجسم  رد  ام  نایعیـش  هک  منیبیم 
يانب هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور ، یخرب  زا  دنک . » یم  تسرد  ار  شاهلبق  دزاس و  یم  ون  زا  دنک و  یم  بارخ  ار  دجـسم  نیا  دنک ، مایق  ام 

. تسا هدش  داجیا  یتارییغت  نآ  رد  هدش و  مدهنم  هکلب  هدنامن ، یقاب  شدوخ  لاح  هب  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما زا  سپ  هفوک  دجسم 

هب ترضح  نآ  هک  میدوب  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  اب  هارمه  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا 

ص49. ج2 ، لمآلا ، لمأ  ص235 ؛ نیرحبلا ، هؤلؤل  - 1
ص423. ج97 ، راونالاراحب ، - 2
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بارخ ار  وت  هک  داب  یـسک  رب  ياو  : » دومرف ماما  دندوب . هتخاس  رجآ  تشخ و  لگ و  اب  ار  هفوک  دجـسم  نامز ، نآ  رد  دمآ و  هفوک  دجـسم 
رییغت ار  ربمایپ  حون  هلبق  دزاسب و  هتخپ  لگ  اب  ار  وت  هک  یـسک  رب  ياو  دـنک . مهارف  ار  تندرک  بارخ  بابـسا  هک  داـب  یـسک  رب  ياو  دـنک .

(1) دنا . » ترتع  نیرتهب  اب  هارمه  تما ، نیرتهب  نانآ  دنشابیم . وت  یبارخ  دهاش  ام ، مئاق  هارمه  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دهد .

. یقیقح هلبق  زا  فارحنا  هن  تسا ، یعقاو  هلبق  كرد  يارب  پچ ، فرط  هب  فارحنا  یکدنا  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب  سپ 

عوضوم نیا  رد  هک  ییاهباتک  هب  دنناوت  یم  ناگدنناوخ  دنک و  یم  جراخ  ثحب  لصا  زا  ار  ام  عوضوم ، نیا  رد  نداد  لیـصفت  لاح ، ره  هب 
. دننک هعجارم  تسا ، هدش  هتشون 

ص358. ج6 ، هرظانلا ، قئادحلا  ك : ر . - 1
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زامن رد  فتک  رس و  نداد  ناکت 

« . دنوشیم لیامتم  پچ  تسار و  هب  دنهد و  یم  ناکت  ار  دوخ  فتک  رس و  زامن  رد  نایدوهی  دننامه  نایضفار  : » دیوگ یم  یبعش 

هب تسا و  هتفگن  ینخـس  نینچ  هیماما ، ياملع  زا  کی  چیه  تسا و  نشور  ناگمه  رب  شبذک  هک  تسا  ییاهارتفا  زا  زین  یبعـش  نخـس  نیا 
. دنا هدادن  اوتف  نآ  ریغ  ای  زامن  رد  فتک  رس و  نداد  ناکت  ای  پچ  تسار و  هب  لیامت  بابحتسا 

نییاپ الاب و  دنوش و  یم  لیامتم  پچ  تسار و  فرط  هب  بترم  نآرق  تئارق  ماگنه  رد  بهذم  ینـس  نایراق  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ام  هتبلا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  زا  ناشدوخ  هکنآ  اب  دننادیم ؛ نآرق  تئارق  تابحتـسم  ای  مزاول  زا  ار  تاکرح  هنوگ  نیا  ییوگ  دـنوریم .

(1) دنوش . » یم  لیامتم  پچ  تسار و  هب  دنهدیم و  ناکت  ار  دوخ  تاروت ، ندرکزاب  ماگنه  هک  دیشابن  نایدوهی  دننام  : » دناهدرک لقن 

ص124. ج5 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  هیاهنلا  - 1
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هدجس عضاوم  هرابرد  هعیش  هاگدید 

« . دننکیم هدجس  نیمز  يور  رب  رس  يالاب  فرط  نتشاذگ  اب  نایدوهی  دننامه  نایضفار  : » دیوگیم یبعش 

ود یناشیپ ، ینعی  دنناد ؛ یم  بجاو  نیمز  يور  ار  وضع  تفه  نتشاذگ  هدجس ، رد  نایعیـش  اریز  تسا ؛ یبعـش  ياههوای  زا  زین  نخـس  نیا 
نیا هب  هعیش  گرزب  ياملع  دننادیم . زامن  نالطب  ببـس  ار  اهنیا  زا  مادکره  هب  لالخا  اپ و  تسـش  تشگنا  رـس  وناز و  ود  رـس  تسد ، فک 

: دوش یم  هراشا  ناشتارابع  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دناهدرک  حیرصت  بلطم 

: دسیونیم مالسالا » عیارش   » گنسنارگ باتک  رد  یلح » ققحم  »

: تسا بجاو  هدجس  رد  لمع  شش 

. اپ تسش  تشگنا  رس  وناز و  ود  رس  تسد ، فک  ود  یناشیپ ، ینعی  هناگ ؛ تفه  ياضعا  رب  هدجس  لوا :

(1) دشاب . . . حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  رب  یناشیپ  نتشاذگ  مود :

: دسیونیم زین  یلح » همالع  »

ص86. ج1 ، مالسالا ، عیارش  - 1
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نیمز رب  وضع  تفه  نداهن  هدجس ، رد  هیماما  ياملع  همه  عامجا  هب  املع . عامجا  تایاور و  لیلد  هب  مه  نآ  تسا ؛ بجاو  زامن ، رد  هدجس 
(1) اپ . تسش  تشگنا  رس  وناز و  ود  رس  تسد ، فک  ود  یناشیپ ، تسا : بجاو 

: تسا هتشون  هیاهن »  » باتک رد  یسوط » خیش  »

تفه رب  هدجـس  نک و  نهپ  تتروص  تازاوم  هب  وناز ، ود  لـباقم  نیمز و  رب  هتـسب ، تشگنا  ار  تتـسد  فک  ود  يدرک ، هدجـس  هک  یتـقو 
(2) تسا . بجاو  اپ  تسش  ناتشگنا  رس  وناز و  ود  رس  تسد ، فک  ود  یناشیپ ، ینعی  وضع ؛

: دسیونیم رگید  یترابع  رد  یلح  همالع 

شزامن دـشاب ، یـشومارف  تهج  زا  شلالخا  رگا  تسا و  لطاب  شزامن  دراذـگن ، نیمز  رب  ًادـمع  ار  اهنآ  زا  یکی  ای  هناـگتفه  ياـضعا  رگا 
(3) تسین . بجاو  نایسن ، تروص  رد  اریز  تسا ؛ حیحص 

. دنک هدجس  شا  هناچ  رب  دوبن ، نکمم  مه  نیا  رگا  دیامن و  هدجس  یناشیپ  فرط  ود  زا  یکی  رب  دنک ، هدجس  شایناشیپ  رب  دناوتن  رگا  هتبلا 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یسوط  خیش 

یلمد ای  تحارج  شایناشیپ  رد  رگا  تسا . یفاک  دریگ ، رارق  نیمز  رب  نآ  زا  هک  يرادقم  ره  یناشیپ ، ات  وم  ندییور  ياج  زا  هدجـس ، لحم 
رب تشادن  ناکما  مه  رادقم  نیا  رگا  دنک و  هدجـس  نآ  فرط  ود  زا  یکی  رب  هک  درادن  یلاکـشا  دنک ، هدجـس  یناشیپ  رب  دناوتن  هک  دـشاب 

(4) تسا . یفاک  دنک و  هدجس  شاهناچ 

ص186. ج3 ، ءاهقفلا ، هرکذت  - 1
ص71. هیاهنلا ، - 2

ص186. ج3 ، ءاهقفلا ، هرکذت  - 3
ص82. هیاهنلا ، - 4
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: تسا هتشون  عوضوم  نیا  رد  زین  یلح  همالع 

، دراذـگب نیمز  رب  ار  یناشیپ  دـناوتیمن  هک  تسا  یلمد  شا  یناشیپ  رب  رگا  تسا . بجاو  نیمز  رب  یناـشیپ  نتـشاذگ  هدجـس ، رد  هک  میتفگ 
مان هب  یـصخش  نآ  یط  هک  تسا  یتیاور  عوضوم ، نیا  لیلد  دوش . عقاو  نیمز  رب  شایناشیپ  دریگ و  رارق  نآ  رد  لمد  ات  دنک  رفح  یلادوگ 

زا سپ  دید و  ارم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  مدرکیم . هدجـس  یناشیپ  فرط  کی  رب  سپ  مدوب . هدش  راتفرگ  یلمد  هب  دیوگیم : فداصم » »
« . دریگ رارق  نیمز  رب  تا  یناشیپ  ات  هدب  رارق  نآ  رد  ار  لمد  نکب و  يا  هرفح  : » دومرف شتلع  زا  ندش  ایوج 

هدجـس هب  يا ، هدجـس  نینچ  اریز  دـنک ؛ هدجـس  یناـشیپ  فرط  ود  زا  یکی  رب  دـشاب ، هتفرگ  ار  یناـشیپ  ماـمت  تحارج ، مخز و  رگا  لاـح 
؛ دنک هدجس  شاهناچ  رب  دشابن ، نکمم  یناشیپ  فرط  ود  زا  کی  چیه  رب  هدجس  رگا  ماجنارس  ياهراشا و  هدجـس  ات  تسا  رتکیدزن  بجاو 

( . 107 ءارسا :  ( ) ًادَّجُس ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  تسا : هدومرف  دنوادخ  اریز 

زا یتیاور  رد  دوب . دهاوخ  يزُجم  هناچ  رب  هدجس  رارطضا ، تلاح  رد  سپ  دنک ، قدص  هدجس  ناونع  نیمز ، رب  هناچ  نتـشاذگ  رب  هک  یتقو 
نآ رگا  دنک و  هدجس  شا  هناچ  رب  : » دومرف روکذم  هیآ  هب  لالدتـسا  اب  ترـضح  دش و  لاؤس  عوضوم  نیمه  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

(1) دنک . » هراشا  تشادن ، ناکما  مه 

همالع دـننادیمن . زیاج  قافتا  هب  ار  یناشیپ  ياج  هب  رـس  يوم  یگتفرورف  لحم  یناشیپ و  فرط  ود  نورق (2)و  رب  هدجس  هعیـش ، ياملع  اما 
. تسین زیاج  دراذگب ، نیمز  رب  هدجس  يارب  ار  شرس  ای  هنوگ  رگا  : » دسیونیم هراب  نیا  رد  یلح 

ص204. ج3 ، ءاهقفلا ، هرکذت  - 1
ود رد  هک  رـس ، زا  یتمـسق  هب  ور  نیازا  دـنیوگیم . نرق  زین  خاـش  شیور  لـحم  هب  ًازاـجم  هک  تسا  خاـش  ياـنعم  هب  نرق و  عمج  نورق ، - 2

. دوشیم هتفگ  نرق  دشابیم ، وم  نودب  ًالومعم  تسا و  یناشیپ  فرط 
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(1) تسا . » هدیقع  مه  ام  اب  زین  یعفاش 

، اهیتفگش زا  یکی  یلو  دننادیمن . زیاج  ار  رـس  يالاب  تمـسق  رب  هدجـس  رارطـضا ، لاح  رد  یتح  هک  هعیـش  ياملع  حیرـص  تاملک  دوب  نیا 
(2) دوش ! هتشاذگ  نیمز  رب  ینیب  یناشیپ ، ياج  هب  دناد  یم  زیاج  زین  رایتخا  لاح  رد  هک  تسا  هفینحوبا  ياوتف 

: تسا هتشون  ینغم »  » رد همادق » نبا  »

زا شیپ  ار  یسک  دیوگ : یم  رذنم  نبا  دنکیم . تیافک  هدجس  رد  یناشیپ ، ياج  هب  نیمز  رب  ینیب  نتـشاذگ  هک  تسا  هدش  لقن  هفینحوبا  زا 
؛ تسا هدروآ  رامش  هب  وضع  کی  ار  یناشیپ  ینیب و  هک  دشاب  نیا  شیاوتف  تلع  دیاش  دشاب . هداد  ییاوتف  نینچ  هک  میرادن  غارـس  هفینحوبا 
. درک هدجـس  ناوت  یم  دـحاو  وضع  ياج  ره  رب  درک و  هراشا  مه  ینیب  هب  درب ، مان  ار  یناشیپ  یتقو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  اریز 

(3) تسا . هدش  دقعنم  هفینحوبا  زا  شیپ  هک  تسا  یعامجا  حیحص و  تیاور  فلاخم  اوتف ، نیا 

. تسا هداد  نانآ  هب  ار  تیاده  تمعن  دنوادخ  هک  دننز  تمهت  یناسک  هب  هک  تسین  دیعب  ناشدوخ  نیب  بیجع  ياواتف  نینچ  دوجو  اب  لاح 

ص188. ج3 ، ءاهقفلا ، هرکذت  - 1
ص90. ج6 ، يراقلا ، هدمع  ص34 ؛ ج1 ، یسخرس ، طوسبملا ، ص125 ؛ ج2 ، يذوحالا ، هفحت  ك : ر . - 2

ص592. ج1 ، ینغملا ، - 3
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هعیش رظن  زا  هدجس  زا  شیپ  رس  نداد  ناکت 

« . دنهد یم  ناکت  هبترم  نیدنچ  عوکر  لثم  ار  ناشرس  هدجس ، زا  لبق  نایدوهی  دننامه  نایضفار  : » دیوگیم یبعش 

نانخس نیا  یبعش ، هک  مینادیمن  دوشیمن و  تفای  ییاوتف  نینچ  هیماما ، ییاوتف  یهقف و  ياهباتک  زا  کی  چیه  رد  هک  تسا  هجوت  روخرد  اما 
! تسا هدروآ  اجک  زا  ار 
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زامن ماگنه  سابل ، نتخادنا  نییاپ 

هللا یلـص   ) ربمغیپ هک  تسا  هدـش  تیاور  دـنزادنا . یم  نییاپ  زامن  رد  ار  ناشـسابل  نایدوهی ، دـننامه  نایـضفار  : » تسا هتفگ  هراب  نیارد  وا 
« . دز الاب  شیارب  ار  نآ  ربمغیپ  دوب و  هدیشک  نییاپ  ار  شیادر  هک  تشذگ  يدرم  رانک  زا  هلآ ) هیلع و 

يارب رگا  تسا و  بجاو  زاـمن  رد  لـمع  نـیا  دـشاب ، تروـع  ندـیناشوپ  يارب  ساـبل ) نتخادـنا  نییاـپ  بوـث (1)( لادـسا  زا  دوـصقم  رگا 
یم بجاو  هن  اههزیگنا ، نیا  هب  ار  بوث  لادسا  اریز  تسا ؛ كاپ  تمهت  نیا  زا  هعیش  نماد  تسا و  مومذم  یلمع  دشاب ، ربکت  ییامندوخ و 

. بحتسم هن  دنناد و 

یبا نبا  دـناهدرکیم . اهر  زامن  رد  ار  ناشیاه  سابل  هکلب  دـنا ، هتـسناد  یحابم  لمع  ار  بوث  لادـسا  اهنت  هن  ننـست ، لها  گرزب  ياملع  اما 
، دـناهدرکیم لادـسا  ناشزامن  رد  ای  دـنا  هتـسناد  زیاـج  ار  بوث  لادـسا  هک  یناـسک  ياواـتف  ناـیب  هب  ار  یباـب  فنـصملا »  » باـتک رد  هبیش 

. تسا هداد  صاصتخا 

، سنا نب  کلام  هبیتع ، نب  مکح  یعخن ، میهاربا  بئاس ، نب  ءاطع  مان  يو 

« . تسا نیمز  هب  نآ  ندیسر  ات  سابل  ندرک  اهر  يانعم  هب  ُلُدسی  َلَدَس  : » دسیونیم عومجملا  باتک  رد  يوون  - 1
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. دنک یم  رکذ  ار  نسحلا  نب  هللادبع  لوحکم و  نیریـس ، نبدمحم  يرـصب ، نسح  دوسا ، نب  نامحرلادبع  ریبج ، نب  دیعـس  رمع ، نب  هللادبع 
(1)

: تسا یندینش  عوضوم  نیا  رد  هیکلام  بهذم  سییر  سنا ، نب  کلام  ياوتف 

شود رب  نهاریپ  ناونع  هب  ياهچراپ  هتسب و  هنت  نییاپ  رب  گُنل  ناونع  هب  ياهچراپ  طقف  رگا  یتح  تسین . زامن  رد  بوث  لادسا  رد  یلاکـشا 
نیا مدید  ار  نسح  نب  هللادبع  نانآ  هلمج  زا  الـضف و  زا  يرایـسب  منیبیمن . مه  تلاح  نیا  رد  بوث  لادسا  رد  یلاکـشا  دشاب ، هتخادنا  دوخ 

(2) دنداد . یم  ماجنا  ار  لمع 

هب ار  لمع  نیا  یبعـش ، ارچ  سپ  دناهداد ، اوتف  نآ  زاوج  هب  ای  هدرک ، لادسا  ای  ننـست ، لها  ياملع  زا  يرایـسب  رگا  هک  دیـسرپ  دیاب  نونکا 
؟ دنادیم دوهی  اب  نایعیش  هباشت  هوجو  زا  ار  نآ  تسا و  هداد  تبسن  هعیش 

63 و 64. صص ج2 ، هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، - 1
ص197. ج1 ، يربکلا ، هنودملا  - 2
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هعیش هاگدید  زا  دنلب  ياج  رب  هدجس 

« . دننک یم  هدجس  هردنک  رب  حبص ، زامن  رد  نایدوهی  دننامه  نایضفار  : » تسا هتفگ  نینچ  هراب  نیارد  وا 

نیرت کیدزن  تغل ، ياهباتک  هب  هعجارم  اب  تسا . هداد  تبـسن  ام  هب  ار  یلمع  هچ  یبعـش  هک  مینیبب  ات  میتفاین  ییانعم  هردـنک »  » هژاو يارب  ام 
نیمز رب  هدجـس  هعیـش ، هک  تفگ  دیاب  دشاب ، هدرک  هدارا  ار  انعم  نیمه  وگهوای ، نیا  رگا  لاح  میتفای . نیمز  یگدمآرب  ار  هژاو  نیا  هب  انعم 

. دنتسین لئاق  یتیصوصخ  عفترم ، نیمز  يارب  نانآ  رگید ، نایب  هب  فاص ؛ هچ  دشاب و  عفترم  نیمز ، هچ  دنادیم ؛ زیاج  ار 

زا یـشخب  تفگ  دیاب  تروص ، نیا  رد  هک  دوشیم  هتخاس  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تبرت  زا  هک  دشاب  يرهُم  رب  هدجـس  وا  دوصقم  دیاش 
نیمزرـس زا  تسا  یکاـخ  هک  مه  تبرت  نیا  رب  تسا ، زیاـج  رگید  ياـهنیمز  رب  هدجـس  هک  روطنیمه  نیارباـنب  عفترم . نیمز  هن  تسا ، نیمز 

زیاج لمع  نیا  بحتسم ، بجاو و  ياهزامن  مامت  رد  هکلب  تسین . یصاخ  یگژیو  مه  حبص  زامن  يارب  رگید ، يوس  زا  تسا . زیاج  البرک ،
. تسا

هدجس زا  رترب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نادیهش رالاس  رورس و  تبرت  رب  هدجس  هیماما  هعیش 
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زا یلالدتسا  هقف  ياه  باتک  هب  تسا  رتهب  نآ  هعلاطم  يارب  هک  تسا  هدرک  هماقا  بلطم  نیا  تابثا  رب  یفاک  هلدا  دنادیم و  رگید  زیچ  ره  رب 
. دوش هعجارم  هیماما  ياملع 

هعیش وا ، لاثما  هک  دننادیم  بحتسم  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تبرت  رب  هدجس  نایدوهی ، ایآ  هک  تسا  نیا  نایوگهوای  نیا  زا  ام  شسرپ 
؟ دنا هدرک  هیبشت  نایدوهی  هب  ار 

رد رگا  تسا و  نیمز  كاپ  كاـخ  يرادـقم  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  تبرت  رب  هدجـس  هک  یناـسک  ناـمه  هک  تسا  نیا  بیجع 
هدرخ هیماما  رب  دنناد و  یم  بیع  تسا ، زیاج  نآ  رب  هدجـس  اه  كاخ  هیقب  دـننام  مک  تسد  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یتلیـضف  نآ  رب  هدـجس 

. دنهد یم  اوتف  تسا ، زامن  لوغشم  وا  يولج  هک  يرازگزامن  تشپ  ای  اپ  رب  هدجس  زاوج  هب  ماحدزا ، ماگنه  رد  ناشدوخ  دننک ، یم  يریگ 

: دینک هجوت  یلحملا  باتک  رد  مزح  نبا  تارابع  هب 

تسا زامن  لوغشم  وا  يولج  هک  یسک  تشپ  ای  اپ  رب  دنک و  هدجس  نیمز  رب  دناوتن  یسک  رگا  نآ ، ریغ  ای  هعمج  زور  رد  ماحدزا  ماگنه  رد 
يوس زا  لمع  نیا  نتـسنادن  زیاج  تسا . نارگید  نامیلـسوبا و  یعفاش ، هفینحوبا ، هاگدـید  اوتف ، نیا  تسا . حیحـص  شزامن  دـنک ، هدـجس 
سپ مینک . هدجـس  يزیچ  هچ  رب  هک  تسا  هدرکن  ناـیب  یلو  مینک . هدجـس  اـت  تسا  هدرک  رما  اـم  هب  دـنوادخ  اریز  درادـن ؛ یهجو  کـلام ،

. تسین راکشومارف  تراگدرورپ  اریز  تسا ؛ زیاج  يزیچ  ره  رب  هدجس 

دینک هدجـس  يرگید  تشپ  رب  دوب ، تیعمج  ماحدزا  رگا  ناتـسابل و  رب  دوب ، دیدش  امرگ  رگا  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  باطخ  نب  رمع  زا 
نیا اب  هباحص ، زا  کی  چیه  و 
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. دنا هدرکن  تفلاخم  رمع  ياوتف 

وا ياپ  رب  هک  تسا  هدـش  تیاکح  دـهاجم  زا  و  تردارب ، تشپ  رب  ماـحدزا ، تروص  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  سوواـط  يرـصب و  نسح  زا 
(1) نک . هدجس 

قاس رب  ای  درم  نآ  تشپ  رب  دناوتیم  ایآ  دشاب ، هداتسیا  زامن  هب  يدرم  رس  تشپ  ماحدزا ، ماگنه  ینز  رگا  هک  میراد  ناملاع  نیا  زا  یـشسرپ 
؟ وا ياپ  رب  ای  تسا  لضفا  درم ، نآ  تشپ  رب  هدجس  هکنآ  رگید  دنک ؟ هدجس  وا  ياپ 

هتفگن یلو  هدرک ، بجاو  ار  هدجس  ام  رب  دنوادخ  ینعی  دیمهف ؛ ار  لاؤس  نیا  خساپ  ناوتیم  تشاد ، کلام  در  رد  مزح  نبا  هک  یلالدتـسا  اب 
، هتـشذگ نیا  زا  درک . هدجـس  ناوتیم  زین  مرحمان  هناگیب و  درم  ياپ  اـی  تشپ  رب  یتح  يزیچ ، ره  رب  سپ  دـینک . هدجـس  يزیچ  هچ  رب  تسا 

. دنک هدجس  نآ  رب  دناوتیم  انبم  اوتف و  نیا  قبط  تشاد ، اپ  هب  شفک  ییولج  رازگزامن  رگا 

هب دوخ  دننک ، یم  هدجس  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يوب  شوخ  هزیکاپ و  مجح و  مک  تبرت  رب  هک  دنریگ  یم  هدرخ  هیماما  رب  هک  یناسک 
. دنهدیم اوتف  شنزو ، ینیگنس  مجح و  اب  ربنم ، رب  هدجس 

: تسا هتفگ  همادق  نبا 

نیمز رب  دـیایب و  نییاپ  ربنم  زا  هکنیا  رد  تسا  راتخم  درک ، توالت  راد  هدجـس  هیآ  هعمج ، زامن  یناوخ  هبطخ  يانثا  رد  تعاـمج  ماـما  رگا 
، رگید ینامز  هدرک و  هدجـس  یهاگ  رمع  دنک . اهر  ار  هدجـس  یلک  روط  هب  ای  دنک  هدجـس  ربنم  نامه  رب  دراد  ناکما  رگا  ای  دـنک  هدـجس 

(2) تسا . هدومن  كرت 

ص304. ج2 ، یلحملا ، - 1
ص156. ج2 ، ینغملا ، - 2
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رب هدجـس  نیب  دـیاب  رگید  ناـیب  هب  تسین ؛ تبرت  شتـسرپ  ياـنعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  تبرت  رب  هدجـس  هک  تسا  هجوت  روخرد 
، تبرت رب  هدجس  هک  دوش  هتفگ  رگا  لاح  تسادخ . يارب  هدجـس  تبرت ، رب  هدجـس  عقاو ، رد  تشاذگ . قرف  يزیچ  يارب  هدجـس  اب  يزیچ ،

غارـس اما  دـشاب . هداجـس  ای  نیمز  تدابع  دـیاب  زین  هداجـس  ای  نیمز  رب  هدجـس  سپ  مییوگ  یم  باوج  رد  تسا ، تبرت  شتـسرپ  تدابع و 
. دشاب هدرک  یمهوت  نینچ  یسک  میرادن 

، هباحـص زا  يرایـسب  هک  دـناهدرک  تـیاور  تنـس  لـها  ياـملع  تـسا ، تـبرت  تداـبع  نتـشاذگ ، تـبرت  رب  یناـشیپ  رگا  رگید ، يوـس  زا 
. دناهدرک هدجس  نآ  رب  هدیسوب و  ار  دوسالارجح 

: دسیونیم هدمعلا  باتک  حرش  رد  هیمیت  نبا 

فیـصوت نسح »  » ار نآ  لبنح  نبا  هک  دناهدرک  لقن  سابع  نبا  زا  لقن  هب  لبنح  نب  دمحا  زا  ار  یتیاور  دوسالارجح ، رب  هدجـس  هب  تبـسن 
تشاد نت  هب  مارحا  هماج  هک  یلاحرد  هجحیذ  متـشه  زور  رد  سابع ، نب  هللادبع  : » دیوگیم رفعج  نب  دابع  نب  دمحم  تیاور ، نآ  رد  درک .

