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تسرهف
5تسرهف

( یباهش  ) هقف 26راودا 

باتک 26تاصخشم 

لوا 27دلج 

[ لخدم ]27

27هراشا

نآ ثودح  یگنوگچ  27نوناق و 

[ نوناق ۀناگراهچ  للع  ]28

28هراشا

نوناق داجیا  یئاغ  تلع  - 128

نوناق یلعاف  تلع  - 253

نوناق يّدام  تلع  - 357

نوناق يروص  تلع  - 459

60همدقم

60هراشا

هقف راودا  زا  روظنم  - 161

61هراشا

هقف 62ظفل 

حالطصا رد  68هقف 

فیلأت نیا  رد  69هقف 

( عوضوم  ) ثحب دروم  - 275

( ضرغ  ) نف نیا  ةدئاف  - 375

یلصا 77ثحابم 

[ هرود ود  هب  هقف  ياه  هرود  لوصا  میسقت  ]77
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[ عیرفت عیرشت و   ] هقف ياه  هرود  77لوصا 

[ عیرشت ةرود  رد  هقفت  عوقو  ]77

غالبا 93رودص و 

93هراشا

نآ عفد  94مهوت و 

یئاضما یسیسات و  98ماکحا 

ماکحا رودص  اب  عیرشت  102ةرود 

102هراشا

ترجه ات  تثعب  زا  لوا  103ناونع 

103هراشا

زامن 110وضو و 

110هراشا

123هرکذت

هعمج 124زامن 

یّکم ياه  144هروس 

تلحر ات  ترجه  زا  مود  149ناونع 

149هراشا

هنیدم رد  هرداص  167ماکحا 

صاصق هید و  168مکح 

168هراشا

: دوش هتسناد  ریز  روما  دیاب  لتق  ةراب  171رد 

يرضح 193زامن 

193هراشا

هالص ظفل   1195

هالص لمع   2197

زامن ماسقا   3199
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زامن تانراقم  تامدقم و  طئارش و   4201

202ثاریم

211ناذا

تیم 219زامن 

اروشاع 221ةزور 

هلبق 223لیوحت 

ناضمر هام  231ةزور 

231هراشا

: 243رکذت

244هدئاف

دیع 252زامن 

رطف 253هاکز 

255داهج

255هراشا

يربک ردب  - 1277

( ترجه زا  میس  لاس  لاوش  رد   ) دحا ةوزغ  - 2278

(. مراهچ لاس  رد  دحا - گنج  زا  دعب  هام  راهچ   ) ریضّنلا ینب  ةوزغ  - 3279

بازحا ای  قدنخ  ةوزغ  - 4279

هظیرق ینب  ةوزغ  - 5279

قلطصملا ینب  ةوزغ  - 6280

ربیخ ةوزغ  - 7281

هکم حتف  ةوزغ  - 8281

فئاط نینح و  ةوزغ  - 9285

سمخ 290مئانغ و 

یحضا دیع  313زامن 

314تیصو
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314هراشا

تیصو هب  طوبرم  316تایآ 

321ثلث

مجر 331مکح 

«1  » قراس 337دح 

فوخ 340زامن 

ممیت 347مکح 

رمخ 350تمرح 

فوسخ 364زامن 

هدناوخ رسپ  نز  اب  جاودزا  باجح و  365مکح 

365هراشا

374لییذت

فذق 375دح 

جح 379ۀضیرف 

هبعک ۀناخ  381نامتخاس 

ءاقستسا 397زامن 

راهظ 400مکح 

ءالیا 404مکح 

ناعل 406مکح 

نآ ّدح  410انز و 

ءاضق 416زامن 

448هماسق

فوسک 451زامن 

453هاکز

453هراشا

460لییذت
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ابر 466مکح 

رودص رود  477ماتخ 

ماکحا طابنتسا  ای  عیرفت  488ةرود 

488هراشا

نآ لاکشا  نارگید و  يدنب  490هقبط 

490هراشا

لوا يدنب  490هقبط 

مود يدنب  491هقبط 

میس يدنب  492هقبط 

هباحص دهع  ای  لوا  494دهع 

494هراشا

هباحص هدع  - 1497

هباحص نامز  دادتما  - 2497

هباحص دهع  رد  یمومع  تلاح  - 3499

499هراشا

نآرق عمج  - 1503

ثیدح تّنس و  هب  دانتسا  نآ و  تیاور  تّنس و  - 2509

اه نآ  هب  لمع  هراشتسا و  يأر و  - 3534

[ ءاسن ۀعتم  جح و  ۀعتم  میرحت  - ] 4576

هماقا ناذا و  زا  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » طاقسا - 5589

.دشاب یم  هاکز ، ماهس  ۀلمج  زا  مهبولق » هّفلؤم   » مهس طاقسا  - 6594

: تسا سمخ  میسقت  ۀلأسم  - 7596

.هزانج زامن  رد  تسا  ریبکت  راهچ  رب  ءافتکا   8598

ناونع نیدب  هباحص  دهع  رد  یناسک  ندش  مان  هب  و  تهاقف »  » ناونع ندمآ  دیدپ  - 4605

605هراشا

[ هباحص ءاهقف  زا  لوا  ۀقبط  ]609
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609هراشا

دوعسم نبا  - 1611

یسوم وبا  - 2612

ّیبا - 3612

ذاعم - 4612

دیز - 5614

ءادرد وبا  - 6615

هشئاع - 7615

[ هباحص ءاهقف  زا  مود  ۀقبط  ]615

615هراشا

سابع نبا  - 1615

رمع نبا  - 2616

ریبز نبا  - 3616

صاع ورمع  نبا  - 4616

[ هعیش تویب  ]624

عفار وبا  - 1624

دیعس نب  دلاخ  - 2627

هدابع - 3628

هباحص دهع  630تایصوصخ 

630هراشا

هباحص دهع  رد  هّقفت  ندوب  ناسآ  - 1631

هباحص دهع  رد  ءالتبا  دروم  لئاسم  - 2633

633هراشا

دندوب هدرک  یچیپرس  هاکز  نداد  زا  هک  یناسک  اب  هلتاقم  ۀلأسم  رد  رکب  وبا  اب  رمع  تفلاخم  ۀیضق  - 1636

« هوخا ثاریم   » ۀلأسم  2636

هّدج ۀلأسم  - 3638
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.دوخ ةّدع  زا  هقّلطم  نز  جورخ  ۀلأسم  - 4639

مئانغ میسقت  ۀلأسم  - 5639

هونعلا حوتفم  یضارا  ۀلأسم  - 6642

رمخ ّدح  ۀلأسم  - 7643

643هراشا

ص)  ) ربمغیپ نامز  رد  رمخ  برش  ّدح  یگنوگچ  - 1644

644هراشا

هّماع تایاور  - 1644

هّصاخ تایاور  - 2647

رمخ برش  ّدح  رد  ّصاخ  ددع  رارقتسا  نامز  - 2648

648هراشا

خساپ 650شسرپ و 

650هراشا

لوا 650هار 

650هراشا

652يروآدای

مود 654هار 

دنا هتشاد  قافتا  وا  یملع  تمظع  رب  هک  هدوب  یصخش  فالتخا ، دراوم  رد  - 3655

هراشتسا يأرب و  لمع  - 4676

هباحص دهع  رد  باتک  فیلات  - 5678

تسا هدوبن  یعانص  هباحص » دهع   » رد طابنتسا  هقفت و  - 6684

تسا هدش  یم  فارتعا  نادب  هنافصنم  اطخ  هابتشا و  روهظ  دروم  رد  هباحص  دهع  رد  - 7685

حلطصم ینعم  ریظن  رب  هباحص  دهع  رد  داهتجا »  » ۀملک قالطا  - 8686

يوتف ندش  دودحم  ای  ءاتفا  زا  یصاخشا  ندش  عونمم  - 9688

ناشیا ءاهقف  هقف و  جراوخ و  ندش  ادیپ  - 10690

مود 707دلج 
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[ راتفگشیپ ]707

716همدقم

: تسا هتشگ  روصحم  تمسق  راهچ  رب  یلک ، تمسق  هب  هقف ، 716باوبا 

: تسا رارق  نیدب  عئارش  باتک  رد  روطسم  بیترتب  هقف  بتک  718تایلک 

: تسا ریز  باتک  هد  ار  تادابع )  ) لوا 718مسق 

: رارق نیدب  تسا  باتک  هدزناپ  ار  دوقع )  ) مود 718مسق 

: رارق نیدب  تسباتک  هدزای  ار  تاعاقیا )  ) میس 719مسق 

: رارق نیدب  تسباتک  هدزاود  ار  تاسایس ) ماکحا و   ) مراهچ 720مسق 

تراهط باتک  - 1723

هالص باتک  - 2727

727هراشا

.تسا هدش  هدروآ  هتفای  لوزن  زامن  قلطم  ةراب  رد  هک  هیآ  راهچ  ناونع  نیا  لیذ  رد  لوا  727عون 

تسا طوبرم  اهنآ  تاقوا  هناگجنپ و  ياهزامن  صوصخب  هک  هیآ  جنپ  ناونع  نیا  ریز  رد  مود  729عون 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  تشه  تسا  هلبق »  » ةراب رد  هک  عون  نیا  لیذ  رد  میس  731عون 

موص باتک  - 3747

هاکز باتک  - 4749

749هراشا

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  هدیدرگ 4  ناونع  نآ  لحم  بوجو و  ةراب  رد  هک  مسق  نیا  تحت  لوا  749مسق 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  شش  تسناقحتسم  هب  نآ  نداد  هاکز و  نتفرگ  ةراب  رد  هک  مسق  نیا  تحت  مود  751مسق 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  جنپ  هدیدرگ  ناونع  جارخا ، عبات  عرفتم و  روما  ةراب  رد  هک  مسق  نیا  تحت  میس  754مسق 

سمخ باتک  - 5756

756هراشا

هدیدرگ نایب  تمینغ  ینعم  مسق  نیا  لیذ  رد  لوا  757مسق 

هدش هدروآ  مئانغ  تمسق  تیفیک  تمسق ، نیا  لیذ  رد  مود  757مسق 

تسا هدیدرگ  دای  هدش  هدروآ  سمخ  ءادا  بوجو  ةراب  رد  هک  یتادیکأت  میس  مسق  لیذ  رد  نآ  زا  سپ  میس و  757مسق 

جح باتک  - 6759
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759هراشا

: تسا هدیدرگ  دای  هیآ  ود  هدش  ناونع  جح  بوجو  ةراب  رد  هک  لوا » عون   » تحت لوا  759عون 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  هد  هدیدرگ  ناونع  نآ  ماکحا  زا  یتمسق  عاونا و  لاعفا و  نایب  يارب  هک  عون  نیا  تحت  مود  761عون 

: تسا هدیدرگ  لقن  هیآ  هد  هدش  هدروآ  نآ » عباوت  جح و  ماکحا  زا  یئایشا   » ناونعب هک  عون  نیا  تحت  میس  767عون 

داهج باتک  - 7772

772هراشا

.تسا هدیدرگ  دای  هیآ  هد  هدش  سیسات  داهج  بوجو  نایب  يارب  هک  ناونع  نیا  تحت  لوا  772عون 

.تسا هدیدرگ  دای  هیآ  هدزناپ  هدش  هداد  صاصتخا  نآ  ماکحا  زا  يردق  تقو و  لاتق و  تیفیک  هب  هک  ناونع  نیا  تحت  مود  777عون 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  تفه  هدیدرگ  ناونع  داهج » زا  رگید  یعاونا   » نایب يارب  هک  تمسق  نیا  رد  میس  800عون 

«1  » رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  باتک  - 8804

بساکم باتک  - 9806

806هراشا

: تسا هدش  هدروآ  نآ  رد  هیآ  شش  هدیدرگ  ناونع  قلطم  روطب  باستکا  زا  ثحب  يارب  هک  مسق  نیا  لوا  806مسق 

: تسا هدش  هدافتسا  دانتسا و  دروم  نآ  لیذ  رد  هیآ  شش  هدیدرگ و  ناونع  تسا  مارح  اه  نآ  هب  بسکت  هک  یئایشا  زا  ثحب  يارب  مسق  نیا  مود  808مسق 

عیب باتک  - 10816

نید باتک  - 11824

نهر باتک  - 12827

نامض باتک  - 13828

حلص باتک  - 14828

تلاکو باتک  - 15829

( لوا عون  ای   ) هراجا باتک  - 16832

( مود عون  ای   ) تکرش باتک  - 17833

( میس عون  ای   ) هبراضم باتک  - 18833

( مراهچ عون  ای   ) عاضبا باتک  - 19834

( مجنپ عون  ای   ) هعیدو باتک  - 20834

( مشش عون  ای   ) هیراع باتک  - 21835
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( متفه عون  ای   ) هیامر قبس و  باتک  - 22835

( متشه عون  ای   ) هعفش باتک  - 23835

( مهن عون  ای   ) هطقل باتک  - 24836

مهد عون  ای   ) بصغ باتک  - 25836

مهدزای عون  ای   ) رارقا باتک  - 26838

مهدزاود عون  ای   ) تیصو باتک  - 27839

رجح باتک  - 28843

843هراشا

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  هس  هب  یماتی  ةراب  رد  دنیوگ  یم  میتی  فرع ، بسحب  دشاب  هدرم  شردپ  هک  ار  يریغص  843یماتی 

هیفس 845رجح 

دبع رب  846رجح 

مهدزیس عون  ای   ) تابه تاقدص و  فوقو و  باتک  29846 و 30 -

مهدراهچ عون  ای   ) رذن نامیا و  باتک  31846 و 32 -

مهدزناپ عون  ای   ) قتع باتک  - 33850

حاکن باتک  - 34851

851هراشا

: تسا هدش  هدافتسا  هیآ  شش  زا  نآ  ماسقا  حاکن و  ندوب  عورشم  ةراب  رد  لوا  852عون 

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  ودب  حاکن  میرحت  بابسا  ةراب  رد  مود  857عون 

857هراشا

: تسا دروم  تفه  بسن  هار  زا  تامرحم  لوا  858مسق 

: تسا هدش  دای  دروم  ود  عاضرب ، تامرحم  مود  859مسق 

: تسا هدیدرگ  دای  دروم  راهچ  هرهاصم  هار  زا  تامرحم  موس  859مسق 

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  هدب  هدیدرگ و  دای  اهنیا  هریغ  هقفن و  رهم و  لیبق  زا  حاکن  مزاول  ناونع  نیا  لیذ  رد  میس  861عون 

: تسا هدیدرگ  دای  هیآ  هد  هدش ، ناونع  اهنآ  نایب  يارب  مراهچ  عون  هک  حاکن ،» عباوت  زا  یئایشا   » ةراب رد  مراهچ  866عون 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  تفه  هنیمز  نیا  رد  دراد و  طابترا  قلعت و  وا  جاودزا  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ حاکن  هب  هک  یئایشا  ةراب  رد  مجنپ  872عون 

تسا حاکن  عفاور  ةراب  رد  هک  عون  نیا  مشش  877عون 
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قالط باتک  ای 35  لوا  878مسق 

هارابم علخ و  باتک  ای 36 - مود - 887مسق 

راهظ باتک  ای 37 - میس  890مسق 

ءالیا باتک  ای 38 ، مراهچ  891مسق 

ناعل باتک  ای 39 ، مجنپ - 892مسق 

دادترا ای  مشش  892مسق 

براشم معاطم و  باتک   40893

893هراشا

.تسا هدش  هدروآ  هدسفم  یب  ۀعفان  ءایشا  ۀحابا  تلاصا  رب  دانتسا  يارب  ریز  ۀیآ  هس  دیجم  نآرق  زا  لوا  893مسق 

: تسا هیآ  هس  هدش  هراشا  اهنآ  میرحت  هب  هک  نیعم  ییاهزیچ  ةراب  رد  مود  897مسق 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  هد  هدیدرگ  ناونع  مسق ، نیا  تحت  هک  تاحابم  زا  یئایشا  ةراب  رد  میس  903مسق 

ثیراوم باتک  - 41911

دودح باتک  - 42928

928هراشا

انز دح  - 1929

فذق دح  - 2933

تقرس دح  - 3934

براحم دح  - 4936

تایانج باتک  - 43939

تاداهش اضق و  باتک  - 44947

970همتاخ

موس 999دلج 

دلج نیا  زاغآ  رس  - 1999

هیباحص نانز  كاردتسا  - 21001

1001هراشا

س)  ) ارهز ۀمطاف  - 11003
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[ همطاف تمصع  ]1003

1008كدف

هشئاع - 2 - 1028

هصفح - 3 - 1030

دیجب ّما  - 4 - 1032

یملس - 5 - 1033

( لوا دلج  رب   ) یکاردتسا تاقیلعت  - 31035

1035هراشا

هرصبت »1060

بلاطم تسرهف  ییوگ  زاب  - 41062

میس دلج  لخدم  - 51065

1065هراشا

نیلقث ثیدح  - 11071

هّطح ثیدح  هنیفس و  ثیدح  - 2 - 1075

داهتجا هقفت و  زرط  رد  یساسا  فالتخا  - 61079

مود دهع  رد  یمومع  عاضوا  - 71083

1083هراشا

مود 1083دهع 

یهقف ظاحل  زا  يوما  ةرود  - 81090

1090هراشا

[ هیواعم ]1096

وا بسح  بسن و  1096هیواعم و 

1096هراشا

هیواعم ردپ  نایفس  1096وبا 

هیواعم ردام  1100دنه 

دابکالا 1101هلکآ 
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1103ءاقلط

وا یصخش  تافص  1106هیواعم و 

1106هراشا

60 هیواعم 41 - 1113تنطلس 

1113هراشا

صاع ورمع  1122هیواعم و 

هیواعم ياه  هتفگ  افلخ و  ياه  هبطخ  1137هسیاقم 

ار هیبا  نب  دایز  هیواعم  1146قاحلتسا 

هیواعم ریوزت  دیزی و  دهع  1156تیالو 

ع)  ) یلع نعل  هب  هیواعم  1176رما 

هیواعم نامیا و  اب  1181نانز 

1181هراشا

يورا - 11182

هدوس - 2 - 1189

هّیمراد - 3 - 1192

لاملا تیب  1194هیواعم و 

هیواعم ةراب  رد  1197دئاقع 

هیواعم 1200لاّمع 

يدع نب  رجح  1211ۀعقاو 

وا راک  رخآ  هیواعم و  1219تاّیلوا 

هیواعم 1225فالخا 

1225هراشا

64 هیواعم 60 - نب  دیزی  - 1 - 1227

دیزی نب  هیواعم  - 2 - 1238

65 مکح 64 - نب  ناورم  - 3 - 1238

86 کلملا 65 - دبع  - 4 - 1243
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96 دیلو 86 - - 51250

1250هراشا

قشمد 1251دجسم 

99 نامیلس 96 - - 6 - 1258

101 زیزعلا 99 - دبع  نب  رمع  - 7 - 1267

105 کلملا 101 - دبع  نب  دیزی  - 8 - 1271

125 کلملا 105 - دبع  نب  ماشه  - 9 - 1276

126 دیزی 125 - نب  دیلو  - 10 - 1286

126 کلملا 126 - دبع  نب  دیلو  نب  دیزی  - 11 - 1289

126 کلملا 127 - دبع  نب  دیلو  نب  میهاربا  - 12 - 1290

132 رامح 127 - ناورم  - 13 - 1291

يوما نادناخ  زا  نخس  1293نایاپ 

یمومع عاضوا  صیلخت  - 91303

( یلک روطب   ) ناهیقف تاقبط  يوتف و  هقف و  یگنوگچ  - 101315

1315هراشا

.ماع یلک و  روطب  ناهیقف  تاقبط  يوتف و  هقف و  یگنوگچ  لوا  1315لصف 

1315هراشا

1315ناعبات

1320هیبنت

مود دهع  زا  تسخن  ةرود  رد  روهشم  ناهیقف  تهاقف و  - 111324

1324هراشا

[ یمالسا دالب  رئاس  رد  نآ  هقرفت  تهاقف و  يارب  هنیدم  ندوب  زکرم  نتفر  نایم  زا  هیجوت  ]1324

ناشیا تاقبط  هنیدم و  یعبات  ناهیقف  - 11330

1330هراشا

هنیدم یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  1332ۀقبط 

1332هراشا
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هورع - 1 - 1332

بّیسم نب  دیعس  - 2 - 1337

نمحرلا دبع  نب  رکب  وبا  - 3 - 1349

راسی نبا  نامیلس  - 4 - 1351

هبتع نب  ّللا 
�

ه دیبع  - 5 - 1353

دیز نب  هجراخ  - 6 - 1354

رکب یبا  نب  دمحم  نب  مساق  - 7 - 1355

هنیدم یعبات  ناهیقف  زا  مود  1359ۀقبط 

1359هراشا

هّیفنح دمحم  - 1 - 1361

هملس وبا  - 2 - 1367

هّیفنح دّمحم  نب  نسح  - 3 - 1367

ملاس - 4 - 1369

ملسم نب  دمحم  - 5 - 1371

ناوکذ نب  ّللا 
�

ه دبع  - 6 - 1384

يأرلا هعیبر  - 7 - 1386

دیزی نب  ّللا 
�

ه دبع  وبا  - 8 - 1394

هنیدم ناهیقف  زا  میس  1395ۀقبط 

1395هراشا

بیؤذ یبا  نبا  - 1 - 1396

نوشجام - 2 - 1403

هربس یبا  نبا  - 3 - 1406

ریثک - 4 - 1407

ناشیا تاقبط  هکم و  یعبات  ناهیقف   21407

1407هراشا

هکم یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  1408ۀقبط 
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1408هراشا

دهاجم - 1 - 1408

همرکع - 2 - 1411

ءاطع - 3 - 1413

هکیلم یبا  نبا  - 4 - 1419

رانید نب  ورمع  - 5 - 1419

هکم یعبات  ناهیقف  زا  مود  1423ۀقبط 

1423هراشا

جیرج 1424نبا 

هکم یعبات  ناهیقف  زا  میس  1429ۀقبط 

هکم یعبات  ناهیقف  زا  مراهچ  1431ۀقبط 

ناشیا تاقبط  نمی و  یعبات  ناهیقف   31431

1431هراشا

نمی یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  1432ۀقبط 

1432هراشا

سواط - 1 - 1432

1432هراشا

مود دهع  زا  لوا  1434رود 

هّبنم نب  بهو  - 2 - 1437

ءاطع - 3 - 1441

لیحارش - 4 - 1443

شنح - 5 - 1443

نمی یعبات  ءاهقف  زا  مود  1448ۀقبط 

1448هراشا

رمعم - 1 - 1450

قاّزرلا دبع  - 2 - 1450
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1450هراشا

1454ءانبا

ناشیا تاقبط  هریزج و  ماش و  یعبات  ناهیقف   41456

( لّوا ۀقبط  )1456

1456هراشا

ینالوخ - 1 - 1457

بشوح نبا  - 2 - 1460

هریزج ماش و  یعبات  ناهیقف  زا  مود  1461ۀقبط 

1461هراشا

لوحکم - 1 - 1463

قدشا - 2 - 1464

هریزج ماش و  یعبات  ناهیقف  زا  مّیس  1466ۀقبط 

1466هراشا

نارهم نب  نومیم  - 1 - 1466

یناّسغ - 2 - 1470

يدیبز - 3 - 1471

یعازوا - 4 - 1471

یخونت - 5 - 1477

یعازوا 1480نادرگاش 

1480هراشا

كرابم نبا  - 1 - 1481

ملسم نب  دیلو  - 2 - 1488

فسوی نب  دمحم  - 3 - 1488

ناشیا تاقبط  رصم و  یعبات  ناهیقف   51490

1490هراشا

رصم یعبات  ءاهقف  زا  ۀقبط  1490نیتسخن 
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یحبانص - 1 - 1490

یناشیج - 2 - 1492

رصم یعبات  ناهیقف  زا  مود  1493ۀقبط 

رصم یعبات  ناهیقف  زا  میس  1495ۀقبط 

ناشیا تاقبط  هفوک و  یعبات  ناهیقف   61499

1499هراشا

هفوک یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  1500ۀقبط 

همقلع - 1 - 1500

قورسم - 2 - 1502

هدیبع - 3 - 1504

یعخن دوسا  - 4 - 1508

حیرش - 5 - 1510

روعا نب  ثراح  - 6 - 1519

هفوک یعبات  ناهیقف  زا  مود  1524ۀقبط 

1524هراشا

ریبج نب  دیعس  - 11524

یعخن میهاربا  - 2 - 1538

یبعش - 3 - 1542

هفوک یعبات  ناهیقف  زا  میس  1552ۀقبط 

1552هراشا

هنییع نبا  - 1 - 1553

تباث یبا  نبا  - 2 - 1555

داّمح - 3 - 1557

همربش نبا  - 4 - 1559

یلیل یبا  نبا  - 5 - 1561

هفوک یعبات  ناهیقف  زا  مراهچ  1566ۀقبط 
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1566هراشا

حلاص نب  نسح  - 1 - 1567

يروث نایفس  - 2 - 1572

ّللا
�

ه دبع  نب  کیرش  - 3 - 1591

ناشیا تاقبط  هرصب و  یعبات  ناهیقف   71602

1602هراشا

هرصب یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  1602ۀقبط 

دیز نب  رباج  - 1 - 1602

نارهم نب  عیفر  - 2 - 1606

دیز نب  ّللا 
�

ه دبع  - 3 - 1608

نیریس نبا  - 4 - 1610

يرصب نسح  - 5 - 1616

راسی نب  ملسم  - 6 - 1626

نمحرلا دبع  نب  دیمح  - 7 - 1627

هرصب یعبات  ناهیقف  زا  مّود  1628ۀقبط 

1628هراشا

هداتق - 1 - 1628

ینایتخس - 2 - 1633

1638همتاخ

( ءامدق  ) ناسارخ ناهیقف  زا  سک  دنچ   81644

1644هراشا

ملسم وبا  نب  ءاطع  - 1 - 1645

محازم نب  كاحض  - 2 - 1646

[ هیوهار نبا   ] قاحسا - 3 - 1647

هناگ راهچ  بهاذم  صوصخ  رد  هّقفت   121649

1649هراشا
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«1  » اهنآ رشن  یگنوگچ  یهقف و  بهاذم  ثودح  ةراب  رد  یخیرات  1656يرظن 

یفنح بهذم  - 11660

یکلام بهذم  - 21671

یعفاش بهذم  - 31681

یلبنح بهذم  - 41692

1697همتاخ

بهذم راهچ  ۀمئا  زا  يرصتخم  ۀمجرت   131702

1702هراشا

150 هفینح 80 - وبا  - 1 - 1703

179 کلام 95 - - 2 - 1746

204 یعفاش 150 - - 3 - 1758

241 لبنح 164 - نب  دمحا  - 4 - 1780

290 دواد 202 - - 14 - 1801

1801هراشا

1808یعفاش

310 يربط 224 - - 15 - 1808

ناونع نیاب  یبتک  تاقبط و  ناونع   161818

1818هراشا

هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و   11824

1824هراشا

[ لوا هقبط  ]1826

فسوی وبا  - 1 - 1826

رفز - 2 - 1837

ینابیش - 3 - 1840

صفح - 4 - 1844

هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  مود  1849هقبط 
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هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  میس  1854هقبط 

هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  مراهچ  1856هقبط 

هفینح وبا  باحصا  نادرگاش و  زا  مجنپ  1857هقبط 

هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  مشش  1860هقبط 

هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  متفه  1862هقبط 

سنا نب  کلام  باحصا  1865نادرگاش و 

1865هراشا

کلام باحصا  نادرگاش و  زا  تسخن  1865هقبط 

کلام نادرگاش  باحصا و  زا  مود  1870هقبط 

کلام باحصا  زا  میس  1872هقبط 

یعفاش باحصا  نادرگاش و   31878

1878هراشا

یعفاش يزاریش  قاحسا  1923وبا 

لبنح دمحا  باحصا  1932نادرگاش و 

یناهفصا ّیلع  نب  دواد  باحصا  1936نادرگاش و 

يربط باحصا  1941نادرگاش و 

زکرم 1948هرابرد 
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( یباهش  ) هقف راودا 

باتک تاصخشم 

.1365  - 1282 دومحم ، یباهش ، هسانشرس : 

.یباهش دومحم  فیلات  هقف /  راودا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1375  - 1366 تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت :]  : ] رشن تاصخشم 

.هنومن .ج :  3 يرهاظ :  تاصخشم 

مشش پاچ   ، 2 .ج مجنپ 978-964-422-789-9 ؛ :  پاچ   ، 1 .ج 1 ؛ ) .ج ) لایر 1200 هرود 978-964-422-788-2 ؛ :  کباش : 
 : مشش 2-791-422-964-978 پاچ   ، 3 .ج 978-964-422-790-5 ؛ : 

.1336  - 1329 نارهت ، هاگشناد  یلبق : پاچ  تشاددای : 

 (. اپیف  ( ) 1387 مجنپ :  پاچ   ) 1 .ج تشاددای : 

 ( اپیف  ( ) 1387 مشش :  پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

 (. اپیف  ( ) 1387 مشش :  پاچ   ) 3 .ج تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

هقف عوضوم : 

خیرات هقف --  عوضوم : 

همانتشذگرس ناهیقف --  عوضوم : 

*Faqths -- Biography عوضوم : 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 

فلا 4 1366 BP169/9/ش 9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/324 ییوید :  يدنب  هدر 

م 578-66 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا دلج 

[ لخدم ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 

.نیعتسن هب  و 

نآ ثودح  یگنوگچ  نوناق و 

زا یکی  ناـهج و  رد  ةدوجوم  نیناوق  هلمج  زا  یمالـسا  هقفو  تسا  ثحب  عوضوم  مالـسا  هقف  راودا  تـالوحت و  قاروا ، نیا  رد  نوچ 
ةراب رد  یفسلف  یثحب  صاخ ، نوناق  نیا  یخیرات  تمسق  نایب  رد  دورو  زا  شیپ  هک  تسین  تبسانم  یب  دشاب  یم  نآ  دارفا  قیداصم و 
دوجو لصا  ۀفـسلف  رابتعا  هب  هدوجوم ، نیناوق  مومع  نایم  رد  نوناق  نیا  صوصخ  هک  ددرگ  نشور  اـت  دوش  حرط  ماـع  ینعمب  نوناـق 

.دشاب یم  یماقم  هجرد و  هچ  ياراد  دراد و  یشزرا  هچ  نوناق ،

نآ دوـجو  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  حالطـصاب  هدیـسر و  یتـسه  هب  هدوـبن  هک  نیا  زا  سپ  هـک  تسیروـما  زا  یکی  یلک ، روـطب  نوناـق 
: تسا روصتم  تلع  راهچ  ار  تعیبط  ملاع  رد  ثداح  تادوجوم  دراد و  زاین  تلع  هب  ندوب  ثداح  نیا  مکحب  سپ  تسا  ثداح » »

دوجوب نوناق  ات  هداتفا  راکب  تلع  راهچ  نیا  ماع ) ینعمب   ) نوناق ندمآ  دیدپ  يارب  یئاغ  یلعاف 4 - يروص 3 - يدام 2 - تلع  - 1

2 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد ار  اهنآ  هک  ریخا ، رما  ود  رب  هدـش ، حالطـصا  اهنآ  يارب  تیهاـم » تلع   » ناونع هک  تسخن ، رما  ود  رما ، راـهچ  نیا  زا  تسا  هدـمآ 
نوناق هب  تبسن  ار  هناگ  راهچ  للع  هک  اجنیا  رد  نکیل  تسا  مدقم  تاذ  عبط و  بسحب  دنناوخ ، یم  ققحت  ای  دوجو » تلع   » حالطـصا

صیخـشت هک  تسخن ، تلع  ود  ةراب  رد  سپ  نآ  زا  میهد و  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  ریخا  تلع  ود  تسخن  مینک  حیرـشت  میهاوخ  یم 
« یئاغ تلع   » رب یجراخ  دوجو  بسحب  یلعاف » تلع   » هچ رگ  مه  مینک و  یم  داریا  يرـصتخم  درادن ، مزال  دایز  یثحب  اهنآ  قیقحت  و 

تسخن دیاب  هک  ینعم  نیدب   ) دراد مدقت 
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نانچ بسانم  تهج  نیدب  دیآ و  دوجوب  جراخ  رد  تیاغ  سپ  نآ  زا  دنک و  داجیا  ار  لولعم  روصت و  ار  یتیاغ  ات  دشاب  دوجوم  لعاف 
تلع تقیقح  هب  نوچ  نکیل  دوش ) ثحب  وگتفگ و  یلعاف » تلع   » زا تسخن  نیوکت  زا  يوریپ  يارب  نیودـت  ماـقم  رد  هک  دـیامن  یم 

عضو و ماقم  رد  یئاغ  تلع  میدـقت  سپ  دـشاب  یم  نآ  زا  رخاتم  يا  هبتر  رد  یئاغ و  تلع  لولعم  دوخ  لـعاف ، تیلعاـف  ینعی  یلعاـف 
تمظع هب  هراشا  ماع و  ینعمب  نوناق  ثودح  ققحت و  للع  نایب  عوضوم  رد  هوالعب  دوب  دهاوخ  عبط  فالخ  رب  تهج  همه  زا  نیودت 

، نوناق یلعاف  تلع  سپ  نآ  زا  یئاغ و  تلع  تسخن  هک  تسا  نیا  رتبـسانم  دـش  دـهاوخ  هتـسناد  هکنانچ  یهقف  نوناق  صوصخ  ماقم 
.ددرگ رتکیدزن  قیدصت  تابثا و  هب  تسا  بولطم  یعدم و  هچ  نآ  رتنشور و  بلطم  قیرط  نیدب  ات  دوش  عقاو  ثحب  یسررب و  دروم 

[ نوناق ۀناگراهچ  للع  ]

هراشا

: دش دهاوخ  تیاعر  ریز  بیترت  اهنآ  رخأت  مدقت و  رد  حیرشت و  قاروا ، نیا  رد  نوناق ، ۀناگراهچ  للع  زا  ناکی  ناکی  لاح  رهب 

يروص تلع  يدام 4 - تلع  یلعاف 3 - تلع  یئاغ 2 - تلع  - 1

3 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوناق داجیا  یئاغ  تلع  - 1

ترورـض دـبای و  دوجو  رـشب  نایم  رد  دـیاب  دـیدرت  یب  تسا ، روظنم  نآ  زا  یگدـنز  روتـسد  مکح و  ینعم  ماقم  نیا  رد  هک  نوناـق ،
بـسحب هک  نیا  تیاهن  تسا  ناسنا  دارفا  ۀـیلک  قافتا  لحم  هکلب  نادـنمدرخ  لک  عاـمتجا  دروم  هلمجلا ، یف  عاـمتجا ، رد  نآ  دوجو 

عضاو و رد  مه  نآ و  تیفیک  تیمک و  رد  ور  نیا  زا  هدرک  هولج  فلتخم  نآ  دوـجو  زا  ضرغ  فدـه و  لوـقع ، راـکفا و  فـالتخا 
.تسا هدیسر  مهب  فلتخم  ددعتم و  یلاوقا ، هکلب  تاروصت  شا  هدنراذگ 

ریثأت و بسحب  تشاد و  دهاوخ  دوجو  شیب  مک و  دشاب  عامتجا  ات  هدمآ و  دـیدپ  عامتجا  رـشب و  اب  ماع ، ینعمب  هلمجلا و  یف  نوناق ،
طاطحنا و رد  يراودا  صقن و  لامک و  زا  يراوطا  شوختـسد  دـیآ  یم  لمعب  « 1  » عامتجا وا و  نایم  اعبط  هک  یلاعفنا  لـعف و  رثأـت و 

.دوب دهاوخ  هدوب و  ءاقترا 

زا هک  تسا  دنچ  يروما  دیآ  رامـشب  نوناق  ضرغ  تیاغ و  راذگنوناق و  فده  ددرگ و  راب  تسا  نکمم  نوناق  دوجو  رب  هک  يدئاوف 
.دشاب یم  دوهشم  تباث و  بتارم  نآ  رد  لامک  صقن  فعض و  تدش و  دوجوم و  توافت ، اهنآ  نایم  هبترم  تیمها  ظاحل 

______________________________

: تسا قالطا  لباق  ینعم  ود  رب  عامتجا  ظفل  ( 1)

عقاو اهنآ  نایم  رد  رثات  ریثأت و  هاوخ  دـشاب  مه  رد  اهنآ  ریثأـتب  يرظن  هک  نآ  یب  دـیآ  مهارف  مه  اـب  یئایـشا  زا  يدودـعم  هک  نیا  لوا 
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ای دشاب 
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نآ لاح  رهب  هن  ای  ددرگ  راب  روما  نیا  رب  دـشاب ، یم  رثؤم  تدـحو  لولعم  هک  هجیتن ، کی  رثا و  کی  هجیتن  رثا و  ظاـحل  زا  هاوخ  هن و 
.تسین يزیچ  ناسنالا  بنجب  رجحلاک  ول  مهب و  يروما  نارتقا  مامضنا و  زا  شیب  تسا  روظنم  قالطا ؛ نیا  عقوم  رد  هچ 

نیا رثا  رب  هک  ددرگ  ررقم  لدابتم  یفیلاکت  لباقتم و  یتالماعم  ناشیا  نایم  دـنیآ و  مهارف  مه  اـب  رـشب  دارفا  زا  يدودـعم  هک  نیا  مود 
ۀلزنم هب  همه  دشاب و  رارق  رب  تدحو  رابتعا  نیاب  هقیقحلا  یف  هکلب  ددرگ  رابتعا  اهنت  هن  رثکتم  دارفا  نیا  يارب  یتدحو  لدابت ، لباقت و 

و عامتجا » حور   » يرـصع ریبعتب  هک  دیآ  دیدپ  يرثا  ناشیا  نایم  رثأت  ریثأت و  زا  دنیآ و  رامـشب  لکیه  کی  ءازجا  رکیپ و  کی  ءاضعا 
.دشاب یم  روظنم  نآ  مود  قالطا  عامتجا »  » زا اجنیا  رد  .ددرگ  لصاح  راثآ  ءاشنم 

4 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: زا تسا  ترابع  بترتم  توافتم و  ضارغا  نیا 

.جرم جره و  زا  يریگولج  - 1

.يویند یگدنز  ظاحل  زا  عامتجا  رد  هلمجلا  یف  مظن  دیلوت  - 2

.يویند یناگدنز  ظاحل  زا  عامتجا  رد  لماک  مظن  داجیا  - 3

.درف ره  نامسج  لاحب  تبسن  تیانع  لاح  نیع  رد  ماظتنا و  ظاحل  زا  عامتجا  رد  لماک  مظن  داجیا  - 4

.ترخآ ایند و  حور و  مسج و  ظاحل  زا  دارفا ، لاح  تیاعر  اب  عامتجا  رد  لماک  مظن  داجیا  - 5

ۀیهت يارب  یئادتبا  ۀـیاپ  تقیقح  رد  و  هبترم ، نیرت  نییاپ  اهنآ  نیتسخن  هک  تسا  روما  نیمه  نوناق ، عضو  يارب  ضارغا  بتارم  لوصا 
تسا و تیانع  هجوت و  دروم  زین  نآ  لیمکت  عامتجا  لصا  دیلوت  رب  هوالع  هک  دشاب ، یم  هبترم  نیرترب  اهنآ  نیمجنپ  و  عامتجا ، لصا 

نیا رد  تقیقح  رد 
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.دشاب یم  نوناق  عضو  زا  بولطم  ضرغ و  راذگنوناق و  روظنم  رشب  ییاهن  لامک  یقیقح و  تداعس  هبترم ،

نکمم زین  یطئاسو  عورف و  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  تسا  بتارم  تاـیلک  لوصا و  دـش  داـی  هنومن  ناونعب  راـصتخا و  روطب  هک  بتارم  نیا 
.دیآ رظنب  تسا 

هب عاـمتجا  ملاـع  يارب  شموزل  هار  رد  هدرک و  وگتفگ  نآ  ةراـب  رد  هدرب و  یپ  ار  ماـع ) ینعمب   ) نوناـق دوجو  ترورـض  هک  یناـسک 
هتشادنپ نوناق  ضرغ  تیاغ و  ار  نامه  هدروآ و  رظنب  ار  عامتجا » ظفح  مظن و   » طقف ناشیا  زا  رتشیب  دنا  هتخادرپ  لالدتسا  جاجتحا و 

هب هجوت  هتـشگ و  لئاق  توافت  لامک ، صقن و  ظاحل  زا  هعوضوم  نیناوق  نایم  فدـه  دـصقم و  نیمه  هب  تبـسن  هک  نیا  تیاهن  دـنا 
دنا هتفایرد  هدرک و  روصت  هنوگ  نیدـب  ار  رما  تقیقح  هقیقحلاب  هتـسناد و  رگید  ینوناق  عضو  موزل  ای  زاوج  بجوم  ار  ینوناـق  صقن 

زا رود »  » روطب رگیدـکی  رد  نآ  توافتم  فلتخم و  بتارم  ریثات  دـشاب و  یم  مأوت  مدـق و  مه  عامتجا ، لماکت  اـب  نوناـق  لـماکت  هک 
دوجوب عامتجا  يارب  هداس  صقان و  یمظن  صقان ، رـصتخم و  ینوناق  دوب : دهاوخ  هدوب و  نآ  ماجرف  ات  عامتجا و  نیا  ندش  ادیپ  زاغآ 

هدیسر یلامک  هب  نوناق  نآ  رثا  رب  عامتجا ، نآ  هدروآ و 

5 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زاب عامتجا  نیا  هدروآ و  دوجوب  ار  رتمظنم  یعامتجا  نوناـق  نیا  ندـش  ادـیپ  .هدرک  باـجیا  ءاـضتقا و  ار  رتلماـک  ینوناـق  دوجو  سپ 
نوناق و یلماکت  تاـجرد  بتارم و  رد  رثاـت  ریثأـت و  لاـعفنا و  لـعف و  نیا  روط  نیمه  هب  هدرک و  هیهت  رتطوسبم  رت و  هیاـم  رپ  ینوناـق 

همه هک  دسرب  يزور  دیاش  ات  دز  دهاوخ  هدز و  رود  عامتجا 
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رب دـنناد و  یفاک  لماک ، ور  همه  زا  یعامتجا  دـیلوت  يارب  ار  نآ  راکفا ، مامت  دـننک و  فارتعا  ینوناق  رد  قلطم  لامک  دوجوب  لوقع 
.دنیامن قافتا  دشاب  یم  دوجوم  ققحم و  نوناق  نآ  رد  نیناوق ، عضو  زا  یلاع  ضرغ  تیاغ و  هک  نیا 

يارب يدـح  ات  ار  ینامـسآ  نوناق  دوجو  ترورـض  یتح  هتفر و  شیپ  هار  نیمه  زا  لدـع  نوناق و  دوجو  موزل  يارب  زین  یهلا  ءامکح 
لـصا راب و  لصا  هیاپ و  نیمه  يور  رب  ار  توبن »  » تابثا ینعی  هتـشادنپ  نآ ) مظن  عاـمتجا و  ظـفح   ) ضرغ تیاـغ و  نیمه  لیـصحت 

.دنا هتشاد  راوتسا  ضرغ  نیا  لوصح  يارب  ار  ناربمیپ  تثعب  موزل 

ریرقت صیخلت و  تسا » عبط  هب  یندـم  ناسنا   » هک ریبعت  ناونع و  نیاب  هدـش  سیـسات  عوضوم ، نیا  تاـبثا  يارب  هفـسلف  رد  هک  یلـصا 
.تسا هدیدرگ 

ینعم نیدـب  یعامتجا  تسا  يدوجوم  دوخ  تاذ  ياضتقا  هب  عبط و  بسحب  ناسنا  هک  تسا  نیا  راصتخا ، روطب  ناونع ، نیا  زا  روظنم 
مهارف هورگ  اهورگ  دیاب  هکلب  دنک  نیمات  اهنت  دیاش  دیاب و  هکنانچ  ار  دوخ  یناگدنز  دناوت  یمن  هک  تسا  يروط  یمدآ  تشرس  هک 

ره دشک و  شود  هب  ار  یگدنز  ياهراب  زا  يراب  یـسک  ره  سپ  دننک  تدعاسم  یهارمه و  مه  اب  روما  ةرادا  رد  ناشیا  هوبنا  دـنیآ و 
تداعس هب  یکیدزن  تایح و  رد  هافر  هب  مه  زا  يریگتسد  تدعاسم و  هب  همه  ات  دزاس  زاب  تایح  لامکا  همادا و  يارب  ار  یهار  يدرف 

.دندرگ زئاف  لامک  و 

یعانص یلئاسو  هب  سپ  درادن  كرک  مشپ و  رپ ، دلج ، تماخض  لیبق  زا  یعیبط  یلئاسو  امرـس  امرگ و  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  ناسنا 
رثا رب  لقا  ای ال  دراد  فیطل  یجازم  ناسنا  .تسا  دنمزاین 
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نّولتم وج و  فیرظ  نارـسوه و  دنـسپ و  فیطل  تسا ) وا  یعیبط  یتاذ و  هک   ) گـنراگنر تاوهـش  رثاـکت  نوگاـنوگ و  لاـیما  دراوت 
یعانـص ییاهیکاروخ  دـیلوت  هیهت و  هب  دـیاب  ریزگان  دزاس و  هدنـسب  دـناوت  یمن  یعیبط  تخاونکی  نشخ و  ياهاذـغ  هب  سپ  تسوخ 

رورش تافآ و  زا  ار  شیوخ  نت  یعانص  لئاسو  ۀلیسو  هب  ات  .دنک  مادقا 

6 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

قیقر و ياهـسوه  فیطل و  جازم  اب  هک  یعونـصم ، ییاهیکاروخ  ۀـیهت  ۀلیـسو  هب  دراد و  نوصم  تعیبط  ملاـع  زور  بش و  ثداوح  و 
شتآ رب  هلیـسو  نیدـب  لقا  ای ال  دور  شیپ  شیوخ  مسج  ءامن  وشن و  یعیبط  هار  ندومیپ  رد  دـشاب ، یم  بسانتم  وا  هاوخ  تفاطل  عبط 

.دشاپ هب  یبآ  دوخ  يرطف  سوه  یعیبط  توهش 

یم راتـساوخ  ار  اهنآ  دوخ  یتایح  ترطف  هب  دـنمزاین و  اه  نآ  هب  دوخ  عبط  هب  هک  يروما  همه  لیـصحت  هیهت و  زا  یعیبط  روطب  ناسنا 
نـشور رایـسب  هچ  دراد  ار  جایتحا  لامک  شیوخ  عون  دارفا  رگید  یهارمه  يراکمه و  هب  راـچان  سپ  تسا  زجاـع  هدـنامرد و  دـشاب 
ماـمتب دروآ و  رب  ار  شیوخ  یگدـنز  تاـجاح  ۀـمه  عون ، ءاـنبا  زا  دادمتـسا  یب  دوـخ و  يدوـخ  هب  دـهاوخب  يدرف  ره  رگا  هک  تسا 
دهاوخ دوبان  هتـشادنرب  لامک  تایح و  هار  رد  یهاگ  دنام و  دهاوخ  ورف  یناگدنز  ۀلحرم  نیتسخن  رد  دـبای  تسد  تایح  تایرورض 

تدعاسم و هب  دارفا  ءاقب  فوقوم و  درف ، ءاقب  رب  عون  ماود  سپ  دیدرگ  دـهاوخ  بترتم  نآ  رب  عون  ضارقنا  هرخالاب  لالتخا و  دـش و 
.تسا نآ  دولوم  ای  دلوم و  ای  عامتجا  ندمت و  شودمه  تدضاعم  تدعاسم و  نیا  طوبرم و  رگید  کی  هب  تبسن  ناشیا  یهارمه 

ات هلمجلاب  و 
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.دوب دهاوخن  یئاقب  ماود و  ار  رشب  عون  دشابن  یعامتجا  رگا  تسین و  یعامتجا  دشابن  یتدعاسم  ار  دارفا 

توهـش و يورین  رگید  یفرط  زا  نکیل  تسا  رـشب  تشرـس  تعیبط و  هدـییاز  جایتحا  جایتحا و  دولوم  دـش ، هتـسناد  هکنانچ  عامتجا ،
یم دوخ  يوسب  دـنناوتب  رگا  و  دـنهاوخ ، یم  دارفا  ۀـمه  ورین  ود  نیا  ياـضتقا  هب  دـشاب و  یم  رـشب  تعیبـط  دوـلوم  هداز و  زین  بصغ 

رب عافد  هلمح و  هب  نآ  نیـصحت  ظفح و  ای  لیـصحت  هار  رد  دـننک و  یم  بلج  دوخ  يوسب  دـنهاوخ و  یم  نارگید  ار  هچ  نآ  دنـشک 
.دیآ یم  نایم  هب  تعفادم  تمحازم و  سپ  دنزیخ  یم 

رب دارفا  زواجت  يدعت و  زا  دنک و  لیدعت  ار  تسفانم  تمحازم و  نیا  هک  دیاین  نایم  هب  يا  هلیسو  دنشاب و  دازآ  دوخ و  رـس  دارفا  رگا 
يدوز هب  دریذـپ و  یم  یتسین  یتسـس و  ناما  هقث و  دوش ، یم  لئاز  نانیمطا  دور ، یم  نایم  زا  اـهرطاخ  شمارآ  دریگ  ولج  رگیدـکی 

.ددرگ یم  هتخیسگ  مه  زا  هراپ و  تایح  ءاقب و  ۀتشر  هکلب  تاعامتجا  ةزاریش  دیآ و  یم  دیدپ  دارفا  نایم  یگدنکارپ  فالتخا و 

7 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تمحازم و عفد  عفر و  رگیدکی و  اب  دارفا  تدضاعم  نآ  ندش  نیگنایم  هب  ات  دیاب  يا  هلیسو  نینچ  عامتجا  تیوقت  ظفح و  يارب  سپ 
لیدعت تهج  همه  زا  دارفا  راتفگ  راتفر و  رادرک و  هلیـسو  نآ  تطاسو  هب  هصالخ  روطب  دوش و  نیمات  یبوخ  هب  مه  زا  نانآ  تعزانم 

.ددرگ

.هدش دای  لدع »  » ناونعب نافوسلیف  ناگنازرف و  ترابع  رد  دشاب  یم  نآ  لّمکم  شلماک  عامتجا و  ظفاح  هناگی  هک  هلیسو  نیا 

دشاب ینوناق  تعیرش و  قبط  عامتجا  نایاورنامرف  ناراد و  مامز  راتفر  هک  تسا  نیا  ناگرزب  تاملک  زا  یخرب  رد  لدع »  » زا روظنم 
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.نآ رب  راتفر  قیبطت  هن  تسا  نوناق  تعیرش و  دوخ  نآ  زا  روظنم  اه  هتفگ  زا  رتشیب  رد  نکیل 

تسکـشب و ار  ناودرا  ناـیناساس  ۀلـسلس  رـس  ریـشدرا  نوـچ  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نـیا  بهّذـلا  جورم  باـتک  رد  « 1  » يدوعسم
شیاتـس زا  سپ  دوخ  يراذـگجات  قطن  یط  رد  داهن  رـس  رب  یهاش  جاـت  هک  يزور  تخادرپ  هب  یفئاوطلا  كولم  عضو  زا  ار  تکلمم 

مدرم هب  ینابرهم  روشک و  يدابآ  لضف و  ۀـضافا  و  لدـع »  » ۀـماقا رد  هک  دـینادب  تفگ  نینچ ..«  وا  ءامعن  رب  يرازگ  ساپـس  نادزی و 
هار هدوتس و  یشور  ار  لدع  دوب  دنهاوخ  ام  لدع »  » لومشم عیضو ، فیرش و  فیعـض و  يوق و  مدرم ! يا  .تشاد  میهاوخ  شـشوک 

قیدـصت ار  ام  ياه  هتفگ  ام  رادرک  دـیرازگ و  ساپـس  نآ  رب  هک  دوب  دـهاوخ  ناـنچ  اـم  راـتفر  میهد و  یم  رارق  هدوصقم  یتعیرـش  و 
« .درک دهاوخ 

ةدـنرادهگن ریخ و  ةدـنروآ  مهارف  لدـع  هچ  دـنک  لدـع »  » ۀـضافا هک  تسه  هاشداپ  رب   » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  وا  تاملک  زا  زاـب 
«. ..دزیخرب نایم  زا  لدع  هک  تسا  نیا  تنطلس  رابدا  مئالع  لئاسو و  نیتسخن  و  لالتخا ، لاوز و  زا  تسا  کلم 

______________________________

وا یخیرات  ياه  هتفگ  هک  دـشاب  یم  یناسک  زا  ناخرؤم و  ناگرزب  زا  يدوعـسم  هب  فورعم  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلا  وبا  ( 1)
هتفگ یمق  ثدحم  هکنانچ  هک  دشاب  یم  ناثدحلا » هدابا  نم  نامّزلا و  رابخا   » باتک وا  تافیلات  هلمج  زا  .تسا  دانتـسا  دامتعا و  دروم 

.تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا  ءزج  کی  زا  رتشیب  هدوب و  دلجم  یس  رد 

.تسا هتفای  تافو  ( 345  ) جنپ لهچ و  دصیس و  رد  یلوق  هب  يرمق و  يرجه  ( 333  ) هس یس و  دصیس و  لاس  رد 

هقف راودا 
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اب یهاش  نید و  تسا ..«  هدروآ  نینچ  هتشاد  بوصنم  تنطلس  هب  ار  وا  هک  یماگنه  روپهاش  شدنزرف  هب  ریشدرا  يایاصو  زا  ومه  زاب 
دـشابن هیاپ  رگا  تسا  نآ  نابهگن  یهاشداپ  یهاشداپ و  هشیر  هیاپ و  نید  دشاب ، یمن  رگید  نآ  زا  زاین  یب  کی  چـیه  دـنردارب و  مه 

« .دشاب یم  ناماسبان  عئاض و  دشابن  نابهگن  نابساپ و  رگا  ناریو و 

لقنب اـنب  زاـب  هدروآ ، ناـیم  هب  زردـنا  روطب  یناـساس  هاـشداپ  مارهب  رـسپ  مود  مارهب  اـب  هک  ینانخـس  یط  رد  گرزب  نادـبؤم  زا  یکی 
رما و بسح  رب  اهراک  رد  فرـصت  ادـخ و  تعاط  ۀـماقا  تعیرـش و  هب  رگم  ددرگ  یمن  مامت  یهاـش  تسا ..«  هتفگ  نینچ  يدوعـسم ،

رگم دـشاب  یمن  یماوق  ار  لاـجر  نادرم و  هب  رگم  دـشابن  يّزع  ار  یهاـشداپ  یهاـشداپ و  هب  رگم  تسین  یماوق  ار  تعیرـش  وا و  یهن 
ار نآ  هک  تسا  ییوزارت  لدـع  و  لدـع »  » هب رگم  دـشاب  یمن  يدابآ  هب  یهار  يدابآ و  ترامع و  هب  رگم  تسین  لامب  یهار  لاـمب و 

.تسا هداد  رارق  نآ  ةدنراد  اپب  میق و  ار  هاشداپ  هتشاد و  اپب  ناگ  هدیرفآ  نایم  رد  لک  راگ  هدیرفآ 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  لقن  ناوریشونا  زا  « 1  » نودلخ نبا 

نادنمراک لامع و  حالصا  هب  لدع  و  لدع »  » هب ترامع  يدابآ و  ترامع و  هب  جارخ  جارخ و  هب  لام  لامب و  هاپس  هاپـس و  هب  یهاش  »
«. دنک دقفت  تیعر  لاح  زا  شدوخ  هاش  هک  نیا  همه  زا  رتالاب  دشاب و  یم  ناریزو  تماقتسا  هب  نانآ  حالصا  و 

هدش لقن  يوب  تبسن  ظفح  اب  بتک  زا  يرایسب  رد  هک  ار  رما  تشه  هتشون  تسایس  رد  هک  یباتک  رد  « 2  » وطسرا تسخن  ملعم 
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تاملک نآ  ددرگ و  ضرف  رخآ  ای  طسو  ای  لوا  تسا  نکمم  رما  تشه  نآ  زا  کی  ره  ادیپان و  شزاغآ  هک  يا ، هرئاد  زرط  هب  « 3»

______________________________

ۀنازخ  » هدش هتفگ  شخیرات  باتک  ۀمدقم  ةراب  رد  هک  فورعم  خرؤم  یلیبشا  یکلام  نودلخ  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  دیز  وبا  ( 1)
.تسا هتفای  تافو  هرهاق  رد  يرمق  يرجه  ( 808  ) تشه دصتشه و  لاس  رد  دشاب » یم  یبدا  یسایس و  یعامتجا و  مولع 

زا  ) اریگاتسا رد  دالیم  زا  شیپ  لاس 384  رد  تسا  ءاشم  ءامکح  سیئر  نانوی و  هفسالف  نیرتگرزب  زا  سیلاطاطسرا  ای  وطـسرا  (- 2)
.تسا هتفای  تافو  لاس  نس 63  هب  لاس 322  رد  تدالو و  هینودقم ) دالب 

مولعلا عماج  هب  یمـسم ، باتک  رد  يزار  رخف  ماما  هکنانچ  هدش  هدروآ  هرئاد  نیا  وطـسرا  هب  تبـسن  نودـب  بتک  زا  یـضعب  رد  (- 3)
نآ و  ..تسا » هرئاد  نیا  رد  باب  نیا  هصالخ  و   » هتشون ار  هلمج  نیا  هسایسلا  ملع  تمسق  رخآ  رد  تسا  هتشون  یـسراف  هب  هک  شیوخ 

.تسا هدروآ  ار  قوف  هرئاد  هاگ 

9 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک تسا  یناتـسب  ناهج   » تسا هدروآ  هجو  نیدـب  رود  روطب  ار  اهنآ  هتخاس و  بترم  دـبای ، ماـجنا  نآ  هب  اـی  زاـغآ  نآ  زا  تاراـبع  و 
ددنب یم  راکب  ار  نآ  تنطلس  هک  تسا  یتسایس  تنـس  ددرگ  یم  ءایحا  نادب  تنـس  هک  تسا  یناطلـس  تلود  تسا  تلود  شراصح 

لام دـیامن  یم  تیافک  ار  نانآ  لام  هک  دنـشاب  یم  ینارای  ناوعا و  هاپـس  دـنک  یم  تدـضاعم  ار  نآ  هاپـس  هک  تسا  یماـظن  تنطلس 
یعورشم فولأم و  لدع  دشاب  یم  رادهگن  ار  نانآ  لدع  هک  دنتـسه  یناگدنب  تیعر  دروآ  یم  مهارف  ار  نآ  تیعر  هک  تسا  یقزر 

« ..تسا یناتسب  ناهج  تسا  نآ  هب  ناهج  ماوق  هک  تسا 

ناگنازرف
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ظفاح یماگنه  نوناق  لدـع و  نیا  دـنا  هتفگ  دـنا ، هتخادرپ  دـش  دای  اجنیا  رد  نآ  لامجا  هک  یحرـش  هب  نوناـق ، موزل  تاـبثا  زا  نوچ 
يرذع هناهب و  نآ  نتفریذپ  رد  ار  سک  چیه  ات  دـشاب  هتـشاد  تبـسن  کی  رـشب  دارفا  ۀـمه  هب  نآ  عضاو  هک  دـشاب  دـناوت  یم  عامتجا 
تروص نیا  ریغ  رد  هچ  دیامرف  ناسحا  ناسنا ، هب  باختنا و  ار  نوناق  لدع و  نآ  لک ، راگ  هدـیرفآ  هک  تسا  نانچ  نآ  دـیاین و  شیپ 

یم نایم  هب  عفادـت  محازت و  دیـسر ، تابثا  هب  تمحازم  عفد  عفر و  دانتـسا  هب  شدوجو  ترورـض  هک  يراذـگنوناق ، نوناق و  لصا  رد 
ریز هب  نت  درمش و  اسران  ار  نآ  دنک و  داریا  هشدخ و  دارفا  رگید  عورشم  لدع  عوضوم و  نوناق  رد  هک  دسر  یم  ار  يدرف  ره  دیآ و 

ای رایتخا  اضر و  هب  نارگید  هک  دشک  راظتنا  دنک و  هیهت  شیوخ  ۀشیدنا  هب  ینوناق  هک  دناد  قح  رب  هتسیاش و  ار  دوخ  دهدن و  نآ  راب 
هک نیا  ضرف  رب  يرتـسگ  نوناـق  شکمـشک  نـیا  رد  .دـنهد و  رارق  لـمع  يوریپ و  دروـم  ار  وا  عوـضوم  نوناـق  رارطـضا  روز و  هـب 

نارگید رب  هدرک  عضو  دوخ  هک  ار  ینوناق  بیرف  کنرین و  ای  راشف  روز و  هب  رگید و  صاخـشا  يرکفمه  هب  هک  دوش  ادـیپ  یـصخش 
دوش و لتخم  شوشم و  عاـمتجا  لـتعم و  لزلزتم و  نوناـق  دور  ناـیم  زا  هوق  نآ  نوچ  دریذـپن و  ماود  يو  ربج  روز و  دـنک ، لـیمحت 

.دنیبن لامک  يور  هاگ  چیه  دنام و  اج  رب  يدامتعا  یب  یلادتعا و  یب  یفیلکت و  یب  لاح  رد  هعماج  هشیمه 
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عضو هک  دشاب  نینچ  رگا  سپ 
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نوناق دیاب  ریزگان  سپ  ددرگ  بترتم  شعفر  نآ  عضو  رب  دیآ و  مزال  شمدع  شدوجو  زا  دوش  عفادـت  محازت و  بجوم  نآ  ءارجا  و 
یم رـشب  دارفا  زا  ریزگان  نآ  ةدنروآ  نوچ  دنک و  تموکح  مدرم  رب  دیآ و  دوجوب  وا  سدـقم  مان  هب  و  هناش ، یلاعت  يادـخ ، يوس  زا 
دوخ دـنکن و  يوعد  ار  يروآ  نید  يربمیپ و  یگتخیگنارب و  دزیخنرب و  تلاسر  تطاـسو و  ءاـعدا  هب  یـسک  ره  هک  نیا  يارب  دـشاب 

دشاب دیاب  رشب  دارفا  رئاس  هب  تبـسن  یتازایتما  ار  یهلا  لدع  نوناق و  ةدنروآ  راچان  ددرگن  عفادت  محازت و  دوجو  بجوم  زاب  راک  نیا 
.دننک فارتعا  وا  ءاعدا  تحص  هب  تازایتما  نآ  رثا  رب  قیدصت و  اه  نآ  هب  فاصنا  لها  مومع  هک 

عضوم نیا  رد  « 2  » خیـش مالک  لقن  زا  سپ  تاهیبنّتلا » تاراشإلا و   » باتک رب  دوخ  حرـش  رد  « 1  » نیدلا ریصن  هجاوخ  یـسوط  ققحم 
تابثا تسا و  هدرک  تابثا  دنا  هتفگ  ءامکح  هک  قیرط  نادـب  ار  ود  نیا  تاقلعتم  تعیرـش و  توبن و  خیـش  سپ  تسا ..«  هتفگ  نینچ 

: ددرگ یم  ریرقت  ریز  رد  هک  دراد  ءانتبا  يدعاوق  رب  بلطم  نیا 

دنک ظفح  نادب  ار  شیوخ  ناسک  دوخ و  هک  یحالس  نکسم و  سابل و  اذغ و  هب  هچ  درادن  لالقتسا  دوخ  شاعم  روما  هب  ناسنا  - 1»
اهنیا ۀمه  تسا و  دنمزاین 

______________________________

سوط رد  يرمق  يرجه  ( 597  ) تفه دون و  دصناپ و  لاس  زا  یلوالا  يدامج  مهدزای  رد  هک  یسوط  نسح  نب  دمحم  نب  دمحم  ( 1)
: تسا هدش  هتفگ  وا  توف  خیرات  رد  هتفای - تافو  دادغب  رد  ( 672  ) ود داتفه و  دصشش و  لاس  زا  ریدغ  دیع  زور  رد  هدش و  دلوتم 

هاشداپ نید  تلم و  ریصن 
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دازن هنامز  ردام  ونچ  هک  يا  هناگی  لضف  روشک 

دادغب رد  تشذگ  رد  شمهدجه  زورب  هجحلا  يذب  ود  داتفه و  دصشش و  لاس  هب 

یم دارم  وا  دوش  قالطا  خیش »  » هاگ ره  یمالسا  تمکح  رد  هدش و  سیئرلا  خیش  هب  بقلم  هک  انیس  ّللا 
�

ه دبع  نب  نیسح  یلع  وبا  (- 2)
تایح تدم  لاح و  حرش  يدح  ات  هدیسر  پاچ  هب  شیپ  لاس  دنچ  ما و  هتـشون  يو  یـسانش  ناور  ۀلاسر  رب  هک  يا  همدقم  رد  .دشاب 

بیقعت و قیفوت  رگا  هک  ما  هدرک  عورـش  شراتفگ » رد  انیـس  روپ   » ناونعب یباتک  تاقوا  نامه  ما و  هدرک  قیقحت  ار  وا  تاـفو  ناـمز  و 
.دش دهاوخ  لیمکت  يزرط  نیرتلماک  هب  يو  یفرعم  کش  یب  دوش  رسیم  يزور  نآ  مامتا 
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، اهنآ ندوب  دقاف  اب  تدم ، نآ  رد  يو  یناگدـنز  هک  یتدـم  رد  رگم  دزاسب  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  عناص  کی  هک  تسا  یعانـص  يروما 
کی ره  دـننک و  تکراـشم  تنواـعم و  مه  اـب  هک  یهورگ  يارب  نکیل  تسا  راوـشد  تخـس و  دـشاب  نکمم  رگا  تسا و  نکمم  ریغ 

ای دـهد  یم  ماجنا  يرگید  هچ  نآ  ریظن  دـهد  ماجنا  يراک  کـی  ره  هک  ینعم  نیدـب  هضراـعم  قیرطب  هاوخ   ) دریگ هدـهع  هب  ار  يرما 
ماجنا هب  يراک  دوخ  قیفر  يارب  مه  وا  دـهد  یم  ماجنا  وا  يارب  شقیفر  هک  يراک  ربارب  رد  کی  ره  هک  هنوگ  نیدـب  هضواـعم  قیرطب 
شقیفر راک  هک  یعامتجا  هب  تسا  دنمزاین  یناگدنز  شیعت و  رد  دوخ  عبط  هب  ناسنا  سپ  ددرگ  یم  ناسآ  روما  نآ  لیصحت  دناسر )

زا دارم  هکنانچ  دـنا  هتفگ  عبّطلاـب » ّیندـم  ناـسنالا   » تراـبع نیدـب  اـمکح  هچ  نآ  زا  تسا  روظنم  ینعم  نیمه  دروآ و  حالـص  هب  ار 
نیمه ناشیا  حالطصا  رد  ندمت » »
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.دشاب یم  عامتجا » »

یـسک ره  هچ  دشاب ، امرفمکح  یلدع  هلماعم و  نانآ  نایم  هک  یتقو  رگم  دبای  یمن  ماظتنا  تدـضاعم  تنواعم و  رب  مدرم  عامتجا  - 2»
رد ددرگ و  یم  محازم  عناـم و  ار  وا  بولطم  نیا  رد  هک  یـسک  رب  دـنک  یم  بضغ  تسا و  جاـتحم  نادـب  ار  هچ  نآ  دـنک  یم  بلط 
ره نکیل  دبای  یم  لالتخا  عامتجا  رما  دسر و  یم  عوقوب  جره  سپ  دراد  یم  اور  روج  دارفا  رگید  رب  بضغ  نیا  توهـش و  نآ  ۀجیتن 

دیاب و یلدـع  هلماعم و  ریزگان  سپ  ددرگ  یمن  عقاو  جره  نیا  روج و  نآ  دـشاب  نایمدآ  قافتا  دروم  نایم و  رد  یلدـع  هلماعم و  هاگ 
دیاب و یتعیرش  راچان  سب  تسا  عرش  نآ  یلک و  ینیناوق  ۀلیسو  هب  رگم  ددرگ  یمن  لماش  رامش  یب  روصحمان و  تایئزج  رب  ود ، نیا 
هب تبـسانم  نیدب  ار  هدش  دای  ینعم  دندرگ و  یم  دراو  اجنادب  بآ  نتـشادرب  ندیـشون و  يارب  هک  دنیوگ  ار  یلحم  تغل  رد  تعیرش 

.دنشاب یم  ناسکی  يواستم و  نآ  زا  عافتنا  رد  عامتجا  دارفا  ۀمه  هک  دنا  هدناوخ  تعیرش  مان 

.دوش و یم  هدناوخ  عراش  مان  هب  وا  دنک و  ریرقت  عضو و  هتسیاش  یهجو  رب  ار  نیناوق  نآ  هک  تسا  رورض  یعـضاو  عرـش »  » يارب - 3»
رگا هنیمز  نیا  رد 

12 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تـسا بجاو  سپ  ددرگ  یم  عقاو  دوب  یم  رذـح  میب و  شعوقو  زا  هک  لالتخا  جره و  دـننک  تعزانم  عرـش ، نوناق و  عضو  رد  مدرم 
.دننک تعاطا  ار  وا  تعیرـش ، نتفریذپ  رد  صاخـشا  رئاس  ات  دشاب  زاتمم  تعاط  قاقحتـسا و  هب  دارفا  رگید  زا  راذگنوناق  عراش و  هک 

دشاب عراش  اب  لک  راگ  هدیرفآ  بناج  زا  تعیرش  نآ  ندوب  رب  یمئالع  تایآ و  هک  دبای  یم  رارقتسا  یماگنه  تعاط  قاقحتسا 
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: تسا هنوگ  ود  رب  هزجعم  تسوا و  تازجعم  تایآ ، نآ  و 

یب یلعف  هزجعم  نکیل  دنـشاب  یم  رترادربناـمرف  یلعف  ةزجعم  ربارب  رد  ّماوـع  رتـعیطم و  یلوـق  ةزجعم  هب  صاوـخ ، یلعف  یلوق 2 - - 1
ربـمغیپ وا  هک  دـیاب  یعراـش  راـچان  سپ  ددـنویپ  یمن  لوصحب  ریخب  توعد  یب  زاـجعا  توـبن و  هچ  دـسر  یمن  ماـمتب  یلوـق  ةزجعم 

« ..تسا هزجعم  بحاص 

موزل يورخا و  باقع  باوث و  دیعو و  دـعو و  موزل  هدروآ ، خیـش  ترابع  حیرـشت  يارب  ماقم  نیا  رد  هجاوخ  هک  مراهچ ، ۀـمدقم  رد 
يراذگنوناق و زرط  هب  تمـسق  نآ  نوچ  هک  هدرک  تابثا  ار ، روما  نیا  لاثما  و  یـسانشادخ ، هب  عراش  توعد  موزل  هورکم و  تادابع 

.دش رظن  فرص  عضوم  نیا  رد  شلقن  همجرت و  زا  نآ  لصا  هب  هن  تسا  طوبرم  عیرشت 

تابثا نکیل  تسا  ربتعم  ملـسم و  رـشب  نایم  رد  نوناق  دوجو  ترورـض  تابثا  يارب  لـیلد  نیا  هک  موش  روآداـی  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
.تسین رظن  لمأت و  زا  یلاخ  نآ  ۀلیسو  هب  دنا ، هتساوخ  ءامکح  هکنانچ  هماع ، توبن 

لفکتم هک  ار  ییاورناـمرف  دوجو  نآ  زا  هدومن و  ریرقت  لیـصفت  هب  ار  لـیلد  نیا  هک  نیا  زا  سپ  دوخ  باـتک  ۀـمدقم  رد  نودـلخ  نبا 
رب ار  نآ  هدـناوخ و  عزاو »  » ماـن هب  ار  اورناـمرف  نآ  هدرک و  جاتنتـسا  دـشاب  متـس  يدـعت و  عفد  عفر و  لـمحتم  عاـمتجا و  روما  میظنت 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هتفرگ  قبطنم  رداق ، یلوتسم و  ناطلس 

13 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دعب دشاب  یم  ناسنا  یعیبط  ياه  هصاخ  زا  یکی  توبن  هک  دنراد  للدم  دننک و  تباث  لقع  هار  زا  ار  توبن  دنهاوخ  یم  هک  نافوسلیف  »
رب رگید  یتمسق  هدرک  ریرقت  عزاو »  » ترورض تابثا  ات  ار  لیلد  نیا  هک  نیا  زا 
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دیاب عزاو  تموکح   » دنا هدرک  ریرقت  هنوگ  نیدب  لیمکت و  هفاضا  نیا  ۀلیـسو  هب  دوخ  بولطم  تابثا  يارب  ار  ناهرب  نیا  هدوزفا و  نآ 
دشاب هتشاد  یتازایتما  صاوخ و  دیاب  درف  نآ  دشاب و  هدروآ  راگ  هدیرفآ  بناج  زا  ار  نآ  رشب  زا  يدرف  هک  دشاب  یعرش  نوناق و  قبط 