« . درک هدجس  نآ  رب  راب  هس  دیسوب و  ار  نآ  تفر و  دوسالارجح  فرط  هب  مدید  دش . دراو  مارحلادجسم  هب 

هک مدـید  ار  رفعج  نب  دابع  نب  دـمحم  هک  دـنکیم  لقن  یموزخم  ناـمثع  نب  رفعج  زا  یـسلایط  دووادوبا  زا  شدنـسم  رد  یلـصوم  یلعیوبا 
رمع تفگ : درک و  هدجس  نآ  رب  دیسوب و  ار  رجح  هک  مدید  ار  سابع  نبا  ما  ییاد  : » تفگ درک و  هدجـس  نآ  رب  دیـسوب و  ار  دوسالارجح 

« . درکیم لمع  هنوگ  نیا  هک  مدید  ار  ربمایپ  تفگ : درک و  هدجس  نآ  رب  دیسوب و  ار  رجح  هک  مدید  ار 

« ، مدید هنوگ  نیا  ار  ادخ  لوسر  لمع  : » تفگ دینابسچ و  نآ  هب  ار  دوخ  دیسوب و  ار  رجح  هکنیا  رب  ینبم  ملـسم ، حیحـص  رد  رمع  ثیدح 
. تسانعم نیا  دیؤم 
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(1) درک . » هدجس  نآ  رب  دیسوب و  ار  نآ  راب  هس  دمآ و  دوسالارجح  رانک  هک  مدید  ار  سوواط  : » تفگ یقرزا 

تدابع دیاب  زین  دوسالارجح  رب  هورگ  نیا  هدجـس  تسا ، تبرت  تدابع  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تبرت  رب  هعیـش  هدجـس  رگا  لاحره ، هب 
. مینادب تدابع  ار  مادک  چیه  دیابن  هنرگو  دوش ؛ هدرمش  دوسالارجح 

نیا مکاح ، ص455 . ج1 ، يروباشین ، مکاح  كردتـسم ، ص213 ؛ ج4 ، همیزخ ، نـبا  حیحـص ، ك : ر . ص413 ؛ ج3 ، هدمعلا ، حرـش  - 1
ص241؛ ج3 ، یمثیه ، دـئاوزلا ، عمجم  ص284 ؛ ج1 ، هراـتخملا ، ثیداـحالا  تسا . قفاوم  وا  اـب  زین  یبهذ  و  هدرمـش ، حیحـص  ار  ثیدـح 
، یلعیوبا یلعی ، یبا  دنـسم  ص7 ؛ یسلایط ، دنسم ، ص326 ؛ ج3 ، هبیش ، یبا  نبا  فنـصملا ، 74 و75 ؛ صص ج5 ، یقهیب ، يربکلا ، ننـسلا 

192 و193. صص ج1 ،
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نایعیش نتفگ  مالس  یگنوگچ 

« مکیلع ماسلا  : » دنیوگ یم  هکلب  دنا . نینچ  زین  نایضفار  دننک ، یمن  مالس  نانمؤم  هب  صالخا  رـس  زا  هناقداص و  نایدوهی ، : » دیوگیم یبعش 
« . تسا يدوبان  گرم و  يانعم  هب  ماس »  » و

مالـس  » زا ریغ  يزیچ  دـنراد ، نارگید  اب  تاـقالم  ماـگنه  نایعیـش  هک  یتیحت  اریز  تسا ؛ هیماـما  هراـبرد  یبعـش  ياـهغورد  زا  زین  هواـی  نیا 
نانآ رب  دهد ، تبسن  هعیـش  هب  ار  نآ  زا  ریغ  یـسکره  دنناد و  یم  دنراد ، ترـشاعم  هعیـش  اب  هک  یناسک  همه  ار  بلطم  نیا  تسین . مکیلع »

ناشتارابع دناهداد و  اوتف  بجاو  زامن  لاح  رد  یتح  مالس ، در  بوجو  هب  لاح ، ات  هتـشذگ  زا  هعیـش  ياملع  تسا . هدز  ارتفا  هتـسب و  غورد 
: مینکیم هراشا  ناشتاملک  زا  ياهشوگ  هب  اجنیا  رد  دنکیم . وگزاب  ار  بلطم  نیا  تحارص ، هب 

: دسیونیم ینادمه  ققحم 

. ریبک ای  دشاب  زیمم  ریغـص  هدننک ، مالـس  هک  دنکیمن  یقرف  تسا و  بجاو  دـشاب  هک  ياهغیـص  ره  هب  مالـس ، در  هک  تسا  نیا  رترهاظ  لوق 
(2) دراد . قالطا  تسا ، هدیسر  هراب  نیا  رد  هک  ياهلدا  اریز  دشاب (1) ؛ هتشاد  تیحت  دصق  مالس ، نتفگ  اب  رگا  هتبلا 

بجاو شخـساپ  تروص  نیا  رد  اریز  دوش ؛ یم  جراخ  ثحب  زا  نآ ، دـننام  میلعت و  يارب  ای  یخوش  دـصق  هب  نتفگ  مالـس  دـیق ، نیا  اب  - 1
( مجرتم . ) تسین

ص422. ج4 ، هیقفلا ، حابصم  - 2
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: دسیونیم راصتنا »  » باتک رد  یضترم » دیس   » يدهلا ملع 

بیسم و نب  دیعس  طقف  هک  تسا  زامن  رد  مالس  نداد  خساپ  تسادج ، یمالـسا  بهاذم  رگید  زا  نآ  رد  هیماما  دوشیم  لایخ  هک  يروما  زا 
هدرک لامعتسا  هدنهدمالس  هک  ار  ياهغیص  نامه  مالس ، در  رد  رازگزامن  دیوگیم : هعیـش  هک  توافت  نیا  اب  دنا ؛ قفاوم  ام  اب  يرـصب  نسح 
مالس باوج  هراشا ، اب  رازگزامن  : » تسا هتفگ  زین  یعفاش  مالسلا . مکیلع  دیوگ : یمن  مکیلع و  مالس  دیوگ : یم  ینعی  دربیم ؛ راک  هب  تسا 
طقف داد ، باوج  هراشا  اب  رگا  دوشیم و  لطاب  شزامن  داد ، ار  مالـس  خـساپ  رگا  هک  دـندقتعم  شنارای  هفینحوبا و  مالک . » اـب  هن  دـهدیم  ار 

(1) تسا . تیصعم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  رهاوج » بحاص  »

« مکیلع مالس   » هب ار  شخـساپ  تسا  زیاج  دنک ، مالـس  تسا ، زامن  لاح  رد  هک  یـصخش  هب  تسا ، بجاو  شمالـس  باوج  هک  یـسک  رگا 
يدایز تایاور  لوقنم و  لصحم و  عامجا  هکلب  متفاین . یفلاخم  هلئـسم ، نیا  رد  دـنکن . هدافتـسا  مالـسلا » مکیلع  و   » ترابع زا  یلو  دـهدب .

زا يرایـسب  عئارـشلا و  دـئاوف  دـصاقملا ، عماج  راصتنا ، باتک  رد  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  دراد . تلالد  نآ  زاوج  رب  رتاوت ، دـح  هب  کـیدزن 
(2) تسا . هدش  تفلاخم  مدع  ای  عامجا  ياعدا  زامن ، لاح  رد  مالس  هب  خساپ  بوجو  رب  اهباتک 

: دیوگیم يو  تسا . هدش  لقن  ملسم  نب  دمحم  زا  هک  تسا  یحیحص  ثیدح  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  یتایاور  زا 

مالسلا : » متفگ دوب . زامن  لوغشم  هک  یلاحرد  مدش ؛ دراو  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  رب 

ص105. ج4 ، عومجملا ، ص358 ؛ ج1 ، ریدقلا ، حتف  حرش  ص64 ؛ ج1 ، هیادهلا ، ص84 ؛ بابللا ج1 ، باتک  ك : ر . ص47 . راصتنالا ، - 1
ص100. ج11 ، مالسالا ، عئارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج  - 2
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ایآ : » مدیسرپ ترـضح  نآ  زا  زامن ، زا  سپ  درک . توکـس  ماما  تسا »؟ روطچ  امـش  لاح  : » متفگ کیلع . » مالـسلا  : » دومرف ماما  کیلع . »
(1) تسا . » هدرک  مالس  هک  یترابع  نامه  اب  يرآ . : » دومرف دوشیم »؟ هداد  زامن  ماگنه  رد  مالس  باوج 

هیماما ياملع  هکنآ  اب  داب . ) ناتگرم   ) مکیلع ماسلا  تفگ : دیاب  مالـس  باوج  رد  هک  تسا  هدروآ  اجک  زا  یبعـش  هک  مینادـیمن  لاحره ، هب 
. دنراد عامجا  زامن  لاح  رد  یتح  مالس  در  بوجو  رب 

ص1265. ج4 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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هعیش رظن  هب  نآرق  فیرحت  ماهتا 

« . دندرک فیرحت  ار  نآرق  زین  نایضفار  دندرک و  فیرحت  ار  تاروت  نایدوهی ، : » تسا هتفگ  دروم  نیا  رد  یبعش 

مالک دـندومن ، فیرحت  ار  تاروت  نایدوهی  هک  هنوگ  نامه  دـندرک ، فیرحت  ار  نآرق  نایـضفار ، هک  تسا  نیا  وگهوای ، نیا  دوصقم  رگا 
هب باتک ، نیا  هکلب  تسا . هدرکن  فیرحت  ار  نآ  یسک  چیه  هعیشریغ ، هعیش و  تسا و  هدشن  فیرحت  میرک  نآرق  اریز  تسا ؛ هتفگ  یچوپ 

. تسا هدش  ظفح  يدایز  مک و  چیه  نودب  هدش ، لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رب  هک  يوحن  نامه 

هب یتهابـش  نانآ  زین  تروص  نیا  رد  یتح  هک  تفگ  دـیاب  دـنناد ، یم  هدـش  فیرحت  ار  نآرق  نایـضفار ، هک  تسا  نیا  یبعـش  دوصقم  رگا 
ار نآ  وگهواـی ، نیا  هتفگ  هب  هکلب  دـناهدرکن . فیرحت  ار  نآرق  نایـضفار  یلو  درک . فیرحت  ًاـعقاو  ار  تاروت  دوهی ، اریز  دـنرادن ؛ دوـهی 

. دنناد یم  هدش  فیرحت 

: مینک رورم  نونکات  هتشذگ  زا  ار  هیماما  ياملع  ناگرزب  تارابع  تاملک و  تسا  رتهب  هعیش ، زا  ماهتا  نیا  عفر  يارب  اما 

: دسیونیم تاداقتعا  باتک  رد  ق ) يافوتم 381 ه .  ) قودص خیش 

لزان هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللادبع نب  دمحم  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  ینآرق  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا 
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حرشن ملا  یحضلا و  ام  رظن  هب  دراد . هروس  هدوبن و 114  نیا  زا  رتشیب  تسا و  مدرم  تسد  رد  دلج و  ود  نیب  هک  تسا  ینآرق  نیمه  هدرک ،
(1) تسین . شیب  ییوگغورد  دهد ، تبسن  ام  هب  ار  نیا  ریغ  هک  یسک  دنشابیم . هروس  کی  زین  فیک  رت  ملا  فالیال و  دناهروس و  کی 

: دسیون یم  تالاقملا  لئاوا  باتک  رد  ق ) يافوتم 413 ه .  ) دیفم خیش 

زا هک  دندقتعم  هیماما  هعیـش  زا  یهورگ  دـنیبیمن . . . . شعوقو  زا  یعنام  هعیـش  تسین و  لاحم  لقع ، هاگدـید  زا  نآرق  هب  ناصقن  نتفای  هار 
هیلع  ) نانمؤمریما فحـصم  رد  هک  نآ  لوزن  نأش  لیوأت و  ریـسفت و  یلو  تسا . هدـشن  فذـح  يزیچ  نآرق ، ياههروس  تایآ و  تاملک و 

یتاملک ندش  فذح  هب  هک  یناسک  داقتعا  ات  تسا  رتکیدزن  باوص ، هب  لوق  نیا  نم  داقتعا  هب  تسا . . . . هدش  فذح  تسا ، هدوب  مالسلا )
(2) دندقتعم . نآرق  دوخ  زا 

: دسیونیم نایبتلا  ریسفت  همدقم  رد  ق ) يافوتم 460ه .  ) یسوط خیش 

بهذـم رهاظ  تسا و  هدایز  مدـع  رب  عامجا  اریز  دوش ؛ نایب  باـتک  نیا  رد  هک  تسین  یحیحـص  نخـس  نآرق ، ناـصقن  هداـیز و  رد  مـالک 
تسا هدرک  تیوقت  ار  نآ  یضترم ، دیس  يدهلا  ملع  تسا و  رتقیال  هیماما  بهذم  هب  هاگدید  نیا  دشابیم و  نآرق  ناصقن  مدع  رب  ناناملسم 

اهنآ ییاج  هباج  ای  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  نتفر  تسد  زا  هماع ، هعیـش و  زا  يدایز  تایاور  هتبلا  دراد . تلالد  نآ  رب  زین  يدایز  تایاور  و 
داریا دقن و  هب  دوش و  ضارعا  اهنآ  زا  هک  تسا  رتهب  سپ  دـنوشیمن . لمع  ملع و  بجوم  دنتـسه و  دـحاو  ربخ  اهنآ  یلو  دـنکیم . وگزاب  ار 

(3) دراد . دوجو  اهنآ  هیجوت  ناکما  اریز  میزادرپن ؛ اهنآ 

ص30. قودصلا ، دیاقع  - 1
ص91. تالاقملا ، لئاوا  - 2
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: دسیونیم نایبلا » عمجم   » ریسفت رد  یسربط » مالسالا  نیما  »

زا یخرب  اهنآ ، ندـش  مک  هب  تبـسن  اما  میراد . عامجا  تسا ، هداتفین  یقافتا  نینچ  هکنیا  رب  نآرق ، تاـیآ  اـی  اـههروس  ندـش  داـیز  هراـبرد 
رد هچنآ  اما  تسا . هدش  رادـیدپ  یناصقن  رییغت و  نآرق  رد  هک  دـنیوگ  یم  دـنراد و  داقتعا  نآ  هب  تنـس ، لها  زا  هیوشح  زا  یموق  هیماما و 

لئاـسم رد  هدرک و  تیوـقت  ار  هیرظن  نیا  زین  یـضترم  دیـس  تـسا . نآرق  ناـصقن  مدـع  دوـشیم ، هدرمـش  حیحـص  داـقتعا  هیماـما ، بهذـم 
، نآرق لقن  تحـص  هب  ملع  هک  هدرک  رارکت  ار  بلطم  نیا  راب  دنچ  يو  تسا . هتخادرپ  نآ  تابثا  هب  یفاش ، یفاک و  ياهلیلد  اب  تایـسلبارط 
. تسا هدـش  هتـشون  هک  تسا  برع  راعـشا  روهـشم و  ياـهباتک  زیگنا ، تفگـش  عیاـقو  گرزب و  ثداوـح  اهرهـش و  دوـجو  هب  مـلع  دـننام 

توق تدش و  نیا  اب  ياهزیگنا  نینچ  يدروم  چـیه  رد  هک  تسا  هدوب  يوق  يدـح  هب  فیحـصت ، فیرحت و  زا  نآرق  ظفح  يارب  اههزیگنا 
تیاهن نآ ، يرادـهگن  رد  ناملـسم  ياملع  تسا و  ینید  ماکحا  یعرـش و  مولع  عبنم  توبن و  نادواـج  هزجعم  نآرق ، اریز  تفاـی ؛ ناوتیمن 

نینچ اب  تسا . هدش  طبـض  تبث و  زین  شتایآ  بارعا و  فورح و  رد  تافالتخا  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دـنا ؛ هتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک 
(1) دشاب ؟ هدش  مک  يزیچ  نآ  زا  ای  نوگرگد ، تسا  نکمم  هنوگچ  یفاصوا 

نوصم ناصقن ، هدایز و  هب  رییغت  ره  زا  نآرق  : » دـسیون یم  دوعـسلادعس  باتک  رد  ق ) يافوتم 664ه .  ) سوواط نب  یلع  نیدلا  یـضر  دیس 
(2) دنکیم . » تلالد  یعرش  یلقع و  هلدا  بلطم ، نیا  رب  تسا و 

ءاطغلا فشاک  هب  فورعم  ریبک ، رفعج  خیش  شیوخ ، رصع  رد  نایعیش  عجرم 

ص30. ج1 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص193. دوعسلا ، دعس  - 2
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: دسیونیم ءاطغلا  فشک  باتک  رد  ق ) يافوتم 1228ه . )

، دوشیم توالت  نآرق  ناونع  هب  دلج  ود  نیبام  هزورما ، هچنآ  تسا . هدشن  دایز  یفرح  ای  هملک  ای  هیآ  ای  هروس  چـیه  نآرق  رد  متفه : ثحبم 
رابخا تسا و  ناناملـسم  همه  عامجا  دروم  و  نید ، تایرورـض  زا  هکلب  هیماما ، بهذـم  تایرورـض  زا  بلطم  نیا  تسادـخ و  مالک  نامه 

هب هک  یکدـنا  هورگ  هچرگا  دراد . تلالد  نآ  رب  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) شرهاـط نانیـشناج  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  زا  رداـص 
. دنا نآرق  رد  شیازفا  فیرحت و  هب  دقتعم  دوشیمن ، هداد  یتیمها  نانآ  تفلاخم 

نآ رب  نآرق  حیرـص  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ؛ هدومن  ظـفح  ار  نآ  ناـنم  دـنوادخ  هدوب و  ناـما  رد  شهاـک  هنوگره  زا  نآرق  متـشه : ثحبم 
هداد یتیمها  دـنردان ، ذاش و  هک  یخرب  راتفگ  هب  تسا و  هدوب  دـقعنم  مالـسا  خـیرات  راودا  مامت  رد  ناصقن ، مدـع  رب  عامجا  دراد و  تلالد 

(1) دوشیمن .

: دسیونیم دئاوفلارحب  باتک  رد  مه  ق ) يافوتم 1319ه .  ) ینایتشآ نسح  دمحم  ازریم  هللا  تیآ 

، بلطم نیا  رب  املع  زا  يرایـسب  هکلب  تسا ؛ نآرق  رد  يرییغت  ره  عوقو  مدع  ناثدحم ، رتشیب  هکلب  لوصا ، ياملع  نادـهتجم و  نیب  روهـشم 
(2) دنا . هدرک  عامجا  ياعدا 

: دسیون یم  ییاتفتسا  هب  خساپ  رد  ق ) يافوتم 1390ه .  ) میکح نسحم  دیس  هللا  تیآ  هعیش ، عجارم  زا  رگید  یکی 

تایآ و رظن  زا  نآرق  هک  تسا  نیا  رب  زورما  هب  ات  مالسا  ردص  زا  ناناملسم  عون  ینس و  یعیـش و  ياملع  يأر  ناققحم و  زا  ناگرزب  داقتعا 
نآ و ياه  هروس  بیترت 

ص453. ج3 ، ءاطغلا ، فشک  - 1
ص99. دئاوفلا ، رحب  - 2
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. تسا هدادن  خر  نآ  رد  یفیرحت  رییغت و  هنوگ  چیه  تسا و  لوادتم  مدرم  نیب  نونکا  هک  هدوب  نیمه  شایروآ  عمج  تیفیک 

: دسیونیم نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  باتک  رد  شدوخ  رصع  رد  هعیش  عجرم  ق ) 1413ه . يافوتم  ) ییوخ مساقلاوبا  دیس  هللا  تیآ 

مک شلقع  هک  یـسک  رگم  دوشیمن ، دقتعم  نآ  هب  تسین و  شیب  ياهفارخ  لایخ و  نآرق ، فیرحت  ثیدح  هک  دـش  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
روک رک و  ار  ناسنا  يزیچ ، نتـشاد  تسود  دـنادب و  هدـش  فیرحت  ار  نآرق  دراد  تسود  اـی  دـنکن  لـمأت  تقد و  نآ  فارطا  رد  اـی  دـشاب 

(1) درادن . یکش  فیرحت  هب  لوق  ِندوب  لطاب  هفارخ و  رد  دشاب ، هتشاد  ياهرهب  ربدت  فاصنا و  زا  دشاب و  لقاع  هک  يدرف  اما  دنکیم .

نیا رد  نانآ  لاحره ، هب  اما  دنشاب . هتشاد  داقتعا  نآرق  فیرحت  هب  ینس  ای  هعیـش  نادنمـشناد  زا  یمک  دادعت  تسا  نکمم  هک  دنامن  هتفگان 
مزال درک . مهتم  يداقتعا  نینچ  نتـشاد  هب  ار  نارگید  تسناد و  ینـس  ای  یعیـش  هعماج  يأر  دـیابن  ار  نانآ  يأر  دـنا و  هدرک  اـطخ  داـقتعا 

. دوش هعجارم  دنا ، هتشون  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاهباتک  هب  هیماما  ياملع  تارظن  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا 

ص259. نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  - 1

هعیش رظن  هب  نآرق  فیرحت  www.Ghaemiyeh.comماهتا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :

لیئربج هرابرد  هعیش  هاگدید 

هابتشا یحو  ندناسر  رد  لیئربج  دنیوگیم  زین  نایضفار  درادنپ . یم  دوخ  نمشد  ار  وا  دنکیم و  ینمـشد  لیئربج  اب  دوهی  : » دیوگ یم  یبعش 
« . درک

ناوتیم اهنآ  هب  عوجر  اب  تسا و  ناـگمه  سرتسد  رد  دوش و  یم  تفاـی  روفو  هب  اـج  همه  رد  نایـضفار  يداـقتعا  ياـهباتک  هک  تفگ  دـیاب 
ینمـشد تسا ، یهلا  یحو  نیما  هک  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج اب  هیماما  زا  کی  چیه  دوشیمن و  تفای  یبلطم  نینچ  یباتک ، چیه  رد  هک  دیمهف 

زا يارب  هتشذگ  زا  تعامج  نیا  هک  تسا  ییارتفا  غورد و  نیا  رگید ، نایب  هب  دنادیمن ؛ هابتـشا  بکترم  یحو ، ندناسر  رد  ار  وا  دزرویمن و 
. دنا هدز  نانآ  هب  هعیش  ندرک  رد  هب  نادیم 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللادـبع نب  دـمحم  ایبنا  متاخ  تلاسر  هب  نآ  رد  نایعیـش  دوشیم و  شخپ  اههنذأم  زا  هعیـش  دـالب  رد  ناذا  رگید ، يوس  زا 
هب ار  بلطم  نیا  فالخ  هک  یسکره  نیاربانب  دنهدیم . تداهش  تحارـص  هب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  و  هلآ )

. دنکیمن ایح  ادخ  زا  هک  تسا  هدننز  ارتفا  ییوگغورد  دهد ، تبسن  هعیش 

هلمج هک  دناهدرک  حیرصت  یهقف  بتک  رد  هعیش  ياهقف  نمض ، رد 

ّنا دهشا  »
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ترابع یلو  تسا . هماقا  ناذا و  لوصف  زا  هللا » لوسر  ًادمحم 

هنومن هب  نونکا  تسا . زیاج  تیئزج ، دـصق  هب  هن  هماقا ، ناذا و  رد  نآ  نتفگ  تسا ، بحتـسم  دوخ  يدوخ  هب  هک  هللا » یلو  ًاـیلع  ّنا  دهـشا  »
: دوشیم هراشا  هطبار  نیا  رد  هعیش  ياهقف  تاملک  زا  يا 

: دسیونیم هعیشلادنتسم  باتک  رد  یقارن  ققحم 

یلع یح  هالـصلا ، یلع  یح  متاـخ ، ربماـیپ  تلاـسر  هب  تداهـش  دـیحوت ، هب  تداهـش  ریبکت ، زا  بکرم  ناذا  هکنیا  رد  هیماـما  ياـملع  نیب 
ار هالـصلا »  تماق  دق   » هلمج هماقا ، یلو  تسا ، هدـش  لیکـشت  هلمج  تشه  زا  ینعی  تسا ، لیلهت  ریبکت و  و  لمعلا ، ریخ  یلع  یح  حالفلا ،

يرایـسب تاملک  رد  دراد و  تلالد  بلطم  نیا  رب  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  زا  هدش  رداص  رتاوتم  تایاور  تسا . عامجا  دراد ، هفاضا 
. تسا هدش  عامجا  ياعدا  نآ  رب  ماظع ، ياهقف  زا 

ناذا ءزج  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما تیالو  هب  تداهش  هک  دناهدرک  حیرصت  یسوط  خیش  قودص و  خیش  دننام  هعیـش ، ياملع  زا  يرایـسب 
دـصق هب  هن  نآ ، نتفگ  یلو  تسین ، هماـقا  ناذا و  ءزج  تیـالو  هب  تداهـش  هکنآ  اـب  : » دـسیونیم طوـسبم  رد  یـسوط  خیـش  تسین . هماـقا  و 

(1) درادن . » یلاکشا  تیئزج ،

تداهش ناربمایپ  ریاس  رب  وا  تیلضفا  ترضح و  نآ  تیمتاخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا مرکم  لوسر  تلاسر  هب  هراومه  هیماما  هعیش 
( مالسلا هیلع   ) لیئربج مان  اههتـشون  راتفگ و  رد  نایعیـش  رگید ، يوس  زا  دنکیم . ریفکت  ار  ترـضح  نآ  تیمتاخ  توبن و  رکنم  دهد و  یم 

نیا هک  مینیبیم  لاح  نیا  اب  دنتـسرفیم . دورد  وا  رب  شمان ، رکذ  اب  دـننک و  یم  دای  تمظع  اب  ار  یهلا  یحو  نیما  راگدرورپ و  برقم  کلم 
راکاطخ ار  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج نانآ  هک  دننزیم  تمهت  هعیش  هب  ررکم  نایوگهوای ،

478 و 486. صص ج4 ، هعیشلا ، دنتسم  - 1
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ار اعدم  نیا  هک  دـننک  هماقا  لیلد  کی  یتح  دناهتـسناوتن  لاح  هب  ات  هکنآ  اب  دـنناد ؛ یم  هیماما  بهذـم  نالطب  رب  یلیلد  ار  نیا  دـنناد و  یم 
. دنک تباث 

هچ هک  رگید  لئاسم  رد  هک  دوریم  يراظتنا  هچ  نانآ  زا  دندنب ، یم  غورد  هعیـش  هب  تسا  نشور  حـضاو و  همه  نیا  هک  هلئـسم  نیا  رد  رگا 
؟ دننزن ارتفا  هیماما  هب  دننادن ، ار  نآ  ماوع  مدرم  زا  يرایسب  ای  دشاب  هلئسم  نیا  زا  رتمک  شحوضو  اسب 

غورد چیه  زا  نانآ ، ندرک  رد  هب  نادیم  زا  دوخ و  نافلاخم  ندرب  نیب  زا  يارب  ام  نمشد  هک  دوشیم  تشادرب  لامعا  هنوگنیا  زا  لاح ، ره  هب 
داقتعا ناشیارآ  دیاقع و  ندوب  لطاب  هب  ناشدوخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نانآ ، لمع  نیا  دنرامشیم . لالح  ار  نآ  دنرادن و  همهاو  ییارتفا  و 

اب اریز  درادن ؛ مارح  ياههویش  هنوگ  نیا  یفاب و  غورد  هب  يزاین  دوخ ، مصخ  اب  هثحابم  هلداجم و  يارب  دشاب ، قح  رب  هک  یسک  اریز  دنراد ؛
. دنک بولغم  ار  مصخ  دناوتیم  عطاق  ناهرب  لیلد و 
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هعیش دزن  ناناملسم  لام  ناج و  تمرح 

َنیِّیِّمُْألا ِیف  اْنیَلَع  َْسَیل  دنیوگیم : هک  داد  ربخ  ام  هب  اهنآ  راتفگ  زا  دنوادخ  دنرامش و  یم  حابم  ار  مدرم  لاوما  نایدوهی ، : » دنکیم اعدا  یبعش 
ره نوخ  دوهی ، دـنناد . یم  حابم  ار  یناملـسم  ره  لاوما  زین  نایـضفار  ( 75 نارمع : لآ  « . ) میتسین لوئـسم  دوهیریغ  ربارب  رد  اـم  « ؛ )  لـیبس

. نایضفار روط  نیمه  دنناد و  یم  اور  ار  مدرم  نداد  بیرف  نایدوهی  دناهنوگ . نیمه  مه  نایضفار  دناد و  یم  حابم  ار  یناملسم 

ناج و تمرح  رب  بهذم ، نیا  ياملع  ياوتف  اریز  تسا ؛ هیماما  هعیش  بهذم  ترورـض  فالخ  ًاقیقد  هداد ، تبـسن  نایعیـش  هب  یبعـش  هچنآ 
جراوخ و دـننام  دنـشاب ؛ جراخ  مالـسا  زا  یببـس  هب  هک  یناسک  رگم  دـشاب ، هدوشگ  نیتداهـش  هب  نابز  هک  تسا  یناسنا  ره  يوربآ  لاـم و 

: دوشیم هراشا  عوضوم  نیا  رد  هیماما  ياهقف  تارابع  زا  ياهنومن  هب  نونکا  تسا . يراج  نانآ  يارب  رافک  ماکحا  هک  نایبصان  نایلاغ و 