هدوزفا توبن  تابثا  يارب  هفسالف  ءامکح و  هک  هیضق  نیا  « » دنریذپ هب  ار  شیاه  هتفگ  دنوش و  وا  میلـست  ارچ  نوچ و  یب  نارگید  هک 
یصخش هک  قیرط  نیدب  دراد  ناکما  هکلب  تسین  لاحم  ربمیپ  عرش و  دوجو  یب  رشب  تایح  دوجو  هچ  دشاب  یمن  ملسم  یناهرب و  دنا 

نآ رب  ار  ناشیا  دـنک و  لیمحت  نارگید  رب  تیبصع  دوجو  ۀلیـسو  هب  ای  یـصخش  روز  هب  دـشاب  هدرک  عضو  دوخ  هک  ار  ینوناق  يداع 
دنرتمک دنـشاب  یم  باتک  یب  هک  سوجم  زا  ءایبنا  ناوریپ  باتک و  لها  مینیب  یم  هکنانچ  دزاس  راداو  هدیدنـسپ  هدـیزگرب و  دوخ  هچ 

رد نونکا  مه  تایح  دوجوب و  دـسر  هچ  ات  تسا  هدوب  اهبنارگ  راـثآ  اـهتلود و  ار  ناـنآ  هک  نیا  اـب  دـنباتک  یب  ناـهج  لـها  رتشیب  هچ 
دناوت یم  باتک  عرـش و  یب  رـشب  سپ  تسین  ناشیا  نایم  رد  یباتک  عرـش و  هک  نیا  اب  تسا  یتاعامتجا  یبونج  یلامـش و  ياـهمیلقا 
.تسا لاحم  وا  تایح  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  عزاو »  » یب هلمجلاب  يوضوف و  دازآ و  دوخرـس و  رگا  هک  نیا  فالخب  دنک  یگدنز 
هفسالف دوش و  تباث  یعرش  یلیلد  هب  دیاب  توبن  موزل  دنا  هتـشاد  هدیقع  هتفگ و  تما  زا  فلـس  هکنانچ  هک  دوش  یم  هتـسناد  اجنیا  زا 

«« 1  » دنا هداتفا  طلغ  هابتشا و  هب  دننک  تابثا  لقع  هار  زا  ار  نآ  دنا  هتساوخ  هک 

______________________________

، ناهرب لصا  رب  نودلخ  نبا  لاکشا  ( 1)

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


: دشاب یم  دراو  یتاداریا  زین  وا  دوخ  ۀتفگ  رب  نکیل  تسا  دراو  هجاوخ ، لیوأت  حالصا و  زا  رظن  عطق 

ءارجا تسا  نکمم  هچ  عزاو »  » دوجو هن  تسا  نوناق  دوجو  ترورـض  طقف  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  ناهرب  زا  هچ  نآ  هک  نیا  هلمج  زا 
یم ماجنا  ار  عزاو  لمع  ناریزو  تئیه  يروهمج  هطورـشم و  کلامم  رد  هکنانچ  صخـش  ۀلیـسو  هب  هن  دـشاب  تئیه  ۀلیـسو  هب  نوناق 

.دنشاب یم  لوئسم  لئاس و  تقیقح  رد  دنهد و 

(. دشاب كرشم  سوجم  زا  شدارم  هک  نیا  رگم   ) تسا تایاور  خیرات و  فالخ  رب  سوجم  هب  یباتک  یب  تبسن  هک  نیا  هلمج  زا  و 

.تسا راکذت  زا  زاین  یب  رایسب و  یخیرات  ياهتمسق  اما 

یلع ترضح  باوج  ثعشا و  لاؤس  ترابع  نیا  نآ  یط  رد  هک  هدرک  لقن  یتیاور  دوخ  دیحوت  باتک  رد  قودص  خیش  تایاور ، اما 
دق ثعـشا  ای  یلب  لاق : یبن ؟ مهیلإ  ثعبی  مل  باتک و  مهیلع  لزنی  مل  هیزجلا و  سوجملا ، نم  ذخؤی  فیک  دـشاب ..«  یم  مالـسلا  هیلع 

ار نومـضم  نیا  هک  نیا  زا  سپ  نافرعلا ، زنک  باـتک  زا  داـهج ، باـب  رد  دادـقم ، لـضاف  مه  و  ..مهیلإ » ثعب  اـباتک و  مهیلإ  ّللا 
�

ه لزنا 
«. دنشاب باتک  لها  هک  تسنیا  ۀهبش  مه  سوجم  دنشاب و  یم  باتک  لها  قیقحت  روطب  يراصن  دوهی و   » تسا هتفگ 

دنا هدینازوس  هک  هدوب  یباتک  دنا و  هتـشک  ار  وا  هک  هدوب  يربمغیپ  سوجم )  ) ار نانآ  هک  هدش  دراو  ام  رابخا  رد  تسا ..«  هتفگ  نینچ 
«. باتکلا لها  هّنس  مهب  اّونس  تسا  هتفگ  ص )  ) ربمغیپ ور  نیا  زا  و 

توبن تابثا  هچ  تسین  لوقعم  نآ  تابثا  یعرـش  لیلد  هار  زا  دـیاین  تسدـب  توبن  تابثا  يارب  یلقع  یناـهرب  رگا  هک  نیا  هلمج  زا  و 
تسا رود  مزلتسم  یعرش  لیلدب 
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.طلغ هابتشا و  رد  تسا  هدنهد  تبسن  عوقو  زا  یشان  يدرخ و  یب  زا  درخ ، لها  هب  هلأسم  نیا  رد  هابتشا  طلغ و  تبسن  سپ 

14 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نبا ضارتعا  هک  ناهرب ، نیا  میس  ۀمدقم  رب  « 1  » يزار رخف  ماما  زا  یتاضارتعا  دیدرگ ، دای  نآ  زا  يرادقم  هک  یحرش ، رد  زین  هجاوخ 
هک یلیوات  ای  حالـصا  اب  تقیقح ، رد  شدوخ ، رخآ  رد  هتفگ و  خـساپ  اهنآ  زا  هناققحم  هدرک و  لقن  «، 2  » تسا نامه  رب  زین  نودلخ 

میدرک لقن  نودلخ  نبا  زا  هک  یضارتعا  زا  هدش  لئاق  ناهرب  ترابع  يارب 

______________________________

، عورفلا یعفاـش  لوصـالا  يرعـشا  دـلوملا ، يزار - لـصالا ، يربـط  یلع  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  رمع  نب  دـمحم  ّللا 
ـ�

ه دـبع  وـبا  ( 1)
.تسا هتفای  تافو  تاره  رد  ( 606  ) شش دصشش و  لاس  زا  رطف  دیع  زور  رد  بیطخ  نباب  بقلم  نیدلا ، رخف  مامإب  فورعم 

ناهرب نیا  رب  رگید  یهار  زا  هفسلف  سرد  یط  رد  يزور  هرس ، سدق  یناسارخ ، گرزب  اقآ  موحرم  داتـسا ، دیـس  داقن  فوسلیف  (- 2)
یم وا  نابهگن  ظفاح و  تعیبط  دوخ  دـشاب  وا  عبط  ياضتقا  هب  ینعی  یعیبط  ناسنا  يارب  عاـمتجا  رگا  هک  صیخلت  نیدـب  دـندرک  داریا 

رودـص زیچ  نآ  دوخ  زا  دـشاب  يزیچ  تعیبـط  فـالخ  رب  هک  يراـک  تسین  نکمم  هچ  دریگ  یم  ولج  جرم  جره و  عوقو  زا  ددرگ و 
.دبای

15 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا نیا  یسوط  هجاوخ  مالک  زا  تمسق  نیا  ۀمجرت  .تسا  هداد  خساپ  هدرک  دراو  دوخ  زا  هجاوخ  و 

دشاب هتشادن  ناکما  اهنآ  دوجو  یب  ناسنا  یناگدنز  هک  تسین  يروما  زا  هدرک  رکذ  توبن  تعیرش و  ةراب  رد  خیش  هچ  نآ  هک  نادب  »
حالص هب  هک  یماظن  هک  تسا  يروما  زا  هکلب 
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زا یعون  دنک  یناگدنز  طقف  هک  نیا  رد  ار  ناسنا  هن  رگ  ددرگ و  یمن  لماک  اهنادـب  زج  دوش  یم  رجنم  داعم  شاعم و  رد  مومع  لاح 
نیا رب  لیلد  دشاب و  طونم  بصعت  هب  ای  بلغت  هب  عون  نیا  هچ  رگ  دنک  یم  تیافک  دـنک  ظفح  ار  رـشب  يرورـض  عامتجا  هک  تسایس 

«. دننک یم  یناگدنز  یگدنز و  يرورض  تاسایس  ۀلیسو  هب  هرومعم  فارطا  نینکاس  هک  نیا  ءاعدا 

هاوخ  ) نوناق تیاغ  فدـه و  رظن ، نیا  رهاـظ  بسحب  هچ  نآ  هک  دوش  یم  هتـسناد  دـش  هدروآ  نونک  اـت  هنیمز  نیا  رد  هک  یحرـش  زا 
يرورـض یمتح و  نوناق  يارب  ضرغ  تیاغ و  نیا  نآ و  ءاقر  لامک و  هن  تسا  عامتجا  ءاقب  طقف  هتفرگ  رارق  یهلا ) اـی  دـشاب  يرـشب 

نوناق عضو  یعاد  ضارغا و  بتارم  زا  هبترم  نیرتلزان  هک  تمحازم  عوقو  زا  يریگولج  تنواعم و  فرـص  هب  عامتجا  ءاـقب  هچ  تسا 
.دسر یم  لوصحب  دشاب ، یم 

نآ رگا  هک  دشاب  یم  دش  هتسناد  رهاظ  بسحب  رظن  نآ  رد  هچ  نآ  زا  رتمهم  یضرغ  رتالاو و  یفده  نوناق  دوجو  يارب  هدنراگن  رظنب 
ندوب دیفم  هب  دنچ  ره  هک  ددرگ  یم  تباث  هجیتن  رد  عقاو و  قیدصت  دروم  يدوز  هب  نامگ  یب  دوش  روصت  یبوخ  هب  فدـه  ضرغ و 

چیه هک  میئوگب  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  تأرج  تحارـص و  تیاهن  اب  زاب  مینک  فارتعا  يرـشب  تاعورـشم  نیناوق و  یحطـس  يرهاظ و 
هب ار  عامتجا  تسا  نکمم  هک  ینوناق  اهنت  دنک و  نیمات  دیلوت و  ار  یلعا  ضرغ  الاو و  فده  نآ  دناوت  یمن  نیناوق  هنوگ  نآ  زا  کی 

هیهت و مدرم  يارب  راگدرورپ  ماهلاب  هک  تسا  یتاعوضوم  تاعورـشم و  دـناسرب  نادـب  دـهد و  قوس  یماس  فدـه  مهم و  تیاغ  نآ 
يوسب

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  هداتسرف  نانآ 

تسا هجوت  دروم  مایا ، نیا  هرود و  نیا  رد  هژیوب  یفرط ، زا  عوضوم  نیا  نوچ 

16 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تباث و دـشاب  یم  اهنآ  نیرتلماـک  هکلب  تاعورـشم  نآ  زا  یکی  هک  یمالـسا  هقف  ماـقم  تمظع  دـسر  توبث  هب  رگا  رگید  یفرط  زا  و 
قاروا نیا  ریغ  رد  هتفگن و  يرگید  دیاش  میا  هتفگ  هدرک و  رایتخا  عوضوم  نیا  رب  لالدتـسا  رد  هک  یـشور  هوالعب  ددرگ  یم  نشور 

: میزاس رتنشور  لالدتسا  شور  نآ  اب  ار  عوضوم  نیا  اجنیا  رد  هک  تسین  هدیاف  یب  سپ  دشاب  هدشن  دای 

هدـناوخ لوا » لامک   » مان هب  حالطـصا  رد  اهنآ  نیتسخن  هک  دـشاب  دوجوم  مه  لوط  رد  بترتم و  یتالامک  تسا  نکمم  زیچ  ره  يارب 
«. 1  » ددرگ یم  ریبعت  یناث » لامک   » ناونعب دشاب  مدص  هبترم  رد  لثملا  یف  هچ  رگ  قالطا  روطب  دعب  بتارم  زا  دوش و  یم 

یف هعّونم  لوصف  هیعون و  روص  دننام  دـشاب  فصو  نآ  هب  زیچ  نآ  ماوق  هک  تسا  یفـصو  تلاح و  زیچ ، ره  تسخن  لامک  زا  روظنم 
.دشاب یم  نآ  لوا  لامک  نادب  تبسن  ریشمش  تئیه  لکش و  لثملا 

هماع و ضارعا  دننام  دنک  یم  ادـیپ  دوجو  زیچ  نآ  يارب  لوا  لامک  زا  سپ  هک  تسا  یتالاح  فاصوا و  زیچ ، ره  مود  لامک  زا  دارم 
.دشاب یم  نآ  مود  لامک  ریشمش  نتشاد  رهوگ  لقیص و  ندوب و  زیت  لثملا  یف  هصاخ 

: دراد لامک  هنوگ  ود  تسا  هجوت  لحم  ثحب و  دروم  هک  عامتجا 

تکراشم و مه  اب  دـنیآ و  مهارف  رـشب  دارفا  زا  یهورگ  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  عاـمتجا  لوا  لاـمک  مود  لاـمک  لوا 2 - لاـمک  - 1
اهنآ يارب  لباقتم  یفئاظو  لدابتم و  یفیلاکت  هک  ینوناق  هب  ددرگ  یم  لصاح  ینعم  نیا  دننک و  تنواعم 
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دریگ و ولج  تسا ، عامتجا  لالتخا  جرم و  جره و  مزلتـسم  هک  رگیدکی ، رب  زواجت  يدعت و  زا  رگید  یترابع  هب  دراد و  ررقم  تباث و 
.دهد ماظتنا  ۀعماج  هب  هزادنا  نیمه  ات 

______________________________

.دوش یم  هتفگ  ود  نیا  زا  لوا  ۀبترم  ریغ  رب  هفسلف  رد  هک  یناث  لوقعم  یناث و  یلویه  ریظن  ( 1)

17 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ای نودلخ ، نبا  دشاب و  یم  نیمأت  هیهت و  لباق  ریذـپ و  ناکما  يرـشب  يداع و  نیناوق  ۀلیـسو  هب  نامگ  یب  لامک  زا  هبترم  نیا  لوصح 
، ترابع رهاظ  بسحب  ناهرب ، نیا  فده  دـنا  هدـید  هک  هدوب  هار  نیا  زا  هدروآ  دراو  يداریا  یعبط » ّتیندـم   » ناهرب رب  رگا  يرگید ،

.تسا رابتعا  هجوت و  روخ  رد  ظاحل  نیاب  ناشیا  داریا  سپ  دشاب  یم  لامک  زا  ۀبترم  نیمه  تابثا 

هب یصوصخ ، نوئش  تاهج و  هچ  یمومع و  تاهج  هچ  تهج ، ره  باب و  ره  زا  هعماج  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  عامتجا ، مود  لامک 
هب طوبرم  تاهج  تالاح و  رد  مسج و  هب  طوبرم  نوئـش  رد  نآ  دارفا  هک  ینعم  نیدـب  ددرگ  لـصاو  مزـال ، بساـنتم و  ءاـقر  بتارم 

لئان هتـشگ  ررقم  ردـقم و  اهنآ  دارفا  عون  داهن  رد  هک  یلماکت  ءاقترا و  هب  دراد  ناکما  یعاـمتجا  درف  کـی  يارب  هک  يدـح  اـت  حور 
تبـسن هب  هدـیدرگ  هیهت  هدامآ و  نانآ  يارب  هتـسیاش و  بسانتم و  ناشیا  اب  هک  یقئاـقح  ذـئاذلب و  ترخآ  اـیند و  نوئـش  رد  دـنوش و 

تخبکین دیعـس و  نوئـش  ۀـیلک  رد  يور  همه  زا  دارفا  یقار و  «، 1  » تاهج مامتب  عامتجا  هصالخ  روطب  .دـنیآ و  زئاف  شیوخ  بیـصن 
.دندرگ

نوناق دوجو  یب  دوخ و  يدوخ  هب  دارفا  عامتجا و  يارب  یتداعس  نینچ  ءاقر و  هنوگ  نیا  نیمأت 
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زین رظن  ۀلوانم  رکف و  یطاعت  هشیدنا و  ۀلوادم  اب  نانآ  زا  یهورگ  ای  ییاهنت و  هب  دارفا  زا  نت  کی  .درادـن  ناکما  يروتـسد  مکح و  و 
، رض عفن و  رش و  ریخ و  تاهج  مامتب  يداع  دارفا  هچ  دنیآ  یمن  رب  لماش  ینوناق  عماج و  يروتـسد  هنوگ  نیا  ءارجا  عضو و  ةدهع  زا 

ءایشا کیاکی  نایز  دوس و  تاهج  دسافم و  حلاصم و  مامت  يداع  يدارفا  ای  يداع  يدرف  هک  لاحم  ضرف  رب  دنرادن و  هطاحا  ملع و 
ار لامعا  و 

______________________________

، يوـیند تهج  یحور ، تهج  یمـسج ، تهج  یعمج ، تهج  يدرف ، تهج  تسا : تهج  شـش  لـیلحت ، ماـقم  رد  تاـهج  نـیا  ( 1)
ناـهرب  » ماـن هب  دوـخ  رگید  بتک  رد  تسا  قاروا  نیا  ةدنـسیون  تاـصتخم  زا  هک  ار  ناـهرب  نیا  تبـسانم  نیمه  هب  يورخا و  تـهج 

.ما هدناوخ  تس » تاهج 

18 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دنشاب و یمن  فقاو  لماک  روطب  اهنآ  رض  عفن و  رش و  ریخ و  تاهج  راسکنا  رسک و  رگیدکی و  رد  اهنآ  رثات  ریثأت و  زا  دنـشاب  فقاو 
دـیاب و هکنانچ  ار ، اهنآ  نایم  بسن  طـباور و  دـنرادن و  فوقو  تایـضتقم  فورظ و  هنکما و  هنمزا و  لاوحا و  عاـضوا و  تاریثأـت  رب 
صوصخم و لاوحا  عاضوا و  دیلوت  رد  تاعورـشم  ّتیببـسم  ّتیببـس و  مهب و  تبـسن  روما  تیلولعم  ّتیلع و  زا  دـنناد و  یمن  دـیاش ،
رب تسا و  دوهشمان  ناشیا  رب  دوهش  ملاع  رد  اهنآ  ریثات  دح  ریثات و  زرط  یبیغ و  للع  ۀلـسلس  دنـشاب ، یمن  علطم  عماج  روطب  سکعلاب 
رب نآ و  نوئـش  تاهج و  ۀمه  حور و  ملاع  رب  نامگ  یب  دنـشاب  علطم  ملاع و  عماج ، روطب  تاهج  هنوگ  نیا  ۀمه  رد  هک  لاحم  ضرف 

لعف یگنوگچ 
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یـصاخشا يداع و  يدارفا  هک  نیا  رابتعا  هب  هکلب  دـنرادن  هطاحا  سفن  مسج و  نایم  رثات  ریثأـت و  ۀـسکاعم  هداـم و  حور و  لاـعفنا  و 
.دنراد یمن  هدیقع  مه  یحو  رب  هکلب  تسین  اهنآ  يارب  روما  هنوگ  نیا  زا  یعالطا  هنوگ  چیه  دنتسه  یهلا ) هن   ) يدام

عالطا نودب  دنکب  ار  عامتجا  مود  لامک  نیمأت  هک  ینوناق  نانچ  عضو  دوش  هتفگ  هک  دشاب  تاحـضاو  حیـضوت  لیبق  زا  دـیاش  نونکا 
هک ینیناوق  ۀمه  نایم  رد  هوالعب  .درادن  ناکما  تارثات  ریثأت و  تابـسانم و  طباور و  نآ  ۀمه  رب  ۀـطاحا  مدـع  اب  نوئـش و  نآ  ۀـمه  زا 

مامت وا  عورـشم  ماکحا  عوضوم و  نوناق  هک  دشاب  هدرک  ءاعدا  نآ  ةدنراذگ  هک  تسین  ینوناق  چیه  هدرک  عضو  نونک  ات  يداع  رـشب 
هک نیا  ضرف  رب  دشاب و  یم  نماض  ار  دارفا  یقیقح  تداعـس  هعماج و  لماک  ءاقر  رـصتخم ، یترابع  هب  لفکتم و ، ار  هدش  دای  تاهج 

.ددرگرب شدرخ  یب  یعدم  هب  دیاب  هفازگ و  هوای و  تسا  یئاعدا  فاصنا  مکحب  درخ و  رظن  رد  دوش  تفای  یئاعدا  نینچ 

سفنب و دـشاب و  هتـشاد  داقتعا  شلـالج  لاـمج و  تافـص  توعن و  ادـخ و  هب  یـسک  رگا  هک  دوش  یم  هتـسناد  دـش  هتفگ  هچ  نآ  زا 
هک دنک  یم  قیدصت  ریزگان  دراد  رواب  ار  يدام  هاشن  نیا  زا  دعب  رگید  يا  هأشن  دنک و  فارتعا  شتافص  تالامک و 

19 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ملاع ترخآ ، ایند و  سفن و  مسج و  عمج و  درف و  نوئـش  مامتب  هک  ادخ  فرط  زا  عامتجا  مود  لامک  دـّلوم  نوناق  ینعی  لماک  نوناق 
يوسب دیاب  دشاب ، وا  اب  یتسرد  یتسار و  تامالع  تایآ و  هک  وا ، ناگدیزگرب  زا  یکی  ۀلیسو  هب  دشاب ، یم  طیحم  و 
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ّتیندـم  » ناهرب تامدـقم  نامه  دانتـسا  هب  عطق  روطب  ددرگ  یم  عامتجا  مود  لامک  ۀـیام  هک  ینوناق  هصـالخ ، دوش و  هداتـسرف  مدرم 
.دشاب یهلا  نوناق  نآ  دیاب  هکلب  دشاب  يرشب  دوش  یمن  یعبط »

دوجوم و ایند  رد  هک  ینیناوق  مییوگ  یم  هتـشگرب و  بلطم  لصا  هب  هدرک و  افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  عوضوم  نیاب  عجار  قاروا  نیا  رد 
: تسا هنوگ  ود  رب  فده  ضرغ و  ظاحل  زا  هتشگ  لومعم  شیب  مک و 

.تسا هعماج  ظفح  جرم و  جره و  عفر  اهنآ  تیاغ  هک  ینیناوق  - 1

.تداعس ۀجرد  تیاهن  هب  تسا  رشب  لوصو  اهنآ  ضرغ  تیاغ و  هک  ینیناوق  - 2

ظفح ناشیا  عورـشم  هک  دـنا  هدرکن  ءاعدا  نیا  زا  شیب  هرواشم ) اب  نت  دـنچ  ای  هدوب  نت  کـی  هاوخ   ) اـهنآ ناعـضاو  تسخن  مسق  رد 
.دنک یم  نیمات  ار  دارفا  يویند  ءاقترا  عامتجا و 

هتفگ هداد ، تبـسن  لک  راگدـیرفآ  هب  تعیبط و  ءارو  ام  یملاع  هب  ار  اهنآ  عضو  رودـص و  نیناوق ، نآ  ناگدـنروآ  هک  مود ، مسق  رد 
یم زین  شروصتم  رظتنم و  تالامک  مامتب  رـشب  عون ، لوصو  راد  هدهع  تسنآ ، لوا  لامک  هک  عامتجا  ظفح  رب  هوالع  نیناوق  نآ  دـنا 

.نآ لوا  لامک  اهنت  هن  تسا  نوناق  زا  روظنم  فده و  عامتجا  مود  لامک  مسق  نیا  رد  سپ  .دشاب 

رظنب هکلب  ناوریپ  مومع  ةدـیقع  هب  هدـش و  ءاطعا  رـشب  ۀـعماج  هب  یهلا  نوناق  ماـن  هب  هک  تسا  نیناوق  هنوگ  نیا  زا  یکی  یمالـسا  هقف 
زا هجو  نیرتلماک  هب  تسا ) یقیقح  ندمت  یـساسا  ۀـیاپ  هس  هک   ) عامتجا میظنت  سفن و  ۀـیکزت  تمکح ، میلعت  درخ  مکحب  فاصنا و 

تداعس نوناق  نیاب  لمع  .تسا  هدافتسا  لباق  یهلا  نوناق  نیا 

20 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یحور و یمسج و  یعمج ، يدرف و  تالامک  ینعی  رشب  یقیقح 
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«. 1  » دنک یم  نیمات  تهج  همه  زا  ار  وا  يداعم  یشاعم و 

______________________________

لآ ةروس  زا  ۀـیآ  نیا  رد  لثملا  یف  تسا  هدـش  هراشا  میتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  قئاـقح  نیاـب  دـیجم  نآرق  زا  رایـسب  یتاـیآ  رد  (- 1)
ّنلا

ـ�
ِرا َنِم  ٍهَْرفُح  ا�فَـش  �یلَع  ُْمْتنُک  ًاـنا�وْخِإ َو  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبوـُُلق  َْنَیب  َفَّلَأَـف  ًءا�دـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ّللا 

ـ�
ِه َتَـمِْعن  اوُرُکْذا  نارمع َو 

، ناونع نیا  زا  هدیدرگ و  دای  ندش » ردارب   » و بولق » فیلأت   » ناونعب يویند  ظاحل  زا  مالـسا  سدقم  نوناق  ۀیلاع  عفانم  ا�ْهنِم  ْمُکَذَْـقنَأَف 
هکلب دشابن  روصقم  جرم ، جره و  عفرب  هک  تسنآ  رتهب  زین  ایند  روما  ظاحل  زا  نوناق  فده  - 1 هلمج ؛ زا  دیآ  یم  رظنب  دنچ  یتاراشا 

.دنشاب دعاسم  مه  اب  لد  ناج و  زا  همه  ات  دزاس  کیدزن  مهب  ار  اهلد 

هب لماک  نوناق  سپ  .دننک  يرای  مهب  هناردارب  دـنروآ و  رامـشب  هداوناخ  کی  دارفا  ار  دوخ  دـیاب  يویند  روما  ظاحل  زا  رـشب  دارفا  - 2
.دنشاب هتشاد  رظن  هجوت و  ضرغ ، نیا  داجیا  هب  دیاب  زین  ایند  شاعم و  نامه  رابتعا 

تاساوم هکلب  تاواسم ، هب  یگدنز  نوئـش  رد  دنناد و  ردارب  ربارب و  مه  اب  ار  دوخ  لد  میمـص  زا  دارفا  هک  دشاب  نانچ  دیاب  نوناق  - 3
.دنیامن يراددوخ  رگید  کی  هب  تبسن  يور  هدایز  زا  دننک و  مادقا  مایق و  دشاب ، یم  يردارب  ۀمزال  هک 

.دشاب راذگنوناق  روظنم  دیاب  مه  ایند  ظاحلب  سپ  تسا  عامتجا  تالامک  زا  مالسا  سدقم  نوناق  رظن  رد  روما  نیا 

.ددرگ یم  راهظتسا  نآ  يورخا  عفانم  راعشتسا و  نوناق  يویند  عفانم  مه  هیآ  نیا  ریخا  ۀلمج  زا 

َهَمْکِْحلا َو َبا�تِْکلا َو  ُمُکُمِّلَُعی  ْمُکیِّکَُزی َو  ا�ِنتا�یآ َو  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْکنِم  ًالوُسَر  ْمُکِیف  ا�ْنلَسْرَأ  ا�مَک  هروس  نامه  زا  هیآ  نیا  رد  و 
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هیآ نیا  ریخا  تمـسق  رد  هدش و  هراشا  سفن  ۀـیکزت  تمکح و  نتخومآ  یحور و  حـلاصم  تیاعر  هب  َنوُمَْلعَت  اُونوُکَت  َْمل  ا�م  ْمُکُمِّلَُعی 
تامولعم تاعالطا و  دودـح  زا  نوئـش  نیاب  عجار  ییاهروتـسد  ماکحا و  روما و  نیاب  طوبرم  نوناق  هک  هدـش  تقیقح  نیاب  حیرـصت 

.تسا نوزفا  رشب  كاردا  تفایرد و  ۀلصوح  زا  نوریب و  امش 

ضارغا زا  دنچ  يروما  َنیِِملْـسُْمِلل  �يرُْـشب  ًهَمْحَر َو  ًيدُـه َو  ْیَـش ٍء َو  ِّلُِکل  ًانا�ْیِبت  َبا�تِْکلا  َْکیَلَع  ا�ْنلََّزن  لحنلا َو  ةروس  زا  هیآ  نیا  رد  و 
.تسا هدیدرگ  دای  ینید  نوناق  هیلاع 

21 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوناق یلعاف  تلع  - 2

.دشاب دوجوم  تسا  نکمم  یلعاف  أدبم  هنوگ  ود  زا  یکی  دشاب  یم  دوهشم  هچ  نآ  بسحب  نوناق  ندش  ادیپ  يارب 

.يداع رشب  - 1

.ربماغیپ ای  یهلا  رشب  - 2

ضارغا هب  هجوـت  اـب  دـیاش  و  شیوـخ ، يرکف  دادعتـسا  ةزادـنا  هب  هرواـشم ) اـب  يداـع  دارفا  زا  نت  دـنچ  اـی   ) نـت کـی  لوا  مـسق  رد 
ءارجا و شیوخ  ییاورمکح  طیحم  رد  ار  نوناق  نآ  تردق  دح  رس  ات  هیهت و  ینوناق  یصخش  حلاصم  عفانم و  تیاعر  اب  یصوصخ و 

شیوخ ةدارا  لیم و  هب  زاب  نآ  لیدبت  رییغت و  لامتحا  ای  یصخش  عفانم  ضارغا و  رییغت  ضحم  هب  هک  اسب  دننک و  یم  لیمحت  دارفا  رب 
.دنرب یم  راکب  لیدبت  رییغت و  فرصت و  لخد و  هدرک  عضو  دوخ  هک  ینوناق  رد 

دروم مّلسم و  تاره ، اب  تازجعم  تانیب و  تایآ  هب  نانآ  رب  يو  يرترب  نارگید و  زا  وا  زایتما  هک  رشب ، دارفا  زا  نت  کی  مود  مسق  رد 
مان هب  ماهلا  یحو و  عبنم  زا  لیزنت و  دانتسا  هب  ینوناق  دشاب  لامک  ۀبترم  هب  هناگ  هس  لاصخ  رد  یفسلف  حالطصاب  دشاب و  قیدصت 
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يدرف و نوئش  هک  دهد  یم  هئارا  تاسایـس  ماکحا و  تاعاقیا و  تالماعم - تادابع - هب  عجار  یماکحا  دنک و  یم  اطع  مدرم  هب  ادخ 
.تسا هدیدرگ  عقاو  تیاعر  دروم  اهنآ  رد  نکمم ، لامک  دح  رسب  يورخا ، يویند و  یحور و  یمسج و  یعمج ،

تهج دنچ  زا  تسخن  مسقب  تبـسن  دشاب  یم  ناعذا  قیدصت و  دروم  شعوقو  ناکما و  تامدـقم  یهلا و  تسا  ینوناق  هک  مود  مسق 
: دراد يرترب  تیزم و  ددرگ  یم  دای  ریز  رد  هک 

.دشاب یم  كاپ  یلکب  یصوصخ  عفانم  یصخش و  ضارغا  هبئاش  زا  نوناق  نیا  تاذ  رهوگ و  - 1

22 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رب دـشاب و  دوجوم  روظنم و  ینوناق  يارب  تسا  نکمم  هک  تسا  يا  هجرد  نیرتلماک  هبترم و  نیرتالاو  نوناق  نیا  ضرغ  تیاـغ و  - 2
.ددرگ راب  نآ 

دوخ هب  هک  يرگید  ءارجا  نماض  نوناـق ، مسق  نیا  رد  دریگ  رارق  ءارجا  نماـض  تسا  نکمم  يرـشب  نیناوق  رد  هچ  نآ  رب  هوـالع  - 3
.تسا ررقم  دوجوم و  زین  دشاب  یم  صوصخم  نآ 

، تسخن مسق  رد  هچ  نآ  زا  دـنچ  یتاهج  هب  دـشاب  نمؤم  دـقتعم و  شا  هدـنراذگ  نوناق و  نیاب  هک  یـسک  رظن  رد  ءارجا  نماـض  نیا 
: هک نیا  هلمج  زا  دشاب  یم  رتمهم  رترثؤم و  هتفای  رارق  ءارجا  نماض 

.تسا هارمه  ناشیا  اب  هتسویپ  دارفا و  تاذ  لخاد  رد  ءارجا  نماض  نیا  - 1

.دشاب یم  ظوحلم  شرجا  ظوفحم و  وا  قح  هک  تسا  مولظم  لد  یلست  بجوم  ءارجا  نماض  نیا  - 2

.ددرگ یمن  لیمحت  عامتجا  دارفا و  رب  یجرخ  یجنر و  ءارجا  نماض  نیا  زا  هدافتسا  يارب  - 3

نآ عضاو  ینعی  یلعاف  تلع  هک  تسا  ینوناـق  دـشاب  یم  رظن  عوضوم  قاروا ، نیا  رد  شراودا  تـالوحت و  زا  ثحب  هک  یمالـسا  هقف 
دمحم لسر  متاخ  شغالبا  ۀطساو  لک و  تلع 
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.تسا هدوب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه دبع  نب 

لاح رهب  هک  تسنیا  منک  دای  ار  نآ  عضوم ، نیا  رد  هک ، دیامن  یم  دروم  هب  دیـسر و  قاروا  نیا  ةدنـسیون  رظنب  اجنیا  رد  هک  يا  هتکن 
تفگ دـیاب  هک  ینعم  نیدـب  تسناد  یعاـمتجا  لـقع  مزـال  يرگید  ریبعتب  اـی  عاـمتجا  دوخ  دولوم  هدـییاز و  دـیاب  ار  نیناوق  زا  یخرب 
هدرک دییات  ءاضما و  ار  اهنآ  يربمیپ  ای  بیوصت  ار  اهنآ  يداع  رشب  رگا  دراد و  ءاضتقا  ار  اهنآ  تسا  عامتجا  هک  نیا  ظاحلب  عامتجا » »

.تسا هدرک  یم  مکح  نآ  هب  لقتسم  لقع  رگید  يریبعت  هب  هتشاد و  ار  نآ  ءاضتقا  عامتجا  هک  هتساوخ  ار  نامه 

23 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لدع لعف  موزل  تسا : لیبق  نیا  زا  هدش  حالطصا  يولوم »  » ماکحا ربارب  رد  ماکحا  زا  یخرب  يارب  مالسا  هقف  رد  هک  يداشرا »  » ناونع
تیکلام نوناق  دـننام   ) دراد طاـبترا  رما  نیاـب  هک  يداوم  ملظ و  كرت  موزل  مه  تقیقح و  نآ  هب  طوبرم  داوم  عاـمتجا و  رد  یقیقح 

هک دـشاب  نیناوق  نامه  ۀـلمج  زا  دـیاش  دـشاب ) ملظ  مدـع  لدـع و  دوجوب  طوبرم  داوم  زا  تسا  نکمم  هک  صاـصتخا - معا - ینعمب 
.دنا هدرک  بیوصت  دییأت و  ار  نآ  یهلا  ای  يرشب  ناراذگنوناق 

تابثا ضرغ  تیاغ و  هار  زا  نافوسلیف  ناگنازرف و  رشب  رد  ار  یهلا  نوناق  ترورض  دش ، هتـسناد  یئاغ  تلع  زا  ثحب  لیذ  رد  هکنانچ 
.دنا هتخادرپ  تابثا  هب  یلعاف  تلع  هار  زا  ار  نآ  ترورض  مه  یخرب  هک  دوش  هتسناد  اجنیا  رد  دیاب  نینچ  مه  هدرک 