: دسیونیم هیاده  ییاوتف  باتک  رد  قودص  خیش 

شناج لام و  هللا » لوسر  ًادـمحم  ّنا  دهـشا  هللا و  الا  هلاال  نا  دهـشا   » دـیوگب هک  یـسک  نیاربانب  دوشیم . تباث  نیتداهـش  هب  رارقا  اب  مالـسا 
شباسح و  ظوفحم ،
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دایز لمع ، رثا  رب  نامیا  حراوج . اضعا و  اب  نید  ماکحا  هب  لمع  نآ و  هب  یبلق  داقتعا  نابز و  هب  رارقا  زا : تسا  ترابع  نامیا  تسادـخ . اـب 
مارحلادجسم دننام  مالسا ، نامیا و  تبسن  تسین . نمؤم  یناملسم  ره  یلو  تسا ، ناملسم  ینمؤم  ره  ددرگیم . مک  لمع ، كرت  اب  دوشیم و 
مارحلادجـسم هب  یـسک  ره  هک  تسین  روط  نیا  یلو  تسا . هدـش  لـخاد  زین  دجـسم  هب  دـهن  اـپ  هبعک  نورد  هب  هک  یـسکره  تسا ؛ هبعک  و 

(1) دشاب . هتفای  هار  زین  هبعک  نورد  هب  هدمآ ،

. تسا هتسب  ارتفا  هتفگ و  غورد  دهدب ، نانآ  هب  یتبسن  نینچ  یسکره  دنادیمن و  زیاج  ار  یناملسم  چیه  شغ  هیماما ، هعیش  هک  تسناد  دیاب 

: دسیونیم ماکحالا  هیاهن  رد  زین  یلح  همالع 

زیچ اب  تسا  راکـشآ  رهاظ و  هک  ار  يزیچ  رگا  اما  تسا . مارح  ریـش ، اب  بآ  ندرک  طولخم  دـننام  تسا ، یفخم  هک  يزیچ  هب  ندرک  شغ 
(2) درادن . یلاکشا  وج ، اب  مدنگ  ندرک  طولخم  دننام  دننک ، طولخم  يرگید 

هدرک و هدهاشم  ار  الاک  هلماعم ، نیا  ماگنه  رد  يرتشم  هک  تفگ  ناوتیم  تسا ، راکـشآ  هک  يزیچ  اب  ءیـش  ندرک  طولخم  زاوج  تلع  رد 
اریز دوب ؛ دهاوخن  شغ  تسا و  ياهلماعم  نینچ  هب  وا  تیاضر  رگنایب  هلماعم ، هب  مادـقا  تروص ، نیا  رد  تسا . هدـید  ار  نآ  ندوب  طولخم 

دوشیم ءاسن  هروس  هیآ 29  لومشم  ور  نیازا  تسا . هدرک  هدهاشم  ار  نآ  رادیرخ ، هک  تسا  رگید  زیچ  اب  يزیچ  ندرک  طولخم  هلماعم  نیا 
هکنیا رگم  دـیروخن ؛ عورـشمان ] قرط  زا  و   ] لـطاب هب  دوخ  ناـیم  ار  رگیدـکی  لاوـما  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » دـیامرف یم  هک 

« . دریگ ماجنا  امش  نیفرط  تیاضر  اب  یتراجت 

ص10. هیادهلا ، - 1
ص469. ج2 ، ماکحالا ، هیاهن  - 2
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: دسیونیم هعیشلا  قئادح  باتک  رد  ینارحب  فسوی  خیش 

نیا رب  یهتنملا  باتک  رد  یلح  همالع  تسا . مارح  هعیـش  ياملع  نیب  یفالتخا  چـیه  نودـب  ریـش ، اب  بآ  ندرک  طولخم  دـننام  یفخ ، شغ 
كاخ مدنگ ، هارمه  هکنیا  دننام  دنک ، طولخم  تسین  یفخم  هک  يزیچ  اب  ار  دوخ  يالاک  رگا  اما  تسا . هدرک  فالخ  مدـع  ياعدا  بلطم 

؛ تسا هداد  ماجنا  یهورکم  راک  دنچره  تسا ؛ تمرح  مدع  باحـصا ، ياوتف  رهاظ  دنک ، طولخم  العا  مدنگ  اب  ار  طسوتم  مدـنگ  ای  دـشاب 
تلع دیاش  تسا . هتـشاد  تیاضر  نآ  هب  هک  تسا  مولعم  دنک ، مادقا  ياهلماعم  نینچ  هب  رگا  تسا و  راکـشآ  يرتشم  يارب  الاک  بیع  اریز 
ادیپ یتافتلا  نآ  ندوب  طولخم  هب  يرتشم ، اسب  هچ  تسا و  هدز  رـس  هدنـشورف  نیا  زا  سیلدت  عون  کی  لاحره ، هب  هک  دـشاب  نیا  شتهارک 

. دنکن هجوت  بلج  هک  دشاب  ياهزادنا  هب  طسوتم  سنج  رادقم  رگا  هژیو  هب  دنکن ؛

تلالد یفخم  ءیـش  هب  شغ  نتـشاد  تمرح  رب  دوشیم ، یقلت  نسح » ، » مشاه نب  میهاربا  هطـساو  هب  ای  حیحـص ، هک  ملاس  نب  ماشه  تیاور 
: دنکیم لقن  ماما  نآ  زا  دنـس  نیمه  اب  تسین . » ام  زا  دـنک ، شغ  ام  اب  هک  یـسک  : » تسا هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  دراد 

اهنآ زا  دـنک ، شغ  ناناملـسم  هب  هک  یـسک  ینادـیمن  ایآ  ینـالف ! دومرف : تخورف ، یم  اـمرخ  هک  يدرم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ »
. تسا هدرک  لقن  مه  یسوط  خیش  ار  تیاور  ود  نیا  تسین . »

مظاک یـسوم  ماما  هک  مدوب  لوغـشم  يروپاش  سابل  نتخورف  هب  هیاس ، رد  نم  هک  دـنکیم  لـقن  دنـسلا  حیحـص  یتیاور  رد  مکح  نب  ماـشه 
« . تسین یلالح  راک  شغ ، تسا و  شغ  هیاس ، رد  هچراپ  نیا  نتخورف  ماشه ! يا  : » دومرف دش و  در  ملباقم  زا  هراوس  مالسلا ) هیلع  )

رد هچراپ  نیا  نتخورف  تمرح  رب  تیاور  نیا  تسا . هدوب  كزان  فیرظ و  رایـسب  ياهچراپ  يروپاش ، : » دـیوگیم همادا  رد  قئادـح  بحاص 
تلالد هیاس 
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(1) یکیرات . » رد  شنتخورف  هب  دسرب  هچ  ات  دراد 

: دسیونیم سورد  باتک  رد  زین  لوا  دیهش 

زا هدنـشورف  رگا  تسا . مارح  هلماعم  رد  شغ  اریز  دـنک ؛ مالعا  رادـیرخ  هب  دـنادیم ، رگا  ار  الاک  یفخم  ياهبیع  تسا  بجاو  هدنـشورف  رب 
: تسا هدومرف  خیـش  هک  دـنچره  دوشیم ؛ طقاس  مـالعا  بوجو  درادـن ،] صوصخ  نیا  رد  یتیلوئـسم  دـیوگب  و   ] دـیوجب يربت  ـالاک  بویع 

(2) تسا . » نآ  ندرک  مالعا  رد  طایتحا  »

صخـش يارب  نیاربانب  مینکیم . افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  اـم  تسا و  نوریب  شرامـش  زا  شغ ، تمرح  رد  هیماـما  ياـملع  لاوقا  بیترت ، ره  هب 
ار ناناملـسم  لام  ناج و  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دننادیمن ، زیاج  ناناملـسم  اب  ار  هلماعم  رد  شغ  هیماما ، یتقو  هک  تسا  حضاو  دـنمدرخ ،

؟ تسین نارگید  هب  تمهت  نانخس ، هنوگ  نیا  ایآ  دنرامشب ؟ حابم 

ص190. ج18 ، هعیشلا ، قئادح  - 1

ص287. ج3 ، سوردلا ، باتک  - 2
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هعیش دزن  نز  قالط  طیارش 

« دوش یمن  عقاو  یگدعاق  ماگنه  هب  زج  قالط  دنیوگ  یم  نایدوهی  دننامه  نایضفار  : » تسا ترابع  نیا  یبعـش ، ياه  تمهت  زا  رگید  یکی 
.

بلطم نیا  هب  هیماـما  اریز  تسین ؛ شیب  یتمهت  نخـس ، نیا  دـنهد ، یم  قـالط  ضیح  لاـح  رد  ار  نز  هیماـما ، هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  رگا 
. تسا حیحـص  بلطم ، نیا  دـنناد ، یم  زیاج  ار  نز  قالط  ضیح ، زا  ندـش  كاپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  رگا  اـما  دنتـسین . دـقتعم 
یکاپ و رد  قـالط  ندـش  عقاو  طیارـش ، نآ  هلمج  زا  دـننادیم ؛ مزـال  قـالط ، تحـص  رد  زین  ار  يرگید  طورـش  نیا ، رب  نوزفا  هیماـما  یلو 
. دراد تلالد  نآ  تحص  رب  ینس  هعیـش و  ثیداحا  هک  تسا  تنـس  قالط  نامه  نیا  دشاب و  هدشن  یکیدزن  نز  اب  نآ ، رد  هک  تسا  يرهُط 

: مینکیم هراشا  تایاور  نیا  زا  ياهنومن  هب  نونکا 

: دننکیم لقن  نینچ  دسریم ، رمع » نب  هللادبع   » هب هک  يدنس  اب  ناشیاهباتک  رد  ود ، نیا  ریغ  ملسم و  يراخب و 

ربمایپ هب  ار  وا  قالط  يارجام  شردپ  داد . قالط  یگدعاق  لاح  رد  ار  شنز  هلآ ، ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تایح  نامز  رد  رمع  نب  هللادبع 
. دوش كاپ  اـت  دراد  هاـگن  ار  وا  دـنک و  هعجارم  نز  نیا  هب  وگب  وا  هب  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تفگ . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

سپس ددرگ و  ضیح  سپس 
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قالط ار  وا  دـنک  یکیدزن  وا  اب  هکنآ  زا  شیپ  دـهاوخیمن ، رگا  دراد و  هاگن  ار  وا  دـهاوخیم  رگا  لاح  نیا  رد  دوش . كاپ  زین  ضیح  نیا  زا 
(1) دنهد . » قالط  نآ  رد  ار  نانز  ات  هدرک  رما  دنوادخ  هک  تسا  ياهّدع  نامه  نیا  دهد .

: دنک یم  لقن  نینچ  دسر ، یم  رمع  نب  هللادبع  هب  هک  يدنس  اب  دوخ ، حیحص  رد  ملسم 

ار وا  دنک و  هعجارم  نز  نآ  هب  داد  روتـسد  وا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اما  داد . قالط  یگدـعاق  لاح  رد  ار  شنز  رمع ، نب  هللادـبع 
دراد میمصت  رگا  نآ ، زا  سپ  دوش . كاپ  مه  ضیح  نیا  زا  ات  دهد  تلهم  وا  هب  ددرگ و  ضیح  وا  دزن  رگید  راب  دوش و  كاپ  ات  دراد  هاگن 

ار نانز  نآرد ، ات  هداد  نامرف  دنوادخ  هک  تسا  ياهّدع  نامه  نیا  دهد . شقالط  دنک ، یکیدزن  وا  اب  هکنآ  زا  شیپ  دـهد ، قالط  ار  وا  هک 
(2) دنهد . قالط 

: میناوخیم ملسم  حیحص  زا  يرگید  تیاور  رد 

ترـضح نآ  دیـسر ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  بلطم  نیا  یتقو  مداد . » قـالط  یگدـعاق  لاـح  رد  ار  منز  : » تفگ رمع  نب  هللادـبع 
یتقو ددرگ . ضیح  رگید  راب  وا  دزن  دوش و  كاپ  ات  دراد  هاگن  ار  وا  دنک و  هعجارم  نز  نآ  هب  هک  دییوگب  وا  هب  : » دومرف دـش و  كانبـضغ 
نامز رد  قالط  نامه  نیا ، دـهدب . شقالط  دـنک ، یکیدزن  وا  اب  هکنآ  زا  شیپ  دـهد ، قالط  ار  وا  دـهاوخیم  رگا  دـش ، كاپ  ضیح  نیا  زا 

(3) تسا . » هداد  نامرف  نادب  دنوادخ  هک  تسا  هّدع 

قالط ینعی  تسا ؛ روکذـم  ثیدـح  اب  قباطم  نانآ ، ریغ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ باحـصا  زا  ملع  لها  لمع  : » تسا هتفگ  يذـمرت 
رد ار  نز  هک  تسا  یقالط  تنس ،

ص1093. ج2 ، ملسم ، حیحص  ص1690 ؛ ج3 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص1093. ج2 ، ملسم ، حیحص  - 2
ص1095. ج2 ، ملسم ، حیحص  - 3
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(1) دهد . » قالط  هعقاوم  رهُط  زا  ریغ  يرهُط 

: تسا هتشون  ینغم  رد  زین  همادق  نبا 

يرهُط رد  نز  نداد  قالط  هک  هدمآ  روکذم  ربخ  ود  نیا  هفیرـش و  هیآ  رد  تسا و  لوسر  ادخ و  رما  قفاوم  هک  یقالط  ینعی  تنـس ، قالط 
نینچ دـیآ . رـس  هب  شاهّدـع  ات  دـنک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نز  زین  نداد  قالط  زا  سپ  دـشاب . هدرکن  یکیدزن  یکاپ ، نآ  رد  وا  اـب  هک  تسا 

. دناهدیقع نیا  رب  زین  رذنم  نبا  ربلادبع و  نبا  دیآیم . رامش  هب  يّدع  قالط  تنس و  اب  قباطم  دشاب ، املع  نیب  یفالتخا  هکنیا  نودب  یقالط 

رد هک  دوش  عقاو  يرهط  رد  هک  تسا  یقالط  روظنم  : » دنیوگیم نِِهتَّدِِعل )  َّنُهوُقِّلَطَف  هیآ : ریـسفت  رد  سابع  نب  هللادبع  دوعـسم و  نب  هللادبع 
« . دشاب هدرکن  یکیدزن  نز  اب  نآ 

راکهانگ دـنچره  دـهدب ، شقالط  هدرک  یکیدزن  وا  اب  هک  يرهُط  رد  ای  ضیح  لاـح  رد  هکنیا  هب  داد ، یتعدـب  قـالط  ار  شنز  یـسک  رگا 
هارمگ ياههورگ  تعدب و  لها  طقف  : » دناهتفگ ربلادبع  نبا  رذنم و  نبا  دوشیم . عقاو  یقالط  نینچ  تنس  لها  ياملع  قافتا  هب  یلو  تسا ،

نیا دـندقتعم  نایعیـش  تسا . هدرک  لقن  مکح  نب  ماشه  هیلع و  نبا  زا  رـصنوبا  ار  تفلاخم  نیا  دـنا . فلاـخم  قـالط  هنوگ  نیا  تحـص  اـب 
یلیکو دننام  دوشیمن ؛ عقاو  دهد ، قالط  هّدع ، ریغ  رد  یـسک  رگا  تسا و  هدرک  رما  هّدـع  زا  لبق  نآ  هب  دـنوادخ  اریز  دوشیمن ، عقاو  قالط 

(2) دوشیمن . » عقاو  قالط  نآ  درک  ارجا  يرگید  نامز  رد  رگا  لاح  دنک ، ارجا  ار  قالط  ینیعم  نامز  رد  دوش  هداد  روتسد  وا  هب  هک 

ص479. ج3 ، يذمرت ، ننس  - 1
237و238. صص ج8 ، ینغملا ، - 2
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اب دوشیم ؛ عقاو  هدش ، تیاور  نانآ  ياهباتک  رد  هک  تسا  یثیداحا  تنـس و  فالخرب  هک  یقالط  هنوگچ  دیـسرپ  تنـس  لها  ياملع  زا  دیاب 
وا هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ لـیلد ، نیمه  هب  تسا و  هدـشن  عقاو  رمع  نب  هللادـبع  قـالط  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  نآ  زا  هکنآ 

. دوبن مود  قالط  عاجرا و  هب  يزاین  دوب ، حیحص  لوا  قالط  رگا  دهدب . حیحص  قالط  ار  وا  دنک و  هعجارم  شنز  هب  ات  داد  روتسد 
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هعیش رظن  زا  تقوم  جاودزا  مکح 

هراشا

« . دنرامش یم  زیاج  ار  هعتم  زین  نایضفار  دنرب ؛ یم  عتمت  اهنآ  زا  اهنت  دنهد و  یمن  ناشنارسمه  هب  يا  هیرهم  نایدوهی ، : » دنکیم اعدا  یبعش 

هتبلا تسا . بلطم  نیا  هاوگ  نانآ  یهقف  ياهباتک  دننادیم و  مزال  ار  قادـص  هیرهم و  دوجو  جاودزا  رد  نایعیـش  هک  تفگ  دـیاب  باوج  رد 
. تسا ینـس  هعیـش و  هلمج  زا  یمالـسا ، بهاذـم  مامت  قافتا  دروم  نآ  يانعم  کی  تسا ؛ هتفر  راک  هب  انعم  ود  هب  تنـس ، باتک و  رد  هعتم 

. دناد یم  زیاج  تنس  نآرق و  زا  يوریپ  رثا  رب  هعیش ، اهنت  ار  رگید  يانعم  یلو 

( تقوم جاودزا   ) هعتم لوا  يانعم 

: تسا هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  نآرق  دوشیم ، هداد  نز  هب  قالط  زا  سپ  هک  تسا  یلام  هعتم ، زا  دوصقم  رگا 

ًاعاـتَم ُهُرَدَـق  ِِرتـْقُْملا  یَلَع  َو  ُهُرَدَـق  ِعِـسوُْملا  یَلَع  َّنُهوـُعِّتَم  َو  ًهَضیرَف  َّنَُهل  اوُـضِْرفَت  َْوأ  َّنُهوُّسَمَت  ْمـَل  اـم  َءاـسِّنلا  ُمـُتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْـکیَلَع  َحاـنُج  ـال 
(236 هرقب :  ( ) َنینِسْحُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب 

یهانگ دیهد ، قالط  یللع ] هب  ، ] رهم نییعت  اب  یسنج  شزیمآ  زا  لبق  ار  نانز  رگا 
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نآ و  شا ، ییاناوت  هزادنا  هب  دراد ، ییاناوت  هک  یـسک  نآ  دیزاس ! دـنم  هرهب  بسانم ] يا  هیدـه  اب   ] ار اهنآ  عقوم ] نیا  رد   ] تسین و امـش  رب 
یمازلا ناراکوکین  رب  نیا  دهدب و  دشاب ] هدنریگ  هدنهد و  لاح  بسانم  هک   ] هتـسیاش يا  هیده  شناوت  هزادنا  هب  تسا ، تسدگنت  هک  سک 

. تسا

: دسیونیم شریسفت  رد  ریثک  نبا 

هداد وا  هب  لام  زا  ياهرهب  داد  نامرف  ورنیا  زا  درک . . . حابم  وا  اب  دـقع  زا  دـعب  یکیدزن و  زا  لبق  ار  نز  قالط  یلاـعت ، كراـبت و  دـنوادخ 
. دهد یم  يزیچ  وا  هب  دوخ ، یلام  ییاناوت  هزادنا  هب  شرهوش  تسا ، هتفر  وا  تسد  زا  هچنآ  لباقم  رد  ینعی  دوش ؛

هکـس نداد  نآ  نیرتمک  و  هدرب ، مداخ و  هعتُم ، رادـقم  نیرتشیب  : » دـنکیم لقن  ساـبع  نبا  زا  همرکع  زا  هیما  نب  لیعامـسا  زا  يروث  ناـیفس 
، تسا دـنمتورث  هدـنهد  قالط  درم  رگا  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  هحلط  یبا  نب  یلع  تسا . » سابل  نداد  نآ  زا  رتمک  و  ياـهرقن ، ياـه 

. دهدب وا  هب  سابل  تسد  هس  تسا ، تسدگنت  رگا  دهدب و  نآ  دننام  مداخ و 

. دادیم هعتم  يارب  مهرد  دصناپ  زین  یضاق  حیرش  تسا . » ابع  زادناور و  هعنقم و  نهاریپ و  نآ ، طسوتم  رادقم  : » تفگ یبعش 

هد یلع  نب  نسح  هعتم  دادیم و  هعتم  يارب  ار  سابل  ای  اذـغ  يرادـقم  ای  مداخ  نیریـس ، نبا  هک  دـنک  یم  لقن  بویا  نب  رمعم  زا  قازرلادـبع 
لاـم وت ، نوچمه  یبیبح  زا  ندـش  ادـج  لـباقم  رد  : » تفگ نز  نآ  داد . هعتم  وا  هب  داد و  قـالط  ار  ینز  هک  هدـش  تیاور  دوب . مهرد  رازه 

(1) تسا . » یکدنا 

بجاو درم  رب  دننک ، فالتخا  هعتم ، رادقم  رد  رهوش  نز و  رگا  : » تفگ هفینحوبا 

54و55. صص ج7 ، قازرلادبع ، فنصملا ، ك : ر . - 1
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« . دزادرپب نز  هب  ار  لثملارهم  فصن  هک  تسا 

هتفگ هعتم  نآ ، هب  هک  يرادـقم  نیرتـمک  رب  رگم  دوشیمن ، روبجم  ینیعم  رادـقم  نداد  هب  رهوش  : » تسا هتفگ  شدـیدج  ياوـتف  رد  یعفاـش 
« . دناوخب زامن  نآ  رد  دناوتب  هک  دشاب  سابل  زا  يزیچ  هعتم ، رادقم  نیرتمک  هک  مراد  تسود  نم  دوش .

وکین تسا ، هدش  تیاور  رمع  نب  هللادبع  زا  هک  ار  مهرد  یس  نداد  اما  مسانشیمن . يرادقم  هعتم ، يارب  : » تسا هتشون  شمیدق  ياوتف  رد  وا 
« . منادیم

هدشن نیعم  هیرهم  هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  طقف  ای  تسا  مزال  ياهقلطم  نز  ره  هب  هعتم  نداد  ایآ  هک  دنراد  فالتخا  هراب  نیا  رد  املع 
(1) تسا . حرطم  نوگانوگ  یلاوقا  هلئسم ، نیا  رد  لاح  ره  هب  دهدب . شقالط  هدرکن ، لوخد  زین  نز  هب  و 

. دنراد فالتخا  مه  اب  تایئزج ، زا  یخرب  رد  دنچره  تسا ؛ یمالسا  بهاذم  همه  قافتا  دروم  انعم ، نیا  هب  هعتم  هک  دش  مولعم  نیاربانب 

هعتم مود  يانعم 

جاودزا ینیعم  هیرهم  لـباقم  رد  ینیعم و  تدـم  رد  ینز  اـب  يدرم  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، تقوم  دـقع  هعتم و  حاـکن  هعتم ، زا  دوـصقم  رگا 
، دنا هداد  ماجنا  ار  نآ  هباحـص  زا  یخرب  هکنیا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نامز  رد  یحاکن  نینچ  عیرـشت  رب  ینـس  هعیـش و  دـنک ،

. دراد تلالد  عوضوم  نیا  رب  هورگ  ود  ره  بتک  رد  حیحص ، دنس  اب  یتایاور  دنراد . رظن  قافتا 

یعمج هک  روط  نامه  تسا ، هدش  خسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  رد  هعتم  زاوج  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  نیب  فالتخا 
تشاد و همادا  باطخ  نب  رمع  تفالخ  رصع  ات  نآ  زاوج  هکنیا  ای  دنراد ، داقتعا  نآ  هب  ننست  لها  ياملع  زا 

287و 288. صص ج1 ، میظعلا ، نآرق  ریسفت  - 1
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تایآ و تسا و  حیحـص  مود  هاگدید  ام ، رظن  زا  درک . دیدهت  ندرک  راسگنـس  هب  ار  نآ  نابکترم  دومن و  عنم  لمع  نیا  زا  ار  ناناملـسم  وا 
. دننکیم دییأت  ار  نآ  زین  نیقیرف  تایاور 

: دیامرف یم  دنک و  یم  حیرصت  هعتم  زاوج  تیلح و  هب  نآرق  رد  دنوادخ 

(24: ءاسن  ( ) ًامیکَح ًامیلَع  َناک  َهللا  َّنِإ  ِهَضیرَْفلا  ِدَْعب  ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَضارَت  امیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال  ًهَضیرَف  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف 

قفاوت رگیدکی  اب  رهم  نییعت  زا  سپ  هچنآ  رد  تسین  امـش  رب  یهانگ  دـیزادرپب و  ار  نانآ  رهم  تسا  بجاو  دـینک ، یم  هعتم  هک  ار  ینانز  و 
. تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دیا . هدرک 

: دسیونیم شریسفت  باتک  رد  ریثک  نبا 

. تسا هدش  خسن  نآ  زا  سپ  هدوب و  عورـشم  مالـسا  يادـتبا  رد  هعتم  کشیب ، تسا . هدـش  لالدتـسا  هعتم  حاکن  زاوج  رب  هیآ ، نیا  مومع  هب 
زا شیب  خسن  هب  یخرب  دش . خسن  هشیمه  يارب  ماجنارـس  حابم و  هرابود  خسن ، سپـس  دوب ، حابم  هعتم  دندقتعم : املع  زا  ياهفیاط  یعفاش و 

دندقتعم هباحـص  زا  یتعامج  سابع و  نب  هللادبع  دش . خسن  هشیمه  يارب  سپـس  دوب و  حابم  لوا  هک  دناهتفگ  زین  یعمج  دـندقتعم . راب  ود 
. تسا هدش  لقن  ترورض  لاح  رد  تیلح  رب  ینبم  یتیاور  زین  لبنح  نب  دمحا  ماما  زا  تسا و  لالح  ترورض ، لاح  رد  هک 

َّنُهُوتآَـف یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف  : » دـندناوخ یم  وـحن  نیا  هب  ار  هیآ  نیا  ریبـج  نب  دیعـس  بعک و  نـب  یبُا  ساـبع ، نـبا 
يربط (1) ًهَضیرَف » َّنُهَروُجُأ 

دیاـهدرک هعتم  ینیعم  تدـم  يارب  هک  ار  یناـنز  : » تسا بیترت  نیدـب  تئارق  عوـن  نـیا  هـمجرت  ص474 . ج1 ، مـیظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  - 1
. تسا هدش  لزان  هعتم  حاکن  زاوج  تیلح و  رد  هیآ  نیا  تسا  دقتعم  زین  دهاجم  دیزادرپب . » ار  نانآ  هیرهم  هک  تسا  بجاو 
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: دنکیم لقن  نینچ  هرضنوبا  زا  دنادیم و  تقوم  حاکن  دروم  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  دهاجم ، زا  لقن  هب  شریسفت  رد 

ِِهب ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف   » هیآ ایآ  : » تفگ يرآ . » : » متفگ يا »؟ هدـناوخن  ار  ءاسن  هروس  ایآ  : » تفگ مدیـسرپ . تقوم  حاـکن  هراـبرد  ساـبع  نبا  زا 
وت زا  هنرگو  ماهدـناوخن ؛ یناوـخ  یم  وـت  هک  هنوـگ  نیا  هب  : » متفگ ياهدـناوخن »؟ ار  ًهَضیرَف » َّنُهَروُـجُأ  َّنُهُوتآَـف  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  َّنُْهنِم 

. تسا هدرک  لزاـن  هنوگ  نیا  دـنوادخ  ار  هیآ  هک  دروخ  دـنگوس  راـب  هس  يرگید  تیاور  رد  تسا . » هنوگ  نیا  هیآ  : » تفگ مدیـسرپیمن . »
یمن انز  بکترم  یـسک  تخبدب ، یقـش و  درف  زج  دوب ، هدرکن  یهن  تقوم  حاکن  زا  رمع  رگا  : » دومرفیم مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفگ : مکح 

(1) دش . »

نارمع ار  تقوم  حاکن  تفگ : یسوطرط  رکبوبا  : » تسا هتشون  شریسفت  رد  یبطرق  دننادیم . لالح  ار  تقوم  حاکن  زین  هباحـص  زا  یهورگ 
(2) دننادیم . » زیاج  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  یتعامج  هباحص و  زا  یضعب  سابع و  نبا  نیصح و  نب 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  تلالد  تقوم  حاکن  تیلح  رب  نآ ، ریغ  حاحص و  زا  ننست  لها  ياهباتک  رد  یناوارف  تایاور 

: دنکیم تیاور  ءاطع  زا  شدوخ  دنس  هب  ملسم 

حاکن مکح  زا  نخـس  دندیـسرپ . ینوگانوگ  لـئاسم  وا  زا  مدرم  میتفر و  وا  رادـید  هب  دـمآ . هکم  هب  هرمع  کـسانم  يارب  هللادـبع  نب  رباـج 
« . میدرک یم  هعتم  رمع  رکبوبا و  تفالخ  رد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  ام  : » تفگ رباج  دمآ . شیپ  تقوم 

: دنکیم لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  ملسم  يرگید  تیاور  رد 

نانز درآ ، ای  امرخ  زا  يرادقم  اب  رکبوبا  تفالخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  تایح  نامز  رد  ام 

ص9. ج5 ، يربط ، ریسفت  - 1
ص133. ج5 ، یبطرق ، ریسفت  - 2
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(1) درک . یهن  تقوم  حاکن  زا  دوب  ثیرح  نب  ورمع  هب  طوبرم  هک  يدماشیپ  رد  شتفالخ  نامز  رد  رمع  هکنیا  ات  میدرکیم  هعتم  ار 

: دنکیم لقن  هرضنوبا  زا  شدنس  هب  يروباشین  ملسم  يرگید ، تیاور  رد 

عتمت هرمع  تقوم و  حاکن  هلئـسم  رد  ریبز  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادـبع  : » تفگ دـمآ و  یـصخش  هک  مدوب  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  دزن 
زا دیسر و  تفالخ  هب  رمع  هکنیا  ات  میداد  ماجنا  ار  ود  ره  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  ام  : » تفگ رباج  دندرک . » فالتخا 

(2) میدادن . » ماجنا  رگید  نیاربانب  درک . یهن  اهنآ 

ادـخ لوسر  دـهع  رد  نآ  تیلح  زا  تیاکح  یگمه  هک  دراد  دوجو  عوضوم  نیا  هراـبرد  ننـست  لـها  رگید  بتک  رد  زین  يرگید  تاـیاور 
(3) تسا . هدرک  مارح  ار  نآ  هک  هدوب  مود  هفیلخ  ِصخش  دراد و  رمع  تفالخ  زا  یتدم  رکبوبا و  تفالخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

لقن مود  هفیلخ  زا  ار  ریز  ترابع  باتک ، ود  نیا  ریغ  رد  و  راثآلا » یناعم  حرش   » باتک رد  يواحط »  » و يربکلا » ننـسلا   » باتک رد  یقهیب » »
: دناهدرک

(4) امهیلع . بقاعا  امهنع و  یهنا  انأ  هللا و  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم 

. میامنیم تازاجم  ار  شلعاف  منکیم و  یهن  اهنآ  زا  نم  هک  دوب  ادخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  ود 

لالهوبا افلخ و  خیرات  باتک  رد  ننست  لها  مانب  نادنمشناد  زا  یطویس 

ص1023. ج2 ، ملسم ، حیحص  - 1

ص1025. ج2 ، ملسم ، حیحص  - 2
497 و499. صص ج7 ، قازرلادبع ، فنصملا ، 429 و438 ؛ صص ص380 و ج4 ، ج3 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ك : ر . - 3

نب دمحا  دنسم  ص252 ؛ روصنم ، نب  دیعس  ننسلا ، باتک  144 و146 ؛ صص ج2 ، راثآلا ، یناعم  حرش  ص206 ؛ ج7 ، يربکلا ، ننسلا  - 4
ص52. ج1 ، لبنح ،
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(1) درک . مارح  ار  تقوم  حاکن  هک  دوب  یسک  نیتسخن  باطخ  نب  رمع  هک  دناهدرک  حیرصت  ود  نیا  ریغ  لئاوالا و  باتک  رد  يرکسع 

نایاپ زا  سپ  زین  نز  تسا . طرـش  هرکاب  رتخد  اب  حاکن  رد  یلو  نذا  و  دوش ، نیعم  هیرهم  دیاب  زین  تقوم  حاکن  رد  هک  تسا  هجوت  روخ  رد 
. درک هعجارم  هیماما  یهقف  رداصم  هب  ناوت  یم  تقوم  جاودزا  ماکحا  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  دراد . هاگن  هّدع  دیاب  تدم ،

ص240. ج1 ، لئاوالا ، - 1
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عامج رد  لزع  مکح 

هراشا

« . دنرامش یمن  اور  نازینک  اب  عامج  رد  ار  لزع  نایدوهی ، دننامه  نایضفار  : » دیوگیم یبعش 

لزع زاوج  هب  ياهدـع  هّرُح ، نانز  رد  یلو  دـننادیم . زیاج  نازینک  هرابرد  ار  لزع  هعیـش ، اریز  تسا ؛ هعیـش  رب  یتمهت  زین  یبعـش  راتفگ  نیا 
هاوگ بلطم  نیا  رب  هعیش  یهقف  ياهباتک  دنا . هتـسناد  هورکم  ار  نآ  زین  یعمج  دشاب و  هارمه  نز  نذا  اب  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  دنا . هداد  اوتف 

: مینکیم هراشا  هیماما  ياملع  زا  اهاوتف  نیا  زا  یخرب  هب  هک  تسا 

: دسیونیم طوسبم »  » باتک رد  یسوط » خیش  »

نیا رد  لزع  دـنک ، یکیدزن  تسوا  هجوز  هک  يزینک  ای  شزینک  اب  يدرم  رگا  دوشیم . هتفگ  یکیدزن  ماگنه  رد  ینم  نتخیر  نوریب  هب  لزع 
زا دراد : هجو  ود  نانآ  نذا  نودـب  و  زیاج ، نانآ  نذا  اب  هّرح ، نانز  رد  لزع  اما  تسین . زینک  نآ  هزاجا  هب  يزاـین  درادـن و  لاکـشا  تروص 

(1) تسا . نآ  تهارک  رگید ، هجو  تسا و  هدش  رکذ  هرافک  لزع ، يارب  اریز  دنکن ؛ لزع  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یخرب 

ص266. ج4 ، طوسبملا ، باتک  - 1
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: دسیونیم مالسالا » عیارش   » باتک رد  یلح » ققحم  »

رانید هد  تخادرپ  بوجو  نآ و  تمرح  هب  اهقف  زا  یخرب  دهدن ، هزاجا  دـشاب و  هدرکن  طرـش  حاکن  دـقع  ماگنه  رد  ار  لزع  دازآ  نز  رگا 
(1) تسا . رتهیبش  عقاو  هب  لوق  نیا  دننادیم . بجاو  ار  هید  دنچره  دناهتسناد ؛ هورکم  ار  نآ  یخرب  دناهداد و  اوتف  هید 

: تسا هتشون  زومرلا » فشک   » رد یبا » لضاف  »

هورکم ار  نآ  حاکن  باتک  رد  یـسوط  خیـش  تسا و  هتـسناد  بجاو  هید  رانید  هد  نآ  رب  و  مارح ، دازآ ، نز  اب  عامج  رد  ار  لزع  دیفم  خیش 
نیا تسا . هداد  اوتف  هید  بوجو  هب  تایاور ، دوجو  ببس  هب  تاید  باتک  رد  یـسوط  خیـش  تسا . هدرک  تعباتم  وا  زا  زین  رالـس  و  هدرمش ،

دشاب و یم  هید  بوجو  مدع  لصا  يو  لیلد  تسا . هدش  دقتعم  هید  بوجو  مدع  لزع و  تهارک  هب  هدرک و  رایتخا  یبلح  حالصوبا  ار  اوتف 
هک یتیاور  اب  اوتف  نیا  دوشن . مکح  وا  ررض  هب  یفالتخا  يا  هلئسم  اب  دوش و  ظفح  ناملسم  لام  هک  تسا  نیا  هدعاق  اریز  تسین ؛ يدب  لیلد 

« تسیچ لزع  مکح  : » دیسرپ مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  دوشیم . دییأت  تسا ، هدرک  لقن  ملـسم  نب  دمحم  زا  قودص 
(2) دنک . » لمع  دهاوخب  هنوگره  تسا ، دوخ  ینم  کلام  درم ، : » دومرف ماما   ؟

: دسیونیم هلئسم ، مکح  رد  فالتخا  هب  هراشا  لزع و  فیرعت  زا  سپ  ماهفالا » کلاسم   » باتک رد  یناث » دیهش  »

نب دمحم  حیحـص  تیاور  هب  هحابا و  لصا  هب  دننادیم و  هورکم  ار  لزع  مالـسالا ، عیارـش  بحاص  یلح  ققحم  نانآ ، هلمج  زا  اهقف و  رتشیب 
دننکیم لالدتسا  ملسم 

ص270. ج2 ، مالسالا ، عیارش  - 1
ص107. ج2 ، زومرلا ، فشک  - 2
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و دهدب » ماجنا  دناوتیم  دهاوخب  هک  ار  يراکره  تسا ؛ درم  رایتخا  هب  : » دومرف ماما  دیـسرپ . لزع  مکح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هک 
رقاب دمحم  ماما  زا  لقن  هب  ملسم  نب  دمحم  زا  هک  يرگید  حیحص  تیاور  هب  تهارک ، تابثا  يارب 

یلو درادن ، لاکشا  زینک  اب  عامج  رد  : » دومرف هک  دنک  یم  دانتسا  تسا ، هدش  هدیسرپ  لزع  هرابرد  هدیـسر و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ای 
هکنیا رگم  : » تسا هدمآ  زین  يرگید  تیاور  رد  دـشاب . » هدرک  طرـش  وا  اب  جاودزا  تقو  هکنیا  رگم  منادـیم ؛ هورکم  هّرح ، نز  اب  عامج  رد 

« . دشاب هدرک  طرش  ار  لزع  وا ، اب  حاکن  تقو  رد  درم  ای  دشاب  یضار  لزع ، هب  نز 

، لزع زا  یهن  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  هک  یتیاور  لیلد  هب  دننادیم ؛ مارح  ار  لزع  رگید ، یتعامج  دیفم و  خیـش  یـسوط و  خیش 
. تسا هتسناد  ناهنپ  رد  دنزرف  نتشک  ار  نآ  ترضح ، نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  و  هدیسر ، هجوز ، نذا  اب  رگم 

. دـشابیم حاکن  عیرـشت  زا  عراش  ضرغ  فلاخم  سپ  دراد . تافانم  تسا ، لسن  دـیلوت  هک  حاکن  تمکح  اـب  لزع  تیاور ، ود  نیا  رب  نوزفا 
(1)

زا یخرب  نونکا  تشاد . تقباطم  دـناهدرک ، لـقن  ننـست  لـها  ياـملع  هک  یتاـیاور  اـب  هک  دوب  هیماـما  ياـهقف  هاگدـید  زا  يا  هشوگ  نیا ،
: مینکیم لقن  هراب  نیا  رد  ار  تنس  لها  تایاور 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  ام  هک  دننکیم  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  نارگید  زین  ناشیاه و  حیحـص »  » رد ملـسم  يراخب و 
(2) میدرکیم . لزع  دوب ، هدیسرن  نایاپ  هب  نآرق  لوزن  هک  یماگنه  و  هلآ )

لزع هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  رد  ام  هک  دنکیم  لقن  رباج  زا  يرگید  تیاور  رد  ملسم 

ص64. ج4 ، ماهفالا ، کلاسم  - 1
ص1065. ج2 ، ملسم ، حیحص  ص1676 ؛ ج3 ، يراخب ، حیحص  ك : ر . - 2

عامج رد  لزع  www.Ghaemiyeh.comمکح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :

(1) درکن . یهن  راک  نیا  زا  ار  ام  یلو  دیسر ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  شربخ  میدرکیم و 

باطخ نب  رمع  زا  دنراد  هک  يدـیناسا  اب  نانیا  ریغ  يربکلا و  ننـسلا  رد  یقهیب  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دـمحا  ننـس و  رد  ینیوزق  هجام  نبا 
(2) درک . یهن  وا  تیاضر  نودب  هّرح ، اب  عامج  رد  لزع  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دندرک  لقن 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  کلام  ًالثم  دناهداد ؛ اوتف  نومضم  نیا  هب  هناگراهچ  بهاذم  نایاوشیپ  تنس و  لها  ياهقف  رتشیب  لاحره ، هب 

، تسا نارگید  کلم  رد  هک  يزینک  زا  نینچمه  درادن . لاکشا  شدوخ  زینک  زا  لزع  یلو  تسین . زیاج  وا  تیاضر  نودب  هّرح ، نز  زا  لزع 
(3) دنکن . لزع  شنابحاص ، تیاضر  نودب 

: تسا هتشون  ینغم  رد  همادق  نبا 

؛ تسا یعفاش  هفینحوبا و  کلام و  ياوتف  نیا  هدرک و  حیرـصت  زین  لبنح  نب  دمحا  بلطم ، نیا  رب  تسا و  زیاج  شنذا  نودب  زینک ، زا  لزع 
رهوش زا  شنارـسمه  رگید  اب  ار  اه  بش  ندرک  تمـسق  عوجر و  هبلاطم  دناوت  یمن  ورنیا  زا  تسین و  دنزرف  یطو و  رد  یقح  زینک ، رب  اریز 

(4) دنکن . لزع  وا  نذا  نودب  هّرح  نز  زا  اما  دنک . عنم  لزع  زا  ار  شرهوش  ات  درادن  قح  تیولوا  هب  يدرف  نینچ  دهاوخب .

نب دیعس  ياوتف  ار  نآ  هبیش ، یبا  نبا  یلو  دناهتسناد . اطع  ياوتف  اب  قباطم  ار  قوف  ياوتف  فنصملا ، رد  هبیشیبا  نبا  يربک و  ننس  رد  یقهیب 
میهاربا ریبج و 

ص1065. ج2 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص231. ج7 ، يربکلا ، ننسلا  ص31 ؛ ج1 ، دمحا ، دنسم  ص620 ؛ ج1 ، هجام ، نبا  ننس  - 2

ص318. أطوملا ، - 3
ص134. ج8 ، ینغملا ، - 4
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(1) تسا . هتسناد  زین  هرم  نب  ورمع  یمیمت و 

زا دناهتسنادیم . هورکم  ار  نآ  ای  دنا  هدرکیم  یهن  لزع ، زا  ای  نانآ  هک  مینیبیم  میرگنب ، ننست  لها  ياملع  هباحص و  زا  یخرب  لاوقا  رد  رگا 
(2) تسا . هدرک  لقن  لزع  زا  ار  رمع  نب  هللادبع  رمع و  یهن  هللادبع ، نب  ملاس  زا  يرهُز  زا  يربک  ننس  رد  یقهیب  هلمج 

یکزینک شنارـسپ  زا  یکی  يارب  رمع  نب  هللادـبع  هک  دـنک  یم  لـقن  نارهم  نب  نومیم  زا  دوخ  دنـس  هب  فنـصم ، باـتک  رد  هبیـش  یبا  نبا 
ماجنا ار  يراک  نینچ  منادب  رگا  ینکیم ؟ لزع  رگم  يوش ؟ یمن  نتسبآ  ارچ  هک  دیسرپ  شرـسپ  زا  دشن . رادراب  وا  تشذگ و  یتدم  دیرخ .

! منزیم کتک  ار  وت  یهدیم ،

رد دنزرف  نتـشک  ار  نآ  تسا ] يوار  کی  مان  ، ] ملاس دهدب و  ماجنا  ار  راک  نیا  یناملـسم  منکیمن  روصت  هک  دـنکیم  لقن  مه  هماما  یبا  زا 
(3) دناد . یم  افخ 

: دسیون یم  ینغم  رد  همادق  نبا 

زا نز  تذل  دراذگ و  یم  شهاک  هب  ور  ناسنا  لسن  لزع ، اب  اریز  تسا ؛ هدـش  تیاور  رکبوبا  دوعـسم و  نبا  یلع و  رمع و  زا  لزع  تهارک 
(4) دوش . یم  عطق  یسنج  لمع 

مارح ار  یلزع  عون  ره  رگید ، يا  هدع  لبنح و  دمحا  باحصا  زا  ياهفیاط  : » دسیونیم میق  نبا  دنشابیم . لزع  تمرح  هب  لئاق  زین  یخرب  هتبلا 
زا (5) دنناد . » یم 

503و504. ، 513 صص ج3 ، فنصملا ، ص231 ؛ ج7 ، يربکلا ، ننسلا  - 1
ص 231. ج7 ، يربکلا ، ننسلا  - 2

ص503. ج3 ، فنصملا ، - 3
ص133. ج8 ، ینغملا ، - 4

ص152. ج6 ، دواد ، یبا  ننس  رب  میق  نبا  هیشاح  - 5
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، دنادیم افخ  رد  دنزرف  نتشک  یعون  ار  نآ  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ راتفگ  : » دسیونیم مالسلا  لبس  باتک  رد  یناعنص  رگید ، يوس 
(1) تسا . » عطاق  شندوب  مارح  هب  زین  یسلدنا  مزح  نبا  دراد و  تلالد  لمع  نیا  تمرح  رب 

خساپ یب  یشسرپ 

، شرسپ رمع ، ایآ  دنتسین ؟ لئاق  لزع  تمرح  هب  هیماما  هکنیا  اب  دنناد ؛ یم  دوهی  هیبش  لزع  مدع  رد  ار  نایضفار  هیمیت ، نبا  یبعـش و  هنوگچ 
؟ دنرادن دوهی  هب  یتهابش  دنناد ، یم  مارح  ار  لزع  هک  ننست  لها  ياملع  ناعبات و  هباحص و  رگید  نامثع ،

زا یخرب  لاـعفا  لاوـقا و  تارظن و  باـتک ، نیا  رد  فـلؤم  هک  ص71  ج1 ، مزح ، نــبا  یلحملا ، ك : ر . ص305 . ج3 ، مالسلا ، لبـس  - 1
. تسا هدرک  رکذ  لیصفت  هب  دننادیم ، مارح  ار  لزع  هک  یناسک 
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هعیش رظن  زا  لاحط  شوگرخ و  یهامرام و  مکح 

« . دنناد یم  مارح  ار  لاحط  شوگرخ و  یهامرام و  يّرِج و  یهام  تشوگ  نایدوهی ، دننامه  نایضفار  : » تسا هتفگ  عوضوم  نیا  هرابرد  وا 

ُّلُِحی َو  تسا : هدومرف  هدرک و  مارح  ار  اهنآ  دـنوادخ  اریز  دـنناد ؛ یم  مارح  ار  اه  یکاپان  ثئاـبخ و  ندروخ  هیماـما ، هک  تسناد  دـیاب  هتبلا 
(157 فارعا : « . ) دنک یم  میرحت  ار  اه  یکاپان  درمش و  یم  لالح  نانآ  يارب  ار  هزیکاپ  يایشا  « ؛ )  َِثئابَْخلا ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتابِّیَّطلا  ُمَُهل 

نیا ببـس  هب  زرپس ، ای  لاحط  تمرح  دنرادن . دننکیم ، فرـصم  ار  یکاپان  هک  نایدوهی  اب  یتبـسن  چیه  نایعیـش ، دنرایـسب و  دیلپ ، ياهزیچ 
. دنتـسه رام  هب  هیبش  زین  يّرج  یهامرام و  تسا . هدـش  هدرمـش  یکاپان  زا  مالـسا  تعیرـش  رد  نوخ  تسا و  نوخ  نتخاـس  لـحم  هک  تسا 

. تسا مارح  ور  نیازا  تسا ؛ شین  نادند  ياراد  هدش و  خسم  تاناویح  زا  شوگرخ 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  روما  نیا  تمرح  اهنآ  زا  هک  دناهدرک  لقن  ار  یتایاور  ننست ، لها 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دـنکیم  لقن  شردـپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) دـمحم نب  رفعج  زا  دوخ  دنـس  هب  فنـصم ، باتک  رد  قازرلادـبع 
زا يو  دروخیمن . تشاد و  شوخان  ار  لاحط 
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يراد لاگنچ  ره  ناگدنرپ ، زا  ار و  یهامرام  نایهام ، زا  ار و  شلاحط  دنفـسوگ ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دـنکیم  لقن  ورمع  نب  سالخ 
. تشادیم هورکم  ار 

. یهیزنت هن  تسا  یمیرحت  تهارک  ثیدـح ، نیا  رد  تـهارک  هـک  دوـشیم  موـلعم  لاـحط ، يّرج و  رب  راد  لاـگنچ  هدـنرپ  ندرک  فـطع  زا 
: متفگ مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  دمحم  رفعجوبا  هب  هک  دنکیم  لقن  قاحسا  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  قازرلادبع 

، دوب یلاثمت  تروص و  نآ ، رد  هک  ياهناخ  هب  درکیم و  بانتجا  لاحط  یهامرام و  تشوگ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دناهداد  ربخ  نم  هب 
؟ تسا هدوب  هچ  شتلع  دش ، یمن  لخاد 

يزاس و نوخ  لحم  دومرف : یم  دروخ و  یمن  تسنادیم و  دیلپ  ار  لاحط  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) رفعجوبا
تروص نآ  رد  هک  ياهناخ  ای  قاتا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دروخ . یمن  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ورنیا  زا  تسا ؛ نوخ  عاـمتجا 

(1) دنروخیمن . ار  نآ  باتک  لها  هک  تسا  ینایهام  زا  یهامرام )  ) ثیرج اما  دش . یمن  دراو  دوب 

ثیرج و ناشیا ، هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجوبا هب  دوخ  دنـس  اـب  شفنـصم  رد  هبیـشیبا  نبا 
(2) تسا . » ناطیش  ياذغ  همقل و  لاحط ، : » دومرف یم  دروخیمن و  ار  لاحط 

: دسیونیم يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا 

: تسا هتفگ  زین  يرهزا  دناهدرمـش . » هدش ، خـسم  تاناویح  زا  ار  نآ  اریز  مرادـیم ؛ هورکم  ار  يّرج  نم  : » تسا هتفگ  هیکلام  زا  بیبح  نبا 
نآ هب  هک  درادـن  کلوپ  سلف و  هک  تسا  یهام  یعون  هک  هدـش  هتفگ  نینچمه  دراد . » تهابـش  اـهرام  هب  هک  تسا  یهاـم  یعون  ثیرج  »

. دنیوگیم زین  یهامرام 

536 و537. صص ج4 ، قازرلادبع ، فنصملا  - 1
ص125. ج5 ، هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، - 2
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ار يّرج  لاحط و  ندروخ  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  هک  دوش  یم  تباـث  ننـست  لـها  تاـیاور  زا  هدافتـسا  اـب  نیارباـنب 
. تسا هدادن  لیلد  نودب  ییاوتف  اهنآ  میرحت  رد  هعیش  سپ  دنا . هتشاد  ار  هدیقع  نیمه  زین  هیکلام  زا  یخرب  تسا و  هتسناد  یم  هورکم 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  یبطرق  دناهتسناد . مارح  ار  شوگرخ  تشوگ  زین  ناعبات  هباحص و  زا  یضعب 

و شتمرح ، صاع ، نب  ورمع  نب  هللادبع  زا  اما  دناهتسناد . زیاج  ار  شوگرخ  تشوگ  ندروخ  رخأتم ، مدقتم و  زا  ننـست ، لها  ياملع  رتشیب 
(1) تسا . هدش  تیاکح  شتهارک  یلیل  یبا  نبا  زا 

یلو دندروآ . وا  يارب  یشوگرخ  میدوب . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دزن  : » دنکیم لقن  نینچ  ورمع  نب  هللادبع  زا  ننـس ، رد  دوادوبا 
(2) دنیبیم . » ضیح  شوگرخ  هک  دوب  نآ  رب  و  دومنن . یهن  شندروخ  زا  دروخن و  نآ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

: دسیونیم دوخ  ننس  رد  مه  يذمرت 

دنرامـشیم و هورکم  ار  شتـشوگ  ندروخ  ملع ، لـها  زا  یخرب  یلو  دـننیبیمن . یتـمرح  شوگرخ ، تشوـگ  ندروـخ  رد  ملع ، لـها  رتـشیب 
(3) دنیب . یم  نوخ  شوگرخ  دنیوگیم 

رد یعفار  هک  تسا  هتـشون  يوون  یلو  درک . تیاکح  هفینحوبا  زا  ار  شوگرخ  تشوگ  تمرح  یعفار ، : » دسیونیم يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا 
زا تمرح  لقن 

زا ار  شتهارک  ص544 ج9 ، يراـبلا ، حـتف  رد  رجح  نبا  هدـش و  لـقن  زین  همرکع  زا  شوـگرخ  تشوـگ  تهارک  ص117 . فنـصملا ، - 1
. تسا هدرک  لقن  زین  یلیل  یبا  نبا  همرکع و  باطخ و  نبرمع  نب  هللادبع 

ص123. ج7 ، یبطرق ، ریسفت  ص321 ؛ ج9 ، يربکلا ، ننسلا  ص352 ؛ ج3 ، دواد ، یبا  ننس  - 2
ص251. ج4 ، يذمرت ، ننس  - 3

هعیش رظن  زا  لاحط  شوگرخ و  یهامرام و  www.Ghaemiyeh.comمکح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


94 ص :

(1) تسا . » هدرک  هابتشا  هفینحوبا 

ندروخ زا  یلو  دروخن ، ار  شوگرخ  تشوگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دنراد  قافتا  هتکن  نیا  رب  ننـست  لها  تایاور  بیترت ، ره  هب 
نانآ زا  یهانگ  دناهدرک و  ادتقا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  دنروخ ، یمن  ار  ناویح  نیا  تشوگ  نایعیش ، رگا  سپ  درکن . یهن  زین  نآ 

. تسا هدزن  رس 

درک و مارح  ار  شین  نادند  ياراد  ناویح  ره  ترـضح ، نآ  هک  دـنا  هدرک  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  ننـست  لها  نیا ، رب  نوزفا 
. تسا تاناویح  هنوگ  نیا  زا  شوگرخ  ههبش ، نودب 

شین بحاص  هدنرد  ناویح  ره  ندروخ  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یهن  دسریم ، سابع  نبا  هب  هک  يدنس  هب  دوخ  حیحص  رد  ملسم 
زا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دنا  هدرک  لقن  هبلعثوبا  زا  دوخ  دنس  هب  ملسم  يراخب و  (2) تسا . هدرک  لقن  لاگنچ  ياراد  هدنرپ  ره  و 
رد یئاـسن  هجاـم و  نبا  أـطوم ، رد  سنا  نب  کـلام  ار  یهن  نیا  (3) درک . یهن  شین  ياهنادـند  ياراد  هدـنرد  ناویح  ره  تشوـگ  ندروـخ 

. دناهدرک لقن  دنراد ، هریرهوبا  هب  هک  يدنس  اب  يربکلا  ننسلا  رد  یقهیب  شحیحص و  رد  نابح  نبا  ناشننس ،