ۀـصالخ .دوش  یم  هدناوخ  فطل »  » لیلد مان  هب  مالک  ملع  حالطـصا  رد  دشاب  یم  بولطم  نآ  تابثا  راد  هدـهع  هار  نیا  زا  هک  یلیلد 
دوجو نوچ  هک  تسا  نیا  لیلد  نیا 
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داشرا و یـضتقم  تمکح  تمکح و  ساسا  رب  ینبم  شنیرفآ  هک  هدیدرگ  للدم  نوچ  هدش و  تباث  میکح  اناوت و  اناد ، راگ  هدـیرفآ 
ناربمیپ ماقمالاو و  ناریفـس  ۀلیـسو  هب  ار  ناشیا  دراذـگ و  یمن  لمهم  ار  دوخ  ناگدـنب  میکح  قلاخ  ریزگاـن  سپ  دـشاب  یم  تیادـه 

.دنک یم  داشرا  ییامنهار و  ماظع 

باـتک رد  ار  نآ  ریخا  تمـسق  ینیلک  خیـش  جاـجتحا و  باـتک  رد  « 1  » یـسربط و   ) دـیحوت باتک  رد  قودـص ، خیـش  هک  یتیاور  رد 
لقن ع )  ) قداص ترـضح  اب  یقیدـنز »  » باوج لاؤس و  ۀـنیمز  مکح  نب  ماشه  زا  دـنا  هدروآ  نارخاتم  ءامدـق و  زا  نارگید  و  یفاـک )

ود نایم  لالدتسا  نیا  رد  .تسا  هدش  لالدتسا  نآ  رب  هدمآ و  نایم  هب  وگتفگ  یهلا  نوناق  دوجو  ترورـض  زا  نآ  رخآ  رد  هدیدرگ و 
دوش هتفگ  رتهب  ای  لیلد 

______________________________

هتفای تافو  تشه  داتـشه و  دصناپ و  لاس  رد  هک  بوشآرهـش  نبا  خـیاشم  زا  یـسربط  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنم  وبا  ( 1)
.تسا

24 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  همجرت و  عوضوم  نیاب  طوبرم  تمسق  .هدش  عمج  يدح  ات  لعاف ) تیاغ و  قیرط   ) قیرط ود 

ار ام  هک  میدرک  تابثا  نوچ  تفگ : نینچ  يو  خـساپ  رد  ترـضح  ینک ؟ یم  تابثا  ار  لسر  ءایبنا و  لیلد  هچب  اـجک و  زا  دیـسرپ  ».. 
هّجاحم ترـشابم و  هسمالم و  هدـهاشم و  هک  میکح  تسا  یعناص  نآ  شناگ و  هدـیرفآ  ۀـمه  زا  ام و  زا  رترب  تسه  يراـگ  هدـیرفآ 

ار ناگدنب  هک  تسا  یناگتخیگنارب  ءارفـس و  شناگدنب  نایم  رد  ار  وا  هک  ددرگ  یم  تباث  سپ  تسین  ریذپ  ناکما  شقلخ  وا و  نایم 
اهنآ نتسب  راکب  رد  ناشیا  ءاقب  هک  ار  ییاهزیچ  دننک و  یم  ییامنهر  ناشیا  عفانم  حلاصم و  هب 
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نارمآ و شقلخ  نایم  رد  میلع  میکح  بناـج  زا  هک  دـش  تباـث  سپ  دـنیوگ  یم  ناـنآ  هب  دـشاب  یم  اـهزیچ  نآ  كرت  رد  ناـشئانف  و 
هب هتـسارآ  ینامیکح  قلخ و  نایم  زا  ناگدیزگرب  ناربمغیپ و  نانیا  دنناسر و  یم  مدرم  هب  ار  ادخ  یهاون  رما و  وا  هک  دنتـسه  ینایهان 

ثیح زا  دـنراد  كارتـشا  دارفا  رگید  اـب  بیکرت  تقلخ و  رد  هک  نیا  اـب  ناـشیا  .دنـشاب  یم  تمکح  هب  هتخیگنارب  تـمکح و  بادآ 
.دنزاتمم ناشیا  زا  فلتخم و  نانآ  اب  لاوحا  قالخا و 

دیئات ناروک ، ءافـش  ناسیپ و  ءاربا  ناگدرم و  ءایحا  دننام  يدهاوش ، نیهارب و  لئالد و  تمکح و  هب  ار  ناشیا  میلع  میکح  دـنوادخ  »
للدم ار  وا  تلادع  بوجو  لوسر و  ۀتفگ  قدص  هک  دشاب ، تازجعم  تایآ و  ياراد  هک  یتجح  زا  هاگ  چـیه  نیمز  سپ  تسا  هدرک 

«. 1 « » تسین یلاخ  دراد ،

______________________________

َلَْزنَأ ـا�م  ْمُْکیَلَع َو  ّللا 
�

ِه َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ۀـیآ َو  رد  مه  ..ًءا�دـْعَأ و  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ّللا 
�

ِه َتَـمِْعن  اوُرُکْذا  ۀـیآ َو  رد  هـمعن »  » ظـفل دـیاش  ( 1)
عفر هکنانچ  دـشاب  یتراشا  فطل  ةدـعاق  هب  ٌمِیلَع  ْیَـش ٍء  ِّلُِـکب  ّللا 

�
َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 

�
َه اوُقَّتا  ِِهب َو  ْمُکُظِعَی  ِهَمْکِْحلا  ِبـا�تِْکلا َو  َنِم  ْمُْکیَلَع 

.تسا تراشا  یعبط » تیندم   » نوناق لصا  هدعاق و  هب  بولق ، فیلأت  عضو  توادع و 

25 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوناق يّدام  تلع  - 3

ياضتقا هب  ناشتایح ، یگدنز و  رد  نانآ  یشم  طخ  نایب  رـشب و  دارفا  زا  یهورگ  ای  همه  فیلکت  نییعت و  ناونعب  هک  یتایلک  لوصا و 
داوم دـشاب  هدـش  هیهت  عضو و  قرفتم ، يا  هنکما  هنمزا و  رد  هک  اسب  و  توافتم ، یلاوحا  عاضوا و  بسحب  فلتخم و  یتاهج  نوئش و 

.دهد یم  لیکشت  ار  صوصخم  نوناق 

ینعی یمالسا  نوناق  ۀیلوا  داوم 
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لاس شماـجرف  تثعب و  لاـس  شزاـغآ  هک  ص )  ) ربمغیپ تلاـسر  ةرود  یط  رد  هک  تسا  یتاررقم  ماـکحا و  تاـیلک و  لوصا و  هقف ،
ای دشاب  دیجم  نآرق  ناسلب  داوم  نیا  هاوخ  هتفای  رودص  تایح  فلتخم  نوئش  ةراب  رد  تاقوا  قیرافت  هب  دشاب  یم  ترضح  نآ  تلحر 

.دشاب هدش  رداص  دنناوخ ) یم  تنس » ، » حالطصا بسح  رب  ار  هس  نیا   ) ربمغیپ ص فیرش  راتفگ  ای  لعف  ای  ریرقت  هجو  رب 

: رارق نیدب  تسا  شخب  راهچ  تاعورشم  تاررقم و  نآ  لوصا  یلک  روطب 

.تادابع - 1

.دوقع - 2

.تاعاقیا - 3

.تاسایس ماکحا و  - 4

هب اـی  دوش  یم  عیرـشت  هک  يروما  دـنا : هتفگ  دوـخ  بتک  رد  وا  ریغ  و  دـئاوفلا » دـعاوقلا و   » باـتک رد  لوا  دیهـش  هک  يریبـعت  هب  هچ 
هک يروما  « 1  » ایندب ای  تسا  طوبرم  ترخآ 

______________________________

قاروا نیا  ةدنسیون  رظنب  هدش  ریبعت  بتک  زا  یخرب  رد  هچ  نآ  رهاظ  بسحب  هدیدرگ  ریرقت  رصح »  » قیقحت يارب  هک  قیقـشت  نیا  ( 1)
ای ضحم  يورخا »  » ای يویند » هک  دوش  تفای  یمکح  یمالـسا  ماکحا  رد  هک  درادـن  هدـیقع  بناج  نیا  هچ  تسین  یلاخ  هحماـسم  زا 

روما نیا  ۀمه  مالـسا  ماکحا  زا  کی  ره  رد  هک  تسا  دقتعم  هکلب  دشاب  صلاخ  یحور  ای  یمـسج »  » فرـص و یعامتجا »  » ای يدرف » »
دئاوف زین  عامتجا  ظاحلب  مسج و  رابتعا  هب  ایند  رد  دراد  تحلصم  حور  رابتعا  هب  ترخآ  درف و  يارب  زامن  رگا  لثملا  یف  هدش  تیاعر 

قیقد هتکن  نیمه  هب  هجوت  هار  زا  هدرک و  تیاعر  هتـشاد و  رظن  رد  ار  اهنآ  ۀمه  سدـقم  عراش  هک  تسه  نآ  يارب  ناوارف  یحلاصم  و 
یقیقح تداعس  هب  لین  يارب  یفاک  ضرغ و  هب  یفاو  دشاب  هک  ره  زا  هچ و  ره  ار  يرشب  نیناوق  هدنسیون ، هک  تسا 
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.دناد یمن  ییاهن  لامک  و 

26 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تجاح یترابع  هب  هچ  نآ  هن  ای  تسا  دـنمزاین  ترابع  هب  اـی  دراد  طاـبترا  ایندـب  هک  يروما  تسا و  تاداـبع  دراد  طاـبترا  ترخآ  هب 
مود دوقع و  تسخن  فرط  کی  زا  ای  تسا  دنمزاین  فرط  ود  زا  ای  دشاب  یم  دـنمزاین  ترابع  هب  هچ  نآ  تاسایـس و  ماکحا و  درادـن 

.تسا تاعاقیا 

: رارق نیدب  تسین  نوریب  تهج  هس  زا  درف  ره  یلک  نوئش  رگید  یظاحل  هب 

(. بادآ قالخا و  هب  طوبرم  روما  لیبق  زا   ) یصخش تهج  - 1

(. تایدابع  ) قلاخ اب  یطبر  تهج  - 2

نیعت لماش و  ار  تاهج  نآ  ۀـمه  یمالـسا  هقف  «( 1  » یظاحل هب  تاسایـس - ماکحا و  تاـعاقیا - دوقع -  ) قولخم اـب  یطبر  تهج  - 3
، دش هتفگ  هتـسناد و  نوناق  یئاغ  تلع  زا  ثحب  رد  هکنانچ  تهج ، نیمه  هب  دـشاب و  یم  لفکتم  ار  لحارم  نآ  مامتب  تبـسن  فیلکت 

.تسا فیرش  نوناق  نیا  تیاغ  فده و  ینوناق ، ضارغا  تایاغ و  نیرتهب  نیرترب و 

______________________________

.داد رارق  طوبرم  یصخش  تهج  هب  ار  تاسایس  ماکحا و  ناوت  یم  مه  یظاحل  هب  ( 1)

27 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوناق يروص  تلع  - 4

نآ دـیاب و  یم  یتروص  زین  ار  نآ  ظاـحل  نیدـب  دـیآ و  یم  قداـص  نوناـق »  » ناوـنع یظاـحل  هب  ینوناـق  داوـم  زا  کـی  ره  رب  هچ  رگ 
زا عضوم  نیا  رد  نوچ  نکیل  تسا  دوجوم  داوم  نآ  زا  کی  ره  يارب  دـشاب  یم  نآ  ظافلا  یبیکرت  تئیه  زا  تراـبع  هک  مه  تروص 

صوصخم یبیترت  صاخ و  یفیلأت  بیکرت و  تروصب  داوم  نآ  عمج  تسا  روظنم  عورـشم ، کی  عوضوم  داوم  عومجم  نوناق »  » ظفل
یهجو هب  ریخأت  مدقت و  ظاحل  زا  یناونع  لصف و  ره  هتفای و  جاردنا  نیعم  یناونع  تحت  طبترم ، داوم  زا  هتسد  ره  هک 
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.دوش هدناوخ  نوناق  يروص  تلع  ناونعب  دیاب  دشاب  هتفرگ  رارق  بسانتم 

هک هتفای  صوصخم  یمظن  نآ  ياهباتک  ناهیقف  ریبعتب  ای ، لوصف  هتفرگ و  دوخ  هب  صاـخ  یتروص  هیلوا  نورق  ناـمه  زا  یمالـسا  هقف 
هب نآ  فیلأت  عمج و  زرط  زین ، نرق  نآ  ۀـمین  نیمود  رد  ملعب  مخآتم  ینامگ  هب  هکلب  یمالـسا ، لوا  نرق  ۀـمین  نیتسخن  رد  ناـمگ  یب 

.تسا هدوبن  هدنام  اجرب  رضاح  رصع  ات  هدیدرگ و  ادیپ  دعب  نورق  رد  هک  یعضو 

عمج و زرط  نیمه  ددرگ  نشور  دـبای و  رارق  قیقحت  یـسررب و  دروـم  هقف  خـیرات  یط  رد  اـت  دـشاب  داـی  هب  دـیاب  هک  يروـما  زا  یکی 
هب نآ  يارب  يراودا  هدوبن و  لوحت  روـطت و  زا  یلاـخ  زین  رما  نیا  هچ  دـشاب  یم  هقف  فیلاـت  نیودـت و  بولـسا  یگنوـگچ  بیوـبت و 

.تسا هدیسرمه 

تسا يروما  دهد  یم  لیکشت  ار  نآ  خیرات  هدمآ و  شیپ  هقف  يارب  هک  يراودا  تالوحت و  رتشیب  هک  .تشاذگن  هتفگن  دیاب  اجنیا  رد 
داوم جارختسا  هیهت و  هب  هک 

28 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دشاب یم  طوبرم  يروص ) تلع   ) نآ بیترت  کبس و  بیوبت و  عمج و  یگنوگچ  هب  قلعتم و  يدام ) تلع   ) هقف

دوجوم نیناوق  نایم  رد  یمالسا  هقف  صوصخ  شزرا  مولعم و  نآ  ۀناگراهچ  للع  ظاحل  زا  معا ) ینعمب   ) نوناق یگنوگچ  هک  کنیا 
ندناسانش و ةراب  رد  یعرف  یثحب  تسا  قاروا  نیا  زا  یلـصا  دوصقم  هک  نوناق  نیا  یخیرات  ثحابمب  دورو  زا  شیپ  دیاب  دش  هتـسناد 

.ددرگ حرطم  همدقم  ناونعب  دشاب  یم  قیقحت  ثحب و  دروم  قاروا ، نیا  رد  هچ  نآ  حیضوت 

29 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

همدقم

هراشا

نف نآ  لئاسم  هب  عورش  زا  شیپ  نآ  ضرغ  هجیتن و  نییبت  عوضوم و  نییعت  نف و  ره  فیرعت 
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راد هدهع  ار  نآ  زا  ثحب  باتک  نیا  هک  هقف ، راودا  خـیرات  نف  صوصخ  رد  نکیل  « 1  » هدش هدرمـش  مزال  مهم و  مومع  روطب  هچ  رگ 
رد یباتک  هدـشن و  حرط  ناونع  نیاب  یثحب  نونک  ات  هچ  تسا  رتدـکؤم  شموزل  رتمهم و  هدـش  دای  رما  هس  داریا  دـشاب ، یم  لفکتم  و 

یلامجا و ندوب  مولعم  نیا  دـشاب و  هدـیدرگ  مولعم  عضوم  کی  رد  تهج و  کـی  زا  مک ، تسد  هک ، نیا  اـت  هتـشگن  فیلاـت  نف  نیا 
.ددرگ زّوجم  ار  هدش  دای  رما  هس  حیضوت  حیرشت و  رد  حماست  هجوب ،

نآ ةراب  رد  لاح ، رهب  هدشن و ، هجوت  نادب  نادنچ  ام  رـصع  ات  دراد ، هتـشاد و  ثحب  صحف و  يارب  هک  یگتـسیاش  همه  اب  هقف ، راودا 
: هک ددرگ  حیرشت  همدقم  روطب  دیاب  دش ، هتفگ  هکنانچ  ریزگان ، سپ  تسا  هدیسرن  امب  دشاب  یفیلأت  مه  رگا 

؟ تسیچ ناونع  نیا  زا  روظنم 

؟ دشاب یم  وگتفگ  دروم  ثحب و  عوضوم  ناونع  نیا  ریز  رد  زیچ  هچ  و 

؟ دوب دهاوخ  هچ  دیآ  لوصحب  تسا  نکمم  لئاسم  نیا  حرط  سیسأت و  زا  هک  يرمث  هدئاف و  و 

: ددرگ یم  حیرشت  دروم  ریز  رما  هس  عضوم  نیا  رد  سپ 

( فیرعت « ) هقف راودا   » زا روظنم  - 1

______________________________

داریا زا  مه  زاب  دنا  هدرمشن  مزال  تافیلأت  زاغآ  رد  ار  هینامث » سوءر   » ۀمه حرش  رکذ و  هک  ءاملع  زا  نارخأتم  یتح  هک  يدح  هب  ( 1)
.دنا هتسناد  نف  هب  عورش  يرورض  تامدقم  زا  ار  راک  نیا  هکلب  هدرکن  يراددوخ  رما  هس  نیا 

30 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( ضرغ  ) ثحب ةدئاف  هرمث و  - 3 عوضوم ) - ) ثحب دروم  - 2

هقف راودا  زا  روظنم  - 1

هراشا

نیا رب  تسا  لوکوم  دیآ  دوجوب  حورشم  یتافیلأت  شا  هراب  رد  تسا  هتسیاش  هدمآ و  مهارف  نآ  روظنم  هب  قاروا  نیا  هچ  نآ  نتخانش 
هک
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ات دـشاب  مولعم  قاروا  نیاب  صوصخم  حالطـصا  بسحب  ءاهقف و  حالطـصا  بسحب  عرـش و  بسحب  تغل و  بسحب  هقف »  » ظـفل رتشیپ 
: ددرگ نشور  هقف » راودا   » ناونع زا  روظنم 

هقف ظفل 

راکب اهنآ  زا  کی  ره  رد  و  « 1  » قالطا فلتخم  ینعم  دـنچ  رب  تارابع  تارواحم و  یط  رد  تسا و  مهف »  » ینعمب تغل  لـصا  رد  هقف 
«. قئاقد مهف   » تسا هلمج  نآ  زا  هک  هتفر 

زا یکی  رب  مالـسا  ردص  رد  دیدرگ  دهاوخ  دای  نیا  زا  دعب  نآ  یحالطـصا  ینعم  دش و  هتـسناد  نآ  یفرع  يوغل و  ینعم  هک  هقف  ظفل 
: تسا هدش  یم  قالطا  ریز  ینعم  ود 

(. مهف قلطم   ) يوغل ینعم  نامه  - 1

______________________________

نآ رد  نیدـشرتسملا » هیادـه   » باتک بحاص  لاقتنا » تعرـس  نهذ و  تدوج   » و شمالک » زا  ملکتم  ضرغ  مهف   » و قئاقد » مهف  ( » 1)
َنوُهَقْفَت ا�ل  ْنِک�ل  َو   » یلاـعت هلوق  تسا  مهف »  » ینعمب تغل ، رد  وا ، ریغ  يرهوج و  حیرـصت  هب  هقف »  » تسا هتفگ  نومـضم  نیدـب  باـتک 

صوصخم هقیقد » ءایـشا  مهف   » هب ار  نآ  رگید  یخرب  هداد و  صاصتخا  شمـالک » زا  ملکتم  ضرغ  مهف   » هب ار  نآ  یخرب  و  ْمُهَحِیبْسَت »
تغل رد  مهف  .تسا  هتـسناد  رـضاح » یملع  ۀلیـسو  هب  بئاغ  یملع  هب  لوصو   » زا ترابع  ار  هقف  دوخ  تادرفم  رد  بغار  .دـنا  هتـشاد 
ثیح زا  نهذ  تدوج   » ینعمب ار  نآ  یخرب  هدرک و  ریسفت  ملع »  » هب ار  نآ  يرهوج  تهج  نیمه  هب  دشاب و  یم  كاردا  قلطم  ینعمب 

« ..دنا هتسناد  دصاقم » هب  يدابم  زا  نآ  لاقتنا  تعرس  بلاطم و  باستکا  يارب  شدادعتسا 

31 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا ۀیآ 65  دیجم  نآرق  زا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هتفر  راکب  « 1  » رابخا رد  مه  نآرق و  رد  مه  دایز  يدراوم  رد  ینعم  نیاب  هقف  ظفل 
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ةروس زا  ۀیآ 29  َنوُهَقْفَی و  ٍمْوَِقل  ِتا�یْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  هروس  نامه  زا  ۀیآ 98  َنوُهَقْفَی و  ْمُهَّلََعل  ِتا�یْآلا  ُفِّرَُصن  َْفیَک  ْرُْظنا  ماعنالا »  » ةروس
ینب  » ةروـس زا  ۀـیآ 46  اـ�ِهب و  َنوُهَقْفَی  ـا�ل  ٌبُوُلق  ْمَُهل  فارعـالا »  » ةروس زا  ۀـیآ 178  ِیلْوَق و  اوُهَقْفَی  ِیناـ�ِسل  ْنِم  ًهَدـْقُع  ْلـُلْحا  َو  هط » »

« رشحلا ةروس  زا  ۀیآ 7  زا  هریخا  ۀلمج  ریسفت  رد  یسوط  خیش  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  ا�ل  ْنِک�ل  ِهِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسی  ّلِإ 
�
ا ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  لیئارسا »

، هقفلاف  » تسا هدروآ  نینچ  ّللا 
�

ه تافـص  یناعم  نوفرعی  قحلا و ال  نوهقفی  ال  تسا : هتفگ  هک  نیا  زا  دـعب  َنوُهَقْفَی  ا�ل  ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  َِکل�ذ 
هک یثیدح  زا  دشاب  دارم  ینعم  نیمه  دـیاش  و  هیف .» سانلا  لاوحا  لضافتی  هکاردا و  دـنع  هنمـضتم  هرهاظ و  یف  مالکلا  موهفمب  ملعلا 

هقفا متنأ   » تسنیا ع )  ) قداص ترـضح  زا  شدانـسا  هب  ثیدح  نآ  هدرک و  زاغآ  نآ  هب  ار  دوخ  رابخألا » یناعم   » باتک قودص  خـیش 
« ..انمالک یناعم  متفرع  اذا  سانلا 

لوصا هب  تبـسن  تریـصب  صوصخ  رد  رتشیب  هچ  رگ  نآ  عورف  رد  ای  دـشاب  نید  لوصا  تمـسق  رد  هاوخ  نید  رد  تریـصب  ینعم  - 2
ردص نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاثیِدَح  َنوُهَقْفَی  کَی 

�
َنوُدا ا�ل  ِمْوَْقلا  ِءا�لُؤ�ِهل  ا�مَف  ءاسنلا »  » ةروس زا  ۀیآ 80   » رد هقف  ظفل  دیاش  تسا  هتفر  راکب  نید 

ۀیآ 123 رد  هکنانچ  دشاب  هتفر  راکب  ینعم  نیمه  هب  شلیذ ، و 

______________________________

انخیـش يور   » تسا هدروآ  نینچ  دوـخ  نیـسرامملا  هینم  باـتک  زا  هلأـسم  نیتـسخن  لـیذ  رد  ینیرحب  یجیهامـس  ّللا 
�

ه دـبع  خیـش  ( 1)
هیلا ماق  ذا  عماجلا  یف  هفوکلاب  بلاط  یبا  نب  یلع  ناک  لاـق  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  ادنـسم  لـلعلا  باـتک  یف  قودـصلا 

ماشلا لها  نم  لجر 
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« ..اتنعت لئست  اهقفت و ال  لس  لاقف  ءایشا  نع  کلأسأ  ینا  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف 

32 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

..ِنیِّدلا ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئا�ط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ا�ل  ْوَلَف  هبوتلا »  » ةروس زا 

.تسا مهافتم  ینعم  نیمه  ملسم  روطب 

ای ضیفتـسم  تیاور  زا  لثملا  یف  دـشاب  یم  رهاظتم  ینعم  نیمه  زین  هتفر  راکب  اهنآ  رد  هدام  نیا  هک  رابخا  ثیداحا و  زا  يا  هراـپ  رد 
تاـیاور و زا  نینچ  مه  دـسر  یم  رظنب  ینعم  نیمه  اـهیقف » همیقلا  موی  ّللا 

�
ه هثعب  اثیدـح  نیعبرا  یتّمأ  یلع  ظـفح  نم   » هک يوبن  رتاوتم 

قرط زا  هک  يوبن  ثیدح  نیا  لیبق  زا  دوش  یم  دافتسم  ینعم  نیا  هتفای  رودص  نآ  موزل  هکلب  هقفت »  » ندوب مهم  ماقم  رد  هک  یثیداحا 
هدش لقن  نومضم  نیدب  هماع  قیرط  زا  زاب  هک  رگید  يوبن  ثیدح  و  نیّدلا » یف  هقف  نم  لضفا  یشب ء  ّللا 

�
ه دبع  ام   » هدش تیاور  هماع 

هدومرف یبسح » یبسح   » یبارعا نتفگ  یبارعا و  رب  ..ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلـا�ْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  هفیرـش  ۀـیآ  ندـناوخ  زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ هک 
و همیقلا » موی  هیلا  یلاعت  ّللا 

�
ه رظنی  مل  ّللا 

�
ه نید  یف  هّقفتی  مل  نم  ّناف  ّللا 

�
ه نید  یف  هّقفّتلاب  مکیلع   » ثیدـح دـننام  و  لـجّرلا » هقف   » تسا

ترـضح نآ  رگید  لوق  و  اوهّقفتی » یّتح  طایّـسلاب  مهـسوءر  تبرـض  یباحـصا  ّنا  تددول   » مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  لوق  دننام 
و ..ْمُهَمْوَق » اوُرِذـُْنِیل  ِنیِّدـلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  هباتک  یف  لوقی  یلاعت  ّللا 

�
ه ّنا  ّیبارعا  وهف  نیدـلا  یف  هّقفتی  مل  نم  ّهناـف  نیّدـلا  یف  اوهّقفت  »

رد هکلب  معا  ینعم  رد  هقف »  » ةدام اهنآ  ماـمت  رد  هدـش و  لـقن  « 1  » نآ ریغ  یفاـک و  لـیبق  زا  هربتعم  بتک  رد  هک  ثیداـحا  نیا  رئاـظن 
لصا رد  تریصب  صوصخ 
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نید

______________________________

لجرلا هقفی  رذ ال  ابا  ای   » تسا هدش  هدروآ  نینچ  يرافغ  رذ  یبا  هب  ص )  ) ربمغیپ ياهتیصو  هلمج  رد  دلج 17 )  ) راونألا راحب  رد  ( 1)
اهل رقاح  رقحأ  وه  نوکیف  هسفن  یلإ  عجری  مث  رعابالا  لاثما  یلاعت ، كرابت و  ّللا 

�
ه بنج  یف  سانلا  يری  یتح  هقفلا  لک 

33 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فرـص هب  یبارعا » ندش  هیقف   » و هقلطم » تیلـضفا   » و راذـنا »  » هک تسا  حـضاو  هچ  يواعد  يواتفب و  ملع  صوصخ  رد  هن  هتفر  راکب 
نیا رد  هک  روما  نیا  لاثما  و  باحصا » ۀمه  رب  هقفت  لیـصحت  موزل   » و هیقف » ریغب  ادخ  هجوت  مدع   » هیآ و کی  تقیقح  هب  وا  ندرب  یپ 

یحالطـصا ینعم  هک  صخا ، ینعمب  هقف  اب  هتفای  رارق  نآ  كرت  ای  هقفت »  » لعف تاعرفتم  عباوت و  وا  اهنیا ، رئاظن  رد  تایاور و  تایآ و 
.درادن بسانت  هکلب  مزالت  دشاب ، یم  نآ 

میسقت تثارو » ملع   » و تسارد » ملع   » هب ار  ملع  هک  نیا  زا  سپ  دوخ  فراعملا  فراوع  باتک  رد  « 1  » يدرورهس نیدلا  باهش  خیش 
«. هقفلا نم  ادافتسم  راذنالا  راصف  خلا » ..َرَفَن  ا�ل  ْوَلَف   » یلاعت ّللا 

�
ه لاق  نیدلا  یف  هقفلا  وه  هثارولا  ملع  و  تسا ..« : هتفگ  هدرک 

قالطإ حلطـصم  ینعم  رب  مالـسا  ردص  رد  هقف  هک  نیا  حیـضوت  زا  سپ  یفاک  لوصا  رب  دوخ  حرـش  رد  « 2  » يزاریش نیهلأتملا  ردص 
: تسا هتفگ  نینچ  دشاب  یم  ثدحتسم  یحالطصا  نآ  ینونک  فراعتم  ینعم  هدش و  یمن 

«. ..هریصبلا هذه  بحاص  هیقفلا  نا  نیدلا و  رما  یف  هریصبلا  ینعمب  ثیدحلا  یف  یتای  ام  رثکا  هقفلا  نا  «و 

ترضح هک  نیا  زا   » تسا هتفگ  نینچ  ..تمّصلا » ملحلا و  هقفلا  تامالع  نم  ّنا  ( » ع  ) اضر ترضح  زا  يورم  ثیدح  لیذ  رد  ومه  و 
رد ع )  ) اضر
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ارسک همه  هک  هدوب  ضماغ  هدیشوپ و  هیقف »  » ینعم هک  دوش  یم  هتسناد  هدمآ  رب  هیقف  مئالع  نایب  ماقم 

______________________________

نب رهاقلا  دبع  بیجنلا ، وبا  دوخ  مع  زا  ار  ظعو  فوصت و  هک  هیومع  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  دمحم  نب  رمع  نیدلا ، باهـش  صفح ، وبا  ( 1)
هتفای تافو  دادـغب  رد  يرمق  يرجه  ( 632  ) ود یـس و  دصـشش و  لاس  رد  هتفرگ و  ارف  روهـشم  فراـع  یفوص و  هیومع  نب  دـمحم 

.تسا

رازه و کی  لاس  رد  اهنآ  ریغ  هیبوبرلا و  دـهاوش - رافـسا و  سیفن : ياهباتک  بحاص  ناریا ، ریهـش  فوسلیف  میهاربا  نب  دـمحم  (- 2)
.تسا هتفای  تافو  هرصب  رد  هدش  یم  فرشم  هکم  هب  هدایپ  راب  نیمتفه  يارب  هک  یماگنه  يرجه  يرمق  ( 1050  ) هاجنپ

34 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

و هقف »  » ینعم رگا  دیآ و  لمعب  فیرعت  هقف »  » زا هلیـسو  نیدـب  ات  هتخادرپ  راثآ  مزاول و  رکذـب  ترـضح  سپ  هدوب  یمن  فوقو  نآ  رب 
رد « 1  » ماشه نبا  داتفا » یمن  يزاین  ریسفت  حرش و  نیاب  دوب  یم  هفلتخم  لاوقا  راضحتـسا  هیعرف و  ۀبیرغ  يواتف  رب  عالطا  نآ  زا  روظنم 

شدانسا هب  هدوب ) یم  قلعتم  لیذه  هب  هک  زاجح  زا  يا  هیحان  رد  تسا  یبآ  مان  عیجر  « ) عیجرلا  » موی ۀصق  لیذ  رد  دوخ ، ةریـس  باتک 
: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  هداتق  نب  رمع  نب  مصاع  زا  قاحسا  نبا  زا 

همیزج نب  نوهلا  نم  يراقلا  لضع و  ماشه : نبا  لاق   ) يراقلا لضع و  نم  طهر  دحا  دعب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  یلع  مدق  »
نآرقلا و اننوئرقی  نیّدلا و  یف  اننوهّقفی  کباحـصا  نم  ارفن  انعم  ثعباف  امالـسا  انیف  ّنا  ّللا 

�
ه لوسر  ای  اولاقف  نوهلا ) لاقی  هکردم و  نب 

«. 2 « » مالسالا عئارش  اننوملعی 

ص)  ) ربمغیپ زا  هک  تساوخرد  نیا  رد 
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تقیقح رد  ینعی  هدش  هداد  رارق  نید  رد  هیقفت  نآرق و  ءارقا  ربارب  رد  تسا  حلطصم  ینعمب  هقف  ماکحا  نامه  هک  مالـسا  عئارـش  هدش 
عئارـش ظـفلب  هک  عورف  میلعت  هب  عورـش و  دـشاب  یم  مدـقم  یعیبط  روطب  هک  نید ) رد  هیقفت   ) دـئاقع لوصا  میلعت  زا  تساوخرد ، نیا 

.تسا هتفای  همتاخ  هدیدرگ  ریبعت  نآ  زا  مالسا 

______________________________

، رکب وبا  فیلأت  ریـسلا » يزاغملا و   » باـتک زا  ار  دوخ  هیوبنلا » هریـسلا   » باـتک هک  بویا  نب  ماـشه  نب  کـلملا  دـبع  دـمحم ، وبا  ( 1)
کی هاجنپ و  دص و  لاس  رد  هدوب و  ع )  ) قداص ترـضح  باحـصا  زا  یـسوط  خیـش  لاجر  زا  لوقنم  بسحب  هک  قاحـسا  نب  دمحم 

.تسا هتفای  تافو  ( 218  ) هدجیه تسیود و  لاس  رد  ماشه  نبا  .تسا  هدرک  يروآ  عمج  هتفای ، تافو  يرمق  يرجه  ( 151)

.تسا هدروآ  قاحسا  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  زین  یقتنملا  رد  ینورزاک ، راحب  رد  یسلجم ، لقن  بسحب  (- 2)

35 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  دوخ  مولعلا  ءایحا  باتک  رد  « 1  » یلازغ

تـسا هدرک  ادـیپ  يدایز  توافت  دـشاب  یم  مهافتم  فراعتم و  اهنآ  زا  نونکا  هک  ینعم  اب  ظافلا  نآ  قباس  ینعم  هک  تسا  ظفل  جـنپ  »
نونکا هچ  لیوحت  لقن و  قیرطب  هن  تسا  صیصخت  هجو  رب  هدمآ  لمعب  ظفل  نیا  رد  هک  یفرـصت  تسا  هقف »  » ظفل ظافلا  نآ  زا  یکی 

هتفای صیـصخت  اه  نآ  هب  قلعتم  تالاقم  لاوقا و  ظفح  اهنآ و  ۀـقیقد  للع  زا  سـسجت  يواتف و  رد  هبیرغ  عورف  نتخانـش  هب  ظـفل  نیا 
.دور یم  رامشب  رتهیقف  فراعتم  بسحب  دشاب  رتدایز  لاغتشا  رتشیب و  قمعت  هدش  دای  روما  رد  ار  سک  ره  هک  يروط  هب  تسا 

مالسا ردص  رد  هک  یلاح  رد  ظفل  نیاب  تبسن  یلعف  لاح  تسا  نیا  »
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هب هطاحا  توق  لامعا و  تادـسفم  سوفن و  تاـفآ  قئاـقد  تفرعم  ترخآ و  قرطب  ملع  هدـش  یم  هتفگ  هقف  ظـفل  قـالطا  روطب  یتقو 
ۀیآ بلطم  نیا  رب  لیلد  .تسا  هدوب  یم  روظنم  نآ  زا  بلق  رب  فوخ  ءالیتسا  تدـش  یبقع و  ءامعن  رب  عـالطا  ترثک  اـیند و  تراـقح 

قاتع و قالط و  تاعیرفت  هن  تسا  هقف  نیا  دوش  یم  لصاح  نادب  فیوخت  راذنا و  هچ  نآ  اریز  دـشاب  یم  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  هفیرش 
بلق و تواسق  ثعاب  هک  اسب  هچ  اهنآ  رد  ضوخ  تسین  راذنا  بجوم  هک  نیا  رب  هوالع  روما  نیا  هکلب  راهظ  ناعل و  هراجا و  فلس و 

يواـتف هقف ، مسا  میوگ  یمن  ..دوش  یم  هدـهاشم  نف  نیاـب  نادرفتم  زا  يرایـسب  زا  نونکا  هکناـنچ  دوـشب  زین  فوـخ  تیـشخ و  لاوز 
عابتتـسا باب  زا  ای  ظفل و  نیا  ینعم  مومع  باب  زا  لومـش  نیا  میوگ  یم  هکلب  تسا  هدوبن  لماش  اقلطم  ار  يرهاـظ  ماـکحا  هب  طوبرم 

«2 « » تسا هدوب  ترخآ  ملع  ینعم  رد  ظفل  نیا  لامعتسا  دراوم  رتشیب  هچ  دشاب  یم 

______________________________

جنپ دـصناپ و  لاس  زا  هیناثلا  يداـمج  مهدراـهچ  رد  مالـسالا » هجح   » هب بقلم  یـسوط  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحم  دـماح ، وبا  ( 1)
.تسا هتفای  تافو  يرمق  يرجه  ( 505)