ار نآ  و  هتسناد ، لماع  نآ  رب  ار  نانآ  ریغ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ باحصا  زا  ملع  لها  و  هدرمـش ، نسح  ار  ثیدح  نیا  زین  يذمرت 
(4) تسا . هدرک  یفرعم  هیوهار  نب  قاحسا  لبنح و  نب  دمحا  یعفاش ، كرابم ، نب  هللادبع  هیرظن 

ص544. ج9 ، يرابلا ، حتف  - 1
1533 و 1534. صص ج3 ، ملسم ، حیحص  - 2

1533 و 1534. صص ج3 ، ملسم ، حیحص  1777 و 1844 ؛ صص ج5 ، يراخب ، حیحص  - 3
ج9، يربکلا ، ننسلا  ص84 ؛ ج12 ، نابح ، نبا  حیحص  ص1077 ؛ ج3 ، هجام ، نبا  ننس  ص228 ؛ ج7 ، یئاسن ، ننس  ص257 ؛ أطوملا ، - 4

ص74. ج4 ، يذمرت ، ننس  ص315 ؛
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شفک يور  رب  حسم  زاوج  مدع 

« . دنناد یمن  زیاج  ار  شفک  رب  حسم  دوهی ، دننامه  نایضفار  : » تسا هتفگ  وا 

دننام دنا ؛ هدروآ  دوجو  هب  ار  تعدب  نآ  ساسا  ناناملسم ، زا  یخرب  هکلب  دسانشیمن . مه  دوهی  یتح  ار  اهتعدب  زا  يرایسب  هک  تسا  نشور 
رد تهابـش ، اریز  تسین ؛ دوهی  هیبش  وا  دـشابن ، دـقتعم  روما  نیا  زاوج  هب  یـسک  رگا  عقاو  رد  اهنیا . ریغ  حـیوارت و  زامن  ای  همکچ  رب  حـسم 

. دنا نوریب  هرامش  زا  دایز و  رایسب  یمدع  روما  اریز  یمدع ؛ روما  رد  هن  تسا ، لاعفا  يدوجو و  روما 

هیآ حیرص  فالخ  راک  نیا  اریز  دنک ؛ هماقا  لیلد  دیاب  وا  دناد ، یم  زیاج  وضو  رد  اپ  تسوپ  رب  حسم  ياج  هب  ار  شفک  رب  حسم  هک  یـسک 
: دیامرف یم  هک  تسا  نآرق 

 ( ْنیَبـْعَْکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسما  َو  ِِقفارَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِدـْیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ِهـالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ) 
(6 هدئام : )

ات ار  اـهاپ  رـس و  دـییوشب و  جـنرآ  اـت  ار  اـه  تسد  تروـص و  دـیزیخ ، یمرب  زاـمن  يارب  هک  یماـگنه  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
. دینک حسم  اپ  يور  یگدمآرب 

: دسیونیم عئانصلا  عئادب  رد  یناشاک  دننادیمن . زیاج  ار  نیفُخ  رب  حسم  سابع ، نبا  دننام  هباحص  زا  یخرب  هتشذگ ، نیا  زا 

شفک يور  رب  حسم  زاوج  www.Ghaemiyeh.comمدع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


96 ص :

مدـع تسا . هدـش  لقن  نآ  زاوج  مدـع  سابع ، نبا  زا  نانآ . زا  یکدـنا  رگم  دـننادیم ؛ زیاج  هباحـص  رتشیب  اـهقف و  رتشیب  ار  نیفخ  رب  حـسم 
هللا یلص   ) ادخ ربمایپ  ایآ  دندیسرپ  سابع  نبا  زا  رضاح . يارب  هن  هتسناد  زیاج  رفاسم ، يارب  ار  راک  نیا  کلام  تسا . نایضفار  ياوتف  زاوج ،

. درکن حسم  نیفخ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هدئام ، هروس  لوزن  زا  سپ  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ درک ؟ حـسم  نیفخ  رب  هلآ ) هیلع و 
حـسم : » تسا هتفگ  زین  رگید  یتیاور  رد  مناد . » یم  رتبوبحم  همکچ  رب  حـسم  زا  ار  راک  نیا  منک ، حـسم  یغالا  تشپ  رب  نابایب  رد  نم  رگا 

(1) تسا . » شفک  رب  حسم  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  غالا ، تسوپ  رب  ندرک 

ص7. ج1 ، عئانصلا ، عئادب  - 1
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هعیش رظن  زا  دحل  مکح 

« . دش هدنک  دحلربمایپ  يارب  هک  یلاحرد  دنا ؛ هنوگ  نیا  زین  نایضفار  دنراذگیمن و  دحل  اهربق  يارب  دوهی  : » تسا هتفگ  یبعش 

تیم هک  يا  هزادنا  هب  ربق  فک  ندرک  دوگ  هب  زین  قش »  نآ « . رد  تیم  نداهن  يارب  ربق  هلبق  فرط  راوید  نتفاکـش  زا  تسا  ترابع  دـحل » »
: تسا هدش  دراو  یثیداحا  هراب  نیا  رد  تسا و  بحتسم  ینس  هعیش و  دزن  ربق ، يارب  دحل  ندرک  تسرد  دوشیم . هتفگ  دنراذگب ، نآ  رد  ار 

: دیوگیم صاقویبا » نب  دعس  نب  رماع  »

نآ دیهد و  رارق  نآ  رد  ارم  دیفاکشب و  ار  ربق  راوید  ینعی  دیزاسب ؛ دحل  نم  يارب  تفگ : داتفا ، قافتا  نآ  رد  شگرم  هک  یـضرم  رد  مردپ 
(1) دش . نفد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  هنوگ  نامه  دیدنبب ؛ تشخ  اب  ار 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ربق  رد  هک  درک  لقن  نانآ  زا  دـسر ، یم  رمع  نبا  هشیاع و  هب  هک  يدنـس  هب  دوخ  دنـسم  رد  لـبنح  نب  دـمحا 
رب تیاور  نیا  : » تشون صاقو  دعس  تیاور  لقن  زا  سپ  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  دندرک . تسرد  دحل 

ص665. ج2 ، ملسم ، حیحص  - 1
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هدش ماجنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يارب  هباحـص  قافتا  هب  لمع  نیا  دراد و  تلالد  تشخ  اب  نآ  ندـناشوپ  دـحل و  بابحتـسا 
(1) تسا . »

: دسیونیم ربتعم  باتک  رد  یلح  ققحم 

هک یتقو  : » دناهدرک انعم  هنوگ  نیا  ار  دحل  قودص ، خیش  یسوط و  خیـش  دیفم و  خیـش  دوش . هتـشاذگ  دحل  ربق ، يارب  هک  تسا  بحتـسم 
« . دفاکشب ار  راوید  دنیشنب ، دناوتب  درف  کی  هک  ياهزادنا  هب  ربق  هلبق  فرط  رد  دنک ، ار  ربق  یفاک  هزادنا  هب  نکروگ 

قیرط زا  انریغل . » قشلا  انل و  دحللا  : » دنا هدرک  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  تنـس  لها  هک  تسا  یتیاور  ببـس  هب  دـحل  بابحتـسا 
« دنک دحل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ربق  رد  هحلطوبا  : » تسا هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یبلح  هک  تسا  یتیاور  مه  هیماما 

(2) . 

، هتشذگ تیاور  ود  لقن  میدرک و  لقن  دحل  فیرعت  رد  ربتعم  باتک  زا  هچنآ  رکذ  زا  سپ  لئاسملا ، ضایر  باتک  رد  ییابطابط » یلعدیس  »
زین یلح  همالع  ياملعلا  هرکذـت  هرهز و  نبا  هینغ  یـسوط و  خیـش  فالخ  باتک  زا  عامجا  هب  دـنک و  یم  عاـمجا  ياـعدا  نآ  بابحتـسا  رب 

(3) دنک . یم  هراشا 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  یلح  همالع 

ياهزادنا هب  ربق  هلبق  فرط  رد  دنک ، ار  ربق  یفاک  هزادنا  هب  نکروگ  یتقو  هک  انعم  نیا  هب  دننک ؛ تسرد  دحل  ربق ، يارب  هک  تسا  بحتـسم 
ار تیم  دنروآرد و  بآ  يوج  دننام  ربق ، فک  رد  هک  تسا  نآ  قش  تسا ؛ قش  زا  رتهب  دحل  دفاکشب . ار  راوید  دنیشنب ، دناوتب  درف  کی  هک 

ياملع دنناشوپب . يزیچ  اب  ار  نآ  يور  دنهن و  نآ  رد 

ص384. ج4 ، یئاسنلا ، ننس  ص496 ؛ ج1 ، هجام ، نبا  ننس  ص363 ؛ ج3 ، يذمرتلا ، ننس  ص213 ؛ ج3 ، دواد ، یبا  ننس  - 1
ص296. ج1 ، ربتعملا ، - 2

ص359. ج1 ، لئاسملا ، ضایر  - 3
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هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ زا  سابع  نبا  تیاور  شلیلد  دنراد . ار  اوتف  نیمه  زین  ملع  لها  رتشیب  یعفاش و  دناهداد و  اوتف  دحل  بابحتـسا  هب  ام 
ربق رد  هحلطوبا  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  لوق  زین  هیماـما  قیرط  زا  اـنریغل . »  قشلا  اـنل و  دـحللا  دومرف « : هک  تسا  هلآ )

(1) دنک . » دحل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

رظن قافتا  ربق ، رد  دـحل  بابحتـسا  رب  یگمه  هک  دـید  ناوتیم  ناشیاه  باتک  هب  هعجارم  اب  زین  ار  هعیـش  ياملع  رگید  ياـه  هیرظن  اـهاوتف و 
هک تسا  بجعت  ياج  لاح ، ره  هب  دـناهدرک . عامجا  ياعدا  نآ  رب  اـهقف  زا  نت  نیدـنچ  هک  تسا  یلئاـسم  ءزج  هلئـسم  نیا  ًاـساسا  دـنراد .
یم هانپ  ادخ  هب  ییاوقتیب ، ییایحیب و  يور  زا  نتـسب  غورد  و  تشز ، راتفگ  زا  دنزاسیمن . دـحل  ربق  رد  ناشناگدرم  يارب  نایعیـش  دنـسیونیم 

. میرب

ص89. ج2 ، ءاملعلا ، هرکذت  - 1
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تیم نفک  رد  نیتدیرج »  » نتشاذگ

« . دنراذگ یم  ناشناگدرم  نفک  رد  ار  امرخ  تخرد  رت  هخاش  نایدوهی ، دننامه  نایضفار  : » دیوگ یم  یبعش 

هعیـش و قیرط  زا  ربتعم  یتایاور  هک  تسا  یتابحتـسم  زا  تیم  نفک  رد  نآ  ریغ  ای  رانا  ای  امرخ  تخرد  زا  رت  بوچ  ود  هدـیرج و  نتـشاذگ 
. دوشیم ادتقا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دخ ربمایپ  هب  راک  نیا  رد  دراد و  تلالد  نآ  رب  ینس 

: دناهدرک تیاور  سابع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دیناسا  اب  نارگید  زین  ناشحیحص و  رد  ملسم  يراخب و 

هریبک هانگ  رب  ود ، نیا  : » دومرف دندش ، یم  باذـع  ناشنابحاص  هک  تشذـگ  یم  ربق  ود  رانک  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  یماگنه 
ادخ ربمایپ  هاگ  نآ  دومن . » یم  ینیچ  نخس  مدرم  نیب  يرگید  درکیمن و  تظفاحم  راردا  تاحشرت  زا  ار  دوخ  یکی  هکلب  دنوشیمن . باذع 

: دومرف ترـضح  دندیـسرپ . راک  تلع  زا  درک . ورف  يربق  رد  ار  مادـکره  دومن و  فصن  ود  تفرگ ، ار  يرت  هخاـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
(1) دوش . » لصاح  فیفخت  ناشباذع  رد  دنراد ، تبوطر  هک  اهبوچ  نیا  ات  تسا  دیما  »

ص2307. ج4 ، ملسم ، حیحص  91و 404 ؛ صص ج1 ، يراخب ، حیحص  - 1
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: دننک یم  لقن  نینچ  هریرهوبا  زا  دوخ  حیحص  رد  نابح  نبا  ننس و  رد  یئاسن 

ربمایپ گنر  میداتـسیا . مه  ام  داتـسیا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ میدیـسر . ربق  ود  هب  میتفریم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  اـب 
امش هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يا  : » میتفگ دیزرلیم . شنهاریپ  نیتسآ  هک  ياهنوگ  هب  درک ؛ رییغت  هب  عورش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

یهاـنگ يارب  ناـشیاهربق  رد  رفن  ود  نیا  : » دومرف ار ؟ » يزیچ  هچ  : » میتـفگ دیونـشیمن ؟ » مونـشیم ، نم  ار  هچنآ  : » دوـمرف دوـشیم ؟ » هچ  ار 
اب ار  مدرم  يرگید  درکیمن و  ظفح  شراردا  تاحشرت  زا  ار  دوخ  اهنآ  زا  یکی  : » دومرف یهانگ ؟ » هچ  : » میتفگ دنوشیم . » باذع  کچوک 

ياهخاش يربق  ره  رد  سپس  دنروایب و  امرخ  تخرد  هخاش  ود  ات  داد  روتسد  سپـس  درکیم . » ینیچ  نخـس  نانآ  نیب  دادیم و  رازآ  شنابز 
(1) دوشیم . » هتساک  ناشباذع  زا  دنتسه ، بوطرم  هک  ینامز  ات  : » دومرف دراد ؟ » يرثا  : » میدیسرپ تشاذگ .

یلص  ) ربمایپ هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  لیلد  دسیونیم : تیم ، هارمه  رت  بوچ  کی  نتشاذگ  بابحتسا  ندش  رکذتم  زا  سپ  نیدباع  نبا 
فیفخت ار  راک  نیا  تلع  داهن و  دـندوب ، بذـعم  شناـبحاص  هک  يربق  ود  نورد  ندرک ، مین  ود  زا  سپ  ار  رت  هخاـش  کـی  هلآ ) هیلع و  هللا 

؛ دـباییم شهاک  باذـع  رت  بوچ  ود  نآ  نتفگ  حـیبست  تکرب  هب  ینعی  دومن ؛ نایب  تسا ، رت  بوچ  هک  یماداـم  رفن ، ود  نآ  باذـع  نتفاـی 
زبس ياهفلع  ناهایگ و  ندـنک  تلع ، نیمه  هب  تسا . نآ  رد  یکدـنا  تایح  نوچ  تسا ؛ کـشخ  بوچ  زا  رتلماـک  رت ، بوچ  حـیبست  اریز 

ندنک اب  دراد و  تیم  هک  تسا  یقح  ببـس  هب  تهارک  نیا  دشابن . اهنآ  کلام  یـسک  دشاب و  وردوخ  هک  دـنچره  تسا ؛ هورکم  ناتـسربق 
بوچ تیم ، هارمه  هک  تسا  بحتسم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  لمع  زا  يوریپ  يارب  ثیدح و  نیا  لیلد  هب  دوریم . نیب  زا  اهنآ 

ص663. ج1 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  ص106 ؛ ج3 ، نابح ، نبا  حیحص ، ص106 ؛ ج4 ، یئاسن ، ننس  - 1
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(1) دناهداد . اوتف  تیم  هارمه  لگ  ای  رت  یبوچ  نتشاذگ  بابحتسا  هب  رخأتم  ياهقف  زا  یعمج  لیلد ، نیمه  هب  دوش ؛ هتشاذگ  يرت 

: دسیون یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا 

ماگنه ات  درک  تیـصو  تشادرب و  وگلا  ترـضح ، نآ  لمع  نیا  زا  تسا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هباحـص  زا  هک  بیـصح  نب  هدـیرب 
(2) تسا . نارگید  زا  رتراوازس  يوریپ  هب  وا  دوش و  هداهن  شربق  رد  رت  هخاش  ود  شندرم 

: دنا هتشون  ءالبنلا  مالعا  ریس  رد  یبهذ  يربکلا و  تاقبطلا  رد  دعس  نبا 

هخاش ود  هک  درک  تیصو  یلجع  قروم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هباحص  زا  هیلاعلاوبا  هک  درک  لقن  لوحا  مصاع  زا  هملـس  نب  دامح 
زا یتقو  اما  دوش . هتـشاذگ  شربق  رد  امرخ  بوچ  زا  هخاش  ود  ات  درک  تیـصو  زین  یملـسا  هدـیرب  : » تفگ قروم  دراذـگب . شربق  رد  امرخ 
هب دنتـشاذگ  ربق  رد  ار  وا  هک  ینامز  تفر . اـیند  زا  ناـسارخ  کـیدزن  اریز  یغـالا ؛ لاوج  رد  رگم  دـندرکن ، ادـیپ  اـمرخ  بوچ  تفر ، اـیند 

(3) دنداد . » رارق  شربق  رد  زین  ار  اهبوچ  شهارمه 

: تسا هتشون  ملسم  حیحص  رب  دوخ  حرش  رد  يوون 

لثم هب  وا  تسا . هدرک  تیاور  شربق  رد  رت  بوچ  ود  نتشاذگ  هب  ار  یباحـص  یملـسا  بیـصح  نب  هدیرب  تیـصو  شحیحـص ، رد  يراخب 
(4) تسا . هتسج  كربت  هدش ، عقاو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  هک  يراک  نینچ 

ص415. ج2 ، حالفلا ، یقارم  رب  نیدباع  نبا  هیشاح  ص245 ؛ ج1 ، راتخملا ، ردلا  یلع  راتخملا  در  باتک  رب  نیدباع  نبا  هیشاح  - 1
ص256. ج1 ، يرابلا ، حتف  - 2

ص213. ج4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص117 ؛ ج7 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 3
نیا زین  ص470  ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  رد  یبهذ  ص404 ؛ ج1 ، يراخب ، حیحص  ص202 ؛ ج3 ، ملسم ، حیحـص  یلع  يوونلا  حرـش  - 4

. تسا هدرک  لقن  ار  بلطم 

تیم نفک  رد  نیتدیرج »  » www.Ghaemiyeh.comنتشاذگ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


103 ص :

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ تنـس  دنک ، نینچ  هک  یـسک  تسا و  تنـس  ربق  رد  امرخ  هزات  هخاش  ود  نداهن  هک  دوشیم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
. تسا هتفاترب  ور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تنس  زا  دباترب ، ور  يراک  نینچ  زا  هکنآ  و  هدروآ ، اج  هب  ار  هلآ )
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نایعیش اراصن و  دوهی ، رظن  زا  تما  نیرتهب 

يرترب نایضفار  رب  یگژیو  کی  رد  نایحیـسم  نایدوهی و  کلام ! يا  تفگ : سپـس  : » تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  ینـس ، بصعتم  ملاع  یبعش ،
تما نیرتهب  دش : هدیسرپ  زین  نایحیسم  زا  یسوم . نارای  دنداد : باوج  دنا ؟ یناسک  هچ  امش  تما  نیرتهب  دش : هدیـسرپ  نایدوهی  زا  دنراد .

: دنداد باوج  دنا ؟ یناسک  هچ  امش  تما  نیرتدب  هک  دش  هدیسرپ  نایضفار  زا  یتقو  یـسیع . نویراوح  دنداد : باوج  دنا ؟ یناسک  هچ  امش 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نارای  يارب  ات  دش  رما  نایـضفار  هب  تسا . ریبز  هحلط و  ناشدارم  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نویراوح 

« . دندرک نعل  بس و  ار  نانآ  نایضفار ، یلو  دننک . رافغتسا 

نیا دشاب ، هدرمش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تما  نیرت  یقش  ار  ریبز  هحلط و  هعیش ، )  ) هضفار زا  یسک  دشاب و  هتفگ  تسار  یبعش  رگا 
( ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) متاـخ ربماـیپ  تـما  زا  مدرم  نـیرت  یقـش  اریز  ناـنآ ؛ ياـملع  زا  هـن  تـسا  هدوـب  هـضفار  نـالهاج  ماوـع و  زا  درف 

هعیـش و زا  يدایز  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  لـتاق  يدارم  مجلم  نب  نامحرلادـبع 
: مینکیم هراشا  اهتیاور  نیا  زا  ياهنومن  هب  هک  تسا  هدش  حیرصت  نآ  هب  ینس 
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: دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما زا  نارگید  يربکلا و  ننسلا  رد  یقهیب  كردتسم ، رد  يروباشین  مکاح 

هب دـیآ و  ورف  اجنیا  اجنیا و  رب  يریـشمش  تبرـض  يدوز  هب  : » دومرف هک  مدینـش  رادرک  تسار  يوگتـسار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا 
تما نیا  دارفا  نیرت  یقـش  راـک ، نیا  لـعاف  دریگارف . ار  تنـساحم  دوش و  يراـج  تتروص  رب  نوخ  هک  يروط  درک ؛ هراـشا  شیاـههقیقش 

(1) دوب . » دومث  هفیاط  درف  نیرت  یقش  حلاص ، هقان  هدننک  یپ  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛

: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  : » تفگ هک  دنا  هدرک  لقن  عیبس  نب  هللادبع  زا  نارگید  راّزب و  یمثیه ، یلعیوبا ، لبنح ، نب  دمحا 
»! ؟ تسیچ رظتنم  تما  نیرتیقش  دش . دهاوخ  نیگنر  مرس  نوخ  هب  اهشیر  نیا 

: دومرفیم مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دنکیم  لقن  دراد ، هدیبع  زا  هک  يدنس  هب  شفنصم  رد  هبیش  یبا  نبا 

هتـسخ نم  زا  زین  ناـنآ  مدـش و  هتـسخ  تما  نیا  زا  ایادـخ ! دـناسرب . لـتق  هب  ارم  دـیایب و  هکنیا  زا  هدـش  عناـم  ار  تما  نیرتیقـش  يزیچ  هـچ 
(2) نک . تحار  نم  تسد  زا  ار  ناشیا  نانآ و  تسد  زا  ارم  دناهدش .

هک یطیارـش  زا  ثیدح  نیا  تسا : هتـشون  ثیدح  لیذ  رد  يروباشین  مکاح  ص58 . ج8 ، يربکلا ، ننسلا  ص113 ؛ ج3 ، كردتسملا ، - 1
دقن و ثیدح ، لیذ  رد  زین  یبهذ  دناهدرواین . دوخ  باتک  رد  ار  نآ  یلو  تسا . رادروخرب  دـننادیم  مزال  ربخ  تحـص  رد  ملـسم  يراخب و 

« . تسا نسح  نآ ، دنـس  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  نیا  یناربط  : » دسیون یم  ص137 ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  تسا . هتشونن  يداریا 
. تسا هدمآ  زین  ص106  ج1 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  رد  نینچمه  تیاور  نیا 

زا ریغ  تسا ، حیحـص  شدنـس  دنا و  هدرک  لقن  یلعیوبا  دمحا و  ار  تیاور  نیا  دـیوگ  یم  يو  ص137 . ج9 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  - 2
. تسا هدرک  لقن  ار  بلطم  نیا  ص92 ، ج3 ، شدنسم ، رد  نسح  دنس  اب  زین  رازب  دشابیم . هقث  وا  هک  عیبس  نب  هللادبع 
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: مینک یم  هراشا  ییاه  هنومن  هب  هک  تسا  هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  زین  یعیش  تایاور  رد 

: دنکیم لقن  نینچ  دسر ، یم  هتابن  نب  غبصا  هب  هک  يدنس  اب  قودص  عئارشلا  للع  زا  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  یلماع  رح  خیش 

هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  هک  یلاحرد  دوش ، یم  ناتنـساحم  ندرک  گنر  زا  امـش  عنام  يزیچ  هچ  : » متفگ مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هب 
تسا ینامیپ  دهع و  نیا  دنک . نیگنر  مرـس  نوخ  اب  ار  نآ  تما ، نیا  نیرتیقـش  مرظتنم  : » دومرف ماما  درک . » یم  گنر  ار  شـشیر  زین  هلآ )

(1) تسا . » هداد  ربخ  نآ  زا  ارم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مبیبح  هک 

: دنک یم  لقن  هلئاو  نب  رماع  لیفطلاوبا  زا  شدنس  اب  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

ود ات  ترضح  یلو  دمآ . ترضح  نآ  دزن  يدارم  مجلم  نب  نامحرلادبع  درک . عمج  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  مدرم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما
نآ هب  هدـش ! تما  نیا  نیرتیقـش  عناـم  يزیچ  هچ  : » دوـمرف شندرک  تعیب  ماـگنه  رد  درک . تعیب  وا  اـب  سپـس  درک و  در  ار  وا  راـب ، هس  اـی 

شنساحم رس و  رب  تسد  ترضح  هاگ  نآ  ینکیم . » نیگنر  مرـس  نوخ  زا  ار  منـساحم  نیا  هنیآره  تسوا ، تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخ 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  تفر ، مجلم  نبا  یتقو  تشاذگ .