هدرمش يویند  مولع  دادع  رد  بط ، ملع  دننام  ار ، یحالطـصا  هقف  ملع  هدرک و  میـسقت  يورخا  يویند و  مولع  هب  ار  مولع  یلازغ  ( 2)
، دـشاب یم  يوـیند  موـلع  زا  وا  حالطـصاب  هک  یحالطـصا ، ینعمب  هقف  ملع  رب  هقف »  » ظـفل هک  تسا  نیا  مـالک  نیا  زا  شروـظنم  سپ 

.تسا هدش  یم  لامعتسا  رتمک  ای  هدش  یمن  لامعتسا  نآ  رد  قالطا و 

36 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حالطصا رد  هقف 

ردص رد  شلوادتم  ینعم  مه  نآ و  یفرع  يوغل و  ینعم  هک  هقف ،
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ماکحا هب  ملع   » ترابع فیراعت ، نآ  ناـیم  زا  هک  هدـش  فیرعت  فلتخم  یتاراـبع  هب  ناـهیقف  حالطـصا  بسحب  دـش ، هتـسناد  مالـسا 
.تسا هتشگ  شا  هرهب  بیصن و  رتدایز  یترهش  رتشیب و  یلوادت  ..اهنآ » یلیصفت  ۀلدا  زا  یعرش 

نا ملعا  : » تسا هتفگ  نینچ  «، 2  » تاضور بحاص  لقنب  ءانب  يدنواهن ،» یلع  دیس  لئاسم  ۀبوجا   » یط رد  « 1  » يریازج ّللا 
�

ه همعن  دیس 
ملعلاب هومّـسر  سنجلل و  عونلا  وا  ببـسلل  ببـسملا  هبـسانم  يوغللا  ینعملا  بسانی  رخآ  ینعم  یلإ  لقن  مث  مهفلا  هغللا ، بسحب  هقفلا 

«3 « » ..هبیرق هوق  وا  العف  هیلیصفتلا  اهتلدا  نع  هیعرفلا  هیعرشلا  ماکحألاب 

فیلأت نیا  رد  هقف 

ای تسا  روظنم  مالـسا  ردـص  فراعتم  ینعم  هدـش : هدارا  ینعم  هچ  هقف  ظـفل  زا  هقف » راودا   » تراـبع رد  هک  دوش  هتـسناد  دـیاب  نونکا 
؟ ود ره  زا  ریغ  يرگید  ینعم  ای  ناهیقف  یحالطصا  ینعم 

______________________________

دـص و رازه و  لاس  زا  لاوش  هام  میـس  تسیب و  رد  هک  هدوب  مود  یـسلجم  نادرگاش  زا  دایز و  تاـفیلأت  بحاـص  ّللا 
�

ه همعن  دیـس  ( 1)
.تسا هتفای  تافو  يرمق  يرجه  ( 1112  ) هدزاود

رب هیـشاح   ) نیدشرتسملا هیاده  بحاص  یقت ، دـمحم  خیـش  نادرگاش  زا  يراسناوخ  نیدـباعلا  نیز  دیـس  نب  رقاب  دـمحم  دیـس  (- 2)
هدزیـس دصیـس و  رازه و  رد  هدمآ و  ایندـب  راسناوخ  رد  يرجه  يرمق  ( 1226  ) شـش تسیب و  تسیود و  رازه و  رد  .هدوـب  ملاـعم ،)

.تسا هتفر  ایند  زا  ناهفصا  رد  يرمق  ( 1313)

هیعرـشلا ماکحألاب  ملعلا  : » احالطـصا مهفلا و  هغل ، هقفلا  و  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  دـعاوقلا  دـیهمت  باتک  رد  مود  دیهـش  (- 3)
دق و  : » تسا هتفگ  نینچ  هدـنار  نخـس  لیـصفت  هب  فیرعت  نیا  ندوب  عنام  عماج و  ةراب  رد  و  هیلیـصفتلا » اهتلدا  نم  بستکملا  هیلمعلا 

ماکحالا نم  هلمج  لیصحت  یلع  افرع  هقفلا  قلطی 
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«. نآلا عئاش  ینعم  وه  دیلقت و  نع  ناک  نا  و 

37 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ندش ادیپ  زاغآ  زا  معا ، ینعمب  نوناق ، حور  تقیقح و  هک  دیـسر  رظنب  نینچ  دش  هتفگ  نوناق ، للع  هب  طوبرم  تمـسق  رد  هچ ، نآ  زا 
رصع و ره  تایـضتقم  بسحب  هتـشاد و  یم  روطت  لوحت و  هک  نیا  تیاهن  تسا  هتفای  دوجو  دارفا  نایم  رد  هلمجلا  یف  يرـشب  عامتجا 
رییغت و هلمجلاب  تابثا و  خـسن و  ماربا و  ضقن و  هدـش و  دایز  مک و  هرود  ره  مدرم  حور  مسج و  لامک  صقن و  تاـجرد  بساـنت  هب 

یم یلجت  توافتم  یلاکـشا  هب  فلتخم  للم  ماوقا و  نایم  رد  رـصع و  کی  رد  تقیقح  نیا  هک  اـسب  تسا و  هتفاـی  هار  نآ  رد  لیدـبت 
هجو چیه  هب  دوخ  یندم  يرـضح و  ای  يودب  یناگدنز  ماظن  يارب  هک  دوب  دهاوخن  هدوبن و  يرـصع  چیه  رد  یموق  چـیه  نکیل  هدرک 
یمن .دنـشاب  مه  عـمجت  تیموـق و  ياراد  لاـح  نیع  رد  دازآ و  رـس و  دوـخ  تهج  همه  هب  نآ  دارفا  دـشاب و  هتـشادن  ینییآ  نوناـق و 
تسه هدوب و  ینوناق  ار  یعامتجا  ره  میوگ  یم  هکلب  دراد  یم  ای  هتشاد و  یم  لماک  حیحص و  ینوناق  یتلم  موق و  ره  میوگب  مهاوخ 

حیحـص و یموق  رظنب  نوناق  نآ  دنچ  ره  هتفای  ءاقب  شیب  مک و  نآ  ءاضتقا  بسحب  نوناق و  نآ  وترپ  رد  عامتجا  نآ  هک  دوب  دهاوخ  و 
.دور رامشب  صقان  رگید  یموق  رظنب 

: تسا هنوگ  ود  رب  نوناق  دش  هتسناد  هکنانچ 

.يرشب - 1

.یهلا - 2

عامتجا هدمآ و  دیدپ  نونک  ات  رـشب  شنیرفآ  زاغآ  زا  تتـشتم  ددعتم و  عماوج  ماوقا و  فلتخم و  فیاوط  نایم  رد  هک  يرـشب  نیناوق 
ماوقا لئابق و 
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نآ تسین  روظنم  اجنیا  رد  اهنآ  دیدحت  دیدعت و  لاح  رهب  دشاب و  ءاصحا  دـیدعت و  دـح  زا  شیب  دـیاش  هداد  یم  ماظن  شیب  مک و  ار 
تروص هک  يرـشب  نیناوق  نایم  رد  هک  دـنا  هتـشاد  ملـسم  ناخرؤم  هک  تسا  نیا  دوش  هتـسناد  تسین  تبـسانم  یب  عضوم  نیا  رد  هچ 

هتفرگ دوخ  هب  نیودت  عمج و 

38 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوناـق ماـن  هب  نوناـق  نیا  هکناـنچ  تبـسانم  نیمه  هب  تسا  هدـماین  تسدـب  زونه  اـی  هدوـبن  رت  میدـق  ینوناـق  « 1  » یباروماـه نوناـق  زا 
.تسا هدش  دای  زین  ینامسآ » ریغ  عئارش  مدقا   » ناونعب هدش  هدناوخ  (Hammuraby) یباروماه

اهنآ ءاصقتسا  دیدحت ، ءاصقتسا و  ناکما  ضرف  رب  مه  زاب  نکیل  دشاب  یم  رتطوبـضم  رتدودحم و  ددع  ظاحل  زا  هچ  رگ  یهلا  نیناوق 
رشب دارفا  زا  دوجوم  نیتسخن  هک  تسا  نیا  هتشاد  ملسم  هتفگ و  ار  نآ  اهنآ  رتشیب  ای  نایدا  ۀمه  هچ  نآ  تسا  جراخ  ثحب  عوضوم  زا 

یم مالسا  نوناق  و  « 2  » دوهی نوناق  تسا  رت  فورعم  همه  زا  مالـسا  لها  نیب  رد  هچ  نآ  یهلا  نیناوق  نایم  رد  لاح  رهب  هدوب و  ربمغیپ 
.دشاب

رد معا  ینعمب  نوناق  تقیقح  هک  روط  نامه  تفگ  ناوت  یم  هدش و  هداد  رارق  حالطـصا  یمالـسا  یلمع  نیناوق  ۀـیلک  يارب  هقف  ظفل 
مالـسا سدقم  نید  رد  مه  یظفل  ۀبنج  زا  ینعم ، تقیقح و  زا  يوریپ  هب  هقف ، تسا  هتـشگ  راچد  یتالوحت  هب  هتفای و  یتاروطت  ناهج 

هتفای ساکعنا  دشاب  هقف  هک  ظفل  نآ  بلاق  رب  تقیقح  زا  یـشبات  ایوگ  هک  يروط  هب  هدیدرگ  شا  هرهب  یتالدـبت  هدرک و  یط  يراودا 
.تسا هدناسرمه  هب  توافتم  یتالامعتسا  بقاعتم  يراودا  رد  ظفل  نیا  نآ  رثا  رب  و 

ظاحل زا  مالسا  ماکحا  قاروا  نیا  رد  ثحب  عوضوم  نوچ  تهج  رهب 
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ات رودـص  نامز  زاغآ  زا  ار  مالـسا  ماکحا  راودا و  ماـمت  هک  ددرگ  حرط  يروط  دـیاب  ثحب  سپ  دـشاب  یم  نآ  تـالوحت  تاروطت و 
.ددرگ لماش  ناسکی  دبا  ات  هکلب  رضاح  رصع 

______________________________

هدنام اج  رب  رصع  نیا  ات  هک  ار  دوخ  فورعم  نوناق  هتسیز و  یم  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  نرق  هک 23  تسا  لباب  ناهاشداپ  زا  یکی  ( 1)
.تسا هداهن  دنامب ، ظوفحم  هک  یلحم  رد  ار  نآ  هتشون و  شیوخ  ییاورنامرف  نامز  رد  هدیدرگ  فشک  اریخا  و 

حیسم نید  هک  یـسوم  زا  دعب  تناید  تسین و  تسد  رد  نودم  ینوناق  میهاربا  تناید  دننام  یـسوم  تعیرـش  رب  قباس  تاناید  زا  ( 2)
: یسیع ترضح  ۀتفگ  هب  هدوب و  یسوم  تناید  وریپ  نوناق  ظاحل  زا  تسا 

.دنک مکحم  ار  نآ  ات  تسا  هدمآ  هکلب  درب  نایم  زا  ار  هاروت  هک  هدماین  وا 

39 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ینعم هکنانچ  تسین  حلاص  دـشاب  یخیرات  ثحب  نیا  عوضوم  هک  نیا  يارب  هتفر  یم  راکب  مالـسا  ردـص  رد  هک  ینعم  نادـب  هقف  ظفل 
مود ینعم  تسا  زاین  یب  حیضوت  زا  راکشآ و  درادن  تیحالص  تسخن  ینعم  درادن : ار  رما  نآ  تیحالص  زین  یحالطـصا  ثدحتـسم 

نآ زا  ظاحل  نیا  ۀنماد  هدش و  ظوحلم  اهنآ ، عمجت  لوصح  ماکحا و  مامت  رودص  رود  زا  غارف  حالطـصا ، نیا  رد  اریز  تسین  حـلاص 
تالوحت راودا و  حیرـشت  رد  هک  نیا  لاح  ددرگ و  لماش  زین  قرفت  درفت و  ماگنه  رودص و  لاح  ظاحلب  ار  ماکحا  هک  تسا  رتهاتوک 

.ددرگ حضاو  نشور و  عقاو و  ثحب  یسررب و  دروم  مه  تمسق  نیا  دیاب  هقف 

هاکز لیبق  زا  مه  رگید  مکح  ود  یکی  ای  هدشن  عیرشت  زامن  زج  رگید  یمکح  زونه  هک  یعقوم  لثملا  یف 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


رب ار  هیقف  ظفل  دـناوخ و  یحالطـصا  هقف  مان  هب  ناوت  یمن  ار  اهنآ  نتـسناد  تسا  هدوب  هدـش  عیرـشت  هتفای و  رودـص  اـضرف ، داـهج ، و 
هکلب تسا  هدوبن  ققحم  هدش  ظوحلم  روظنم و  یحالطـصا  هقف  فیرعت  رد  هک  ماکحا  مامت  عمجت  زونه  هچ  درک  قالطا  اهنآ  ناملاع 

ینعمب هقف  قالطا  زاب  دوش  ضرف  لاحم  ضرف  هب  ماکحا  رودص  رود  ینعی  مالـسا  ردـص  رد  ماکحا  مامت  عمجت  ندـمآ و  مهارف  رگا 
روطب اه  نآ  هب  ملع  ماکحا و  هب  ملع  زا  ریغ  ماـکحا  دوجو  اریز  تسین  اور  هتـسیاش و  اـهنآ  نتـسناد  رب  اـی  ماـکحا  نآ  رب  یحالطـصا 

«. 1  » اهنآ ۀیلیصفت  ۀلدا  هار  زا  تسا  اه  نآ  هب  ملع  زا  ریغ  ص )  ) ربمغیپ زا  عامتسا 

درادـن دـشاب  یم  بولطم  روظنم و  عوضوم ، نیا  رد  هک  ار ، یمومع  هدـش  داـی  ینعم  ود  زا  کـی  چـیه  هب  هقف  هک  دـش  هتـسناد  نوـچ 
هدش دای  ینعم  ود  زا  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دیاب  یثلاث  ینعم  دشاب  یم  یخیرات  ثحب  دروم  شراودا  هک  یظاحل  زا  نآ  يارب  ریزگان 

هچ اهنآ ، راودا  مامت  ظاحلب  ار  یلمع  ماکحا  ۀمه  ات  دشاب  معا  لمشا و 

______________________________

یلیصفت و ۀلدا  ماسقا  زا  یکی  دعب  ياه  هرود  مدرم  يارب  دوش  یم  ریبعت  تنـس »  » هب نآ  زا  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  تاعومـسم  نیمه  ( 1)
.دزاس یم  مهارف  ار  طابنتسا  رداصم  زا  یکی 

40 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تـالوحت و هتفاـی و  رارق  نف  نیا  ناوـنع  ءزج  هک  يراـبتعا  هب  هقف  مییوـگ : یم  سپ  ددرگ  لـماش  طابنتـسا ، راودا  هچ  رودـص و  رود 
ضراوع يراوط و  ظاـحلب  یمالـسا  یلمع  ماـکحا  زا : تسا  تراـبع  ددرگ  عقاو  دـیاب  ثحب  صحف و  یـسررب و  دروم  نآ  تاروـطت 

رودص ناکم  نامز و  لیبق  زا  اهنآ ،
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زا یتایـصوصخ  نآ و  ۀـلدا  كرادـم و  طابنتـسا و  تیفیک  لـیبق  زا  يرودـص ، قحاول  ظاـحلب  تابـسانم و  رگید  نآ و  یگنوـگچ  و 
.تسا هتشاد  یم  يریثأت  هدش  طابنتسا  هک  یمکح  تیفیک  رد  هک  ناگدننک  طابنتسا 

یلمع ماکحا  ۀتـشذگ  هب  ملع   » زا تسا  ترابع  هقف  راودا  خـیرات  دوش : هتفگ  نینچ  دـیاب  ثحب  دروم  نف  فیرعت  ماـقم  رد  نیا  رب  اـنب 
لیذ رد  يرصان  قالخا  رد  یسوط  ققحم  هرصبت - نآ » تابسانم  مزاول و  طابنتـسا و  ثیح  زا  ضراوع و  رودص و  ثیح  زا  یمالـسا 

: تسا هتفگ  نینچ  یلمع  تمکح  ماسقا 

لصا رد  دوب  ناشیا  لاوحا  روما و  ماظن  نمضتم  یضتقم و  هک  رـشب  عون  لاعفا  نساحم  لامعا و  حلاصم  يدابم  هک  تسناد  دیاب  هب  «و 
.عضو ای  دشاب  عبط  ای 

فالتخاب دوب و  تسایک  بابرا  براجت  تراـصب و  لـها  لوقع  ياـضتقم  نآ  لیـصافت  هک  تسا  نآ  دوب  عبط  نآ  أدـبم  هچ  نآ  اـما  »
.دیآ هدرک  دای  هک  تسا  یلمع  تمکح  ماسقا  نآ  دوشن و  فلتخم  راثآ  ریس و  بلقت  راودا و 

نآ ببـس  رگا  دـنناوخ و  موسر  بادآ و  ار  نآ  نآ ، رب  دوب  یتعاـمج  يار  قاـفتا و  عضو ، ببـس  رگا  دوب  عضو  نآ  أدـبم  هچ  نآ  «و 
: دشاب فنص  هس  زین  نیا  .دنناوخ و  یهلا  سیماون  ار  نآ  یماما  ای  ربماغیپ  دننام  یهلا  دییأتب  دیؤم  دوب  یگرزب  يار  ءاضتقا 

.ماکحا تادابع و  دننام  دارفنا  هب  یسفن  ره  اب  دوب  عجار  هچ  نآ  - 1

.تالماعم رگید  تاحکانم و  دننام  تکراشم  هب  لزانم  لها  هب  دوب  عجار  هچ  نآ  - 2

41 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تاسایس دودح و  دننام  اهمیلقا  اهرهش و  لها  هب  دوب  عجار  هچ  نآ  - 3

( تسا یهلا  سیماون  شدارم   ) ار ملع  نیا  «و 
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« ..دنناوخ هقف 

: تسا هتفگ  دشاب  یم  جراخ  تمکح  ماسقا  زا  لیصفت  رظنب  هقف  ملع  تسا  هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  هاگ  نآ 

«. دشاب یملع  تمکح  لئاسم  لخاد  لامجا  يور  زا  ».. 

( عوضوم  ) ثحب دروم  - 2

تـسا يزیچ  ملع  ره  عوضوم  هچ : ددرگ  یم  مولعم  يدح  ات  نآ  عوضوم  دش  هتـسناد  هقف ، راودا  خیرات  فیرعت  ۀنیمز  رد  هچ ، نآ  زا 
هقف اـی  ینید  ماـکحا  ضراوع  زا  دوـش  یم  ثحب  نف  نیا  رد  دوـش و  یم  ثحب  وـگتفگ و  ملع  نآ  رد  زیچ  نآ  یتاذ  ضراوـع  زا  هک 

نیودت بیوبت و  بیترت و  لیصفت و  لامجا و  رارکت و  تدحو و  رخأت و  مدقت و  ناکم و  نامز و  لیبق  زا  يرودص  نوئـش   ) یمالـسا
ۀلیـسو هب  طابنتـسا  هک  یـصاخشا  لاح  یگنوگچ  عبتلاب  یطابنتـسا و  نوئـش  ناگدنهد و  بیترت  ناگدننک و  نیودـت  تالاح  عبتلاب  و 

نیا عوضوم  سپ  دـش ) دـهاوخ  هتـسناد  نف  نیا  ثحابم  یط  رد  هک  یـضراوع  نوئـش و  قحاول و  زا  روما  نیا  ریغ  هتفای و  دوجو  اهنآ 
.راوطا تالوحت و  نیا  تابجوم  للع و  تاروطت و  راودا و  ثیح  زا  تسا  مالسا  یعرف  ماکحا  نف ،

( ضرغ  ) نف نیا  ةدئاف  - 3

نآ ثحابم  یط  رد  هک  دشاب ، یم  دایز  يدئاوف  ار  هقف  راودا  یگنوگچ  هب  ملع 

42 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: ددرگ یم  دای  هراشا ، روطب  عضوم ، نیا  رد  دئاوف ، نآ  زا  یخرب  دسرمه ، هب  اهنادب  هجوت  فوقو و  تسا  نکمم 

«. 1  » ماکحا فیلاکتب و  یلامجا  ملع  - 1

زرط زا  نتفای  عالطا  - 4 « 2  » عامجا ققحت  مدع  ای  ققحت  یگنوگچ  زا  ندش  هاگآ  ماکحا 3 - يرودص  تابسانم  هب  یلیصفت  ملع  - 2
«. 3  » مالسا ۀیلوا  ياه  هرود  رد  هقفت 

ماقم رد  هک  دـنچ  یتاهج  هب  هجوت  - 6 « 4  » اهنآ میعز  سـسؤم و  تفرعم  ثودح و  نامز  یهقف و  مهم  یلـصا و  بهاذـم  هب  ملع  - 5
.دشاب یم  دنمدوس  فلتخم  لاوقا  حیجرت  لیدعت و 

«. 5»

______________________________

دسر یم  مهب  ملع  یهجو ، رب  ماکحا ، زا  يا  هراپ  هب  نف  نیا  ثحابم  یط  رد  نوچ  ( 1)
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.دیآ یم  رامشب  نآ  دئاوف  زا  فیلاکت  ماکحا و  هب  ندش  ملاع  هلمجلا ، یف  دشاب و ، یم  هقف  ملع  ریظن  يدح  ات  سپ 

دوش هراشا  دـشاب  نکمم  هکلب  بسانم  هک  اجنآ  ات  يرـصع  هرود و  ره  یمان  ناهیقف  مهم  دـئاقع  لاوقا و  هب  هک  تسنیا  هتـسیاش  (- 2)
رب تروص  نیا  رد  ددرگ و  نشور  نآ  لوصح  رـصع  عامجا و  ققحت  تسا  نکمم  دـبای  ماـجنا  تسرد  یهجو  هب  راـک  نیا  رگا  سپ 

، مکح طابنتـسا  يارب  یلیلد  كردـم و  لـصاح و  یتجح  نآ  لّـصحم »  » صوصخ نتـسناد  تجح  اـی  عاـمجا  نتـسناد  تجح  ضرف 
.تسا هدش  لیصحت 

.دشاب یم  يرورض  هکلب  دنمدوس  رایسب  دبای  نانیمطا  دوخ  هقفت  داهتجا و  هب  دهاوخب  سک  ره  يارب  هدنسیون  رظنب  عالطا ، نیا  ( 3)

.نانیا لاثما  رفز و  یعازوا و  بهاذم  دننام  روجهم  یبهاذم  ای  هناگجنپ  بهاذم  لیبق  زا  روهشم  ییاهبهذم  (- 4)

رد فلتخم  لاوقا  ندید  ماگنه  رد  ار  اهنآ  دشاب و  هتـشاد  عالطا  لماک ، روطب  ماکحا  يرودص  تابـسانم  رب  یـسک  هاگ  ره  هچ  (- 5)
هب ملع  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  رظن  نیاـب  .دـنک  راـیتخا  تبـسانم  نیدـب  ار  نآ  ددرگ و  هجوـتم  یلوـق  ناـحجر  هب  هک  اـسب  دریگ  رظن 

تـسین هعبرا ) هلدا   ) كردـم راهچ  ربارب  رد  لقتـسم  یکردـم  هچ  رگ  هقف  راودا  تـالوحت  ۀـمه  هب  هطاـحا  هقفت و  عاـضوا  یگنوگچ 
.دور رامشب  مجنپ  یکردم  ۀلزنم  هب  تسا  هتسیاش  اهنآ و  زا  طابنتسا  لمکم  قیقحتب ، نکیل ،

43 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

قیفر و قیفوت  هک  يدـح  ات  میوش و  دراو  دوصقم  لصا  هب  دـیاب  کنیا  دـش  هدروآ  دومن  یم  مزال  همدـقم  ناونعب  نآ  ندروآ  هچ  نآ 
و هقباس ، یب  نآ  ةراب  رد  ثحب  هک  نف ، نیاب  وا ، تیانع  تساوخب و  دشاب  راگددم  قح  ضیف 
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.میهدب یتروص  رس و  ددرگ ، یم  عقاو  نیودت  دروم  تسا  راب  نیتسخن  يارب 

ماصتعالا هب  نالکّتلا و  هیلع  و 

44 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یلصا ثحابم 

[ هرود ود  هب  هقف  ياه  هرود  لوصا  میسقت  ]

[ عیرفت عیرشت و   ] هقف ياه  هرود  لوصا 

: تسا هدرک  ادیپ  هلحرم  ود  یعیبط ، روطب  دشاب  یم  روظنم  اهنآ  زا  ثحب  هقف » راودا  خیرات   » نف رد  هک  ینعم  نادب  یهقف ، ماکحا 

هب هتـشگ ، عمج  يدـح  ات  رداص و  ماکحا  لوصا  هک  سپ  نآ  زا  هتفای و  رودـص  رگید  یمکح  زا  سپ  یمکح  جردـت ، روطب  تسخن 
.تسا هدیسر  هبون  یلوا  یلک  لوصا  نآ  رب  عیرفت  ینعی  فیلاکت  ماکحا و  هقفت  طابنتسا و 

: رارق نیدب  تسین  رتشیب  هرود  ود  زا  فیلاکت ) ماکحا و   ) هقف یخیرات  ياه  هرود  لوصا  ای  یلصا  ياه  هرود  سپ 

.ماکحا رودص  رود  ای  عیرشت  ةرود  - 1

.ماکحا طابنتسا  جارختسا و  رود  ای  عیرفت  ةرود  - 2

رد دیآ  شیپ  اه  هرود  نیا  زا  کی  ره  يارب  هک  رگید  یتامیسقت  .دشاب  یم  هقف  راودا  يارب  هیلوا ، تمـسق  هب  هک ، تسا  یمیـسقت  نیا 
.اهنآ ضرع  رد  هن  دریگ  یم  رارق  طابنتسا  رودص و  رود  لوط  رد  دشاب و  یم  يوناث  تمسق  هب  میسقت  تقیقح 

[ عیرشت ةرود  رد  هقفت  عوقو  ]

دوهع راصعا و  هب  رـشب  یقرت  تایح و  ۀـنمزا  میـسقت  زا  سپ  یمومع ، خـیرات  رد  هکنانچ  هک  میـشاب  رکذـتم  تسا  هتـسیاش  اـجنیا  رد 
دوهع نآ  ققحت  هک  هدش  هتفگ  شا ، هناگراهچ 

45 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هقفت ةرود  هک  تسین  يرورض  هقف  راودا  خیرات  رد  نینچ  مه  « 1  » تسین ناسکی  هدوبن و  نامز  کی  رد  مدرم  ۀمه  هب  تبسن  راصعا  و 
هب تبـسن  نامز  کی  رد  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب  رخأتم  نآ  زا  متح  روطب  بترتم و  عیرـشت  رودـص و  رود  رب  نامز  ثیح  زا  عیرفت  و 

.ققحت شیادیپ و  رود  تسا  لوزن  فرش  رودص و  قیرط  رد  هک  یماکحا  هب  تبسن  دشاب و  هقفت  رود  هتفای  رودص  هک  یماکحا 

: ددرگ یم  دای  هنومن  دنچ  عوضوم ، نیا  ندش  نشور  يارب  اجنیا ، رد 
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ص)  ) ربمغیپ هک  یماگنه  - 1
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هلبق نییعت  مکح  زونه  هدرازگ و  یم  سدـقملا  تیب  يوسب  ریـس ) بابرا  رثکا  ةدـیقع  هب   ) ار زاـمن  هدرکن و  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا 
لمعب طابنتسا  هقفت و  هدرک ، لالدتسا  دانتسا و  ربمغیپ » لعف   » هب سدقملا  تیب  هب  هجوت  موزل  رب  هک  یـصخش  تسا  هدوب  هتفاین  رودص 

«2  » .تسا هدروآ 

______________________________

تـسخن رـصع  رگید  یموق  هب  تبـسن  تسا  نکمم  دـشاب  مراـهچ  رـصع  یموق  تلم و  هب  تبـسن  نوـنکا  مه  رگا  هک  ینعم  نیاـب  ( 1)
دنا هتـشگن  دراو  ندـمت  لحارم  هب  مه  اب  هدـشن و  جراخ  شحوت  زا  هبترم  کی  للم  ماوقا و  ماـمت  هک  نآ  هصـالخ  دـشاب و  يرجح ) )

نیرتنییاپ رد ، رگید  یهورگ  اسب  هچ  دنتـسه  اقر  تیندـم و  لماکت  زا  هجرد  تیاـهن  رد  رـشب  زا  يا  هدـع  هک  ماـگنه  ناـمه  رد  هکلب 
.دننک یگدنز  طاطحنا  شحوت و  تاجرد 

باتک رد  ره ) زا  سلجم  ۀمانرب  قبط  نید  لوصا  هدکـشناد  رد  ثیدح  مولع  نآرق و  مولع  سردم   ) یناقرز میظعلا  دبع  دمحم  (- 2)
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  نآرقلا » مولع  یف  نافرعلا  لهانم  »

يأر مادـک  ره  دـننک  لادـج  عازن و  هک  نآ  یب  ناشیا  داد و  يور  باحـصا  نایم  ص )  ) ربمغیپ دوخ  ناـمز  رد  فـالتخا  نیا  ریظن  ».. 
هدرک هچ  نآ  رب  ار  ناـشیا  هکلب  درکن  تمـالم  ار  مادـک  چـیه  زین  ص )  ) ربمغیپ تشاذـگ  مارتحا  شقیفر  رظنب  تسب و  راـکب  ار  دوخ 
كرت نآ  تقو  رد  ار  زاـمن  دوخ  داـهتجا  هجیتن  رد  ناـشیا  زا  یخرب  هک  دوب  نیا  فـالتخا  نیا  ۀـجیتن  هک  نیا  اـب  درک  ریرقت »  » دـندوب

ییاـمیپ هار  رد  ناراـی  هضیرق .» ینب  یف  اـّلا  رـصعلا  مکدـحا  نیلـصی  ـال  : » دومرف ناراـی  زا  یهورگ  هب  ص )  ) ربمغیپ يزور  .دوب  هدرک 
هدناوخن زامن  نکیل  دندرک  عیرست 
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نوچ صن  رهاظ  مکحب  یخرب  سپ  دـمآ  نایم  هب  داهتجا »  » ماگنه نیا  رد  داهن  بورغ  هب  ور  باـتفآ  هک  دـندوب  هدیـسرن  دـصقم  هب  و 
نآ هتخادرپ و  صن  لیوات  هب  رگید  یخرب  .دش  یضقنم  نآ  تقو  ات  دندناوخن  ار  رصع  زامن  دندوب  هدیـسرن  هضیرق  ینب  لحم  هب  زونه 

زامن دنتخادرپ و  زامن  هب  تقو  توف  فوخ  زا  دـندوب  هدیـسرن  دـصقم  هب  هک  نآ  اب  دـندرک و  لمح  يوردـنت  عارـسا و  زا  هیانک  رب  ار 
« دندناوخ

46 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بعک  » تسا هدروآ  نومـضم  نیدب  دشاب ، یم  دوجوم  ياه  هریـس  نیرتمیدق  زا  هک  دوخ ، ةریـس  باتک  رد  ماشه  نبا  ار  ریز  تیاکح 
: تسا هتفگ  نینچ  هدوب  هبقع  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ اب  ناگدننک  تعیب  زا  و  یلوا » ۀبقع   » رد ناگدش  رضاح  زا  هک  کلام  نب 

.میدوب « 1  » هیقف نید  رد  ناوخ و  زامن  ام  .میدش  ناور  هکم  يوسب  هنیدم  ناکرشم  زا  یهورگ  اب  »

ادیپ ییأر  هزات  نم  يارب  تفگ  ءارب  میدش  نوریب  هنیدم  زا  نوچ  دـش  جراخ  ام  اب  زین  دوب  ام  رورـس  گرزب و  هک  « 2  » رورعم نب  ءارب  »
هتـسیاش نم  تفگ  تسیچ  هشیدنا  نآ  میتفگ  هن ؟ ای  تشاد  دـیهاوخ  تقفاوم  يأر  هشیدـنا و  نیا  رد  نم  اب  امـش  مناد  یمن  هک  هدـش 

هدش لقن  لوسر  لعف »  » زا هچ  نآ  متفگ  ودـب  نم  تفگ  بعک  .درازگ  مهاوخ  زامن  هبعک  هب  يور  هکلب  منک  تشپ  هبعک  هب  مناد  یمن 
ۀشیدنا هب  نم  سپ  تفگ  درک  میهاوخن  تفلاخم  لوسر  اب  وت  اب  تقفاوم  يارب  زگ  ره  ام  ینک و  یم  هشیدنا  وت  هک  تسا  نیا  فالخ 

.شیوخ طابنتسا  مهف و  بسحب  مه  امش  منک  یم  راتفر  دوخ 

زامن هبعک  هب  ور  ءارب  دیسر  رد  ماش  نوچ 
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(. سدقملا تیب   ) ماش يوسب  ام  درازگ و 

تـشاد ضورعم  ار  هصق  ءارب  میدـش  زئاـف  ربمغیپ  رادـید  هب  دراو و  هکم  هب  نوچ  میدرک  شنزرـس  لـمع  نیا  رب  ار  يو  غارف ، زا  سپ 
: تفگ ودب  ص )  ) ربمغیپ

: تسا هتفگ  هک  هتشاد  رظن  وا  راک  ءارب و  نیمه  هب  يراصنا  بویا  نب  نوع  اهیلع » تربص  ول  هلبق  یلع  تنک  دق  »

رعاشملا نیب  نمحّرلا  هبعک  یلع  البقم  ساّنلا  لّوا  یّلصملا  اّنم  و 

ص)  ) ربمغیپ لعفب  دانتسا  هار  زا  شناوریپ  بعک و  تسا  دوهشم  هصق  نیا  رد  هکنانچ 

______________________________

.تسا هدش  هتساوخ  هدوب  لوادتم  مالسا  ردص  رد  هک  ینعم  نامه  هقف  زا  زین  ترابع  نیا  رد  (- 1)

(. هغللا رایعم  « ) نیثدحملا هباحصلا و  نم  لوعفمک  نیتلمهملاب  یناثلا  باحسک و  رورعم  نب  ءارب  ( » 2)

47 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدمآ  دیدپ  طابنتسا  هقفت و  رودص ، ةرود  رد  سپ  دنا  هدرک  طابنتسا  ار  یمکح 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  دوخ  لحن  للم و  باتک  رد  « 1  » یناتسرهش - 2

یم مکح  هچب  مکحت »؟ مب  ذاعم  ای   » تفگ دتسرف  نمی  هب  ار  ذاعم  تساوخ  نوچ  هک  هدیسر  ص )  ) ربمغیپ زا  هضافتسا ، روطب  يربخ ، »
.ادخ باتکب  داد : خساپ  ینک ؟

.ربمغیپ تنس  هب  داد : خساپ  یباین ؟ نآ  رد  ار  یمکح  رگا  دجت »؟ مل  ناف   » تفگ

ّقفو يّذلا  هّلل  دمحلا   » تفگ ربمغیپ  سپ  «. 2  » مرب یم  راکب  ار  شیوخ  داهتجا  دهتجا »  » داد خساپ  یباین ؟ رگا  دـجت »؟ مل  ناف   » تفگ
.تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  باتک  نامه  رد  ومه  زاب  - 3 هاضری » امل  هلوسر  لوسر 

ّللا
�

ه لوسر  ای  مدیـسرپ  سپ  داتـسرف  نمی  هب  یـضاق  ناونعب  ارم  ص )  ) ربمغیپ تفگ  هک  هدش  تیاور  هنع  ّللا 
�

ه یـضر  نینمؤملا  ریما  زا  »
؟ ّنسلا ثیدح  انأ  ساّنلا و  نیب  یضقا  فیک 

.؟ مزادرپ اضق  هب  مسرون  هک  نیا  اب  هنوگچ 
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: تفگ داهن و  ما  هنیس  هب  تسد  ص )  ) ربمغیپ

« ما هدوب  نیقی  لاح  رب  هراومه  هدیـسرن و  مه  هب  یکـش  ارم  هاگ  چیه  نت  ود  نایم  ءاضق  رد  سپ  نآ  زا  هناسل » ّتبث  هبلق و  دـها  ّللا 
�

ّمه »
رد هقفت  ققحت  هک  ام  روظنم  لاح  رهب  تسا ، هداد  دارق  دانتـسا  دروم  يأرب  لمع  داـهتجا و  زاوج  يارب  یناتـسرهش  ار  تمـسق  ود  نیا 

.ددرگ یم  رهاظ  هتسناد و  ود  نآ  زا  دشاب  رودص  ةرود 

______________________________

وا لحن  للم و  باتک  رتفورعم  اهنآ  ۀمه  زا  هک  دنچ  یتافیلأت  بحاص  روهـشم ، يرعـشا  ملکتم  دمحا  نب  میرکلا  دـبع  نب  دـمحم  ( 1)
.تسا هتفای  تافو  يرمق  يرجه  ( 548  ) تشه لهچ و  دصناپ و  لاس  زا  نابعش  هام  رد  دشاب  یم 

.دنا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  دوخ  بتک  رد  زین  رگید  یضعب  لوصالا و  هّدع  باتک  رد  یسوط  خیش  (- 2)

48 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« لئاسملا نویع   » ۀـلاسر زا  « 2  » مود هلأسم  رد  هّرـس ، سّدق  « 1  » داماد رقاب  دـمحم  ریم  داّقن  دنمـشناد  هّقفتم ، لضاف  ّهلأـتم و  میکح  - 4
نب ورمع  اّما  وه  اّیباحـص و  ّنا  يور   » يوبن تیاور  نیاـب  شیوخ  حاـضیا »  » باـتک رد  وا  هک  هدرک  لـقن  « 3  » نیققحملا رخف  زا  دوـخ 
یف و  بنج ،؟ تنأ  کباحـصأب و  تیّلـص  أ  ص :)  ) یبنلا لاقف  دربلا  هدش  نم  مّمیتف  بنجا  تایاورلا ، فالتخا  یلع  ناسح ، وا  صاعلا 

و  » تسا هتفگ  نیققحملا  رخف  رب  در  ماقم  رد  هرـس ، سدـق  داماد  ریم  سپ  تسا  هدرک  دانتـسا  بنج »؟ تنأ  ساّنلاب و  یّلـصت  أ  هیاور :
ناک نا  هالصلا و  عم  هبانجلا  تابثا  ههقف ال  مالعتسا  ناک  امنا  ضرغلاف  يور ، ام  یلع  هتالص ، هحص  یلع  هّرقا  دق  ناک  نا  هنا  باوجلا 

مل دربلا  نا  ببسلاف  هتالص  نالطبب  مکح  دق 
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«. ممیتلا هعم  غوسی  ثیحب  نکی 

ار ریز  ترابع  هلاسر ، نامه  زا  هلأسم  نامه  رد  هرس ، سّدق  داماد ، ریم  مه  و 

______________________________

ققحم  » هب فورعم  یکرک  یلاعلا  دبع  یلع  خیش  داماد  نوچ  شردپ  هک  يدابارتسا  ینیسح  دمحم  نب  رقاب  دمحم  ریم  لجا  دیـس  ( 1)
.تسا هدش  هدناوخ  بقل  نامهب  زین  رسپ  هتفای و  راهتشا  داماد  ریم  بقل  هب  هدوب  هعیشلا » يدتقم   » هب بقلم  و  یناث »

نامه رد  هتفر  هسدقم  تابتع  ترایز  هب  یفـص  هاش  اب  هک  يرمق  يرجه  ( 1041  ) کی لهچ و  رازه و  کی  لاس  رد  رقاب  دـمحم  ریم 
تراشا نادب  داماد » هدرم  ار  نید  ملع و  سورع   » عارـصم نیا  هک  رگید ، یلوق  هب  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  فجن  رد  هتـشذگ و  رد  اج 

.تسا هتفای  تافو  لهچ  رازه و  کی  خیرات  رد  تسا ،

.تسا راد  هدهع  لیصفت  هب  دراد  تسد  رد  ار  شفیلات  هدنسیون  هک  داؤفلا » حرسم   » باتک ار  وا  لاح  حرش 

ایآ تسیچ ؟ وا  یلعف  فیلکت  سپ  هتشگ  ثدحم  رغصا ، ثدحب  هتفرگ و  ممیت  هدوب و  بنج  هک  تسا  یسک  ةراب  رد  هلأسم  نیا  (- 2)
؟ ممیت ای  تسا  ءوضو  يو  فیلکت  دشاب  هتشاد  ءوضو  هزادنا  هب  بآ  رگا 

رد هدش و  دـلوتم  يرمق  يرجه  ( 682  ) ود داتـشه و  دصـشش و  لاس  رد  یلح  رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  نب  دـمحم  بلاط ، وبا  ( 3)
، دعب تادلجم  رد  باتک  نتم  رد  شلاح ، حرش  .تسا  هتشذگ  رد  لاس  ( 89  ) هن داتشه و  نس  هب  ( 771  ) کی داتفه و  دصتفه و  لاس 

.دش دهاوخ  رکذ 

49 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لاق اـمک  ههقف  مالعتـسال  بنج ؟ تنأ  کباحـصأب و  تیّلـص  أ  مّمیت : اـمل  ناّـسحل  هلوق  و   » تسا هدرک  لـقن  « 1  » لوا دیهـش  دعاوق  زا 
مب ذاعمل :
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.»؟ مکحت

دوخ ریـسفت  رد  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  ا�ل  ..ءاسنلا َو  ةروس  زا  ۀـیآ 33  زا  رخآ  ۀـلمج  يارب  هک  هناگ  هس  هوجو  لیذ  رد  « 2  » يزار حوتفلا  وبا 
: تسا هتفگ  نینچ  هدروآ 

لسغ متـسراین  نم  دوب  تخـس  امرـس  داتفا و  مالتحا  هار  رد  ارم  تفگ  داتـسرف و  یتّیرـس  هب  ص )  ) لوسر هباحـص ، هلمج  زا  ار  یکی  »
تیّلـص اذـه أ  ای  : » تفگ ارم  مداد  ربخ  ار  لوسر  مدـمآ  زاب  نوچ  دوخ ، موق  هب  مدرک  زاـمن  مدرک و  ممیت  مدیـسرت  كـاله  زا  ندرک 

: متفگ نم  يدوب  بنج  وت  يدرک و  زامن  باحصا  هب  بنج »؟ تنأ  کباحصأب و 

دیوگ یم  یلاعت  يادخ  هک  دمآ  دای  متیآ  نیا  منک  لسغ  ات  متساوخ  مدوب  فئاخ  نتشیوخ  رب  نم  دوب و  تخس  امرـس  ّللا 
�

ه لوسر  يا 
ذاعم ۀیضق  هب  ار  هلأسم  نیا  لوا  دیهش  ریظنت  اب  هژیوب  هیضق  نیا  زا  تفگن » يزیچ  رگید  دیدنخب و  ص )  ) لوسر ْمُکَـسُْفنَأ » اُوُلتْقَت  ا�ل  «َو 

زین نآ  زاوج  ندوب و  عورشم  هکلب  رودص  ةرود  رد  هلمجلا  یف  طابنتسا  هقفت و  عوقو  دش ) لقن  یناتسرهش  زا  هک  تسا  هیـضق  نامه  )
.ددرگ یم  تباث  هتسناد و 

______________________________

(734  ) راهچ یـس  دـصتفه و  لاس  رد  یلماع  یقـشمد  دـمحم  نیدـلا ، سمـش  نب  یکم  نیدـلا ، لامج  نب  دـمحم  ّللا ،
�

ه دـبع  وبا  ( 1)
تداهش هب  ( 786  ) شـش داتـشه و  دصتفه و  لاس  رد  هتـشاد و  هزاجا  یلح  همالع  رـسپ  نیققحملا  رخف  زا  هتفای و  دلوت  يرمق  يرجه 

.دش دهاوخ  دای  باتک  نتم  رد  زین  راوگرزب  نآ  لاح  حرش  .هدیسر 

هتسناد اقیقحت  شتوف  خیرات  نانجلا » ضور   » روهشم ریسفت  بحاص  یعازخ  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نیسح  نیدلا ، لامج  (- 2)
داتشه دصناپ و  لاس  هب  یفوتم  بوشآرهش  نبا  خیاشم  زا  .تسین 
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.تسا هدوب  يرمق  ( 588  ) تشه و 

50 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ام ءاملع   » هک تسا  هتفگ  ار  نومـضم  نیا  هک  نیا  زا  دـعب  مامتا  رـصق و  ۀـلأسم  رد  ربتعملا  باتک  رد  « 1  » ّللا
�

ه همحر  یّلح  قّـقحم  - 5
رد مه  زامن و  رد  مه  یعفاش  هزور و  رد  هن  دناد  یم  تمیزع  زامن  رد  ار  رصق  هفینح  وبا  دنناد و  یم  تمیزع  ار  هزور  زامن و  رد  رصق 
زا نوچ  دـناسر  یم  ار  ریخت  ود ، نآ  رهـشا  هک  دـشاب  یم  تیاور  ود  زامن ، رـصق  رد  تسا  هتفگ  کـلام  تسا و  لـئاق  رییخت  هب  هزور 

مداد ربخ  ار  ربمغیپ  سپ  متـشاد  یم  هزور  نم  درک و  یم  راطفا  وا  سپ  مدرک  ترفاسم  ربمغیپ  اب  تسا  هتفگ  هک  هدـش  تیاور  هشئاـع 
: تسا هتفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشئاع  زا  ءاطع  يدرک و  بوخ  تفگ 

مامتا یضعب  ترفاسم  رد  هک  دوب  لومعم  نانچ  ار  ص )  ) ربمغیپ باحصا  تسا  هتفگ  سنا  و  رّصقی » رفّسلا و  یف  ّمتی  ّللا 
�

ه لوسر  ناک  »
« ..تفرگ یمن  بیع  يرگید  رب  سک  چیه  دنتفرگ و  یم  هزور  یضعب  دندرک و  یم  راطفا  یضعب  سپ  رصق  یخرب  دندرک و  یم 

رب زین  ار  ..ُهْمُـصَْیلَف  َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف  ۀـیآ  هدرک و  دانتـسا  دوـخ  ءاـعدا  هدـیقع و  يارب  یتاـیاور  عاـمجا و  هب  هک  نیا  زا  دـعب  و 
دنتفرگ هزور  رفس  رد  یمدرم  هک  دیسر  ربخ  ربمغیپ  هب  هتفگ  هک  ار  رباج  تیاور  هتسناد و  رهاظ  نآ  رد  دهاش و  راطفا ، ندوب  تمیزع 

: تسا هتفگ  نینچ  ددعتم  تایاور  زا  باوج  ماقم  رد  هدرک  لقن  هاصعلا » کئلوأ   » دومرف ترضح  و 

هلعلف رّصقی » ّمتی و  رفّسلا  یف  ناک   » اهلوق اّما  اهموص و  زاجف  رصقلا  ضرفب  هلهاج  تماص  اّهنا  لامتحالل  هیف  هّجح  هشئاع ال  ربخ  «و 
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نا زئاجف  هیداهتجا  هلأسم  یه  هباحـصلا و  لعف  هیاکح  سنا  ربخ  لیوطلا و  یف  رـصقی  ریـصقلا و  یف  متی  لـب  دـحاولا  رفـسلا  یف  سیل 
« ریختلا یلع  لدی  ضعبلا و ال  نود  مامتالا  مهضعب  يری 

______________________________

هتفای تافو  يرمق  ( 676  ) شش داتفه و  دصـشش و  لاس  رد  یّلح  دیعـس  نب  ییحی  نب  نسح  نب  رفعج  نیدلا ، مجن  مساقلا ، وبا  (- 1)
.تسا

.دش دهاوخ  هدروآ  باتک  نتم  رد  زین  وا  لاح  حرش 

51 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تافرطتـسم  » باـتک رد  هصق  نآ  ماـمت  رهاوـج  بحاـص  ۀـتفگ  هب  هک  هدـش ، بوـسنم  راّـمع  هب  يا  هصق  ممیت  تیفیک  ۀـلأسم  رد  - 6
باتک رد  مولعلا  رحب  دیس  هک  ار  ریز  تمسق  « 1  » مرادن سرتسد  رد  نونکا  ار  باتک  نآ  نوچ  دشاب  یم  روکذم  سیردا  نبا  رئارسلا »

: مینک یم  لقن  وا  ترابع  نیعب  اجنیا  رد  هدروآ  رامع  لاح  ۀمجرت  لیذ  رد  دوخ  لاجر 

هبانجلا و هتباصا  اّمل  هالـصلا  كرت  ثیح  رمع  نم  بوصا ]  ] ناک هنا  الا  اهیف  بصی  مل  نا  وه و  و  هروهـشم ، مّمیتلا  یف  رامع  ۀـصق  «و 
نع ممیتلا  هیلدـب  نا  نظ  لدـبملا و  لدـبلا و  نیب  هیوستلا  یعار  کلذـب  طقـست  هالـصلا ال  نا  ملع  اّمل  هناف  راّمع  اـما  .ءاـم و  دـجی  مل 

.مهطباوض مهدعاوق و  نم  لب  مهقئاقد  ءاهقفلا و  راظنا  نم  يرمعل  اذه  و  «: 2  » باعیتسالا یضتقی  لسغلا 

ههجو حسم  و  اذکه »؟ تلعف  الف  أ   » هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  لاق  امنا  «و 

______________________________

رد ار  رامع  ۀـصق  تسا  رـضاح  مدزن  سیردا  نبا  رئارـسلا »  » باتک هدـیدرگ  هدامآ  پاچ  يارب  فیلات  نیا  لوا  دـلج  هک  کـنیا  (- 1)
فارطتسا اضر ع » ترضح  بحاص  یطنزب  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  رداون   » زا هچ  نآ  لیذ  رد  تافرطتسم »  » تمسق
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هیلع ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسرل  رـسای  نب  رامع  لاق  رفعج  یبا  نع  هرارز  نع  ریکب  نب  ّللا 
�

ه دبع  رکذ  دمحا : لاق   » تسا هدروآ  نینچ  هدرک 
هیف تکّعمتف  دیعـصلا  یلع  تمق  یبایث و  تحرط  لاق  تعنـص ؟ فیک  لاق  ءام  يدنع  نکی  مل  هلیللا و  تبنجا  ّللا 

�
ه لوسر  ای  لاق  هلآ  و 

یلع امهادحإ  برـض  مث  ضرالا  یلع  هدـیب  برـضف  ًابِّیَط * ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  لج  زع و  ّللا 
�

ه لاق  امنا  رامحلا  عنـصی  اذـکه  ص )  ) لاقف
«. يرسیلا یلع  ینمیلا  ینمیلا و  یلع  يرسیلاب  حسمف  يرخالا  یلع - هدحاو  لک  هیفک  حسم  مث  يرخالا 

: تسا هدروآ  نینچ  ءاسنلا ) ةروس  زا  ۀیآ 46   ) ممیت ۀیآ  لیذ  رد  يزار  حوتفلا  وبا  (- 2)

ات دنک  ربص  تفگ : دباین  بآ  دسر و  تبانج  ار  وا  هک  یـسک  زا  دیـسرپ  ار  وا  دمآ و  رمع  کیدزن  يدرم  هک  دـیوگ  ربخ  يوار  و  ».. 
رفـس نالف  رد  ص )  ) ربمغیپ اب  ام  هک  يرادن  دای  تفگ  ار  وا  دوب  رـضاح  رـسای  رامع  دنکن  زامن  دـباین  بآ  ات  دـنک و  لسغ  دـبای  بآ 
ردـق نیا  رامع  ای  تفگ : ارم  مداد  ربخ  ار  لوسر  مدـمایب و  سپ  مدـینادرگب  كاخ  رد  ار  نتـشیوخ  متفرب و  دیـسر  تبانج  ارم  میدوب 

« ینکن نانچ  رگد  ات  رگن  تفگ : اهتسد و  رد  هراب  رگد  دیلام و  يور  رد  دز و  نیمز  رد  تسد  ارت و  دوب  تیافک 

52 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدارم و ریغ  امهنیب  هیوستلا  امهنیب و  لصف  دحاو ال  یـش ء  لسغلا  ءوضولا و  نع  الدـب  هباتک  یف  هب  ّللا 
�

ه رما  يذـلا  ممیتلا  نال  هیدـی ، و 
لها نم  هنوکل  راّمع  نا  یلإ  فیطل  ءامیا  تلعف »؟ الف  أ   » هلوق یف  .حسملاب و  ءوضولا  لحم  باعیتسا  بجول  الا 
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ام یلع  باصا ، نا  کلذـل و  الها  نکی  مل  نمم  ّحـصی  ـال  ّحـصل و  لـعف  ول  هنا  اذـکه و  لـعفی  نا  هل  یغبنی  ناـک  طابنتـسالا  رظنلا و 
،«. باحصالا لوصا  هیضتقی 

لدب ممیت  تیفیک  دیاش  هتفای و  رودص  نآ  زا  شیپ  لسغ  وضو و  زا  لدب  ممیت  مکح  هک  هداد  خر  یماگنه  هیـضق  نیا  رهاظ ، بسحب 
تسا هدوب  یمن  صوصنم  حّرصم و  رامع  رمع و  يارب  زونه  لسغ » زا  لدب  ممیت   » تیفیک نکیل  هدوب ، مولعم  حورـشم و  زین  ءوضو  زا 

دوخ فیلکت  تلاح  نیا  رد  ار  هالص  كرت  هتـسناد  یمن  مه  ار  تبانج  لسغ  زا  لدب  ممیت  هتـشادن و  بآ  لسغ  يارب  نوچ  رمع  سپ 
ار لمع  هدومن و  طابنتـسا  رگید  يروط  ار  مکح  هدرک و  هقفت  لـمأت و  رتشیب  راـمع  نکیل  تسا  هدرازگن  ار  زاـمن  ور  نیا  زا  هتـشادنپ 

.تسا هداد  ماجنا  نآ  قبط 

یم ریرقت  ریرحت و  لیذ  رد  منز و  یم  سدح  هک  یقیرط  هب  ریز و  تامدقم  رب  ینبم  دیاش  هنیمز ، نیا  رد  رامع ، طابنتـسا  هقفت و  زرط 
: دشاب هتفای  همتاخ  عورش و  منک 

لیبق نیا  زا  و  ّیقت » ّلک  نابرق  هالّصلا   » و نمؤملا » جارعم  هالّصلا   » و نیّدلا » دومع  هالّـصلا   » دننام هدش  دراو  زامن  ةراب  رد  یتایلک  - 1
هب نآ  كرت  هک  دـناسر  یم  اهنآ  زا  یخرب  دراد و  تلالد  نآ  هب  سدـقم  عراش  ۀـقالع  تدـش  زاـمن و  ندوب  مهم  رب  هک  « 1  » تایاور

دودرم رگا  لوبقم و  لامعا  ۀیقب  دتفا  لوبق  نآ  رگا  تسین و  اور  لاح  چیه 

______________________________

هالـصلا اهیلع ، دبعلا  بساحی  ام  لوا  هالـصلا و  هفرعملا ، دعب  ضئارفلا ، لضفا  نا  ص )  ) ربمغیپ زا  يورم  ربخ  لیبق  زا  لثملا  یف  (- 1)
تدر تدر  نا  اهاوس و  ام  لبق  تلبق  ناف 
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سأرلا عضومک  نیدلا  نم  هالـصلا  عضوم  رگید  يوبن  تیاور  هالـصلا و  كرت  رفکلا  نیب  دـبعلا و  نیب  رگید  تیاور  نیا  .اهاوس و  ام 
.اهنیا رئاظن  دسجلا و  نم 

53 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدوبن  اور  زین  هتشاد  راّمع  هک  یلاح  رد  نآ  كرت  سپ  دش  دهاوخ  دودرم  زین  لامعا  رگید  ددرگ 

رد هکنانچ  كاخ  مود  ًاروُهَط  ًءا�م  ِءا�مَّسلا  َنِم  ا�ْنلَْزنَأ  تسا َو  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  بآ  تسخن  هدش : نیعم  روهط »  » ود عرـش  رد  - 2
مل نا  و  مکحب ..«  هدوبن  دجاو  ار  تسخن  روهط )  ) راّمع نوچ  سپ  اروهط » اهبارت و  ادجـسم  ضرألا  یل  لعج  و   » تسا يوبن  ثیدـح 

.تسا هدوب  ممیت  تبانج ) لاح   ) لاح نیا  رد  وا  فیلکت  ..اومّمیتف » ءام  اودجت 

طابنتسا هک  هنوگ  نیدب  ددرگ  یم  عورش  تامدقم ، نآ  زا  طابنتسا  هب  اجنیا  زا  تسا  اج  هب  بترم و  طابنتـسا ، تامدقم  مامت  اجنیا  ات 
، ددرگ لیـصحت  دیاب  تراهط  دوشن ، كرت  دیاب  زامن  دیآ : یم  لمعب  هدش ) دای  ۀمدقم  ود   ) هیلک لوصا  رب  نآ  عیرفت  لوهجم و  مکح 

تسین دوجوم  تسا  بآ  هک  تسخن  یلصا و  روهط  هتشگ  هدولآ  شضراوع  هب  رثأتم و  نآ  زا  ندب  مامت  هک  تبانج  ثدح  عفر  يارب 
ندب مامتب  دیاب  لاح  نیا  رد  دوب ، یم  رگا  بآ  نوچ  دور و  راکب  بآ  ياج  هب  دوش و  لیـصحت  تسنآ  لدب  هک  مود  روهط  دیاب  سپ 

«. 2  » دوش هدولآ  ندب  مامت  و  « 1  » دور راکب  هنم ) لدبم   ) دننام دیاب  تسا  هدش  بآ  نیشناج  لدب و  هک  مه  كاخ  سپ  دیسر  یم 

دوخ طابنتسا  قبط  دنزب و  تلغ  كاخ  نایم  رد  دیاب  هک  هدرک  طابنتسا  هقفت و  نینچ  لالدتـسا  همدقم و  دیهمت  زرط  نیا  اب  راّمع  سپ 
هدرک لمع 
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.تسا

______________________________

مزح نبا  فیلأـت  یّلحملا »  » باـتک لوا  دـلج  زا  ممیت  ۀـلأسم  هب  طوـبرم  یبـلطم  عوـضوم  نیا  رد  دـلج ، نیا  لوا  پاـچ  زا  سپ  (- 1)
مود دلج  ۀمتاخ  رد  كاردتـسا  ناونعب  باتک  نیا  مود  دلج  پاچ  ماگنه  هک  مدوب  هدرک  لقن  هیـشاح  ناونعب  عضوم  نیا  رد  یـسلدنا 

.دوش هعجارم  اج  نآ  هب  .دش  هدروآ 

رسای نب  رامع  نا   » تسا هتفگ  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  دوخ  دانسا  هب  یفاک  عورف  رد  ینیلک  خیش  (- 2)
یف غرمتلا  کعمتلا ، « ) ..هباّدـلا کّعمتت  امک  تکّعمت  : » رامع ای  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  هل  لاقف  هبادـلا  کّعمتت  امک  کّعمتف  هبانج  هتباصا 

( .ندیتلغ كاخ  رد  بارتلا -

54 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا بهذم  جنپ  وا  رد  ار  اهقف  و   » تسا هتفگ  ممیت  ۀیآ  لیذ  رد  حوتفلا  وبا 

: دـنز نیمز  هب  تسد  راب  هس  تفگ  نیریـس  نبا  .شود و  يالاب  لغب و  ریز  هب  ات  اهتـسد  رد  راب  کی  يور و  رد  راب  کی  تفگ  يرهز 
رـس رب  ات  جـنرآ  زا  اهتـسد  يارب  راب  کی  راب : ود  تفگ  یعفاش  .اهوزاب و  يارب  راب  کی  اهفک و  يارب  راب  کی  يور و  يارب  راب  کی 
ّللا

�
ه دـبع  رباج  و  « 1  » تسا رمع  ّللا 

�
ه دـبع  هباحـص  رد  و  تسا ، ام  باحـصا  زا  یـضعب  لوق  نیا  دـشاب و  ءوضو  رد  هکناـنچ  ناتـشگنا 

سپ هدش  هجوت  دروم  هباحص  رـصع  رد  دوخ  هنم  لدبم  اب  یلدب  ممیت  قفاوت  ددرگ  یم  مولعم  دش  لقن  هک  تمـسق  نیا  زا  ..يراصنا »
.دوش یم  دییأت  لقن  نیاب  دروخرب  زا  میداد  راّمع  طابنتسا  هار  يارب  هک  یلامتحا 

ناهیقف راظنا  قئاقد  زا  ار  راّمع  طابنتسا  هک  هدوب  تامدقم  نیمه  بیترت  هجوت و  هب  زین  مولعلا  رحب  دیس  رظن  دیاش 
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.تسا هدروآ  رامشب  نانآ  دعاوق  طباوض و  زا  و 

ۀجیتن نیا  ات  تشاد  یم  هجوت  زین  نآ  هب  طابنتـسا ، تامدقم  دیهمت  ماقم  رد  هک  دوب  نیا  قح  هتـشاد و  رود  رظن  زا  راّمع  هک  ار  يزیچ 
تراهط زا  تسا  یبارت  تراهط  هک  ممیت  ندوب  لدب  بآ و  زا  كاخ  ندوب  لدب  رد  رگا  هک  تسا  نیا  درک  یمن  جاتنتـسا  ار  باوصان 

رد دیاب  دوب  یم  روظنم  لماک  تاواسم  تهباشم و  ءوضو ) ای  دشاب  لسغ   ) ییام

______________________________

اوُدَِـجت ْمَلَف  کُـس 
�

..�يرا ُْمْتنَأ  َها�لَّصلا َو  اُوبَْرقَت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ءاـسنلا  ةروس  زا  هیآ 46  لیذ  رد  یسوط ، خیش  هفئاطلا  خیـش  (- 1)
: لاوقا هثالث  ممیتلا  هفص  یف  لیق  : » تسا هتفگ  نینچ  ..اوُمَّمَیَتَف  ًءا�م 

موق لاق  هب  ءاهقفلا و  رثکا  یئاّبجلا و  یبعّـشلا و  نسحلا و  رمع و  نبا  هیلا  بهذ  نیقفرملا ، یلإ  نیدیلل  هبرـض  هجولل و  هبرـض  اهدحا  »
ممیتلا ناک  اذا  انبهذم  وه  يربطلا و  هراتخا  لوحکم و  رسای و  نب  رامع  هیلا  بهذ  نیدیلل ، هبرض  هجولل و  هبرض  یناثلا  ، » انباحصا نم 

.نیدنزلا یلإ  نیدیلا  هفنا و  فرط  یلإ  هجولا  اهب  حسمی  هدحاو  هبرض  هیفکیف  ءوضولا  نم  الدب  ناک  نا  هبانجلا و  نع  الدب 

« ..نیطبالا یلإ  هنا  يرهزلا  ناضقیلا و  وبا  لاق  ثلاثلا  »

55 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حوسمم هدولآ و  كاخ  هب  مه  ممیت  رد  تسا  ربتعم  مزال و  ءوضو  رد  اهنآ  حسم  ای  نتسش  هک  یعـضاوم  همه  زین  ءوضو  زا  لدب  ممیت 
هب تسا و  ممیت  دروم  تسد  تشپ  ود  تروص و  طقف  هکلب  تسین  هنوگ  نیدب  بلطم  هک  دوب  مولعم  راّمع  رب  هک  نیا  لاح  دـش و  یم 

هراشا هتکن و  نیمه  يروآدای  يارب  ص )  ) ربمغیپ دیاش  سپ  دیآ  یم  تسدب  یلدب  تراهط  هزادنا  نیمه 
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ندوب لدب  ممیت و  مکح  ینعی  اذـکه »؟ تلعف  الف  أ   » تسا هتفگ  يوب  یخیبوت ) ای   ) يراکنا ماهفتـسا  قیرطب  رامع ، طابنتـسا  صقن  هب 
دیاب سپ  تسین  لدـب  ققحت  طرـش  ریهطت ، عضاوم  رد  تقباطم  ءوضو  رد  هک  یتسناد  یم  مه  یتسناد و  یم  ءوضو  لسغ و  زا  ار  نآ 

يدرک و یم  لمع  هدـش ) نییعت  ءوضو  زا  لدـب  يارب  هک  یقیرط  هب  ممیت   ) دوخ مولعم  مکح  نامهب  يدوب و  یم  هجوتم  مه  اجنیا  رد 
هتـسناد و ماع  ار  نآ  شدروم  ودـب  تبـسن  مه  تیفیک  ظاحل  زا  یتسناد  ماع  یلک و  یلـصا  تیلدـب ، رابتعا  هب  هکناـنچ  ار  ممیت  مکح 

.ددرگ زرحم  وت  رب  نآ  فالخ  ات  یتسب  یم  راکب  ار  نآ  يداد و  یم  رارق  لصا 

هکم زا  هک  نیملـسم  تفگ : ناوت  یم  یلک  روطب  هن  رگ  تسا و  لاثم  هار  زا  میتفگ ، هکنانچ  دش ، هدروآ  اجنیا  رد  هک  هیـضق  دنچ  نیا 
زا هک  نیملسم  ۀمه  یلک  روطب  هکلب  هتـسیز  یم  هنیدم  رد  ص )  ) ربمغیپ ترجه  زا  شیپ  هک  نیملـسم  مه  هدرک و  ترجاهم  هشبح  هب 

ءالتبا نادب  لقا  ای ال  هدوب  یم  ریزگان  هقفت  طابنتـسا و  زا  هلمجلا  یف  یعیبط  روطب  دـنا ، هدـش  یم  رود  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  روضح 
ص)  ) ربمغیپ نامز  زا  دعب  ياه  هرود  رد  هک  تسا  یناسک  لاح  دننام  یظاحل  زا  هرود  نآ  رد  ناشیا  لاح  هک  نآ  هچ  دـنا  هتـشاد  یم 

.دنیآ یم  هدمآ و  دوجوب 

قابطنا قفاوت و  ابیرقت ، عیرـشت ، رودـص و  ةرود  زا  يّدـح  اب  تیادـب ، ثیح  زا  عیرفت  هقفت و  ةرود  هک  نآ  ماقم  نیا  رد  مالک  هصالخ 
هچ دشاب  قبطنم  هقفت  ةرود  اب  تیاهن  ثیح  زا  رودص  ةرود  هک  تسین  روط  نیا  نکیل  دنک  یم  ادیپ 

56 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتفای همتاخ  روضح ، ياضقنا  هب  رودص  ةرود 
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.دوب دهاوخ  اج  رب  اپ  یقاب و  روهظ ، نامز  ای  ملاع و  ضارقنا  ات  هقفت  ةرود  و 

غالبا رودص و 

هراشا

نالعا و  ) غالبا و  عیرـشت ) عضو و   ) رودـص ۀـلحرم  ثیح  زا  تسا  لوادـتم  رـشب  نایم  رد  اه  نآ  هب  لمع  هک  یماکحا  نیناوق و  يارب 
: دشاب یم  ققحت  دوجو و  لباق  ریز  ۀلحرم  هس  هلمج  نآ  زا  هک  دسر  یم  رظنب  یلحارم  میلعت )

.دوش ءارجا  غالبا و  مه  نامز  کی  رد  عضو و  راب  کی  هب  ماکحا  نیناوق و  نآ  عومجم  هک  نیا  - 1

.دیآ لمعب  نآ  غالبا  مکح و  عضو  تایضتقم ، دراوت  ددجت و  بسحب  مایا ، يدامت  تاقوا و  یلاوت  هب  هک  نیا  - 2

.دبای ماجنا  تاقوا  قیرافت  هب  اهنآ  غالبا  نکیل  هعفد  کی  هب  ماکحا  عضو  هک  نیا  - 3

هدنیآ و لاوحا  عاضوا و  نوناق  مکح و  عضو  ماگنه  رد  ماکحا  نآ  عضاو  هک  تسا  لباق  ار  ماود  ءاقب و  لماک و  یماگنه  میـس  مسق 
هک يروط  هب  دنیبب  ار  هدنیآ  نوئش  ۀمه  عضو ، لاح  رد  ینعی  دشاب  هاگآ  اهنآ  دوجو  فرظ  رد  ار  ینامز  رـصع و  ره  روما  تایـضتقم 

ۀلحرم رد  حالطصاب ، دشاب و ، فوشکم  يو  رب  شیپ  زا  يرصع  نامز و  ره  يارب  يرما  ره  ّرـض  عفن و  رـش و  ریخ و  داسف و  حالص و 
دجاو ءاضتقا و  ياراد  اهنآ  دوخ  فرظ  رد  دـنک  عضو  دـعب  ياـهنامز  يارب  هبترم  کـی  دـهاوخ  یم  هک  ار  یماـکحا  ماـمت  ءاـضتقا » »
نامه رد  اهنآ  زا  یـضعب  ای  همه  ءارجا  غالبا و  نوچ  نکیل  دنک  عضو  نامز  کی  رد  راب و  کی  هب  ار  اهنآ  مامت  سپ  دنادب  تحلـصم 

زا دوشن  راب  نآ  رب  تحلصم  لقا  ای ال  دروآ  راب  هدسفم  هک  دشاب  نانچ  عضو ، نامز 
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درپس هلهاسم  قیرط  ءارجا ، غالبا و  ۀلحرم  رد  ور  نیا 

57 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دناسرب مدرم  هب  ار  هدش  عضو  ماکحا  تاقوا ، قیرفت  نامز و  رورم  هب  و 

هعفد کی  اهنآ  عضو  خـماش ، یماقم  رد  هک  نآ  ضرف  هب  هکلب  هدـشن  غالبا  عضو و  هعفد  کی  هب  هقف )  ) مالـسا نید  نیناوق  ماـکحا و 
رد تسا و  هدـیدرگ  غـالبا  بترت ، لـیبس  رب  قرفت و  هجو  رب  مه  هتفاـی و  رودـص  دوجو و  جردـت ، روـطب  لوزن  ملاـع  رد  دـشاب  هدـش 

یمکح ره  اریز  دـشاب  یم  لاـس )  23 ( ) ص  ) ربـمغیپ تلحر  اـت  تثعب  ةرود  ماـمت  ملاـع  نیا  رد  اـهنآ  رودـص  عضو و  فرظ  تقیقح 
.تسا هدش  غالبا  ناوریپ  هب  رداص و  اهلاس  نآ  زا  یکی  رد  صاخ  یئاضتقا  بسحب 

تـسا نشور  يدح  ات  اهنآ  يرودص  تایـصوصخ  رئاس  ماکحا و  نآ  رودـص  صاخ  نامز  هک  ار  یماکحا  دـهاوخب  یـسک  رگا  سپ 
عـضوم نیا  رد  تهج  نیاب  دسانـشب  دروآ و  تسدب  ار  اهنآ  ص )  ) لوسر ترـضح  یناگدـنز  هب  هعجارم  یط  رد  دـیاب  ریزگان  دـنادب 

تلحر ات  تثعب  نامز  زا  ترـضح  نآ  تالاح  یگنوگچ  زا  يرـصتخم  اهنآ  يرودص  تابـسانم  ماکحا و  نامز  ندروآ  تسدب  يارب 
فلتخم لاوقا  هب  هراشا  ای  روهشم  لوق  لقنب  ابلاغ  تسین  لاح  حرش  لصا  یخیرات  تاهج  رد  قیقحت  روظنم ، نوچ  دوش و  یم  هدروآ 

.دور یم  راصتقا  دوش ، هجوت  اهنآ  حیقنت  حیجرت و  هب  هک  نآ  یب 

نآ عفد  مهوت و 

هدش غالبا  عضو و  ص )  ) ربمغیپ دوخ  نامز  رد  یلک  روطب  همه  مالسا  سدقم  نید  ماکحا  یلک  لوصا  هک  تسین  حیـضوت  هب  جاتحم 
نامز نآ  رد  ماکحا  زا  یخرب  هک  نآ  تیاهن  تسا  هدیدرگن  عیرشت  عضو و  ترضح  نآ  تلحر  زا  دعب  یمکح  چیه  و 
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یلک لصا  نآ  عورف  هدمآ و  رد  رشن  لیصفت و  ماقم  هب  دعب  ياه  هرود  رد  و  « 1  » هدوب یم  ّفل  لامجا و  ۀفافل  رد  یلک  لصا  روطب 

______________________________

ٍنِیبُم ٍبا�تِک  ِیف  ّلِإ 
�
ا ٍِسبا�ی  ا�ل  ٍبْطَر َو  ا�ل  ۀـیآ  ْیَـش ٍء و  ْنِم  ِبا�تِْکلا  ِیف  ا�نْطَّرَف  ا�م  ۀـیآ  یـش ء و  ّلک  نایبت  هیف  ۀـیآ  لـیبق  زا  یتاـیآ  (- 1)