توملل کمیزایح  ددشا 

نآ نکم ، اپ  هب  عزف  عزج و  گرم  ندمآ  زا  درک ؛ دهاوخ  تاقالم  ار  وت  گرم  هک  نک  مکحم  گرم  اب  ندش  ور  هبور  يارب  ار  تدـنبرمک 
. دنایرگ یم  ار  وت  مه  يزور  دینادنخ ، ار  وت  راگزور  هک  هنوگ  نامه  دنکیم ؛ لوزن  وت  ناتسآ  رد  هک  هاگ 

ص206. ج1 ، عئارشلا ، للع  ص84 ؛ ص401 و ج2 ، ج1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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(1) مینکیم . افتکا  هزادنا  نیمه  هب  ام  تسا و  هدش  یفرعم  يدارم  مجلم  نبا  دارفا ، نیرتیقش  هعیش ، تایاور  رد  لاحره  هب 

، درادـن رابتعا  نانآ  دزن  هک  یـسک  هتفگ  ساسارب  ار  نایعیـش  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  اـما  دوب . ینـس  هعیـش و  ربتعم  تاـیاور  میتفگ  هچنآ 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تما  نیرتهب  هک  دـسرپب  نایـضفار  زا  لاؤس  نیا  ياج  هب  یبعـش  هک  دوبن  رتهب  اـیآ  هکنآ  رگید  درک ؟ موکحم 

؟ دونشب ار  نانآ  خساپ  ات  تسیک 

نیا اب  هتبلا  دـننادیم . ادـخ  قلخ  نیرتهب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  تیب  لـها  نایـضفار ، هک  تسا  نشور  شـسرپ  نیا  خـساپ 
، نایعیـش هیلع  ننـست  لها  تاساسحا  کیرحت  يارب  ور  نیازا  دننک . دراو  یلاکـشا  نعط و  هعیـش  رب  دـنناوت  یمن  شنارای  یبعـش و  خـساپ ،
هب سپـس  دندنبیم و  غورد  ام  رب  هک  یهورگ  زا  مینکیم  تیاکـش  دنوادخ  هب  دـسرب . شاهتـساوخ  هب  ات  دـنکیم  حرطم  هنوگ  نآ  ار  شلاؤس 

. دننادیم موکحم  ار  ام  دننکیم و  لالدتسا  ام  هیلع  غورد  نامه  هلیسو 

ص)  ) ربمایپ باحصا  هرابرد  هعیش  داقتعا 

هک دنا  هیوشح  دننام  هن  دوشیمن ؛ هدید  یطیرفت  طارفا و  نآ ، رد  تسا و  لدتعم  ص )  ) ادخ ربمایپ  نارای  باحـصا و  هرابرد  نایعیـش  داقتعا 
نامه دننادیم ؛ هورگ  هس  ار  هباحص  نایعیش ، هکلب  دنرادنپ . یم  رفاک  ار  همه  هک  فیاوط  یخرب  دننام  هن  دنناد و  یم  لداع  ار  هباحـص  همه 

: تسا هدرک  هتسد  هس  ار  نانآ  نآرق ، هک  هنوگ 

: تسا هتفگ  انث  حدم و  ار  نانآ  شباتک  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  هباحص ، زا  لوا  هورگ  . 1

ص11. ج1 ، دیفم ، داشرا  - 1
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اَهَتْحَت يرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهللا  َیِـضر  ٍناـسْحِِإب  ْمُهوـُعَبَّتا  َنیذَّلا  َو  ِراـْصنَْألا  َو  َنیرِجاـهُْملا  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوـُِقباَّسلا  َو 
(100 هبوت :  ) ُمیظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهیف  َنیِدلاخ  ُراْهنَْألا 

وا زا  زین ]  ] نانآ تسا و  دونـشخ  نانآ  زا  دـنوادخ  دـندرک ، يوریپ  نانآ  زا  یکین  هب  هک  یناـسک  راـصنا و  رجاـهم و  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ 
نیا دنام و  دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  شناتخرد  ياپ  زا  اهرهن  هک  هتخاس  هدامآ  نانآ  يارب  یتشهب  ياه  غاب  دـندش و  دونـشخ 

. گرزب يزوریپ  يراگتسر و  تسا 

يوریپ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  زا  هک  دـنا  ناسحا  هب  ناـعبات  راـصنا و  رجاـهم و  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ  باحـصا ، زا  هورگ  نیا 
نارفاک نییآ  مالک و  دنداد و  يرترب  ار  ادخ  نییآ  مالک و  دندومن و  داهج  ترضح  نآ  اب  هارمه  ادخ و  هار  رد  ناشلام  ناج و  اب  دندرک و 

. دندیشک ریز  هب  ار 

ناشیارب میدنبیاپ و  نانآ  یتسود  تیالو و  هب  نیاربانب  تسا . هداد  تشهب  هدـعو  نانآ  هب  و  یـضار ، هورگ  نیا  زا  دـنوادخ  هک  میدـقتعم  ام 
دیاش هک  یناهانگ  رد  نانمؤم  هک  تسین  زیاج  ور  نیازا  دنوش . ادخ  ترفغم  تمحر و  لومشم  و  فعاضم ، نانآ  شاداپ  هک  مینک  یم  اعد 

. دنوش نانآ  تبیغ  بکترم  ای  دننک  دای  تمذم  يدب و  هب  تسا ، هدز  رس  باحصا )  ) نانآ زا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  دای  نانآ  زا  نآرق  رد  لوا  هورگ  لابند  هب  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  هباحص  زا  مود  هورگ  . 2

یلِإ َنوُّدَُری  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  ْمُُهبِّذَُعنَـس  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ـال  ِقاـفِّنلا  یَلَع  اوُدَرَم  ِهَنیدَْـملا  ِلـْهَأ  ْنِم  َو  َنوُِقفاـنُم  ِبارْعَأـْلا  َنِم  ْمَُکلْوَح  ْنَّمِم  َو  ) 
(101: هبوت  ( ) ٍمیظَع ٍباذَع 

لها زا  دنا و  قفانم  یعمج  دنتسه ، امش  فارطا  هک  نیشن  هداب  بارعا  نایم ]  ] زا و 
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یم تازاجم  راب  ود  ار  اهنآ  يدوز  هب  میسانش . یم  ار  اهنآ  ام  یلو  یـسانش ، یمن  ار  اهنآ  وت  دندنبیاپ . قافن  هب  تخـس  یهورگ  زین ]  ] هنیدم
. دنوشیم هداتسرف  تمایق ] رد   ] یگرزب تازاجم  يوس  هب  سپس  مینک .

ناناملـسم يارب  راوگان  ياهدماشیپ  رظتنم  دندروآ و  يور  گنرین  هب  مالـسا  يدوبان  يارب  هک  دـنا  یناقفانم  ربمایپ ، باحـصا  زا  هورگ  نیا 
. دندرکیم هئطوت  ناناملسم  هیلع  دندوب و  نامیپمه  ناکرشم ، اراصن و  دوهی و  اب  نانآ  دندوب .

زا ام  تسا . هدرک  حیرـصت  نآ  هب  میرک  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دنوش ؛ یم  باذع  منهج  نییاپ  تاقبط  رد  دنرفاک و  هورگ  نیا  ام ، داقتعا  هب 
لعج لیاضف  بقانم و  ناشیارب  دننک و  دادملق  هباحـص  زا  ار  نانآ  نارگید ، هک  دـنچره  مییوجیم ؛ يرازیب  تئارب و  ترخآ ، ایند و  رد  اهنآ 

. درادن شزرا  یسگم  لاب  هزادنا  هب  ام  دزن  یلعج ، بقانم  نیا  اریز  دننک ؛

هراشا اهنآ  زا  یکی  هب  اجنیا  رد  هک  دـناهدوب  قفاـنم  ربماـیپ ، باحـصا  زا  یخرب  دـنک  یم  تلـالد  هک  تسا  هدیـسر  اـم  هب  یناوارف  تاـیاور 
: دومرف ربمایپ  هک  دننکیم  لقن  هفیذح ، هب  ناشدنس  اب  نارگید ، جاجح و  نب  ملسم  مینکیم :

در ینزوس  خاروس  زا  دـناوتب  يرتـش  هکنیا  رگم  دـنور ، یمن  تشهب  هب  ناـنآ  زا  رفن  تشه  هک  دراد  دوجو  قفاـنم  هدزاود  نم  باحـصا  رد 
رفن راهچ  هرابرد  هک  تسین  مدای  دـنک . كاله  ار  نانآ  ات  دـنوش  التبم  نیکرچ  یلمد  یناطرـس و  یـضرم  هب  ایند  رد  ناـنآ  رفن  تشه  دوش .

(1) درک . لقن  یبلطم  هچ  هبعش  رگید ،

: تسا هدرک  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  هباحص  زا  موس  هورگ  . 3

ص2143. ج4 ، ملسم ، حیحص  - 1
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(102 هبوت :  ( ) ٌمیحَر ٌروُفَغ  َهللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهللا  -ي  َسَع ًائِّیَس  َرَخآ  َو  ًاِحلاص  ًالَمَعاوُطَلَخ  ْمِِهبُونُِذب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآَو  ) 

. دریذپب ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  هک  دوریم  دیما  دنا . هتخیمآ  مه  هب  ار  دب  بوخ و  راک  دناهدرک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  رگید ، یهورگ  و 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  نیقی ، هب 

هرمز رد  هک  تسا  هدوبن  ياهنوگ  هب  ناشکین  ياهراک  یلو  دـنا ، هدرک  طولخم  تشز  رادرک  اب  ار  ناشحلاص  لامعا  هک  دـنا  یناسک  ناـنیا 
رارق مود  هورگ  هرمز  رد  ار  نانآ  دوش و  ناـنآ  طاـطحنا  ببـس  هک  تسا  هدوبن  ياهزادـنا  هب  زین  ناشتـشز  لاـمعا  دـنریگ و  رارق  لوا  هورگ 

. دهد

ناـنچ هورگ  نیا  اـم ، داـقتعا  هب  دـنادرگ . ناـشلاح  لـماش  ار  شترفغم  هبوت و  دـنوادخ  هک  میراودـیما  مینکیم و  اـعد  هورگ ، نیا  يارب  اـم 
، نآ هب  ندیـسر  هک  دنـشاب  هدیـسر  ادخ  دزن  یماقم  تلزنم و  هب  ای  دنک ، رود  یـشهوکن  تمذم و  هنوگره  زا  ار  نانآ  هک  دـنرادن  یتسادـق 

. دشاب هتشادن  ناکما  نارگید  يارب 

تسا هاگآان  لهاج و  ای  دهد ، تبسن  نانآ  هب  يرگید  زیچ  یسکره  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هباحص  هرابرد  هعیـش  داقتعا  نیا ،
يداقتعا ياه  باتک  رد  لاحره ، هب  ددنبیم . ارتفا  هعیش  رب  هک  تسا  یفاب  غورد  ای  دیوگ ، یم  نخـس  تقد  قیقحت و  نودب  شلوق  لقن  رد  و 

هراشا يوسوم  نیدلا  فرش  نیـسحلادبع  دیـس  نخـس  هب  هنومن  يارب  نونکا  تسا . هدش  حیرـصت  دش ، هتفگ  هباحـص  هرابرد  هچنآ  هب  هعیش 
: مینکیم

ننـست لها  رتشیب  دننام  نانآ  هرابرد  هکنیا  نودـب  دـباییم ؛ لداعتم  یهاگدـید  ار  نآ  دـشاب ، هاگآ  هباحـص  هرابرد  ام  هاگدـید  زا  هک  یـسک 
نایلاغ و دننام  ای  تسا  لداع  دشاب ، هدینش  ار  شنانخس  ای  هدید  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  یسکره  مییوگب  مینک و  طارفا 
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. میشاب هتشاد  داقتعا  ناشرفک  هب  هیلماک 

نیب رد  مینادـیمن . هابتـشا  اطخ و  زا  ندوب  موصعم  ببـس  ار  ندوب  یباحـص  اهنت  اما  مینادـیم ، گرزب  یتلیـضف  ار  ندوب  یباحـص  ام  دـنچره 
. تسه نانآ  نیب  قفانم  رگمتس و  دارفا  هک  روط  نامه  دنراد ؛ دوجو  يدنمشناد  گرزب و  لداع ، ياهناسنا  اهناملسم ، رگید  دننام  هباحص ،

ینمـشد هب  مالـسلا ) هیلع   ) ادـخ ربماـیپ  نیـشناج  یـصو و  اـب  هک  یناـسک  يارب  یلو  میرادـیم . تسود  ترخآ  اـیند و  رد  ار  لوا  هورگ  اـم 
نز رسپ  نایفـسوبا و  رـسپ  هیواعم  راوخرگج ، دنه  رـسپ  دننام  دندش ، گرزب  ناهانگ  بکترم  هک  يدارفا  دندیروش و  وا  هیلع  دنتـساخرب و 

شزرا و چیه  نانآ ، دـننام  هاطرا (2)و  نب  فرـسُم  هبقُع ، نبدیلو  یبآ ، مشچ  نز  رـسپ  مکح (1)و  نب  ناورم  صاـع و  نب  ورمع  هراکدـب ،
(3) دوش . نشور  ناشلاح  ات  مینکیم  فقوت  زین  دنا  لاحلا  لوهجم  هک  ياهباحص  هرابرد  مینادیمن . ربتعم  ار  ناشثیدح  میتسین و  لئاق  یماقم 

« . دننکیم ینمشد  نانآ  اب  نایعیش  یلو  میرادب ؛ تسود  ار  ریبز  هحلط و  هک  دناهداد  روتسد  ام  هب  : » دیوگیم یبعش  نینچمه 

: تسا لطاب  تلع  ود  هب  زین  وا  راتفگ  نیا 

یتسود هب  هک  میتفاین  هناگراهچ ، ننس  رد  هن  ملسم و  يراخب و  حیحـص  رد  هن  ننـست ، لها  ياهباتک  رد  حیحـص  دنـس  اب  ار  یتیاور  ام  ًالوا :
. دندرک یم  لقن  دنتشاد ، یثیدح  رگا  نیقی  هب  دشاب . هداد  روتسد  ریبز  هحلط و 

( مجرتم . ) دومن دیعبت  هنیدم  زا  درک و  نعل  ار  شردپ  وا و  ادخ ، ربمایپ  - 1
هنیدـم هب  دـیزی  روتـسد  هب  تخیر و  نیمز  رب  قحان  هب  ار  ناناملـسم  زا  يرایـسب  نوخ  هکنیا  تلع  هب  یلو  تسا . هاطرا  نب  ملـسم  شمان  - 2

( مجرتم . ) دش فورعم  فرسم  هب  درک ، حابم  شنایرکشل  رب  ار  مدرم  لام  نوخ و  زور  هس  درک و  هلمح 
14و 15. صص هللاراج ، لئاسم  هبوجأ  - 3
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زواجتم و یغاب ، دنک ، اپرب  گنج  ترضح  نآ  دض  دنک و  جورخ  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما رب  یسکره  هک  تسا  دقتعم  هیماما  هعیش  ًایناث :
ادخ لوسر  اب  ینمشد  گنج و  مکح  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما اب  ندیگنج  ینمشد و  اریز  دیآیم ؛ رامش  هب  وا  لوسر  ادخ و  اب  براحم 
ادخ لوسر  درک ؛ هجوت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  راکشآ  حیرص و  نانخـس  هب  ناوت  یم  هراب  نیا  رد  تسا . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

، دنک گنج  امش  اب  هک  یسک  اب  نم  : » دومرف درک و  باطخ  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف ، نانمؤمریما ، هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
(1) محلص . » رد  دشاب ، حلص  رد  امش  اب  هک  یسک  اب  مگنج و  رد 

نمـشد وت  اب  ناقفانم  اهنت  دـنراد و  تسود  ار  وت  نمؤم  ياهناسنا  طـقف  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ 
(2) دنشابیم . »

(3) تسا . » هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یسکره  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

نم هب  دنک ، تناها  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  هک  یسک  : » دومرف رگید  ینایب  رد  ربمایپ 

ص1008؛ ج2 ، نآمظلا ، دراوم  ، 149 ج3 ، يروباشین ، مکاح  كردتـسم  ص52 ؛ ج1 ، هجام ، نبا  ننـس  ص698 ؛ ج5 ، يذمرت ، ننـس  - 1
. تسا هدرکن  يدقن  نآ  هب  تبسن  زین  یبهذ  و  هدرمش ، نسح  يروباشین  مکاح  ار  ثیدح  نیا  ص434 . ج15 ، نابح ، نبا  حیحص 

ننس ص42 ؛ ج1 ، هجام ، نبا  ننس  دشاب . یم  نسح  حیحص و  ثیدح ، نیا  دسیونیم : نآ  لیذ  رد  يذمرت  ص643 ، ج5 ، يذمرت ، ننس  - 2
و 137 و ج6،  47 صص ج5 ، يربکلا ، ننسلا  ص293 ؛ 95و 128و ج6 ، ، 84 صص ج1 ، لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  ص490 ؛ ج8 ، یئاسن ،

لاجر تسا و  هدرک  تیاور  طسوالا  رد  ار  ثیدح  نیا  یناربط  : » تسا هتـشون  نآ  لیذ  رد  یمثیه  ص133 . ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص536 ؛
ثیداحا هلـسلس  یئاسن و  حیحـص  تایاور  هلمج  رد  روط  نیمه  و  هدرمـش ، حیحـص  هجام  نبا  ننـس  رد  ار  نآ  یناـبلا  دـنا . » هقث  نآ  دـنس 

. تسا هدمآ  مقر 1720  هب  حیحص 
نب دمحا  دـیازفایم : یمثیه  ص129 . ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص483 ؛ ج3 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ص365 ؛ ج15 ، نابح ، نبا  حیحـص  - 3

، هبیـش نبا  فنـصملا ، دـنا . هقث  لبنح  نب  دـمحا  تیاور  نایوار  رترـصتخم . وا  زا  رازب  دـنا و  هدرک  لقن  راصتخا  هب  ار  نآ  یناربط ، لبنح و 
ص374. ج6 ،
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(1) تسا . » هدرک  تناها  ادخ  هب  نم ، هب  هدننک  تناها  و  هدرک ، تناها 

ینمشد نم  اب  وا  نمشد  و  هتشاد ، تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یسک  : » دومرف يرگید  نخس  رد  ترضح  نینچمه 
(2) تسا . » هدرک 

یلص  ) ربمایپ نمشد  مالسلا ، ) هیلع   ) یلع نمشد  ایآ  دیوگیم ؟ هچ  دشاب  فصنم  هک  یسک  تایاور ، نیا  ندینش  ندید و  زا  سپ  یتسار  هب 
نمـشد هک  یناقـساف  هورگ  زا  ای  دنراد ، تسود  ار  وا  شلوسر  ادـخ و  هک  تسا  ینانمؤم  هرمز  رد  يدرف  نینچ  ایآ  تسین ؟ هلآ ) هیلع و  هللا 

؟ دنشابیم هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) وا لوسر  ادخ و 

زا يرذع  چیه  دننادیم و  بیصنیب  مالـسا  زا  ار  وا  دنک ، تناها  نامثع  ای  رمع  ای  رکبوبا  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  زیگنا  تفگـش  روما  زا 
( مالـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  هب  هک  یناسک  یلو  دـننکیمن . انتعا  شلاوقا  هب  دـننک و  یم  در  ار  شتاـیاور  دـنریذپ ، یمن  وا 
هب هکلب  دـننکیم ، لقن  ناشحاحـص  رد  دـنناد و  یم  ربتعم  ار  نانآ  ثیداحا  اهنت  هن  دـننکیم ، ینمـشد  ترـضح  نآ  اـب  دـنیامن و  یم  تناـها 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياههتفگ  فالخ  هک  دناهدرک  دای  دنگوس  نانیا  ییوگ  دننکیم . قیثوت  ار  اهنآ  دنیامن و  یم  لمع  ناشتایاور 
. دننک یتسود  نانآ  اب  مالسلا ، ) هیلع   ) یلع نانمشد  اب  ینمشد  ياج  هب  دننک و  لمع 

: مینکیم هراشا  هراب  نیا  رد  ننست  لها  ياملع  نانخس  زا  یخرب  هب  اعدا ، نیا  تابثا  يارب 

: دیوگیم نیعم » نب  ییحی  »

هک یسک  و   » هلمج وا  تسا . نسح  نآ  دانـسا  و  هدرک ، تیاور  یناربط  ار  ثیدح  نیا  دیازفا : یم  یمثیه  ص133 . ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
. تسا هدوزفا  ار  هدرک » ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمشد  نم  اب 

ص133. ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  - 2
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. دوش یمن  هتشون  وا  ثیدح  تسا و  نوعلم  قساف و  لاجد ، دهدب ، مانشد  مالسلا ) هیلع   ) ربمایپ باحـصا  زا  یکی  ای  نامثع  هب  هک  یـسک  ره 
(1) داب . وا  رب  مدرم  همه  هکئالم و  ادخ و  تنعل 

سیرداوبا نامیلـس  نب  دیلت  ، » دارفا نیا  هلمج  زا  دـناهدرک . فیعـضت  دـنا ، هتفرگ  هدرخ  نامثع  رب  هک  ار  نایوار  زا  یتعامج  لیلد  نیمه  هب 
: تسا هتشون  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  یفوک » یبراحم 

تشپ رب  دادیم . مانشد  نامثع  هب  هک  تسا  ییوگغورد  : » تفگ نیعم  نبا  منیبیمن . » یلاکشا  وا  رد  تسا و  هعیش  وا  : » تفگ لبنح  نب  دمحا 
دووادوبا تسکـش . » شیاهاپ  هک  دـنتخادنا  نییاپ  هب  يدـنلب  زا  ار  وا  نامثع  نارکون  دالوا  زا  یخرب  داد . مانـشد  نامثع  هب  تسـشن و  یماـب 

(2) تسا . » فیعض  : » تفگ یئاسن  و  تسا » ثیبخ  وا  دادیم . مانشد  رمع  رکبوبا و  هب  تسا و  یضفار  دیلت  : » تفگ

(3) دادیم . » مانشد  نامثع  هب  دوب و  باذک  نامیلس ، نب  دیلت  : » تسا هتفگ  نیعم  نب  ییحی 

نامثع هب  هک  دـنک  یم  یفرعم  شزراـیب  فیعـض و  دـب ، يدرم  ار  وا  نیعم ، نب  ییحی  هک  تسا  باـبخ » نب  سنوی   » دارفا نیا  زا  رگید  یکی 
(4) دنک . یم  یفرعم  نزارتفا  باذک و  ار  وا  يدعس ، تسنادیم و  فیعض  ار  وا  یئاسن  دادیم . مانشد 

ص447. بیذهتلا ج1 ، بیذهت  ص322 ؛ ج4 ، لامکلا ، بیذهت  ص284 ؛ ج2 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  - 1
ص77. ج2 ، لادتعالا ، نازیم  - 2

ص284. ج2 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  - 3

ص516. ج8 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  - 4
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: دسیونیم لماکلا  باتک  رد  يدع  نبا  هک  تسا  یفوک »  ییالَم  لیئارساوبا  قاحسا  یبا  نب  لیعامسا  دارفا « ، نیا  زا  یکی 

متاـحوبا درکیم . ریفکت  ار  ناـمثع  هک  تسا  یناـیلاغ  هـلمج  زا  تـشاد و  ار  ناـمثع  ضغب  هـک  دوـب  ياهعیـش  وا  دـناهدرک . فیعـضت  ار  وا 
رد هک  تسا  ییوگتـسار  : » تفگ هعرزوبا  دراد . » یتاهابتـشا  اما  تسا ، ثیدحلا  حیحـص  دنچره  دوشیمن . جاجتحا  شثیدح  هب  : » دـیوگیم

قثوم وا  : » تفگ هرم  درمش . » فیعـض  ار  وا  نیعم  نبا  درک و  كرت  ار  وا  تیاور  يدهم  نبا  : » تفگ يراخب  دوب . » یلاغ  شداقتعا  يأر و 
نامثع هب  مانـشد  وا  زا  : » تفگ دسا  نب  زهب  دوبن . » غورد  لها  وا  : » دیوگیم سالف  دنـسیونیمن . » ار  شتایاور  ثیدح ، باحـصا  یلو  تسا .

(1) دش . » هتشک  رفاک  نامثع  هک  تفگ  یم  وا  مدینش . ار 

ار ناشثیداحا  هدرک و  قیثوت  دنا ، هدرک  یم  نعل  ار  ترـضح  نآ  هدیزرو و  ینمـشد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما اب  هک  ار  یناسک  لباقم ، رد 
. دنا هتسناد  ربتعم 

یطویس و یبهذ و  درکیم و  نعل  ار  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما ماش ، حبـص و  ره  هک  تسا  یبحر » نامثعوبا  نامثع  نب  زیرح  ، » هورگ نیا  زا 
رد هجاـم  نبا  یئاـسن  دووادوـبا ، يذـمرت ، و  شحیحـص ، رد  يراـخب  یتـح  (2) دناهدرمــش . ثیدــح  ناـظفاح  زا  ار  وا  یلبنح  داـمع  نـبا 

. دناهدرک تیاور  وا  زا  ناشیاهباتک 

، نیعم نبا  تسین . » زیرح  زا  رتتباث  یـسک  ماـش ، رد  تسا و  ناـنیمطا  دروم  هقث و  وا  : » تفگ هک  دندیـسرپ  وا  هب  عجار  لـبنح ، نب  دـمحا  زا 
قیثوت ار  وا  ناطق  يدع و  نبا  متاحوبا ، یلجع ، ناسغ ، نب  لضفم  ییحی ، نب  دمحا  میحد ،

ص326. ج7 ، لادتعالا ، نازیم  - 1
ص257. ج1 ، بهذلا ، تارذش  ص78 ؛ ظافحلا ، تاقبط  ص79 ؛ ج7 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص176 ؛ ج1 ، ظافحلا ، هرکذت  - 2
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( مالـسلا هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  زا  يو  دندرکیم . قیثوت  ار  وا  میدرک  كرد  هک  ار  خـیاشم  زا  یـسکره  ام  : » تفگ ینیدـم  نبا  دـنا . هدرک 
ار مالسلا ) هیلع   ) یلع هبترم ، داتفه  ماش  ره  رد  هبترم و  داتفه  حبص  ره  رد  يو  : » تشون نابح  نبا  دادیم . » مانشد  وا  هب  درکیم و  ییوجبیع 

(1) درک . » یم  نعل 

دوجو ناشفعـض  رب  یلیلد  چـیه  هک  ار  یناسک  دـننکیم و  قیثوت  تسین ، زیاج  شقیثوت  هک  ار  یـسک  هنوگچ  هک  ینیبیم  زیزع ! هدـنناوخ  يا 
سوه و اوه و  هب  دـندومن و  اـهر  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ حیحـص  ثیداـحا  ناـنآ  هک  تسا  نیا  تلع  دـننکیم . فیعـضت  درادـن ،

. دندرک لمع  ناشدوخ  ياجیب  تابصعت 

ص568. ج 5 ، لامکلا ، بیذهت  ص475 ؛ ج1 ، لالدتعالا ، نازیم  ص207 ؛ ج2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ك : ر . - 1
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هعیش هرابرد  تنس  لها  ناملاع  هاگدید 

هدـنکارپ ناشیارآ  ریز و  هب  ناشمچرپ  دودرم ، ناشتوعد  دوب . دـهاوخ  مکاح  اـهنآ  رب  ینمـشد  ریـشمش  تماـیق  زور  اـت  : » دـیوگ یم  یبعش 
یگنج شتآ  ناـمز  ره  « ؛ ) َنیدِـسْفُْملا ُّبُِحی  ـال  ُهللا  َو  ًاداـسَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو  ُهللا  اَـهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاراـن  اوُدَـقْوَأ  اـمَّلُک  : ) دوب دـهاوخ 

: هدئام « . ) درادن تسود  ار  نادسفم  دـنوادخ ، دـننک و  یم  شالت  نیمز  رد  داسف  يارب  اهنآ  تخاس و  شوماخ  ار  نآ  دـنوادخ  دـنتخورفا ،
(64

، تالمج نیا  اب  وا  دننادیم . لالح  ار  یناملسم  ره  نوخ  نایدوهی  دننامه  هک  درک  مهتم  ار  نایعیش  غورد  هب  زین  شایلبق  ياههوای  رد  یبعش 
نابز رب  نیتداهش  هک  ناناملـسم  زا  ياهفیاط  نوخ  مه  نآ  درامـشیم . حابم  ار  نانآ  نوخ  دنک و  یم  کیرحت  نایـضفار  نتـشک  هب  ار  مدرم 

. دش راتفرگ  نآ  هب  شدوخ  نونکا  دز ، هعیش  هب  یبعش  هک  ار  یتمهت  يرآ ، دننک . یم  لمع  نید  رئاعش  هب  دنراد و 

گرزب ياملع  ياوتف  حیرصت و  فالخ  رب  ینخس  تسا ، زیاج  نانآ  نتشک  لیلد ، نیا  هب  دنتسین و  ناملسم  نایعیـش ، هک  دیوگب  یبعـش  رگا 
هنسلا لها  داقتعا  لوصا  حرش  باتک  رد  ییاکلال » . » نانآ ریغ  ای  دشاب  یضفار  هاوخ  دننادیمن ؛ زیاج  ار  هلبق  لها  ریفکت  هک  تسا  تنس  لها 

نب دمحم  هب  هک  يدنس  اب 
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118 ص :

: دسیونیم دراد ، يراخب  حیحص  فلؤم  يراخب ، لیعامسا 

زا 46 شیب  رد  ار  رـصم  ماش و  دادـغب ، طساو ، هرـصب ، هفوک ، هنیدـم ، هکم ، زاجح ، ياملع  زا  ثدـحم  دنمـشناد و  رازه  زا  شیب  تفگ : وا 
دنوادخ اریز  دننک ؛ ریفکت  هانگ  باکترا  ببـس  هب  ار  هلبق  لها  زا  يدحا  هک  مدیدن  ار  مادک  چیه  مدرک . . . تاقالم  ررکم  رد  ررکمو  لاس 

ار نآ  زا  رتمک  دشخب و  یمن  ار  وا  هب  كرـش  زگره ]  ] دنوادخ « ؛ )  ُءاشَی ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهللا ال  َّنِإ  دومرف ( :
(48 ءاسن : « . ) دشخب یم  دنادب ] هتسیاش  و   ] دهاوخب سک  ره  يارب 

ياملع هچنآ  و  نید ، لوصا  رد  تنـس  لها  بهاذـم  هرابرد  هعرزوبا  مردـپ و  زا  هک  دـنکیم  لقن  وا  زا  دراد  متاـحوبا  هب  هک  يدنـس  اـب  يو 
: دنتفگ ود  ره  مدیسرپ . دندقتعم ، نآ  هب  دنراد و  رظن  قافتا  نآ  رب  فلتخم  ياهرهش 

مالک نآرق ، دوشیم . دایز  مک و  تسا و  لمع  لوق و  نامیا ، هک  دوب  نیا  ناشبهذـم  میدـید و  ار  نمی  ماش و  قارع ، زاجح ، نادنمـشناد  اـم 
راذـگاو ادـخ  هب  ار  ناشرارـسا  مینک و  یمن  ریفکت  هانگ ، باـکترا  ببـس  هب  ار  هلبق  لـها  تسا و . . . قولخمریغ  تاـهج  عیمج  رد  ادـخ و 

(1) مینکیم .