هک نآ  یب  دـیجم ، نآرق  رد  دـشاب  یم  فیلاکت  فئاـظو و  ناـیب  ماـکحا و  ملاـع  هب  طوبرم  هچ  نآ  ۀـمه  هک   ) بلطم نیمه  هب  دـیاش 
.دشاب هراشا  تسه ) دوجوم  تباث و  دشاب ، هدمآ  نایم  هب  یطیرفت 

ّللا
�

ه كرت  ام  ّللا 
�

ه یّتح و  یش ء  ّلک  نایبت  نآرقلا  یف  لزنا  ّللا 
�

ه نا  : » تسا هدش  تیاور  نینچ  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رد 
«. هیف ّللا 

�
ه هلزنأ  دق  ّالا و  نآرقلا ، یف  لزنا  اذه  ناک  ول  لوقی  دبع  عیطتسی  یتح ال  دابعلا ، هیلا  جاتحی  ائیش 

نآ زا  سینخ  نب  یّلعم  تیاورب  زاب  هّنـس » وا  باتک  هیف  الا و  یـش ء  نم  اـم   » هدـش تیاور  ع )  ) ترـضح نآ  زا  باـتک  ناـمه  رد  زاـب 
تیاورب زاب  لاجّرلا » لوقع  هغلبت  ـال  نکل  و  ّلـج ، ّزع و  ّللا ،

�
ه باـتک  یف  لـصا  هل  اـّلا و  ناـنثا  هیف  فلتخی  رما  نم  اـم   » تسا ترـضح 

«. هملعن نحن  مکنیب و  ام  لصف  مکدعب و  ام  ربخ  مکلبق و  ام  أبن  هیف  ّللا 
�

ه باتک   » تسا ترضح  نآ  زا  رباج  نب  لیعامسا 

نینچ ص »؟)  ) هّیبن هّنس  ّللا و 
�

ه باتک  یف  یش ء  ّلک  أ   » لاؤس نیا  خساپ  رد  ع )  ) مظاک ترضح  زا  هعامس  تیاورب  باتک  نامه  رد  زاب 
«. هّیبن هّنس  ّللا و 

�
ه باتک  یف  یش ء  ّلک  تسا ..« ، هدومرف 

58 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يا هراپ  رد  « 1  » تهج نیدب  هتشگ و  حورشم 
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها  زا  هک  رابخا  زا 

______________________________

باتک قفاو  امف  ّللا 
�

ه باتک  یلع  هوضرعاف  ثیدح  یّنع  مکءاج  اذا  : » لیبق نیزا  يرابخا  دشاب  تراشا  تهج  نیدـب  دـیاش  مه  و  (- 1)
هوذخف و ّللا 

�
ه باتک  قفاو  امف  ارون  باوص  ّلک  یلع  هقیقح و  ّقح  ّلک  یلع  ّنا  : » و طئاحلا » ضرع  هب  اوبرـضاف  هفلاخ  ام  هولبقاف و  ّللا 

�
ه

و ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  لوق  نم  وا  ّلج ، ّزع و  ّللا ،
�

ه باتک  نم  ادهاش  هل  متدجوف  ثیدح  مکیلع  درو  اذا  : » و هوعدف » ّللا 
�

ه باتک  فلاخ  ام 
نم  » و فرخز » وهف  ّللا 

�
ه باتک  قفاوی  ثیدـح ال  ّلک  هّنّـسلا و  باتکلا و  یلإ  دودرم  یـش ء  ّلـک  : » و هب » یلوا  هب  مکءاـج  يذـّلاف  اـّلا 

يده ۀمئا  و  ص )  ) ربمغیپ زا  هک  فرخز » وهف  نآرقلا  ثیدحلا  نم  قفاوی  مل  ام  : » و رفک » دقف  ص )  ) دّمحم هّنـس  ّللا و 
�

ه باتک  فلاخ 
.تسا هدش  تیاور  (ع )

59 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسا نکمم  دنونـش  یم  ناشیا  زا  ار  يزیچ  مکح  هاگ  ره  هک  دنا  هداد  یم  روتـسد  دوخ  باحـصا  هب  هک  دوش  یم  هدید  هدش  تیاور 
: هک هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ترضح  زا  دوراجلا  وبا  زا  یسربط  « 1  » جاجتحا رد  هکنانچ  دنهاوخب  نآرق  زا  ار  نآ  لیلد  لصا و 

« ّللا
�

..ه باتک  نم  ینولئساف  یشب ء  مکتثّدح  اذا  »

ماکحا و تاـعاقیا و  دوقع ، تاداـبع ، ماـکحا  ۀـمه  رودـص ) رود   ) تسخن رود  زا  ثحب  یط  رد  هک  دـیآ  یم  رظنب  ناـنچ  نیا  رب  اـنب 
هب مهوت  نیا  دیاش  سپ  دـش  دـهاوخن  دای  ماکحا  زا  يا  هراپ  ثحبم  نیا  رد  نامگ  یب  هک  نیا  لاح  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  تاسایس 

ص)  ) ربمغیپ نامز  رد  اهنآ  عیرشت  عضو و  مدع  ظاحل  زا  ثحبم  نیا  رد  ماکحا  نآ  رکذ  مدع  هک  دیآ  نایم 
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سپ هدشن  نایب  ثحبم  نیا  رد  نکیل  دش  یم  نایب  باتک  نیا  زا  ثحبم  نیا  رد  دوب  هدش  عضو  نامز  نآ  رد  رگا  هک  دانتسا  نیاب  هدوب 
.تسا هدوب  هدشن  عضو  نامز  نآ  رد 

______________________________

ربمغیپ هک  تفگ  ع )  ) رقاب ترـضح  هک  تسا  ثیدح  نیا  لیذ  رد  تسا و  هدش  لقن  تیاور  نیا  شدانـسا  هب  زین  یفاک  لوصا  رد  ( 1)
باتک زا  اهنیا  لیلد  ّللا 

�
ه لوسر  نبا  ای  تفگ  یـصخش  سپ  هدرک  یهن  لاؤس  ترثک  زا  لام و  نتخاـس  هاـبت  زا  لاـق و  لـیق و  زا  (ص )

: تفگ نینچ  ع )  ) رقاب ترضح  تسیچ ؟ ادخ 

َءا�هَفُّسلا اُوتُْؤت  ا�ل  لاق : ّنلا و 
�
.ِسا َْنَیب  ٍحا�لْـصِإ  ْوَأ  ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِـصب  َرَمَأ  ْنَم  ّلِإ 

�
ا ْمُها�وَْجن  ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  ـا�ل  لوقی : ّلـج  ّزع و  ّللا 

�
ه ّنا  »

: لاق .ًاما�ِیق و  ْمَُکل  ّللا 
�

ُه َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلا�ْومَأ 

«. ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءا�یْشَأ  ْنَع  اُولَئْسَت  ا�ل 

60 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نایم هچ  نآ  اب  هک  تسا  نانچ  یتمسق  تسا : هنوگ  ود  رب  مالسا  سدقم  تناید  ماکحا  هک  تسا  عفدنم  هار  نیا  زا  لمتحم ، مّهوت  نیا 
لوادتم و روما  نامه  هک  دشاب  یم  هنوگ  نیدب  رگید  یتمسق  هتـشاد و  تریاغم  یلکب  هدوب  یم  لومعم  لوادتم و  هنیدم  هکم و  مدرم 

.تسا هدیسر  ءاضما  بیوصت و  هب  یفرصت  رییغت و  كدنا  اب  لومعم 

نوچ لاح ، رهب  دـشاب و ، مود  مسق  لیبق  زا  دـیاش  هقف  رگید  تمـسق  هس  زا  يا  هراـپ  تسخن و  مسق  لـیبق  زا  تاداـبع  تمـسق  بلاـغ 
نادـنچ لقا  ای ال  هتـشاد  تهباشم  هدوب  لومعم  مدرم  نایم  هک  یموسر  بادآ و  تاداع و  اب  دـشاب  یم  مود  مسق  لیبق  زا  هک  یماکحا 

تابسانم رئاس  نامز و  هک  تسا  هدومن  یمن  مهم  هزادنا  نآ  هب  هتشادن  تریاغم 
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دهاوخ یلاخ  ماکحا  هنوگ  نیا  يروآ  دای  زا  رودـص  ةرود  رد  وگتفگ  ثحب و  ریزگاـن  ور  نیا  زا  ددرگ  طبـض  لیـصفت ، روطب  اـهنآ 
.دوب

مامت هک  تسنانچ  راظتنا  تروص  نیا  رد  هتفای و  رودص  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  ماکحا  مامت  لوصا  هک  نیا  هب  فارتعا  اب  تروص  رهب 
اب ماکحا ، ۀمه  ءاصقتـسا  هک  تشاد  فارتعا  دـیاب  ددرگ  روکذـم  دـشاب ، لامجا  روطب  دـنچ  ره  رودـص ، ةرود  زا  ثحب  یط  رد  اهنآ 

.تسا لاحم  تداع  بسحب  دشابن  لاحم  لقع  رظنب  رگا  اهنآ ، يرودص  تایصوصخ  مامت  رکذب  دیلقت 

ةرود نماریپ  رد  ثحب  ماکحا ، زا  يا  هراپ  رد  يرودـص  تابـسانم  رگید  رودـص و  خـیرات  ندوبن  نشور  رثا  رب  هک  نآ  مالک  هصالخ 
.دش دهاوخ  هدروآ  اجنیا  رد  دشاب  مولعم  نشور و  ظاحل  نیا  زا  هچ  نآ  هکلب  دوب  دهاوخن  هرداص  ماکحا  زا  ناکی  ناکی  لماش 

61 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یئاضما یسیسات و  ماکحا 

نیا رد  ار  هچ  نآ  نیع  ددرگ  نشور  رتهب  تمـسق  نیا  هک  نیا  يارب  دـش  تراـشا  دروم  یئاـضما  یـسیسأت و  ماـکحا  اـجنیا  رد  نوچ 
«: 1  » منک یم  لقن  ما  هتشون  هقف » دعاوق   » ۀلاسر رد  هنیمز 

ار نآ  همه  هک  دشاب  ینوناق  ناشیا  نایم  رد  هک  تسا  هتـسب  نیدب  رـشب  یعامتجا  ماظن  ظفح  هتـسویپ  توبث  هب  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  »
نایدا و ءاعدا  هب  دوش ، یم  هدناوخ  نییآ  نید و  مان  هب  دشاب  یهلا  رگا  هک  نوناق ، نیا  .دنهد  رد  نت  نآ  تموکح  هب  دنرمش و  مرتحم 

.تسا هدش  دوجوم  هدیسرمه  هب  رشب  نایم  رد  هک  یعامتجا  نیرتکچوک  نیرتمیدق و  رد  نادجو  تداهش  هب 

ربارب رد  ار  دوخ  لدابتم  یفیلاکت  ای  لباقتم و  یطئارش  اب  ناشیا  زا  کی  ره  هک  دارفا  زا  نت  دنچ  ندمآ  مهارف  ینعی  عامتجا ، »
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دارفا هک  تسا  یمکحم  يونعم و  ۀتشر  كرتشم ، فیلاکت  طئارـش و  نیا  .دناد  یم  لوئـسم  فظوم و  يروما  نداد  ماجنا  هب  نارگید 
.تسا هدروآ  دوجوب  یعامتجا  هتسویپ و  مهب  ار 

دوب دهاوخ  رادـیاپ  دـشاب  هتـسویپ  نادـب  عامتجا  ات  تسا و  دوجوم  نآ  اب  عامتجا  دوجو  زاغآ  زا  هک  تسا  مکحم  ۀتـشر  نامه  نوناق 
دیسر دهاوخ  لامک  هب  عامتجا  نآ ، ندوب  لماک  زا  و  ددرگن ) بجوم  ار  عامتجا  نتخاس  دوبان  جراخ  زا  یللع  لماوع و  رگا  )

______________________________

یم يدصتم  بناج  نیا  ار  نآ  سیردـت  قوقح  ةدکـشناد  یئاضق  ۀتـشر  مراهچ ) و   ) میـس لاس  رد  هک  هقف ،» دـعاوق   » سرد رد  (- 1)
«، هقف دعاوق   » ۀلاسر زا  نآ  نیع  تهج  نیاب  دشاب  هدشن  رگید  ییاج  رد  دیاش  هک  هدش  حیرـشت  حیقنت و  يروط  هب  تمـسق  نیا  دشاب ،

.دیدرگ لقن  هدش ، هیهت  سرد  نآ  يارب  هک 

62 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دیدرگ دهاوخ  رادیدپ  لماک  یقیقح و  ندمت  و 

.دراذـگ یم  ینوزف  هب  ور  یمک  زا  كدـنا  كدـنا  هکلب  تسین  يور  کی  هب  هزادـنا و  کی  یگدـنز  راودا  ۀـمه  رد  رـشب  تـالامک  »
دراد یتوترف  يریپ و  یناوج ، یـسرون ، یکدوک ، يدازون - لاح  رـشب  دوخ  دـننام  هکلب  تسین  تخاونکی  هراومه  زین  يرـشب  عامتجا 

دوعـص لوزن و  نیمه  دراد  ءاقترا  لزنت و  لامک و  صقن و  عامتجا ، یجیردـت  لماکت  بسانت  هب  تسا ، عامتجا  نابهگن  هک  مه  نوناق 
: دریذپ ماسقنا  ریز ، شخب  ودب  نوناق  هک  هدش  نیا  ۀیام  لامک ، يوسب  نآ  یجیردت  ریس  نوناق و 

.یسیسأت - 1»

.یئاضما - 2»

هب هک  نیا  ای  هدرک  سیـسأت  طابنتـسا و  ار  نآ  رـشب  ترطف  هاوخ   ) هدـمآ دـیدپ  عامتجا  نیتسخن  رد  هک  ینوناـق  نیتسخن  زا  شیپ  هچ  »
هدوبن نایم  رد  ینوناق  دشاب ) هدمآ  دورف  يربمیپ  رب  ماهلا  یحو و  ۀلیسو 
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شیپ نوناق  هداهن و  لماکتب  ور  عامتجا  كدنا  كدنا  هک  نآ  زا  سپ  دوش و  هدناوخ  یسیسأت  نوناق  مان  هب  دیاب  نوناق  نیا  سپ  تسا 
ۀلزنم هب  هک  يداوم  روما و  ینعی  هدـمآ  لمعب  یتارییغت  شیپ  نوناق  رد  ریزگان  تسا  هدوب  صقان  هتفای ، لامک  هک  دـعب ، عاـمتجا  يارب 
لاحب دریگ  یمن  دوخ  هب  عامتجا  تروص  اهنآ  نودـب  یعامتجا  چـیه  هک  يروما  زا  تسترابع  نآ  دـشاب و  یم  نوناـق  يزکرم  ۀتـسه 
هدوزفا تسا ، نوناق  ساـسا  هشیر و  هک  شیپ ، داوم  نآ  رب  هدوب و  زاـین  دروم  نیون  عاـمتجا  رد  هک  رگید  يروما  هدـنام و  یقاـب  دوخ 
عامتجا هب  تبـسن  هدرک ، بیوصت  ار  اهنآ  رخأتم  راذـگنوناق  هدـنام و  اج  رب  شیپ  نوناـق  زا  هک  یـساسا  یلـصا و  داوم  نآ  سپ  هدـش 

.دوش یم  هدناوخ  یئاضما  نوناق  مان  هب  قحال ،

لدبت ریغت و  ظاحل  نیا  زا  دشاب و  یم  لماکت  راپسهر  عامتجا ، یلماکت  ریس  رثا  رب  دوخ  عبط  هب  شدوخ ، هکنانچ  یلک ، روطب  نوناق ، »
، نکیل دنک  ادیپ  لدبت  ریغت و  تایضتقم ، فورظ و  لدبت  لاوحا و  عاضوا و  ریغت  رثا  رب  تسا  نکمم  نینچ  مه  دبای  یم 

63 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا یلاح  هرود و  چیه  رد  یعامتجا  چیه  دـشاب و  هرود  ره  رد  عامتجا و  ره  رد  نآ  خنـس  هک  دوش  هتفای  يداوم  دـیاب  میتفگ ، هکنانچ 
.دشابن یلاخ  نآ 

نکمم رما  تیاهن  تسه  هدوب و  دوجوم  یعامتجا  ره  رد  نآ  خنس  هراومه  هک  دشاب  لیبق  نیا  زا  دیاش  صاصتخا »  » ای کلم »  » ناونع »
.دنک ادیپ  توافت  ّریغت و  نآ  تابجوم  للع و  ای  تاقلعتم  دراوم و  ای  تایصوصخ  دویق و  تسا 

ررقم تاعامتجا ، ۀمه  رد  هید »  » و صاصق »  » و لفط » تناضح   » و ییوشانز »  » ناونع نینچ  مه  »
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رگید یعاـمتجا  اـب  یعاـمتجا  رد  ددرگ و  رییغت  راـچد  تسا  نکمم  نآ  تاـیفیک  تاـبجوم و  تایـصوصخ و  هچ  رگ  تسا  ربـتعم  و 
.دشاب توافتم 

مه نوناق  نیا  دشاب  اج  رب  اپ  یعامتجا  ات  دراد  ءاضتقا  ار  نآ  ندـش  ادـیپ  عامتجا  عبط  هک  ینوناق  ره  تفگ  ناوت  یم  یلک  روطب  سپ  »
ياضتقا هب  نآ ، دودح  دویق و  تایـصوصخ و  رد  هچ  رگ  دـنک  ءاضما  ار  نآ  لصا  هک  تسا  ریزگان  يراذـگنوناق  ره  تسا و  اجرب  اپ 

ءاـضما دروم  تسا  نکمم  دـشابن  لـیبق  نیا  زا  هک  ینوناـق  ره  دـیامن و  فرـصت  لـخد و  لاوـحا ، عاـضوا و  ریاـس  ناـکم و  ناـمز و 
.دوش سیسأت  هداهن و  نآ  ياج  هب  ون  زا  ینوناق  ددرگ و  خوسنم  تسا  نکمم  دوش و  عقاو  قحال ، راذگنوناق 

یم مسق  کی  سب  قح  ـال  ياـه  هرود  هب  تبـسن  دـشاب  دـیاب  زین  قحـال  راذـگنوناق  ةرود  رد  نوچ  تسلوا  خنـس  زا  هک  ینیناوق  سپ  »
.یسیسأت یئاضما و  دشاب : هتشاد  مسق  ود  تسا  نکمم  تسین  خنس  نآ  زا  هک  ینیناوق  و  تسا ، یئاضما  هشیمه  ینعی  دشاب ،

سوماـن مکحب   ) ور نیا  زا  رتـبقع و  ینید  نیناوق  ۀـمه  زا  تسا و  ینید  ینوناـق  هک  یمالـسا  هقف  .تسا  یمالـسا  هقف  اـم  ثحب  دروـم 
ار نوناق  زا  مسق  ود  ره  ریزگان  دـشاب  یم  رتلماک  اهنآ  همه  زا  تسا ) مزلتـسم  ار  نوناـق  لـماکت  یقرت و  هک  عاـمتجا  ءاـقترا  یلاـعت و 

: تساراد

هک ار  يزیچ  زگ  ره  تسا و  فقاو  نآ  یتاذ  ءاضتقا  عامتجا و  عبط  هب  سک  ره  زا  رتهب  نآ  عضاو  هک  نیا  يارب  دراد  ار  یئاضما  مسق 
، دوخ يدوخ  هب  عامتجا ، تعیبط 

64 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار عامتجا  دنک  نینچ  رگا  هچ  دراد  یمن  رب  نایم  زا  تسا  راتساوخ 
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.دزاس یم  لحنم  دوبان و  ای  لتخم 

تالماعم و تادابع و  ظاحل  زا   ) عاـمتجا ندـش  لـماک  ءاـضتقا  رگا  نآ  روهظ  ناـمز  رد  هک  نیا  يارب  تسا  دـجاو  ار  یـسیسأت  مسق 
، دوقع تادابع ، هب  طوبرم  نیناوق  رد  مک  تسد  دشاب  هدیـسرن  دوخ  لامک  دـح  رـسب  قالخا ) بادآ و  موسر و  تاسایـس و  ماکحا و 

تـشگ یم  هیهت  ینیناوق  روما ، نیا  ةراب  رد  دش و  یم  فرط  رب  صقاون  نیا  دیاب  هک  هدوب  يرایـسب  صقاون  تاید ، دودح و  تاعاقیا ،
.تفای یم  رودص  یماکحا  و 

ره رد  هک  تفگ  ناوت  یم  لامجا  روطب  هکنانچ  دـیآ  یم  تسدـب  ناوارف  ییاه  هنومن  یئاضما  ماکحا  نیناوق و  يارب  یمالـسا  هقف  رد 
.تسا دوجوم  لیبق  نیا  زا  یماکحا  تاسایس ) ماکحا و  تاعاقیا و  دوقع - تادابع -  ) هقف ۀناگراهچ  ماسقا  زا  کی 

مالسا تناید  هک  هتشاد  تباث  یلصا  هفلاس ، عئارـش  رد  تاید ، دودح و  تاعاقیا و  تالماعم و  زا  يرایـسب  و  زامن ، هزور و  لثملا  یف 
«. تسا هدرک  فرصت  لخد و  دشاب  یم  طوبرم  نآ  هب  هک  یتایصوصخ  رگید  ماسقا و  عورف و  ةراب  رد  هتفریذپ و  ار  نآ 

65 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ماکحا رودص  اب  عیرشت  ةرود 

هراشا

نیا زا  دوش  لیصحت  وجتسج و  دیاب  تلحر ، نامز  ات  تثعب  زاغآ  زا  ینعی  توبن ،»  » ةرود لالخ  رد  ماکحا  هک  دش  هراشا  شیپ  نیا  زا 
سپ دوش  هدروآ  اجنیا  رد  راصتخا ، روطب  توبن ،»  » ةرود هک  نآ  رتهب  ماکحا ، يرودص  تابـسانم  رئاس  نامز و  ندش  نشور  يارب  ور 

.دیآ لمعب  تسا  هدوب  لاس  هک 23  هرود  نآ  زا  وگتفگ  حرط  یط  رد  ماکحا » رودص   » ةرود نماریپ  رد  وگتفگ 

رد نآ  زا  یتدم  هک  هنوگ  نیدب  هتشاد  هلحرم  ود  ترضح  نآ  تثعب  زا  دعب  ص )  ) ربمغیپ یگدنز  ةرود  نوچ  هک  تسناد  دیاب  نونکا 
هکم
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ۀفیرـش ياه  هروس  تاـیآ و  هکناـنچ  سپ  هتفاـی  رودـص  یماـکحا  هلحرم  ود  نیا  زا  کـی  ره  رد  هدوب و  یم  هنیدـم  رد  نآ  زا  سپ  و 
اهنآ رودص  ةرود  رد  ماکحا  يارب  هک  تسا  بسانم  هتفای  ماسقنا  یندم  یّکم و  هب  رابتعا  نیاب  تسا ، ماکحا  عجرم  أدبم و  هک  نآرق ،

دارفا و ءاصقتـسا  مسق و  ره  ءافیتسا  يارب  هک  تسا  نانچ  هتـسیاش  تهج  نیدب  .دبای  ماسقنا  مسق  ودـب  تیاعر و  تمـسق ، ود  نیا  زین 
.ددرگ مولعم  نآ  هب  طوبرم  ماکحا  ناونع ، ود  نآ  زا  کی  ره  ریز  رد  ددرگ و  رایتخا  صوصخم  یناونع  روسیم ، دح  ات  نآ ، دراوم 

: ریز ناونع  ود  تحت  رودص ) ةرود   ) هرود نیا  سپ 

.ترجه ات  تثعب  زا  - 1

.تلحر ات  ترجه  زا  - 2

66 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نشور و يدـح  ات  تابـسانم ، تایـصوصخ و  رگید  ناکم و  نامز و  ظاحل  زا  هک  یماـکحا ، اـت  دریگ  یم  رارق  صحف  ثحب و  دروم 
.ددرگ مولعم  طوبضم و  تسا ، رسیم  اهنآ  رب  عالطا  هک  يدح  ات  دوخ ، هب  طوبرم  ناونع  ریز  رد  تسا  هجوت  طبض و  لباق 

ترجه ات  تثعب  زا  لوا  ناونع 

هراشا

: تسا فالتخا  ار  ناخرؤم  هدوب  هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  لاس  دـنچ  تلاـسر  هب  ندـش  ثوعبم  ماـگنه  ربمغیپ ص  هک  نیا  ةراـب  رد 
: تسا هدرک  لقن  لوق  هس  عوضوم  نیا  رد  « 1  » يربط خیرات  ۀمجرت  رد  یناماس  حون  ریما  ریزو  یمعلب  نب  دمحم 

.هداد خر  یگلاس  تسیب  نس  رد  تثعب  هک  نیا  یکی 

.هدوب یگلاس  هس  لهچ و  نس  رد  هک  نیا  مود 

.تسا هدش  عقاو  یگلاس  لهچ  نس  رد  هک  نیا  میس 

هتفگ باـتک  نآ  زا  رگید  یلحم  رد  و  هلماـک » هنـس  نیعبرا  نبا  وه  هلوسر و  ّللا 
�

ه ثعتبا  مث   » تسا هتفگ  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم 
تسا
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هک نیا  هن  تسا  یگلاس  لهچ  نامه  لوق  ود  نیا  زا  روظنم  و  ساـنلا » هّفاـک  یلإ  ـالوسر  اـیبن و  ّللا 
�

ه هثعب  نیعبرا  يدـحا و  هنـس  یف  «و 
یگلاس کی  لهچ و  هب  دورو  تسا  تسخن  ترابع  دافم  هک  یگلاس  لهچ  لاـمکا  زا  سپ  هچ  دـشاب  یفـالتخا  تفاـهت و  اـهنآ  ناـیم 

.تسا هدش  هتفگ  مود  ترابع  رد  هک  دوش  یم  لصاح 

______________________________

دوخ ار  لوا  لوق  .تسا  هدش  هتـشون  هتـشون  مالـسا  زا  دـعب  هک  تسا  یـسراف  رثن  بتک  مدـقا  زا  همجرت  نیا  هدـش  هتفگ  هکنانچ  (- 1)
.تسا هدروآ  ص )  ) ربمغیپ زا  یتیاور  ناونعب  يربط 

67 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  بلاط » یبا  لآ  بقانم   » باتک رد  « 1  » بوشآرهش نبا 

ةدامآ ایهم و  تبیه و  اب  هک  نیا  يارب  تفای ، دادتـشا  وا  ياوق  تفریذـپ و  لماکت  هک  شرمع ، زا  لاـس  لـهچ  زا  دـعب  ار  ربمغیپ  ادـخ  »
.تخیگنارب دشاب ، راذنا 

: رارق نیدب  هدوب  یتاجرد  ار  ربمغیپ  تثعب  »

.هقداص يایؤر  - 1»

یم وا  هب  جیردتب ، ییاهزیچ  دوب و  یم  کیدزن  ادخ  ربمغیپ  اب  لیئربج  لاس  هس  دنا  هدرک  تیاور  رماع  نبا  دواد  یبعش و  هکنانچ  - 2»
ربمغیپ سپ  تخاس  یمن  لزان  وا  رب  نآرق  دید و  یمن  ار  يو  صخش  نکیل  درک  یم  سح  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ هک  يروط  هب  تخومآ 

.دوب رّشبم  دوبن و  ثوعبم  تما  يوسب  تدم  نیا  رد  (ص )

«. 2  » لفون نب  هقرو  هجیدخ و  ثیدح  - 3»

ِهَمِْعِنب ا�ّمَأ  یلاعت َو  هلوق  تشادن  راذنا  روتـسد  نکیل  دوب  نوذأم  تمعن  يروآدای  هب  ص )  ) ربمغیپ هلحرم  نیا  رد  هک  معن  ثیدحت  - 4»
.هدش ءاطع  وت  هب  هک  توبن  تمعن  هب  هدب  ربخ  ینعی  ْثِّدَحَف  َکِّبَر 

هب ثوعبم  ص )  ) ربمغیپ رداص و  یهن  رما و  لزان و  نآرق  هک  یماگنه  - 5»
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ناشیا زا  سپ  هجیدـخ و  یلع و  تفای و  لوزن  ّرثّدـملا  اهّیأ  ای  ةروس  دوبن و  رومام  توعد  نتخاس  ینلع  هب  زونه  نکیل  دـیدرگ  نآرق 
.دندمآ رد  مالسا  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  سپ  نآ  زا  دیز و 

______________________________

یم مالسا  هعیش و  ءاملع  مظاعا  زا  هدوب ) ناردنزام  يراس  زا   ) يورس بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج ، وبا  نیدلا ، دیـشر  (- 1)
.تسا هتفای  تافو  ( 588  ) يرمق يرجه  تشه  داتشه و  دصناپ و  خیرات  رد  دشاب 

.تسا هداد  خر  یحو  لوزن  راب  نیتسخن  رد  هک  تسیا  هیضق  دارم  (- 2)

68 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا سپ  لاس  هس  زا  دعب  نیا  دش و  لزان  ُرَمُْؤت  ا�ِمب  ْعَدْصاَف  ۀیآ  دیدرگ و  رومأم  نآ  نتخاس  ینلع  یمومع و  راذـنا  هب  هک  یماگنه  - 6»
« احابـص اـی   » کـناب نیبرقا  هریـشع و  يروآ  عمج  يارب  ص )  ) ربـمغیپ تفاـی و  لوزن  َنِیبَْرقَأـْلا  َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  ۀـیآ َو  هک  دوب  تثعب 

.دروآرب

رب مه  زامن  تراهط و  دیدرگن  عیرـشت  رگید  يزیچ  زامن  تراهط و  زج  هکم  رد  ص )  ) ربمغیپ تماقا  تدـم  رد  .تادابع  عیرـشت  - 7»
، تثعب مهن  لاـس  رد  جارعم  زا  سپ  هناـگجنپ ، ياـهزامن  دـعب  .تسا  هدوب  بدـن  تنـس و  تما ، رب  نکیل  ضرف  بجاو و  ربمغیپ  دوخ 

.تسا هتشگ  ضرف 

لیوحت هبعک  هب  هلبق ، لاس  نآ  رد  مه  هدیدرگ و  بجاو  ناضمر  هام  ةزور  يرجه  مود  لاس  نابعـش  هام  رد  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  »
دعب هدوب ، بجاو  رهظ  زامن  ياج  هب  هعمج  زامن  ترجه  زاغآ  رد  .تسا  هدیدرگ  عیرـشت  دیع  زامن  و  هدـش ، بجاو  رطف  هاکز  هتفای و 

ررقم تهارک  بابحتسا و  هحابا و  رظح و  میرحت و  لیلحت و  هدیدرگ و  ضرف  هرمع  جح و  دعب  لاوما و  هاکز 
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زا راک ، سپ  ْمُکَنیِد » ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » هدش لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  ع )  ) یلع تیالو  رخآ  رد  هتـشگ و  هضیرف  داهج  دعب ، هدـیدرگ 
« .تسا هدیدرگ  لماک  مامت و  يور  همه 

نامز نییعت  ظاحل  زا  مه  ماـکحا و  رودـص  رخأـت  مدـقت و  ظاـحل  زا  هچ  رگ  دـش  لـقن  هدروآ و  بقاـنم  رد  بوشآرهـش  نبا  هچ  نآ 
هب تسا  نکمم  هداد  خر  تثعب  نامز  ۀـنیمز  رد  یتافالتخا  رگا  دوش  مولعم  هک  نیا  يارب  نکیل  دـشاب  یم  لمجم  رایـسب  اهنآ  رودـص 

.دش دای  اجنیا  رد  تمسق  نیا  هدوب  تاجرد  رابتعا 

هتسویپ عوقوب  یگلاس  لهچ  نس  رد  تثعب  هک  تسا  نیا  ثیداحا  تایاور و  زا  دافتسم  خیراوت و  ریس و  بابرا  نایم  روهشم  لاح  رهب 
.تسا

لزان ص )  ) ربمغیپ رب  یحو  عقاو و  تثعب  زور ، هچ  هام و  مادک  رد  هک  نیا  ةراب  رد 

69 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، متشه میس ، هدش  هتفگ  ناضمر  هبنشکی 17  تسا : هدمآ  نایم  هب  فالتخا  زین  « 1  » هتشگ

______________________________

: دوش یم  لقن  راحب  زا  هک  تسا  ریز  تیاور  دنچ  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  هلمج  زا  (- 1)

هیف تلّزن  يذـّلا  مویلا  ّهناف  بجر  نم  نیرـشع  عبـس و  موی  مایـص  عدـت  ال   » تسا مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رد  ( 1
همحر ادّـمحم  ّلـج  ّزع و  ّللا 

�
ه ثعب   » هدـش تیاور  نینچ  مالـسلا  هیلع  لوا  نسحلا  وبا  زا  یفاـک  لوصا  رد  زاـب  ( 2 دّـمحم » یلع  هوبّنلا 

نم نیرشعلا  عباّسلا و  مویلا  یف   » تسا تیاور  مالسلا  هیلع  ّللا 
�

ه دبع  وبا  زا  خیش  یلاما  رد  ( 3 ..بجر » نم  نیرشع  عبس و  یف  نیملاعلل 
موّصلا لعج  ملف  لاق  ناف   » تسا اضرلا  رابخا  نویع  زا  یفاک  لوصا  رد  ( 4 ّللا »

�
ه لوسر  یلع  هّوبنلا  تلّزن  بجر 
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بحاص دّمحم » ّیبن  هیف  ..نآرقلا و  هیف  ّللا 
�

ه لزنا  يّذلا  رهّشلا  وه  ناضمر  رهـش  ّنأل  لیق  روهـشلا ؟ رئاس  نود  هّصاخ  ناضمر  رهـش  یف 
نآ زا  رگید  ینعم  دـیاش  تسا و  فلاخم  هضیفتـسم  رابخا  رئاس  اب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هتـشون  ریخا  ربخ  لیذ  رد  هک  ینایب  رد  راـحب 

لوزن اجنیا  رد  تلاسر و  رابخا ، رئاس  رد  توبن ، هب  دارم  هک  نیا  ای  يزاجم ، یناعم  زا  نآ  ریغ  ای  نآرق ،» لوزن   » اب قواـسم  دـشاب  دارم 
ربمغیپ تثعب  نامز  ةراب  رد  ار  هماـع  هچ  ددرگ  لـمح  هیقت  رب  تسا  نکمم  دـشاب و  تسا ، قلعتم  ربمغیپ  دوخ  هب  هک  يروما  رد  یحو ،

.لوا عیبر  هام   12 مراهچ - .ناضمر  هام   24 میس - .ناضمر  هام   18 مود - .ناضمر  هام   17 لوا - رارق : نیدب  تسا  لوق  جنپ 

.دشاب یم  هیماما  قافتا  عامجا و  دروم  مجنپ  لوق  نیمه  بجر و   27 مجنپ -

رد هک  نیا  لامتحا  هژیوب  دیآ  یم  رود  رظنب ، هدرک  نایب  اضرلا  رابخا  نویع  زا  لوقنم  ربخ  ةراب  رد  یسلجم  هچ  نآ  هدنراگن  ةدیقع  هب 
رهاوظ لاح  رهب  .تسا و  هیقت  موزل  مدـع  لیلد  دوخ  هماع  ءاملع  نایم  رد  لوق  جـنپ  دوجو  ناـمه  هچ  دـشاب  هتفر  راـکب  هیقت  ربخ ، نیا 
َنا�ضَمَر ُرْهَـش  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 171  لثملا  یف  تسا : هدـش  عقاو  ناضمر  هام  رد  تثعب  هک  دـناسر  یم  نانچ  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ 

رد ار  ردق  ۀلیل  هک  ربتعم ، يرابخا  ۀمیمض  هب  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ُها�ْنلَْزنَأ  ّنِإ 
�
ا ردقلا  ةروس  زا  لوا  ۀیآ  ّنِلل و 

�
..ِسا ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا 

هتفای ققحت  نآرق ، لوزن  هب  تثعب  نوچ  هدوب و  ناضمر  رد  نآرق  لوزن  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  هکلب  رهاظ  هدرک ، نییعت  ناضمر  هام 
سپ
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اب دراد  تلالد  بجر  رب 27  هک  يرابخا  نوچ  میوگ  یمن  هتخاسن و  هنوراو  ار  یـسلجم  مالک  نیا  رب  انب  هدوب  هام  نیمه  رد  مه  تثعب 
دـشاب یم  نآرق  فلاخم  رابخا  نآ  نوچ  میوگ  یم  هکلب  دوش !! لمح  هیقت  رب  دـیاب  دراد  تقفاوم  تنـس  لها  ۀـناگجنپ  لاوقا  زا  یکی 