: تسا هتشون  هنابا  باتک  رد  يرعشا  نسحلاوبا 

تقرس و انز ، دننام  یهانگ  ببـس  هب  ار  هلبق  لها  زا  يدرف  چیه  هک  تسا  نیا  دننادیم ، رفاک  ار  هریبک  بکترم  هک  جراوخ  فالخرب  ام  نید 
. مینکن ریفکت  درامشن ، لالح  ار  راک  نآ  هک  یمادام  رمخ ، برش 

دننام یهانگ  ببـس  هب  ار  هلبق  لها  زا  يدرف  چیه  : » دسیون یم  تنـس  لها  هدـیقع  نایب  رد  نییمالـسالا  تالاقم  باتک  رد  نینچمه  يرعـشا 
« . مینکیمن ریفکت  دنراد ، نامیا  ناشنید  هب  هک  یمادام  هریبک ، ناهانگ  رگید  ای  تقرس  انز ،

195و 196. صص ج 1 ، هنسلا ، لها  داقتعا  لوصا  حرش  - 1
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119 ص :

: دسیون یم  تنس  لها  دیاقع  حیضوت  رد  هدیقعلا ، باتک  رد  زین  لبنح  نب  دمحا 

هطساو هب  ار  وا  مینکن و  ریفکت  شلمع  ببس  هب  ار  ناناملـسم  زا  یـسک  میراد ، هاگن  هلبق  لها  زا  ار  دوخ  نابز  هک  تسا  نیا  ام  تاداقتعا  زا 
(1) مینادن . جراخ  مالسا  زا  شلمع 

: تسا هتشون  هیطساولا  هدیقعلا  باتک  رد  هیمیت  نبا 

لها جراوخ ، فالخرب  ننـست ، لها  لمع . . . . لوق و  زا  تسا  ترابع  نامیا ، نید و  هک  تسا  نیا  تعاـمج  تنـس و  لـها  لوصا  زا  یکی 
هنوگ نامه  تسا ؛ یقاب  یصاعم  باکترا  دوجو  اب  ینامیا  توخا  هکلب  دننادیمن . مالسا  زا  جراخ  هریبک ، ناهانگ  باکترا  ببـس  هب  ار  هلبق 
يزیچ دوخ ، ینید ]  ] ردارب يوس  زا  یـسک  رگا  سپ  « ؛  ِفوُْرعَْملِاب ٌعابِّتاَف  ٌءْیَـش  ِهیخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  دومرف : صاصق  هیآ  رد  دنوادخ  هک 

ار هدننک  تخادرپ  طیارـش  و   ] دنک يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا  دیاب  لوتقم ] یلو  دوش ، اهبنوخ  هب  لیدبت  صاصق  مکح  و   ] دوش هدیـشخب  وا  هب 
(178 هرقب : [« . ) تسا هدش  ریبعت  ردارب  هب  لتاق  زا  هیآ ، نیا  رد  [ ] دریگب رظن  رد 

، دـنزادرپ گنج  عازن و  هب  مه  اب  ناـنمؤم  زا  هورگ  ود  رگا  « ؛  اـمُهَْنَیب اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ِناـتَِفئاط  ْنِإ  َو  دومرف : زین  رگید  هیآ  رد 
(2) ( 9 تارجح : [« . ) تسا هتسناد  نمؤم  ار  هورگ  ود  زین  هیآ  نیا  . ] دیهد یتشآ  ار  اهنآ 

: تسا هدمآ  هیمهجلا  سیبلت  نایب  باتک  رد 

جراوخ فالخرب  مینکن . مهتم  رفک  هب  تقرس ، رمخ و  برش  انز ، دننام  یناهانگ  ببـس  هب  ار  هلبق  لها  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا 
. دناهداد رارق  دوخ  نید  ار  هانگ  بکترم  ِریفکت  هک 

ص76. ج2 ، هدیقعلا ، - 1
ص162. هیطساولا ، هدیقعلا  حرش  - 2
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120 ص :

: میناوخ یم  نینچ  باتک  نیا  زا  يرگید  ياج  رد 

وا ریغ  یخرک و  زا  يزار  درکن و  ریفکت  ار  هلبق  لها  زا  يدرف  چـیه  هفینحوبا  : » تسا هتـشون  یقتنملا  باتک  رد  رـصتخملا  بحاـص  مکاـح 
(1) تسا . » هدرک  تیاکح  ار  داقتعا  نیمه 

(2) مینکیمن . » ریفکت  درامشن ، لالح  ار  نآ  هک  یمادام  شهانگ ، ببس  هب  ار  هلبق  لها  زا  کی  چیه  ام  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يواحط 

: تسا هتشون  نینچ  داقتعالا  هعمل  باتک  رد  یسدقم  همادق  نبا 

ای تشهب  لها  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  هک  ار  ینانآ  رگم  میرادـن ، مزج  منهج ، ای  تشهب  هب  هلبق  لها  زا  کـی  چـیه  دورو  هب  اـم 
هب ار  هلبق  لها  زا  کی  چیه  میناسرت و  ناراکهانگ  تبقاع  زا  میراد و  یبوخ  دـیما  هلبق ، لها  زا  ناراکوکین  يارب  تسا . هدرک  یفرعم  منهج 

(3) مینادیمن . جراخ  مالسا  زا  شلمع  ببس  هب  ار  وا  مینک و  یمن  ریفکت  دنا ، هدش  بکترم  هک  یهانگ  ببس 

هـس هب  اجنیا  رد  هک  تسا  ناناملـسم  ریفکت  زاوج  مدـع  شدافم  هک  دـنکیم  لقن  ار  یتاـیاور  يرتفملا  بذـک  نییبت  باـتک  رد  رکاـسع  نبا 
: مینکیم هراشا  تیاور 

مهتم كرـش  هب  ارم  هک  مراد  ياـهیاسمه  : » تفگ رمع  نب  هللادـبع  هب  يدرم  هک  دـنکیم  لـقن  عفاـن  زا  دوخ  دنـس  اـب  ار  یتیاور  رکاـسع  نبا 
« . یشاب هدرک  بیذکت  ار  وا  ات  هللا  الا  هلا  ال  : » وگب تفگ : وا  هب  هللادبع  دنکیم . »

نب هللادبع  دزن  هک  دنکیم  لقن  یجرعا » بیبش  نبراوس   » زا رکاسع  نبا 

381و423. صص ج1 ، هیمهجلا ، سیبلت  نایب  - 1
ص320. هیواحطلا ، هدیقعلا  - 2

.148 - 144 صص داقتعالا ، هعمل  - 3
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121 ص :

« یتفگن هللا  الا  هلا  ارچ ال  : » تفگ رمع  نبا  دننکیم . » مهتم  رفک  كرش و  هب  ار  ام  یماوقا  : » تفگ دمآ و  وا  شیپ  يدرم  مدوب . هتـسشن  رمع 
. دندرک دنلب  هللا  الا  هلا  هب ال  ار  دوخ  يادص  دندوب ، هناخ  نآ  رد  هک  یناسک   ؟

هدیزگ تنوکـس  هکم  رهفونب »  » هلحم رد  يراصنا  هللادبع  نبرباج  یتقو  هک  دـنک  یم  لقن  نایفـسوبا  زا  شمعا  زا  دوخ  دنـس  هب  رکاسع  نبا 
یتبسن نینچ  زا  مربیم و  هانپ  ادخ  هب  : » تفگ دیدرمشیم ؟ » كرشم  ار  هلبق  لها  زا  یسک  امش  ایآ  : » دیسرپ وا  زا  يدرم  میتفر . وا  دزن  هب  دوب ،

« . هن : » تفگ رباج  دیتسناد ؟ » یم  رفاک  ار  یسک  ایآ  : » دیسرپ وا  زا  هرابود  دیسرت . »

: دیوگ یم  تایاور  نیا  لقن  زا  سپ  رکاسع  نبا 

نیلـسرملادیس تیـصعم  دزادرپب ، ناناملـسم  ریفکت  هب  هک  یـسک  نیاربانب  مینادب . رفاک  ار  هلبق  لها  زا  يدرف  هک  دوشیم  عنام  يرابخا  نینچ 
(1) تسا . هدش  بکترم  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

اجنیا رد  دندقتعم . ناشنافلاخم  ندوب  نمؤم  هب  نانآ  هک  دنیب  یم  دـنک ، هعجارم  تنـس  لها  گرزب  ياملع  تاملک  هب  یـسک  رگا  ور  نیازا 
: مینکیم هراشا  نانخس  نیا  زا  يا  هنومن  هب 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  وا  زا  دراد  يروث  نایفس  هب  هک  يدنس  اب  داقتعالا  باتک  رد  یقهیب 

: میفلاخم زیچ  هس  رد  هئجرم  اب  ام 

. تسا لمع  نودب  لوق  نامیا ، هک  دندقتعم  هئجرم  اما  لمع ، تسا و  لوق  نامیا ، هک  مییوگیم  ام 

ص405. يرتفملا ، بذک  نییبت  - 1
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. درادن يدایز  مک و  نامیا  هک  دندقتعم  هئجرم  یلو  دوشیم . دایز  مک و  نامیا ، هک  مییوگیم  ام 

ادـخ دزن  ام  دـندقتعم  هئجرم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ نانآ  لاح  هب  ام  زا  ملعا  وا  ادـخ ، دزن  یلو  دـنا ، نمؤم  ام  رظن  هب  هلبق  لها  هک  مییوگیم  ام 
(1) میتسه . نمؤم  مه 

: تسا هتشون  تنس  لها  تاداقتعا  نایب  رد  هیمهجلا  سیبلت  نایب  باتک  رد  هیمیت  نبا 

نانآ اریز  دننکیمن ؛ ریفکت  هریبک ، ناهانگ  رگید  تقرـس و  انز ، دننام  یناهانگ  نداد  ماجنا  تلع  هب  ار  هلبق  لها  زا  يدرف  چـیه  تنـس ، لها 
. دنشاب هریبک  هانگ  بکترم  دنچره  دنا ؛ نمؤم  دنشاب  یلاح  ره  رد 

، شّرـش نآ و  ریخ  ردـق و  اضق و  هب  نامیا  شناربمایپ ، باتک و  وا و  هکئالم  ادـخ و  هب  نامیا  زا  تسا  ترابع  نامیا  تنـس ، لها  داـقتعا  هب 
(2) تسا . هدمآ  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  نیتداهش ؛ زا  تسا  ترابع  مالسا  شخلت و . . . نیریش و 

فرتعم تسا ، هدروآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  هچنآ  هب  هک  مادام  مینادیم  ناملـسم  ار  هلبق  لها  : » دیوگ یم  هیواحط  هدیقع  حراش 
(3) دننک . » قیدصت  تسا ، هداد  ربخ  نآ  زا  هدومرف و  وا  ار  هچنآ  دنشاب و 

لقن هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  زا  کـلام  نب  سنا  زا  اـهنآ ، ریغ  ننـس و  رد  دووادوبا  و  شحیحـص ، رد  يراـخب  هک  یتاـیاور  رد 
: تسا هدش  یفرعم  هنوگ  نیا  ندوب  ناملسم  قادصم  دناهدرک ،

يزامن داتسیا و  ناناملسم  هلبق  هب  ور  داد و  دنوادخ  دیحوت  هب  تداهش  یسکره 

ص183. ج2 ، داقتعالا ، - 1
ص29. ج2 ، هیمهجلا ، سیبلت  نایب  - 2
ص313. هیواحطلا ، هدیقعلا  حرش  - 3
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رب تسا و  ناناملسم  يارب  هچنآ  تسوا  يارب  تسا . ناملسم  ناسنا  قادصم  وا  دروخ ، ناناملسم  هحیبذ  زا  دروآ و  اج  هب  دنناوخیم  نانآ  هک 
(1) تسا . ناناملسم  رب  هچنآ  تسوا 

نآ هب  دنک و  راهظا  ار  مالسا  رئاعش  هک  تسا  نیا  ناناملسم  زامن  ندروآ  اج  هب  زا  دوصقم  : » تسا هتشون  یئاسن  ننس  هیشاح  رد  مه  يدنس 
« . دشاب دنبیاپ 

: دنک یم  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  سنا  زا  رگید  یتیاور  رد  يراخب 

همذ رد  هک  تسا  یناملـسم  ناسنا  نامه  وا  دروخ ، ام  هحیبذ  زا  دتـسیا و  ام  هلبق  هب  ور  دروآ و  اج  هب  میناوخیم  ام  هک  يزاـمن  هک  یـسکره 
(2) دینکن . ضقن  وا  هب  تبسن  ار  ادخ  نامیپ  دهع و  سپ  تسا . هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ادخ و 

ریـشمش نانآ  رب  هک  تسین  زیاج  سپ  نانآ ، ریغ  ای  دنـشاب  یـضفار  هاوخ  دنا ؛ ناملـسم  هلبق  لها  تنـس ، لها  داقتعا  هب  دش  نشور  هک  لاح 
: مینک یم  هراشا  ییاه  هنومن  هب  هک  دناهدرک  حیرصت  بلطم  نیا  رب  تنس  لها  ياملع  زا  یناگرزب  دوش . هدیشک 

هک یناسک  رگم  مینادیمن ، زیاج  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم تما  زا  کی  چیه  رب  ندیـشک  ریـشمش  ام  : » دسیونیم هراب  نیارد  يواحط 
(3) دشاب . » بجاو  نانآ  نتشک 

زیاج ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تما  رب  ندیشک  ریشمش  تنـس ، لها  : » دنکیم لقن  نینچ  ار  حیحـص  فلؤم  يراخب ، داقتعا  یئاکلال ،
(4) دننادیمن . »

یسکره زا  ام  : » دسیونیم ثیدحلا  باحصا  راعش  باتک  رد  مکاح  دمحاوبا 

ص105. ص76 و ج8 ، ج7 ، یئاسن ، ننس  ص 144 ؛ ج1 ، يراخب ، حیحص  - 1
ج2، یقهیب ، يربکلا ، ننـسلا  ص1087 ؛ ج2 ، ریغصلا ، عماجلا  حیحـص  ص429 ؛ ج2 ، ریبکلا ، حـتفلا  ص143 ؛ ج1 ، يراخب ، حیحـص  - 2

ص3.
ص379. هیواحطلا ، هدیقعلا  حرش  - 3

ص197. ج1 ، هنسلا ، لها  داقتعا  لوصا  حرش  - 4
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(1) دشاب . » هک  یسکره  مییوجیم ؛ يرازیب  دشکب ، ریشمش  ناناملسم  رب  هک 

لها ناگرزب  تاداقتعا  فالخ  داب ، هدیـشک  ریـشمش  تمایق ، زور  ات  نایـضفار  هیلع  هک  تسا  هداد  اوتف  نآ  هب  هتفگ و  یبعـش  هچنآ  نیاربانب 
. تسا تنس 

هک نانآ  رب  هلئسم  نیا  تسین و  شیب  ياهوای  غورد و  تسا ، هدروخ  تسکش  بولغم و  هشیمه  هعیش ، ناهرب  تجح و  هک  یبعش  راتفگ  اما 
، عوضوم نیا  هرابرد  تسا . نشور  رایـسب  دـنا ، هدرک  هعلاطم  ناشنافلاخم  اب  جاجتحا  هرظانم و  رد  ار  ناشیاهباتک  ای  دـنراد  طابترا  هعیـش  اب 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناهتشون  یناوارف  ياهباتک 

؛ گرزب دلج  ود  رد  یسربط  فیلأت  جاجتحالا 

؛ دیدج پاچ  دلج 9 و 10  اب  قباطم  میدق  پاچ  زا  یسلجم ، راونالاراحب  زا  مراهچ  دلج 

؛ نیدلا فرش  دیس  هللا  تیآ  فیلأت  تاعجارملا 

؛ دیفم خیش  فیلأت  هراتخملا  لوصفلا 

؛ يزاریش هللادبع  دیس  هللا  تیآ  فیلأت  هرشعلا  تاجاجتحالا 

؛ ییاحطب فیلأت  نیفیرشلا  نیمرحلا  یف  تارظانم 

؛ يزاریش يوسوم  دمحم  دیس  فیلأت  رواشیپ  ياهبش 

نیب تارظانم  هدنرادرب  رد  هک  رگید  ناوارف  ياهباتک  نسح و  هللادبع  خیـش  فیلأت  ماکحالا  دـئاقعلا و  یف  تارظانم  همامالا و  یف  تارظانم 
. تسا تنس  لها  هیماما و  هعیش 

رد ثحب  هرظانم و  هب  ار  دوخ  نافلاخم  هیماما ، بهذم  نادنمشناد  هراومه 

ص31. ج1 ، ثیدحلا ، باحصا  راعش  - 1
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ساسا هیاپ و  رب  ناـشنید  اریز  دـننکیم ؛ رارف  ثحب  هرظاـنم و  زا  ننـست  لـها  ياـملع  اـما  دـننکیم . توعد  نید  ماـکحا  يداـقتعا و  لـئاسم 
. دنکیمن رپ  ار  قح  ياج  هک  تسا  یتالایخ  نونظ و  دارفا و  يارآ  لاوقا و  نانآ ، تادنتسم  هکلب  تسا ، هدشن  انب  یمکحم 

راتفگ نیا  داسف  تسا ، نید  رد  قرفت  شدوصقم  رگا  هک  تفگ  دیاب  دوب ، هدناوخ  هدنکارپ  ار  نایعیـش  روما  هک  یبعـش  رگید  راتفگ  هرابرد 
تنس لها  فالخرب  دننکیم ؛ هعجارم  دحاو  عجرم  دحاو و  ماما  هب  هشیمه  دراد و  بهذم  کی  عورف ، لوصا و  رد  هعیـش  اریز  تسا ؛ نشور 

زا یلبنح و  یعفاش و  یفنح ، یکلاـم ، بهاذـم  ناـنآ ، فورعم  یهقف  بهاذـم  زا  دـنا . نید  لوصا  عورف و  رد  فلتخم  بهاذـم  ياراد  هک 
(1) تسا . يدیرتام  روصنموبا  ثیدح و  لها  يرعشا ، نسحلاوبا  بهذم  نانآ ، یلوصا  بهاذم 

؟ دراد دوجو  هورگ  مادک  نید  رد  هقرفت  تتشت و  هک  دیسرپ  دیاب  لاح 

. تسا هدشن  یهن  نآ  زا  تنـس  باتک و  رد  درادـن و  هعیـش  لاح  هب  ینایز  نیا  تسا ، ییایند  روما  رد  هقرفت  تتـشت ، زا  یبعـش  دوصقم  رگا 
ناـنآ نیب  هعیـش ، ناـماما  هک  دوشیم  هدـیمهف  تاـیاور  یخرب  زا  هک  هنوـگ  ناـمه  دـشاب ؛ یگدـنکارپ  نیا  رد  نایعیـش  تحلـصم  مه  دـیاش 

. دنشاب ناما  رد  نانمشد  هنتف  زا  ات  دندرک  یم  داجیا  نوگانوگ  ياههاگدید 

دنا هدش  میسقت  يدایز  ياهروشک  ددعتم و  ياهتلود  هب  نونکات  نایسابع  طوقس  زا  دنتسین ! ؟ هدنکارپ  نایعیـش  زا  شیب  تنـس ، لها  ایآ  اما 
؟ قارتفا ای  تسا  عامتجا  نیا ، ایآ  تسا . هدش  هتساک  ناشتردق  زا  هداتفا و  نانآ  نیب  هنتف ، گنج و  و 

ص73. ج1 ، هیهبلا ، راونالا  عماول  - 1
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قح لها  ندوب  كدنا 

ار نآ  دنوادخ  دنزورفارب ، یگنج  شتآ  رابره  هدروخ . . . تسکـش  ناشمچرپ  : » دـنک یم  حرطم  نینچ  ار  دوخ  ياهتمهت  زا  رگید  یکی  وا 
« . دنک یم  شوماخ 

، دنا كدـنا  قح  نارای  هشیمه  اریز  درادـن ؛ یبجعت  نیا  تسا و  نایعیـش  تیعمج  زا  رتشیب  ننـست  لها  تیعمج  کشیب ، مییوگیم  یبعـش  هب 
. دنرادن يرصح  ّدح و  هک  سیلبا  رکشل  ناطیش و  ناروای  لطاب و  نانابیتشپ  فالخرب 

: مینکیم هراشا  تایآ  نیا  زا  ياهنومن  هب  هک  تسا  هدرک  فیصوت  ددع  یمک  هب  ار  تقیقح  قح و  لها  اهراب  زین  نآرق 

: دیامرف یم  دنوادخ 

(83 هرقب :  ( ) َنوُضِْرعُم ُْمْتنَأ  َو  ْمُْکنِم  ًالیلَق  اَّلِإ  ُْمْتیَّلَوَت  َُّمث  - ) 

. دیدش نادرگیور  دوخ ] نامیپ  هب  يافو  زا   ] دیدرک و یچیپرس  یمک ، هدع  زج  امش ، همه  سپس 

(40 دوه :  ( ) ٌلیلَق اَّلِإ  ُهَعَم  َنَمآ  ام  َو  - ) 

. دندرواین نامیا  وا  هارمه  یمک  هدع  زج  اما 

َّنَِکنَتْحََأل ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ِنَتْرَّخَأ  ِْنَئل  َّیَلَع  َْتمَّرَک  يذَّلا  اَذه  َکَْتیَأَرَأ  َلاق  - ) 
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(62 ءارسا :  ( ) ًالیلَق اَّلِإ  ُهَتَّیِّرُذ 

هدـنز تماـیق  زور  اـت  ارم  رگا  تسا ]؟ هدوـب  لـیلد  هچ  هب   ] يا هداد  يرترب  نـم  رب  هـک  ار  یـسک  نـیا  یهد  یم  ربـخ  اـیآ  تـفگ : ناطیـش ] ]
. تخاس مهاوخ  نک  هشیر  هارمگ و  ناشیا ، زا  یکدنا  زج  ار  شنادنزرف  همه  يراذگب ،

(24 ص :  ( ) ْمُه ام  ٌلیلَق  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَّلِإ  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب  یْغبََیل  ِءاطَلُْخلا  َنِم  ًاریثَک  َّنِإ  َو  - ) 

. تسا مک  نانآ  هدع  اما  دنا . هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننک ، یم  متس  رگیدکی  هب  ناکیرش  زا  يرایسب  و 

(13 أبس :  ( ) ُروُکَّشلا َيِدابِع  ْنِم  ٌلیلَق  َو  ًارْکُش  َدُواد  َلآ  اُولَمْعا  - ) 

. دنرازگ رکش  نم  ناگدنب  زا  یمک  هدع  یلو  دیروآ . اج  هب  ار ] تمعن  همه  نیا   ] رکش دوواد ! نادناخ  يا 

(14  - 10 هعقاو :  ( ) َنیِرِخْآلا َنِم  ٌلِیلَق  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ٌهَُّلث  ِمیِعَّنلا  ِتاَّنَج  ِیف  َنُوبَّرَقُْملا  َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  - ) 

دـنا و نیتسخن  ياه  تما  زا  اهنآ ] زا   ] يدایز هورگ  دـنراد .] ياج   ] تشهب تمعن  رپ  ياه  غاب  رد  دـنا . نابرقم  اهنآ  دنماگـشیپ . ناماگـشیپ 
. نیرخآ ياه  تما  زا  یکدنا 

(246 هرقب :  ( ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهللا  َو  ْمُْهنِم  ًالِیلَق  اَّلِإ  اْوَّلَوَت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  - ) 

ناراکمتس تاین ] لامعا و   ] زا دنوادخ  دندرک و  یچیپرـس  یگمه  نانآ  زا  یمک  هدع  زج  دش ، هداد  اهنآ  هب  راکیپ  روتـسد  هک  یماگنه  اما 
. تسا هاگآ 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدرک  شهوکن  ار  تیرثکا  زین  يدایز  تایآ  رد  رگید  يوس  زا  اما 

(243 هرقب :  ( ) َنوُرُکْشَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  َیل  َع- ٍلْضَف  وَُذل  َهللا  َّنِإ  - ) 
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. دنروآ یمن  اج  هب  ار ] وا   ] رکش مدرم ، رتشیب  یلو  تسا . ششخب  ساسحا و  ياراد  مدرم  هب  تبسن  دنوادخ  اریز 

(187 فارعا :  ( ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  - ) 

. دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو 

(17 دوه :  ( ) َنُونِمُْؤی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ  - ) 

. دنروآیمن نامیا  مدرم  رتشیب  یلو  تراگدرورپ . زا  تسا  یقح  نآ  هک 

(103 فسوی :  ( ) َنینِمْؤُِمب َتْصَرَح  َْول  َو  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  ام  َو  - ) 

. دنروآ یمن  نامیا  یشاب ، هتشاد  رارصا  دنچره  مدرم ، رثکا  یلو 

(78 فرخز :  ( ) َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُکَرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُکاْنئِج  ْدََقل  - ) 

. دیدوب دونشخان  قح  زا  امش  رتشیب  یلو  میدروآ . امش  يارب  ار  قح  ام 

(36: سنوی  ( ) َنُولَعْفَی اِمب  ٌمیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَش  ِّقَْحلا  َنِم  ینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  انَظ  َّالِإ  ْمُهُرَثْکَأ  ُِعبَّتَی  ام  َو  - ) 

هب و   ] دزاس یمن  زاین  یب  قح  زا  ار ] ناسنا   ] زگره نامگ ، هکنآ  اب  دـننکیمن ؛ يوریپ  ساـسا ] یب  ياهرادـنپ  و   ] ناـمگ زا  زج  ناـنآ  رتشیب  و 
. تسا هاگآ  دنهدیم ، ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  نیقی  هب  دناسر .] یمن  قح 

(70: نونمؤم  ( ) َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُهُرَثْکَأ  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَءاج  َْلب  ٌهَّنِج  ِِهب  َنُولوُقَی  ْمَأ  - ) 

[. دنا نازیرگ  و   ] دنراد تهارک  قح  زا  ناشرتشیب  اما  هدروآ ، نانآ  يارب  ار  قح  وا  هکلب  تسین ] نینچ  . ] تسالتبم نونج  هب  وا  دنیوگیم  ای 

(44 ناقرف :  ( ) ًالیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی  َْوأ  َنوُعَمْسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسْحَت  ْمَأ  -) 

. دنرتهارمگ هکلب  دنا ، نایاپراهچ  نوچمه  طقف  نانآ  دنمهف ! ؟ یم  ای  دنونشیم  نانآ  رتشیب  يرب  یم  نامگ  ایآ 
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(42 مور :  ( ) َنیکِرْشُم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ُْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریس  ُْلق  - ) 

. دندوب كرشم  نانآ  رتشیب  دوب . هنوگچ  دندوب ، امش  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دیرگنب  دینک و  ریس  نیمز  رد  وگب 

(7 سی :  ( ) َنُونِمُْؤی ْمُهَف ال  ْمِهِرَثْکَأ  یلَع  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْدََقل  - ) 

. دنروآیمن نامیا  تلع  نیمه  هب  هتفای ، قیقحت  ناشلامعا ] رفیک  هب   ] اهنآ رتشیب  هرابرد  یهلا ]  ] نامرف

(116 ماعنا :  ( ) َنوُصُرْخَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  َكوُّلُِضی  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  َو  - ) 

یم يوریپ  نامگ  زا  اهنت  نانآ  اریز ] [ ؛ دننک یم  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  ینک ، تعاطا  دنتـسه ، نیمز  يور  رد  هک  یناسک  رتشیب  زا  رگا  و 
. دننز یم  یهاو ]  ] سدح نیمخت و  دنیامن و 

(71 تافاص :  ( ) َنیلَّوَْألا ُرَثْکَأ  ْمُهَْلبَق  َّلَض  ْدََقل  َو  - ) 

. دندش هارمگ  زین ]  ] ناینیشیپ رتشیب ، اهنآ  زا  لبق  و 

، ییاراد تیعمج و  رظن  زا  ار  رافک  زین  تایآ  زا  یخرب  رد  هچرگ  تسا . هتخادرپ  تیرثکا  تمذم  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایآ  هتبلا 
: دننام تسا ؛ هدرک  یفرعم  نانمؤم  زا  رتیوق 

ام ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراثآ  َو  ًهَُّوق  َّدَـشَأ  َو  ْمُْهنِم  َرَثْکَأ  اُوناک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریـسَی  ْمَلَف  َأ  - ) 
(82 رفاغ :  ( ) َنُوبِسْکَی اُوناک 

رتشیب و اهنیا  زا  ناشتارفن  هک  یناسک  نامه  دوب ! ؟ هنوگچ  دندوب ، نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  تبقاع  دـننیبب  ات  دـندرکن  ریـس  نیمز  يور  ایآ 
اهنآ تسناوتن  دیروآ ، یم  تسد  هب  ار  هچنآ  زگره  اما  دوب . رترادیاپ  رت و  نوزف  نیمز  رد  ناشراثآ  ورین و 
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. دزاس زاین  یب  ار 

: أبـس  ) َنیبَّذَعُِمب ُنَْحن  ام  َو  ًادالْوَأ  َو  ًالاْومَأ  ُرَثْکَأ  ُنَْحن  اُولاق  َو  َنوُِرفاک *  ِِهب  ُْمْتلِـسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  اَّلِإ  ٍریذـَن  ْنِم  ٍهَیْرَق  یف  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  - 
33و34)

هب ام  : » دنتفگ دندوب ] تمعن  زان و  تسم  هک   ] اهنآ نادنمتورث  هکنیا  رگم  میداتـسرفن ، يا  هدـنهد  میب  ربمایپ ]  ] يراید رهـش و  چـیه  رد  ام  و 
باذع زگره  ام  و  تسام ] هب  ادخ  هقالع  هناشن  نیا   ] تسا و رتشیب  مه ]  ] ام نادـنزرف  لاوما و  دـنتفگ  و  میرفاک » دـیا ، هدـش  هداتـسرف  هچنآ 

. دش میهاوخن 

هک تسا  یعیبـط  دـنراد ، يرترب  ناـنآ  رب  دارفا  ییاراد و  رد  نارگید  تسا و  نمؤـمریغ  تیعمج  زا  رتـمک  ناـنمؤم ، تـیعمج  رگا  نیارباـنب 
اب نانمؤم  زا  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دنـسرتب . دـنوش ، عقاو  مدرم  هرطیـس  تحت  هکنیا  زا  دنـشاب و  فعـضتسم  نیمز  رد  نانمؤم 

: دیامرف یم  دنک و  یم  دای  نافعضتسم  ناونع 

ْمُکَّلََعل ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  ِِهر  - ْصَِنب ْمُکَدَّیَأ  َو  ْمُکاوآَف  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاـخَت  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُفَعْـضَتْسُم  ٌلـیلَق  ُْمْتنَأ  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  ) 
(26 لافنا :  ( ) َنوُرُکْشَت

. دنیابرب ار  امش  مدرم  دیدیسرت  یم  هک  نانچ  نآ  دیدوب ، نوبز  کچوک و  یهورگ  نیمز  يور  رد  امـش  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  و 
. دیروآ اج  هب  ار  شیاه ] تمعن   ] رکش ات  تخاس  دنم  هرهب  هزیکاپ  ياه  يزور  زا  درک و  تیوقت  دوخ  يرای  اب  داد و  هانپ  ار  امش  وا  یلو 

نب دمحا  درک . فیصوت  دوخ  زا  سپ  ندش  فعضتسم  هب  ار  مالسلا ) مهیلع   ) شتیب لها  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هتـشذگ ، نیا  زا 
هنومیم رهاوخ  سابع و  دلو  ما  هک  ثراح  رتخد  لضفلاما  زا  ناشدوخ  دنس  هب  ریبک  مجعم  رد  یناربط  شدنسم و  رد  لبنح 
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هللا یلص   ) ربمایپ مدرک . هیرگ  هب  عورش  مدمآ و  ترضح  نآ  دزن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تلحر  يرامیب  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  تسا ،
« . دمآ دهاوخ  هچ  ام  رـس  رب  امـش  زا  سپ  مینادـیمن  میـسرتیم و  امـش  رب  : » متفگ ینکیم »؟ هیرگ  ارچ  : » دومرف درک و  دـنلب  رـس  هلآ ) هیلع و 

(1) دش . » دیهاوخ  راوخ  نم  زا  سپ  امش  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

دمحا ار  نآ  تفگ : یمثیه  ص34 . ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص23 ؛ ج25 ، یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  ص339 ؛ ج6 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
يذـمرت ننـس  رد  يذـمرت  میوگیم  دـناهدرک . فیعـضت  ار  وا  یتـیعمج  هک  تسا  داـیز  یبا  نب  دـیزی  شدنـس  رد  درک و  تیاور  لـبنح  نب 

عمجم رد  یمثیه  تـسا و  هدرمـش  حیحـص  و 656 )  652 ، 534 صص ج5 ، ص147 ، ج3 ، ص193 ، ج1 ،  ) ریز دراوـم  رد  ار  وا  ثیدــح 
هتفگ هک  هدرک  لـقن  دواد  زا  ص263  باتک ج5 ، نامه  رد  تسا و  هدرک  لـقن  كراـبم  نب  هللادـبع  زا  ار  وا  قیثوت  ص220 . ج3 ، دئاوزلا ،

هب نورقم  وا  زا  ار  یتیاور  يروباشین  ملـسم  تسا . رتبوبحم  نم  شیپ  وا  ریغ  دشاب و  هدز  رانک  ار  وا  ثیدح  هک  مسانـشیمن  ار  یـسک  تسا :
ص258و تسا ج8 ، هدرمش  نسح  ار  وا  ثیدح  یمثیه  تسا . هدرک  تیاور  یقیلعت  وحن  هب  ار  وا  ثیدح  يراخب  هدرک و  لقن  رگید  يوار 
، تسا فیعض  هکنیا  اب  هتفگ  ص36  ص86 و ج9 ، رد ج8 ، دشابیم و  فالتخا  نآ  رد  تسا و  نسح  شثیدح  تسا : هتفگ  ص73  رد ج8 ،

ناشحیحص رد  ملسم  يراخب و  ار  دیزی  تیاور  هچرگا  تسا : هتفگ  ص375  كردتـسم ج3 ، رد  يروباشین  مکاح  تسا و  نسح  شثیدح 
خیرات رد  نیهاش  نبا  هدروآ و  ص622  تاقثلا ج7 ، باتک  رد  ار  وا  مان  نابح  نبا  تسا . هفوک  رد  ثیدـح  ناکرا  زا  وا  یلو  دـناهدرواین ،
هرابرد یـسک  دیآیمن  مشوخ  تسا و  هقث  دایز  یبا  نب  دیزی  هک  هدرک  لقن  حلاص  نب  دـمحا  زا  هدرک و  قیثوت  ار  وا  ص349  تاقثلا ، ءامسا 

رد تسا و  زیاج  شثیدـح  تسا ، هقث  یفوک و  مشاهینب ، نامیپ  مه  دـیوگ : یم  ص364  تاقثلا ج2 ، هفرعم  رد  یلجع  دنک و  ییوگدـب  وا 
فیعض شا  هظفاح  وگتسار و  میهف ، ملاع ، یعیـش ، مشاهینب . . . نامیپ  مه  تفگ : فشاک  رد  یبهذ  دندرک و  یم  نیقلت  ار  وا  شرمع  رخآ 

. دنا هدرک  فیعضت  ندوب  مشاهینب  نامیپ  مه  ملاع و  ندوب ، هعیش  ببس  هب  ار  وا  ًارهاظ  دیوگ : هدنسیون  دوب .
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نافلاخم اب  نایعیش  كولس  یگنوگچ 

« . درک شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  دندرک ، اپ  هب  یگنج  شتآ  هک  ینامز  ره  نایعیش  : » دیوگ یم  یبعش 

، توغاط ياهتموکح  افلخ و  تیانج  ملظ و  همه  نآ  اـب  هیماـما  هعیـش  اریز  تسا ؛ نشور  شیاـههوای  رگید  دـننامه  زین ، ماـهتا  نیا  نـالطب 
هب شمارآ  حلص و  رد  ناشنافلاخم  اب  بهاذم ، فیاوط و  رگید  زا  رتشیب  هکلب  دندیشکن . يریـشمش  ناناملـسم  هیلع  دندرکن و  اپ  رب  یگنج 

. دنشاب هتشادن  يدروخرب  نارگید  دیاقع  راتفر و  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ هیقت  ارادم و  شور  نارگید ، اب  دروخرب  رد  نانآ  شور  دندرب . رس 

نایعیش هب  ع )  ) تیب لها  میلاعت 

هب هک  دنا  هداد  شزومآ  دوخ  نایعیش  هب  ار  نارگید  اب  یبوخ  یکین و  اب  ترشاعم  یتسود و  ارادم ، مالـسلا ) مهیلع   ) مالـسا ربمایپ  تیب  لها 
: مینکیم هراشا  ینامسآ  میلاعت  نیا  زا  ياهنومن 

مه ام  اب  هک  یناسک  ناشیوخ و  اب  ام  : » دـسرپیم مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  بهو ، رـسپ  هیواعم  تسا ، حیحـص  يدنـس  اب  هک  یتیاور  رد 
ام نییآ  نید و  دنتسین و  کلسم 
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: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  مینک »؟ لمع  هنوگچ  دنرادن ، لوبق  ار 

رد دنور ، یم  نانآ  نارامیب  تدایع  هب  امـش  ناماما  دنگوس ! ادخ  هب  دـیهد . رارق  دوخ  يوگلا  ار  نانآ  لمع  دـینک و  هاگن  دوخ  نایاوشیپ  هب 
(1) دننادرگیم . رب  نانآ  هب  ار  ناشتناما  دنهد و  یم  تداهش  نانآ  ررض  عفن و  هب  دننک و  یم  تکرش  نانآ  هزانج  عییشت 

: دومرف ماحش » دیز   » هب مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  يرگید ، دنسلا  حیحص  تیاور  رد 

هب ار  نانآ  وگب  ناسرب و  ارم  مالـس  دـننکیم ، لمع  میاهروتـسد  هب  دـنربیم و  نامرف  نم  زا  ینادـیم و  نم  نایعیـش  زا  ار  نانآ  هک  یناـسک  هب 
هب ندرک  یکین  ینالوط و  هدجس  تناما ، يادا  راتفگ ، رد  یتسار  ادخ ، يارب  داهتجا  شـشوک و  نید ، رد  يراکزیهرپ  عرو و  یهلا ، ياوقت 

. دش ثوعبم  روما  نیا  غالبا  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  اریز  منکیم ؛ شرافس  اههیاسمه 

هلص دوخ  ناشیوخ  هریـشع و  اب  راکدب ، . . . ای  دشاب  راکوکین  هاوخ  دینادرگزاب ؛ هتـسناد ، نیما  ار  امـش  هک  یـسک  شبحاص و  هب  ار  تناما 
شنید رد  هک  امـش  زا  مادکره  دینک . ادا  ار  ناشقوقح  دیورب و  ناشنارامیب  تدایع  هب  دـینک و  تکرـش  نانآ  هزانج  عییـشت  رد  دـینک . محر 

درف نیا  دنیوگیم  مدرم  دشاب ، هتشاد  کین  راتفر  مدرم  اب  دنادرگرب و  شبحاص  هب  ار  تناما  دشاب و  وگتسار  شراتفگ  رد  دنک و  هشیپ  عرو 
. دننادیم رفعج  هدش  تیبرت  ار  درف  نیا  مدرم  دنکیم و  نامداش  ارم  راک  نیا  تسا و  رفعج  وریپ  يرفعج و 

! دـنگوس ادـخ  هب  تسا . رفعج  هدـش  تیبرت  نیا  دـنیوگیم  مدرم  دوشیم و  دراو  شگنن  الب و  نم  رب  دـهد ، ماـجنا  دـش  هتفگ  هچنآ  ریغ  رگا 
تفر و یم  رامش  هب  هلیبق  نآ  تنیز  دوب و  يا  هلیبق  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  زا  يدرم  تفگ : نم  يارب  مردپ 
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وا هب  ار  ناشتاناما  دـندرک و  یم  تیـصو  وا  هب  تشاد . يرترب  نارگید  رب  راتفگ  رد  ییوگتـسار  نارگید ، قوقح  تاعارم  تناـما ، يادا  رد 
؟ دسریم وا  ياپ  هب  تقادص و . . . تناما و  يادا  رد  یسک  هچ  هک  دندادیم  خساپ  یتفرگیم ، شاهلیبق  دارفا  زا  ار  وا  غارس  یتقو  دندرپس . یم 

(1)

: دیوگ یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  یلعوبا  رگید  یتیاور  رد 

ادـخ هب  تسین . يزیچ  وا  راتفگ  زا  وت  رب  : » دومرف ماما  دـنکیم . ینمـشد  اـم  ناراـی  اـب  تساـم و  فلاـخم  هک  تسا  یتعاـمج  ماـما  اـم  يارب 
دوشیم و لـخاد  دجـسم  هب  هک  شاـب  يدرف  نیلوا  وت  يرتراوازـس . وا  زا  دجـسم  هب  وت  هنیآره  یـشاب ، وگتـسار  تراـتفگ  رد  رگا  دـنگوس !

(2) وگب . نخس  نانآ  اب  کین  مالک  اب  نک و  راتفر  مدرم  اب  وکین  قالخا  اب  دور . یم  نوریب  دجسم  زا  هک  شاب  یناسنا  نیرخآ 

یم توعد  ناناملـسم ، ریاس  هژیو  هب  و  رگید ، نایدا  ناوریپ  اب  یعامتجا  كولـس  نیرتهب  هب  ار  دوخ  ناوریپ  اـهنت  هن  هعیـش ، ناـماما  نیارباـنب 
: مینک یم  يا  هراشا  اهنآ  زا  ياهنومن  هب  اجنیا  رد  دننکیم . یهن  ریشمش  اب  مایق  زا  ار  نانآ  هکلب  دننک ،

: دومرفیم هک  دینش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  مساق » نب  صیع  »

ياهلگ هک  يدرم  دنگوس ! ادخ  هب  دینک . تقد  لمأت و  دوخ ، ياهراک  رد  تسین . یکیرـش  شیارب  هک  ییادـخ  ياوقت  تاعارم  داب  امـش  رب 
نابش و  اهر ، ار  لوا  نابش  هنیآره  دنک ، ادیپ  وا  زا  رتاناد  ینابـش  رگا  دشاب ، هدرک  باختنا  ار  ینابـش  اهنآ  يارب  دشاب و  هتـشاد  دنفـسوگ  زا 

. دنک یم  مادختسا  ار  مود 

اب ار  شرگید  ناج  درکیم و  بسک  هبرجت  دیگنجیم و  تالکـشم  اب  اهنآ  زا  یکی  اب  تشاد ، ناج  ود  امـش  زا  کی  ره  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 
ياههبرجت زا  هدافتسا 
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شندـنادرگزاب يارب  یهار  دورب ، تسد  زا  نآ  رگا  درادـن و  ناج  کی  زا  رتشیب  اما  دادـیم . همادا  یگدـنز  هب  تفرگیم و  راـک  هب  هتخودـنا 
. دینیزگرب ار  حیحص  هار  ناتدوخ  يارب  هکنیا  زا  دیرتراوازس  امش  تسین .

یضرغ هچ  هب  ندیسر  يارب  هک  دینیبب  دینک و  لمأت  وا  فادها  رد  درک ، توعد  مایق  هب  ار  امـش  دمآ و  امـش  شیپ  ام  نادناخ  زا  یـسک  رگا 
ار نانآ  هکلب  دناوخیمن . دوخ  هب  ار  مدرم  دوب . یقودص  ملاع و  ناسنا  وا  درک . مایق  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  دییوگن  دناوخیم . مایق  هب  ار  امش 

هدنارتسگ هعماج  رب  ار  دوخ  هطلس  هک  یناطلـس  هیلع  دیز  درکیم . افو  دوخ  هدعو  هب  دشیم  زوریپ  رگا  درکیم و  توعد  دمحم  لآ  ياضر  هب 
دهاش ار  امـش  ام  دمحم ؟ لآ  ياضر  هب  دنناوخ ؟ یم  يزیچ  هچ  هب  ار  امـش  دننکیم ، مایق  تیب  لها  زا  هک  یناسک  زورما  یلو  درک . مایق  دوب 

ددـعتم ياهمچرپ  نوگانوگ و  ياهمایق  رگا  سپ  دـننکیم . ار  ام  ینامرفان  دـنرواییب  هک  نونکا  میتسین . یـضار  ناشراک  نیا  هب  هک  میریگیم 
! دـنگوس ادـخ  هب  دـنوش . هارمه  وا  اب  همطاف  نادـنزرف  همه  هک  هاگ  نآ  رگم  دنرتراوازـس ، ام  زا  ینامرفان  هب  دـش ، هتـشارفارب  ناـشفارطا  رد 

(1) تسا . ینایفس  جورخ  نامز ، نآ  يارب  تمالع  نیرتهب  دننک و  یلدمه  یهارمه و  وا  اب  هکنیا  رگم  تسین ، یسک  امش  بحاص 

: تسا هدمآ  زین  بتاک » نب  لضف   » هربتعم رد 

یخساپ همان  نیا  يارب  نم ، دزن  : » دومرف ماما  دندروآ . ترضح  نآ  يارب  ار  یناسارخ  ملسموبا  همان  هک  مدوب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دزن 
کی ندـنک  اج  زا  هنیآ  ره  دـنک . یمن  هلجع  اهراک  رد  شناگدـنب  هلجع  ببـس  هب  دـنوادخ  : » دومرف هاگ  نآ  وش » جراخ  نم  دزن  زا  تسین .

. تسا رت  ناسآ  دشاب ، هدیسرن  شایدوبان  نامز  هک  یتموکح  ندرک  طقاس  زا  هوک ،

ص35. ج11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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؟ تسیچ امش  تلود  هناشن  مدیسرپ  ماما  زا 

نیا دومرف . رارکت  راب  هس  ار  نخـس  نیا  دیباتـشب و  ام  يوس  هب  هاگ  نآ  دنک . جورخ  ینایفـس  ات  شاب  دوخ  هناخ  رد  لیـضف ! يا  دومرف : ماما 
(1) تسا . ریذپان  فلخت  یمتح و  يرما 

: دومرف یفریص » ریدس   » هب رگید  یتیاور  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

، دیسر ینایفس  جورخ  ربخ  وت  هب  هک  هاگ  نآ  ریگب . مارآ  زور ، بش و  دننامه  شاب و  تاهناخ  ياهـشرف  زا  یـشرف  نامب . نیـشنب و  هناخ  رد 
(2) دشاب . هدایپ  ياپ  اب  دنچره  نک ؛ تکرح  ام  يوس  هب 

: دومرف هغالبلا  جهن  زا  ياهبطخ  رد  زین  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

هک يزیچ  رد  دیهدن و  تکرح  ینابز  سوه  اوه و  رطاخ  هب  ار  ناتیاهریشمش  ناتسد و  دیزرو . تماقتـسا  اهالب  رب  دیریگ و  ياج  نیمز  رد 
. دینکن باتش  درادن ، هلجع  نآ  ققحت  رد  دنوادخ 

یهاتوک مالسلا ) مهیلع   ) وا تیب  لها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ادخ و  قح  تخانش  رد  دریمب و  شباوختخر  رد  هک  امش  زا  مادکره 
رد سپ  تسا . هدوب  اهنآ  نداد  ماجنا  شتین ، رد  هک  تسا  یلامعا  باوث  قحتسم  تسادخ و  رب  شـشاداپ  تسا و  هتفر  ایند  زا  دیهـش  دنکن ،

(3) تسا . یلجا  تدم و  يراک ، ره  يارب  هک  دینادب  دنریذپ و  یم  داهج  ریشمش و  ندیشک  ياج  هب  ار  شتین  وا ، قح 

هب هک  تسا  هداد  روتـسد  نیطالـس  زا  يرادربنامرف  تعاـطا و  هب  روج ، ماـکح  رب  جورخ  ماـیق و  زا  یهن  ياـج  هب  زین  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
نآ زا  يا  هنومن 

ص37. ج11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

ص36. ج11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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: مینک یم  هراشا 

: دومرف شنایعیش  هب  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ماما 

رگمتـس رگا  دیهاوخب و  ار  وا  تنطلـس  ماود  ادخ  زا  تسا ، لداع  یناطلـس  رگا  دینکن . التبم  راوخ و  ار  دوخ  نیطالـس ، زا  تعاطا  كرت  اب 
. تسا نابرهم  يردپ  دننام  لداع ، ناطلس  تسامش و  نامکاح  تحلـصم  رد  امـش  تحلـصم  دنک . حالـصا  ار  وا  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  تسا ،

. دیراد تسود  ناتدوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  دیراد  تسود  وا  يارب  سپ 

هب ار  هعیـش  دناوتیم  فصنم  ناسنا  هنوگچ  دـش ، دای  اهنآ  زا  هک  دـشاب  يروما  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  ياهـشزومآ  میلاعت و  رگا 
؟ دنک مهتم  گنج  شتآ  ندرک  روهلعش  يزیگنا و  هنتف 
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یبلطداسف زا  هعیش  زیهرپ 

« . درادن تسود  ار  نادسفم  ادخ  دننکیم و  شالت  نیمز  رد  داسف  داجیا  يارب  نایعیش  : » تسا نینچ  یبعش  يارتفا  تمهت و  نیرخآ 

حابم ار  ناشلاوما  تقرـس  نانآ و  يوربآ  ناناملـسم و  نوخ  نتخیر  ورنیا  زا  دـنراذگیمن . اپ  ریز  ار  یتمرح  چـیه  نایعیـش  هک  تسا  حـضاو 
طقاـس شبوجو  زا  ار  یبجاو  دـنناد و  یمن  لـالح  ار  یمارح  دنـشکیمن و  يریـشمش  ناناملـسم  هیلع  ناـنآ  هتـشذگ ، نیا  زا  دنرامـش . یمن 

هب ار  بلاطم  نیا  دشاب ، هتـشاد  تساخرب  تسـشن و  نانآ  اب  هک  یـسکره  تسا و  هدش  هتخانـش  نایعیـش  تالاح  رگید ، نایب  هب  دـناهدرکن ؛
: دسیونیم ننست  لها  گرزب  ناگدنسیون  زا  هرهزوبا » دمحم  . » دباییمرد ینشور 

یم لیکـشت  ار  قارع  مدرم  سوفن  فصن  هب  کیدزن  يدایز ، تیعمج  دـننکیم و  یگدـنز  قارع  رد  یماـما  هدزاود  نایعیـش  رـصع ، نیا  رد 
یگدـنز یعاـمتجا ، روـما  تاداـقتعا و  رد  ناریا  قارع و  نایعیـش  دـنراد . يرـشعانثا  یماـما  بهذـم  ناریا ، مدرم  رتـشیب  روـطنیمه  دـنهد .

رگید نکاما  رد  دننکیم . لمع  بهذم  نیا  یهقف  ياهروتـسد  ماکحا و  هب  نآ  ریغ  تادابع و  تاکز ، فقو ، تیـصو ، ثیراوم ، یـصخش ،
دنراد و ننـست  لها  اب  يزیمآ  تملاسم  یگدنز  بهذـم ، نیا  ناوریپ  زین  یمالـسا  ياهروشک  ياهرهـش  زا  يرایـسب  نانبل و  هیروس ، دـننام 

(1) دنرادن . مهاب  یتیدض  يریگرد و  هنوگ  چیه 

ص48. هیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  - 1
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يریگ هجیتن 

نیب هباشت  هوجو  دـندرک و  تیوقت  یبعـش  زا  ار  نآ  رودـص  شناراـی  هیمیت و  نبا  هک  اـه  ییوگ  هواـی  نیا  دـش  نشور  هتـشذگ  ثحاـبم  زا 
بل نآ  هـب  ییارگ  قـح  فاـصنا و  اـب  ناـسنا  چـیه  هـک  یبلاـطم  دوـبن ؛ رگید  يزیچ  غورد ، ارتـفا و  زا  ریغ  دـندیمان ، ناـیدوهی  نایـضفار و 

. دنیبیمن يزیچ  دسریم  اجنآ  هب  یتقو  اما  تسا . بآ  درادنپ  یم  هنشت ، هک  تسین  شیب  یبارس  شنارای  وا و  نانخس  نیقی  هب  دیاشگیمن .

هک یصوصرم  ناینب  هب  دنناوتیمن  تعامج  نیا  هک  ییاجنآ  زا  تسا . لیبق  نیمه  زا  دوشیم  دراو  هیماما  هعیـش  بهذم  هب  هک  ییاهداقتنا  همه 
مدرم یفاب ، غورد  ندز و  تمهت  ییوگهوای ، اب  هک  دندمآرب  ددصرد  دنرب ، ياهمجه  تسا ، راوتـسا  نآ  رب  هیماما  بهذم  يرکف  ياه  هیاپ 

. دنناروشب هعیش  هیلع  ار 

عبانم رداصم و  رد  دـنروآ و  يور  فاصنا  هب  ندز ، ارتفا  نتفاب و  غورد  ياج  هب  ام ، ننـست  لـها  ناردارب  تسین  رتهب  اـیآ  تفگ  دـیاب  لاـح 
بصعت و چیه  نودب  هنافـصنم ، دننک و  هعجارم  ریـسفت و . . . هقف ، ثیدح ، هدیقع ، رد  دامتعا  دروم  ياهباتک  هب  دـننک و  رظن  هیماما  لیـصا 

نیا هب  ات  دنزادرپب  اهنآ  هعلاطم  هب  يزرو  ضرغ 
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. دوش يریگولج  دنا ، نآ  داجیا  ددصرد  نانمشد  هک  یقارتفا  یگدنکارپ و  زا  هلیسو 

دنشاب و یمالسا  تما  دشر  رکف  هب  دننک ، رگیدکی  داریا  دقن و  فرص  ار  دوخ  نامز  هکنیا  ياج  هب  ینس ، یعیش و  نادنمـشناد  هکنآ  رگید 
. تسا رثؤم  ناناملسم  هعماج و  تفرشیپ  رد  هک  دننک  يروما  فرص  ار  دوخ  تمه 

ار نانآ  نینچمه  دزادنا . تفلا  نانآ  ياهبلق  نیب  دنک و  دـحتم  تسوا  تیاضر  دروم  هچنآ  رب  ار  ناناملـسم  هک  میهاوخیم  اتکی  دـنوادخ  زا 
؛ دنهد رارق  مالسا  نانمشد  هیلع  اهنت  ار  ناشبـضغ  ضغب و  هنیک ، دنـشاب و  رگیدکی  نابیتشپ  ات  دهد  رارق  مکحم  صوصرم و  یناینب  دننامه 

. تساهاعد هدننک  تباجا  و  کیدزن ، شناگدنب  هب  دنوادخ  اریز 

. داب وا  رهاط  بیط و  نادناخ  دمحم و  رب  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  ساپس  دمح و  ام  ياعد  نیرخآ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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Info@ghbook.ir لیمیا :
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021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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