.ملاعلا ّللا 
�

ه دوش و  ذخا  تسنآرق  قفاوم  نوچ  اضرلا  رابخا  نویع  ربخ  حرط و  دیاب 

70 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنناد یم  بجر  هام  زا  زور 27  ار  تثعب  زور  هعیش  ءاملع  .دراد  یلئاق  کی  ره  زین  لوالا  عیبر  مهدزاود 

لامش رد  ءاسک  نزو  رب  ءار  فیفخت  هلمهم و  ءاح  رسکب   ) ءارح هوک  رد  ربمغیپ ص  هدروآ  یحو  لیئربج  هک  هبترم  نیتسخن  لاح  رهب 
تولخ هب  یتدم  دنا  هتساوخ  یم  هاگ  ره  هک  هدوب  نانچ  مسر  ار  هکم  مدرم  دنا  هتفگ  .تسا  هدوب  دشاب ) یم  نآ  یخسرف  هس  رد  هکم 
تسا هوک  نآ  رد  هک  يراغ  هب  هام  کی  یلاس  تثعب  زا  شیپ  مه  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  دنا  هتفر  یم  هوک  نآ  هب  دنرب  رـسب  یئاهنت  و 

.تسا هدنارذگ  یم  تدابع  تولخ و  هب  هدرب و  یم  فیرشت 

دوخ اب  ابید  زا  يا  هفیحص  هک  لیئربج ، دوب  ءارح  هوک  رد  ترضح  هک  ناضمر  هام  ياهبش  زا  یکی  رد  تسا  هتفگ  قاحسا  نب  دمحم 
.داد روتسد  ندناوخ  هب  ار  وا  هبترم  هس  دش و  لزان  ترضح  رب  تشاد ، یم 

.َکِّبَر ِمْسِاب  ْأَْرقا  تفگ  لیئربج  ماجرف  رد  ات  تسج  راذتعا  راب  هس  ره  ترضح 

لزاـن اهدـعب  هروس  نیا  ۀـیقب  هتفاـی و  لوزن  ْمَْلعَی  َْمل  ـا�م  اـت  هراـب  نیا  رد  هروـس  نیا  رگید  یهورگ  ماـشه و  نبا  يدوعـسم و  ۀـتفگ  هب 
یخرب دافمب  تسا  هدوب  ّرثّدملا »  » ةروس هدش  لزان  هک  يا  هروس  نیتسخن  رگید  یخرب  ۀتفگ  هب  .تسا  هدیدرگ 
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ۀیمـست يارب  یقثولا » هورع   » باتک رد  یئاهب  خیـش  هک  یهوجو  زا  یکی  .دـشاب  یم  هحتافلا »  » ةروس هلزان  ةروس  نیتسخن  ثیداحا  زا 
یکی هکنانچ  دشاب  یم  هلزان  ةروس  نیتسخن  ینعی  هدش  نآ  هب  یحو  ءادـتبا  نآرق و  حاتتفا  هک  تسا  نیمه  هدروآ  هحتاف  هب  هروس  نیا 

ماگنه راب  کی  هک  تسا  نیا  هدش  هتفگ  یناثملا » عبّسلا   » مان هب  هروس  نیا  ۀیمست  يارب  هک  یهجو  جنپ  زا 

71 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  هلبق ، لیوحت  ماگنه  رگید  راب  هکم و  رد  هالص  ضرف 

زا یخرب  .دـنا  هدـش  لئاق  ار  میـس  لوق  هورع ، رد  خیـش  ۀـتفگ  هب  نارـسفم ، زا  بلاغ  .هدرک  رایتخا  ار  لوا  لوق  خـیراوت  ریـس و  بابرا 
هجو ود  تسا  هلمج  زا  هک  دنا  هتفگ  اهنآ  نایم  عمج  يارب  یهوجو  دننک و  عمج  لوق  هس  نیا  نایم  هک  هدمآ  رب  ددص  رد  نادنمشناد 

: ریز

لزاـن یحو  ترتـف  زا  دـعب  هک  يا  هروس  نیلوا  و  ارقا »  » ةروـس زاـغآ  هتفاـی  لوزن  یحو  راـب  نیتـسخن  رد  هک  يزیچ  نیلوا  هک  نیا  - 1
.یحو رب  هن  تسلومحم  عامس  ای  ایؤر  رب  هحتاف »  » ثیدح هدوب و  رثّدملا »  » ةروس هدیدرگ 

ییاه هروس  هب  هبسنلاب  هک  حیضوت  نیاب  دشاب  یفاضا  رگید  ةروس  ود  نآ  هب  تبسن  یقیقح و  ءادتبا  أرقا »  » هب تبـسن  ءادتبا  هک  نیا  - 2
هروس هتفای  لوزن  راب  کی  رد  ماجرف  اـت  اـهنآ  زاـغآ  زا  هک  ییاـه  هروس  هب  تبـسن  مدـقم و  رثّدـم »  » ةروس دراد  راعـشا  راذـنا »  » هب هک 

.دشاب مدقم  هحتاف » »

: تسا هدرک  لقن  لوق  راهچ  هدرک  ناونع  نآرقلا » نم  لّزن  ام  لّوا   » نایب يارب  هک  یلصف  رد  ناقتالا »  » باتک رد  یطویس 

زا هتسناد و  حیحص  وا  دوخ  ار  لوق  نیمه  .تسا  هدوب  کبر » مساب  أرقا   » هک نیا  - 1
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باـتک روـصنم و  نـب  دیعـس  ننـس »  » باـتک یناربـط و  ریبـکلا »  » باـتک یقهیب و  لئالدـلا »  » باـتک مکاـح و  كردتــسملا »  » باـتک
.تسا هدرک  لقن  دافم  نیدب  ییاهثیدح  اهنیا  ریغ  هتشا و  نبا  فحاصملا » »

نیا نایم  عمج  ینعی  تیاور  نیا  زا  باوج  يارب  هجو  جـنپ  هدرک و  لقن  دافم  نیاـب  یتیاور  .تسا  هدوب  رثّدـملا » اـهّیأ  اـی   » هک نیا  - 2
.تسا هدرک  رکذ  هتفای  رارق  لوا  لوق  دنتسم  هک  ییاهثیدح  تیاور و 

72 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دهاجم سابع و  نبا   » هدـش هدروآ  نومـضم  نیا  اجنآ  رد  هک  هدرک  لقن  فاشک »  » باتک زا  .تسا  هدوب  هحتاـفلا »  » ةروس هک  نیا  - 3
« باتکلا هحتاف   » هتفای لوزن  هک  يا  هروس  لوا  دـنا  هتفگ  نارـسفم  رتشیب  نکیل  دـنا  هتـسناد  أرقا »  » ةروس ار  هدـش  لزاـن  ةروس  نیتسخن 

.تسا هدوب 

یتایاور لقن  زا  سپ  هدرک و  لقن  بیقن  نبا  ریسفت  ۀمدقم  زا  یطویـس  ار  لوق  نیا  .تسا  هدوب  ِمیِحَّرلا » ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب   » هک نیا  - 4
ندش لزان  يا  هروس  لوزن  مزاول  زا  هچ  داد  رارق  لقتـسم  یلوق  دیابن  ار  لوق  نیا  نم  ةدیقع  هب   » هدرک هدافا  نینچ  شدوخ  دافم ، نادب 

« ّللا
�

..ه مسب   » هتشگ لزان  هک  يا  هیآ  نیتسخن  قالطا  روطب  سپ  دشاب  یم  نآ  اب  ّللا »
�

..ه مسب  »

.تسا هدوب 

هناگجنپ تاقوا  هتخومآ و  ترـضح  نآ  هب  ار  زامن  ءوضو و  تیفیک  لیئربج  هتفای  غارف  تایآ ، تئارق  زا  ص )  ) ربمغیپ نوچ  لاـح  رهب 
.تسا هدوب  یم  بجاو  زامن  ص )  ) ربمغیپ صخش  رب  تقو  نامه  زا  هدرک و  نییعت  ار 

73 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زامن وضو و 

هراشا

تما رب  اهدعب  هدش و  هتخومآ  ص )  ) ربمغیپ تثعب  لاس  نامه  رد  ءوضو ، زامن و  هک  دیآ  یم  رب  نانچ  دش  هتفگ  نونکا  مه  هچ  نآ  زا 
دناسر یم  تارابع  زا  یخرب  رهاظ  نکیل  هدیدرگ  بجاو 
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.تسا هدوب  هدش  میلعت  تثعب  لاس  زا  شیپ  رما  ود  نیا  هک 

هب یسک  ایوگ  هک  دید  یم  نانچ  باوخ  رد  دیسر  لاس  نس 37  هب  ص )  ) ربمغیپ نوچ   » تسا لوقنم  نومضم ، نیا  یفاک  زا  راحب  رد 
«. ّللا

�
ه لوسر  ای   » دیوگ یم  دیآ و  یم  وا  دزن 

يو زا  ّللا »
�

ه لوسر  ای   » تفگ وا  هب  دید  ار  یـسک  هک  داتفا  قافتا  نانچ  دینارچ  یم  دنفـسوگ  اههوک  نایم  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  یتقو 
ص)  ) ربمغیپ يارب  هاـگ  نآ  مهد  تا  هدژم  تلاـسر  هب  هک  هداتـسرف  وت  يوسب  ارم  ادـخ  ملیئربج و  نم  داد  خـساپ  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ 
ار دوجـس  عوکر و  هاگ  نآ  دنک  حسم  نیبعک  ات  ار  اپ  ود  رـس و  دیوشب و  قفرم  زا  ار  تسد  ود  ور و  هک  داد  دای  وا  هب  تخاس و  وضو 
؟ تسیچ راک  نیا  دیـسرپ  دـناوخ  یم  زامن  دـید  دـش  دراو  يو  رب  ع )  ) یلع يزور  دـش  مامت  ربمغیپ  لاس  لـهچ  نوچ  .تخومآ  وا  هب 

زین هجیدـخ  .درازگ  زامن  يو  اـب  .تفریذـپ و  وا  درک  توعد  مالـسا  هب  ار  یلع  هاـگ  نآ  هدومرف  رما  نمب  ادـخ  هک  تسا  زاـمن  تفگ 
وبا دوب  هتـشذگ  هعقاو  نیا  زا  هک  زور  دنچ  .دـندرک  یم  ءادـتقا  وا  هب  هجیدـخ  یلع و  داتـسیا  یم  زامن  هب  ص )  ) ربمغیپ .دروآ  مالـسا 

زامن هب  وا  اـب  راـنک  کـی  رد  ع )  ) یلع دـناوخ و  یم  زاـمن  ربمغیپ  دـید  دوب  وا  اـب  مه  رفعج  دـش  لـخاد  ص )  ) ربمغیپ لزنم  هب  بلاـط 
زامن هب  وا  رانک  نآ  رد  وش و  لصتم  تمع  رـسپ  رگید  رانک  نآ  هب  کّمع » نبا  حانج  لـص   » تفگ رفعج  هب  بلاـط  وبا  تسا  لوغـشم 

« ..تسیاب

ءوضو تئارق و  لیئربج  زا  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  زا  سپ  لاح  رهب 
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تفرگ دای  ار  زامن  و 

74 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ربمغیپ زا  ار  زامن  ءوضو و  یگنوگچ  دروآ و  مالـسا  گـنرد  یب  هجیدـخ  .داد  ربخ  هجیدـخ  هب  ار  دوخ  تلاـسر  تشگرب و  هناـخ  هب 
و « 3  » یکتـشد و  « 2  » یمعلب ۀـتفگ  هب  و  « 1  » لاس هد  قاحـسا  نبا  ۀـتفگ  هب  هک  ع )  ) یلع دـعب  زور  ای  زور  ناـمه  تخوماـیب و  (ص )

لاس تفه  رگید  یخرب 

______________________________

نبا وه  یلع و  ملـسا   » تسا هدروآ  نینچ  دهاجم  زا  دوخ  دانـسا  هب  كولملا ، ممالا و  خیرات  باتک  رد  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  (- 1)
امب هقّدص  هعم و  یّلص  و  ص ،)  ) ّللا

�
ه لوسرب  نمآ  رکذ  لوا  ناک   » تسا هدروآ  نینچ  قاحسا  نبا  زا  دوخ  دانسا  هب  ومه  و  نینس » رشع 

رجح یف  ناک  ّهنا  بلاط  یبا  نب  یلع  یلع  هب  ّللا 
�

ه معنأ  اّمم  ناک  نینـس و  رـشع  نبا  ذئموی  وه  بلاط و  یبا  نب  یلع  ّللا 
�

ه دنع  نم  هئاج 
: لوقی اّیلع  تعمس   » تسا هتفگ  هک  هدروآ  ّللا 

�
ه دبع  نب  داّبع  زا  دوخ  دانسا  هب  ومه  و  مالسالا » لبق  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر 

«. نینس عبسب  سانلا  لبق  ّللا 
�

ه لوسر  عم  تیّلص  رتفم  بذاک  الا  يدعب  اهلوقی  ربکالا ال  قیدصلا  انا  هلوسر و  وخا  ّللا و 
�

ه دبع  انا 

دبع نب  دمحم  دوسالا ، وبا  زا  شدانـسا  هب  وا  هک  هدرک  لقن  یناولح  یلع ، نب  نسح  فیلأت  هفرعملا »  » باتک زا  دیدحلا  یبا  نبا  (- 2)
.دنا هدمآ  رد  مالسا  هب  یگلاس  تشه  نس  رد  ریبز  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  کی  ره  هک  هتفای  ربخ  نینچ  وا  هک  هدومن  تیاور  نمحرلا 

رد تایاور  و  : » تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دیدحلا ، یبا  نبا  لقنب  دوخ ، باعیتسالا »  » باتک رد  ّربلا  دبع  نب  فسوی  رمع ، وبا 
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هدب و یلوق  هدزناش و  هب  یلوق  هدزناپ و  هب  یلوق  هدزیس و  هب  یلوق  دشاب  یم  فلتخم  شمالـسا  ماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نس  غلبم 
«. تسا هدیدرگ  لقن  مالسا  لوبق  تقو  رد  ترضح  نآ  ندوب  هلاس  تشهب  رگید  یلوق 

ۀمجرت رد  نینمؤملا ، سلاجم  باتک  رد  ّللا 
�

ه رون  یضاق  هک  يزاریش  یکتشد  ثّدحم  ّللا ،
�

ه ءاطع  نیدلا ، لامج  ریما  لجا ، دیـس  (- 3)
رمع هدیشوک و  راثآ  ثیداحا و  قیسنت  طبض و  رابخا و  لاوحا و  قیقحت  شیتفت و  رد  قیفوت  تقفارم  هب   » تسا هتشون  نینچ  يو  لاح 

هدیـشوپ و نیودـت  بیترت و  هّلح  ار  هیعرـش  مولع  زا  هیلقن ، نونف  .دومن  لآـم  تیادـه  لاـعفا  لاوقا و  ظـفح  عبتت و  فرـص  ار  یمارگ 
ناسح حاحص و  هداد  طارخنا  مامضنا و  طابـضنا ، ظّفحت و  کلـس  رد  طایتحا  ظّقیت و  لمانأب  ار  هیوفطـصم  ثیداحا  یلائل  رهاوج و 

اب هک  ریسلا  بیبح  بحاص  زا  هاگ  نآ  تسا » بابحالا  هضور  شریذپ  لد  لیامـش  ریـس و  ضایر  ءاّبحالا و  هفحت  شریگملاع  نانخس 
، دیس ریما  شراوگرزب  مع  دننام  ترضح  نآ  ..تسا و  هتفگ  هک  اجنآ  ات  هدرک  لقن  وا  ةراب  رد  دایز  یفیـصوت  هدوب  رـصاعم  یکتـشد 

دنا هتـشذگ ، رد  قاقحتـسا ، هب  هینیقی  نونف  عاونا  هینید و  مولع  ماسقا  ریاس  رد  هتـشگ و  قافآ  ریظن  یب  ثیدـح  ملع  رد  نیدـلا  لیـصا 
لاغتشا هدافا  سرد و  هب  هیصالخا »  » هاقناخ رد  و  تسا ، روفغم  ناقاخ  ترضح  ةربقم  هک  يدبنگ ، رد  هیناطلس  ۀفیرش  ۀسردم  رد  لاس 

مظاعا رطاخ  حاولا  الب  تحیصن  داشرا و  مقر  یلزا ، تیاده  ملق  هب  تاره  ۀنطلسلا  راد  عماج  دجسم  رد  تبون  کی  ۀتفه  رد  هتـشاد و 
هب ینیشن  هشوگ  تلزع و  بجوم  رب  لاحلا  اما  هتشاگن  یم  رباکا  و 
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لآلا و یبنلا و  هریـس  یف  بابحالا  هضور  تبقنم ، تباقن  ترـضح  تافـص  تحاصف  تافلؤم  زا  ..دـنیامن  یمن  تافتلا  روما  نیا  لاثما 
رما لایخ ، ۀـنیآ  رد  بآم  تدافا  باتک  نآ  هب  ریظن  كاردا  لقع ، ۀهبـش  ۀـبئاش  یب  دراد و ، مامت  راهتـشا  قاـفآ  راـطقا  رد  باحـصالا 
ریما ةدـیقع  تروص  هک  دـیوگ  فلؤم   » تسا هتفگ  نینچ  سلاجم  بحاص  ریـسلا ، بیبح  ترابع  مامتا  زا  سپ  ..درامـش » یم  لاـحم 

مودخم اذهل  دراد و  مامت  روهظ  نآ  ریغ  هتـشون و  يدابارتسا  یجکین  رفظم  هجاوخ  مان  هب  هک  ءاّبحالا » هفحت   » باتک زا  نیدلا ، لامج 
ّمع هک  يزاریش  یکتشد  ینیسح  ّللا 

�
ه دبع  نیدلا  لیصا  ریما  ..هدومن » نتخوس  هب  مکح  ار  باتک  نآ  خسن  زا  یـضعب  يروهال  کلملا 

هب یباتک  رد  هدوب  ناگرزب  زا  تسا  هتفای  تافو  ( 802  ) لاس زا  لوالا  عیبر  رد 17  سلاجم  بحاص  لقنب  انب  هدوب و  نیدلا  لامج  ریما 
.تسا هتشون  وا  ار  تاره  تارازم  ۀلاسر  مه  و  رشبلا » ریخ  ۀینس  ریس  رد  ررد  جرد   » مان

75 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدرک  یم  ءادتقا  یسأت و  ص )  ) ربمغیپ هب  زامن  رد  هدومن و  رایتخا  مالسا  تسا  هتشاد  یم 

َنِیئِزْهَتْسُْملا َكا�ْنیَفَک  ّنِإ 
�
ا َنیِکِرْـشُْملا  ِنَع  ْضِرْعَأ  ُرَمُْؤت َو  ا�ِمب  ْعَدْصاَف  ۀیآ  لیذ  رد  راحب ، بحاص  لقنب  انب  میهاربا ، نبا  یلع  ریـسفت  رد 

هتفای لوزن  هبنـشود  زور  رد  توبن  نامرف  .هدـش  لزان  ص )  ) ربمغیپ تثعب  زا  سپ  لاـس  هس  هیآ  نیا  .تسا  هدـش  هدروآ  نومـضم  نیا 
رد هدش  دراو  ربمغیپ  رب  بلاط  وبا  دعب  تسا  هدروآ  مالسا  هجیدخ  دعب  هدمآ  رد  مالسا  هب  هبنـش  هس  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا 

وا اب  هک  ار  رفعج  بلاط ، وبا  سپ  هدوب  شرانک  رد  یلع  هدرازگ و  یم  زامن  هک  یتروص 
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.تسا هداتسیا  زامن  هب  ربمغیپ  پچ  فرط  رد  رفعج  هداد و  روتسد  وا  هب  ءادتقا  ربمغیپ و  رانک  نآ  رد  نداتسیاب  هدش  دراو 

لزان و ْعَدْـصاَف  ۀـیآ  هک  نیا  ات  هدوبن  يرازگ  زامن  هجیدـخ  هثراح و  نب  دـیز  رفعج و  یلع و  و  ص )  ) ربمغیپ زج  لاـس  هس  فرظ  رد 
، سک جنپ  هدش و  ینلع  مالسا  هب  توعد 

76 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ثراح ثوغی و  دبع  نب  دوسا  بلطم ، نب  دوسا  لئاو ، نب  صاع  هریغم ، نب  دیلو   ) هدرک یم  ءازهتسا  هرخسم و  ار  مالـسا  ربمغیپ و  هک 
«. تسا هدنادرگرب  ار  ناشیا  رش  هدرک و  تیافک  ار  نانآ  رما  هیآ ، نیا  دافمب  ادخ  یعازخ ) ۀلطالط  نب 

زا میـس  لاس  ات  ربمغیپ  توعد  .تسا  هدرازگ  یم  زامن  اجنآ  رد  هتفر و  یم  هکم  باعـش  هب  زاـمن  ءادا  ماـگنه  ص )  ) ربمغیپ دـنا  هتفگ 
هب یلیلق  ةدع  هجیتن  رد  .دنا  هدش  یم  توعد  دنا  هتشاد  مالسا  نتفریذپ  دادعتسا  هک  یناسک  يّرس  توعد  نیا  رد  هدوب و  يّرـس  تثعب 

یبا نبا  نب  رکب  وبا  ناـنآ  نیمود  هثراـح و  نب  دـیز  ناـنآ  نیتسخن  قاحـسا  نبا  ۀـتفگ  هب  هک  دـندیورگ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمغیپ 
دیز هدروآ  مالسا  هک  یسک  نیتسخن   » راسی نب  نامیلس  زا  شدانسا  هب  كولملا ، مالسا و  خیرات  باتک  رد  يربط ، لقنب  هدوب و  هفاحق 

رگید یخرب  ۀتفگ  هب  دنا و  هدمآ  رد  مالسا  هب  سک  هاجنپ  زا  شیب  رکب  یبا  زا  شیپ  دعس  نب  دمحم  زا  شدانسا  هب  و  هدوب » هثراح  نب 
رکب وبا  «( 1  » تسا هدوب  شیپ  همه  زا  ع )  ) یلع مالسا  هک  تسا  قافتا  دروم  ابیرقت  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  ینعی   ) رتشیپ همه  زا 

ناملسم هک  هدع  نیا  تسا  هدمآ  رد  مالسا  هب 
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باعش هب  زامن  ءادا  يارب  هدرازگ و  یم  زامن  دنا  هدش 

______________________________

مالسا نامیا و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  قبـس  ةراب  رد  فلتخم  یقرط  زا  ددعتم و  يرابخا  تایاور و  هک  نیا  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  (- 1)
: تسا هدومن  هدافا  نینچ  هدرک  لقن  ربلا  دبع  نبا  فیلات  باعیتسالا »  » باتک زا 

تـسعامجا دیفم  ینیب  یم  هکنانچ  رابخا  نیا  هدروآ و  دوخ  باتک  رد  ربلا  دبع  نب  فسوی  ورمع  وبا  ار  رابخا  تایاور و  نیا  ۀـمه  ».. 
مالـسا لوبق  ماگنه  رد  ترـضح  نآ  رمع  تیمک  رد  طقف  عوضوم  نیا  رد  فالتخا  سپ  مالـسا ) لوبق  رد  یلع  مدـقت   ) بلطم نیا  رب 

«. مالسا هب  يو  قبس  لصا  رد  هن  تسا 

هک نیا  رب  ینبم  نانیا  ریغ  دـهاجم و  يدـنک و  فیفع  مقرا و  نب  دـیز  رباج و  سابع و  نبا  لاثما  زا  لوق  هدزناپ  هب  کـیدزن  زین  يربط 
، يربط لقنب  رباـج ، تراـمع  .تسا  هدروآ  هدرازگ » زاـمن  ص )  ) ربمغیپ اـب  هدـمآ و  رد  مالـسا  هب  هک  هدوب  یـسک  نیتسخن  ع )  ) یلع »

«. ءاثّلثلا موی  ّیلع  یّلص  نینثالا و  موی - ص )  ) یبنلا ثعب   » تسنیا

77 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

(. تسا هدوبن  بجاو  تّما  رب  زامن  زونه  دنا  هتفگ  نکیل   ) دنا هتفر  یم  هکم 

مکحب توعد  زاغآ  رد  .دنک  توعد  مالسا  هب  اراکشآ  هک  تفای  روتـسد  ربمغیپ  ..ُرَمُْؤت » ا�ِمب  ْعَدْصاَف   » بجومب تثعب  زا  میـس  لاس  رد 
دای خیراوت  رد  هک  یلیـصفت  هب  توعد  نیا  دنک  عورـش  شیوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  زا  هک  دوب  رومأم  َنِیبَْرقَْألا » َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  «َو 

ناکرشم هدشن و  دایز  یلابقتسا  دروم  لئاوا  رد  توعد  نیا  تخادرپ  توعد  هب  ص )  ) ربمغیپ .دیـشخبن  يریثأت  نکیل  دمآ  لمعب  هدش 
ار یتسرپ  تب  اهتب و  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  ات  دنتشاد  یمن  دایز  يرازآ  تیذا و  مه 
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ربمغیپ هک  ییاهزور  زا  یکی  رد  هلمج  زا  دـندرک  زاـغآ  مالـسا  لـها  تیذا  رازآ و  هب  ناکرـشم  داد  رارق  شنزرـس  شهوکن و  دروم 
دنتخادرپ نارازگزامن  رازآ  هب  هتفر و  اجنادب  ناکرشم  زا  یهورگ  دندوب  لوغشم  زامن  هب  هکم  ياه  هرد  زا  یکی  رد  نیملسم  اب  (ص )

دنا هتفگ  .دنتشگ  هدنکارپ  نارگید  تسکشب و  رس  ار  ناکرشم  زا  یکی  صاّقو  دعس  دیـشک و  دروخ  دزب و  راک  تبقاع  هک  يروط  هب 
«. 1  » تسا هدوب  نوخ  نیمه  هدش  هتخیر  مالسا  رد  هک  ینوخ  نیلوا 

.دش راوشد  راک  مالسا  لها  رب  تفرگ و  الاب  رازآ  تیذا و  راک  تثعب  زا  مجنپ  لاس  رد 

«2  » نز راهچ  درم و  هدزای  ای  هد  ناشیا  ةرامـش  هک  مالـسا  لـها  زا  یهورگ  .دومرف  روتـسد  هشبح  هب  ترجاـهم  هب  ار  نیملـسم  ربمغیپ 
مهدعب .دندرک  ترجاهم  هشبح  هب  یناهن  تثعب ) مجنپ  لاس  زا  بجر  هام  رد  رگید  یخرب  یسلجم و  ۀتفگ  هب   ) راب نیتسخن  يارب  هدوب 

______________________________

.نآ ریغ  يربط و  خیرات  (- 1)

هریمع 5- نب  بعصم  فوع 4 - نب  نمحرلا  دبع  دوعسم 3 - نب  ّللا 
�

ه دبع  ماوع 2 - نب  ریبز  - 1 زا : دنا  هدوب  ترابع  نادرم  نیا  (- 2)
دسالا دبع  نب  هملس  وبا  هبتع 10 - نب  هفیذح  وبا  نافع 9 - نب  نامثع  اضیب 8 - نب  لیهس  رمع 7 - نب  بطاح  نوعظم 6 - نب  نامثع 

.هعیبر نب  رماع  - 11

رمع نب  لهـس  رتخد  هلهـس  مود  نافع  نب  نامثع  نز  ربمغیپ و  رتخد  هیقر  تسخن ، هک  دـنا  هدوب  ریخا  نت  راهچ  نیا  نانز  نز  راـهچ  و 
.دنا هدوب  رماع  نز  همیثخ  وبا  رتخد  یلیل  مراهچ  هملس  وبا  نز  هیما  وبا  رتخد  هملس  ما  میس  هفیذح  وبا  نز 

78 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اب بلاط  وبا  نب  رفعج 
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نبا ۀتفگ  هب  ناکدوک ، زا  ریغب  نانآ ، ةرامـش  هک  نیا  ات  دش  یم  هدوزفا  نارجاهم  ةدع  رب  جـیردتب  .دنتـسویپ  اه  نآ  هب  رگید  نت  دـنچ 
تسیب دص و  هب  رگید ، یخرب  ۀتفگ  هب  نت و ، ( 70  ) داتفه هب  یمعلب  ۀتفگ  هب  نت و  ( 83  ) هس داتشه و  ای  ( 82  ) ود داتشه و  هب  قاحسا ،

.تسا هدیسر  سک  ( 120)

بتک رد  هک  يروط  هب   ) هعیبر یبا  نب  ّللا 
�

ه دـبع  اب  ای  تسا ) راحب  رد  هکنانچ   ) دـیلو نب  هرامع  اب  ار  لئاو  نب  صاـع  نب  ورمع  شیرق ،
نارجاهم ات  تشاد  لیـسگ  نارجاهم  بیقعت  رد  هشبح  روشک  ناگرزب  یـشاجن و  يارب  دایز  ییاه  هفحت  ایاده و  اب  هدش ) هتفگ  رگید 

عامتسا بلاط و  یبا  نب  رفعج  تانایب  ندینش  زا  سپ  هدش ، هتشون  طوبرم  بتک  رد  هک  یحرش  هب  یـشاجن  .دننک  دادرتسا  هشبح  زا  ار 
.تشاد یم  یمارگ  داد و  هانپ  ار  نارجاهم  دنارب و  دوخ  زا  ار  شیرق  ناگداتسرف  دیجم ، نآرق  زا  یتایآ 

هتساوخ ار  نارجاهم  یشاجن  نوچ  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  هجوت  لباق  رودص ، ةرود  رد  هقف  خیرات  ظاحل  زا  هیضق ، نیا  رد  هک  يزیچ 
چیه نیدب  و  تینارـصن )  ) نم نیدب  هک  نیا  لاح  هتـشگ و  ادج  شیوخ  موق  زا  نآ  ببـس  هب  امـش  هک  تسا  ینید  هچ  نیا  تسا  هتفگ 

: تسا هداد  خساپ  نومضم  نیدب  هدوب  نارجاهم  نایم  رد  هک  رفعج  دیا ؟ هدشن  لخاد  زین  رگید  للم  زا  کی 

اـشحف زا  .میدومن  یمن  تیاعر  ار  راوج  قح  .میدرک  یم  محر  عطق  میدروخ ، یم  رادرم  میدیتسرپ  یم  تب  نادان ، میدوب  یمدرم  ام  »
داتسرف ام  يوسب  يربمغیپ  هناش ، یلاعت  يادخ ، هک  میدوب  یلاح  نینچ  رد  ام  .دندرب  یم  نایم  زا  ار  نافیعـض  ام  ءایوقا  میتشادن ، زیهرپ 

یتسار بسن و  یکاپ  هک 
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.دوب نشور  ام  رب  وا  فافع  تناما و  یتسرد  راتفگ و 

یم شتـسرپ  ام  ناکاین  هک  ار  یتب  گنـس و  میریگن  يدوبعم  اتکی  يادخ  زج  میناد و  هناگی  ار  ادخ  هک  دناوخ  نیدب  ار  ام  ربمغیپ  نیا 
.میتسرپن دندرک 

هلـص مییامن ، تیاعر  ار  راوج  قح  مینکن ، تنایخ  ار  تناما  میـشاب ، رادرک  تسرد  راـتفگ و  تسار  هک  تسا  هدرک  رما  اـمب  هوـالعب  »
زا مینک ، محر 

79 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، میزیرن ار  همرتحم  سوفن  نوخ  مینکن ، یکیدزن  مراحم  هب  میهدن ، لطاب  تداهـش  میروخن ، میتی  لام  مینیزگ ، يرود  تشز  ياهراک 
« ..میریگب هزور  میهدب و  هاکز  میناوخب ، زامن  تسا  هدومرف  امب  .مینکن  مهتم  تشز  لمعب  ار  مدرم  نانز 

ار رفعج  درک و  تساوـخرد  ار  شناراـی  رفعج و  میلـست  یـشاجن  زا  صاـع  ورمع  نوـچ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  زا  یـسلجم  تیاورب 
ام نایادخ  هدرک ، تفلاخم  نید ، رد  ار  ام  نانیا  هاشداپ  يا  تفگ  صاع  ورمع  دمآ  نایم  هب  هک  یتارکاذـم  زا  سپ  تساوخب  یـشاجن 

سپ .میزاس  عمج  ار  دوخ  رما  ات  نادرگرب  امب  ار  ناشیا  دـنا  هدومن  قرفتم  ار  ام  تعامج  هتخاـس ، دـساف  ار  اـم  ناـناوج  هتفگ ، دـب  ار 
تب تب و  كرتب  ار  ام  هک  هتخیگنارب  ام  نایم  رد  يربمغیپ  ادخ  .میدرک  تفلاخم  ار  نانآ  ام  هاشداپ  يا  يرآ   » داد خـساپ  نینچ  رفعج 

انز و قحان و  هب  يزیرنوخ  روج و  ملظ و  وا  میهدـب ، هاکز  میناوخب ، زامن  هک  هدرک  رما  اـمب  هداد و  ناـمرف  يزاـبرامق  كرت  یتسرپ و 
دروم ار  دوخ  نادـنواشیوخ  یبرقلا و  وذ  مینک  ناـسحا  لدـع و  هک  هدرک  رما  اـمب  .تسا  هتخاـس  مارح  اـم  رب  ار  نوخ  رادرم و  اـبر و 

رکنم ءاشحف و  زا  ار  ام  میهد ، رارق  تیاعر 
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«. تسا هدومرف  یهن  یغب ، و 

مالـسا سدقم  نید  ماکحا  لوصا  زا  يرایـسب  تثعب  زا  مجنپ  لاس  ات  هک  دیآ  یم  رب  نانچ  هدمآ  نایم  هب  تارکاذم  نیا  رد  هچ  نآ  زا 
مالـسا ناوریپ  هب  دنا ) هدرمـش  رخاتم  ياهلاس  ثداوح  یط  رد  هتـسناد و  دعب  ياهنامز  رد  ار  اهنآ  رودص  ریـس  خـیراوت و  بابرا  هک  )

.تسا هدومیپ  ار  دوخ  رودص  رود  مالسا  لئاوا  نامه  رد  ماکحا  نیا  ینعی  هدوب ، هدش  هداد  روتسد 

، هدش هدروآ  هریس  بتک  رد  هک  یحرش  هب  ربمغیپ ، هب  تبـسن  ناکرـشم  رازآ  تیذا و  يریگ و  تخـس  رثا  رب  مشـش ، ای  مجنپ  لاس  رد 
.دش هتساک  شیرق  رازآ  همدص و  زا  تفای و  توق  ص )  ) ربمغیپ يا  هزادنا  ات  سپ  دمآ  رد  مالسا  هب  بلطملا  دبع  نب  هزمح 

درک رایتخا  مالسا  رمع  دنا ، هدروآ  خیرات  بابرا  هک  یلیصفت  هب  تثعب ، مشش  لاس  رد 

80 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راکـشآ ندـناوخ ، زامن  وا  رارـصا  ماربا و  بسحب  هکناـنچ  دیـسرمه  هب  رتداـیز  یتوق  مالـسا  لـها  يارب  تفریذـپ  ار  مالـسا  وا  نوچ 
.دیدرگ

زامن ربماغیپ و  هن  ناشیا و  هن  ندرک  نتسراین  زامن  هکم  دجـسم  رد  دندوب  مک  ناناملـسم  نوچ   » تسا نیا  ماقم  نیا  رد  یمعلب  ترابع 
هب ملـس  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ربمغیپ  دش و  اراکـشآ  یناملـسم  دندش  تسار  نت  لهچ  دش  ناملـسم  رمع  نوچ  سپ  يدندرک  هناخ  ردنا 

«. نتفگ یتسراین  نخس  یسک  يدرک و  فاوط  ار  هناخ  يدرک و  زامن  نارای  اب  دمآ و  نوریب  دجسم )  ) تگزم

بلاط یبا  بعـش  رد  لاس  راهچ  ای  هس  ای  ود  تدـم  « 1  » بلطم ینب  مشاه و  ینب  مامت  اب  ص )  ) ربمغیپ تثعب ، متفه  اـی  مشـش  لاـس  زا 
ینابرهم دج و  لامک  اب  بلاط  وبا  دندوب و  روصحم 
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.درک یم  ینابیتشپ  ینابهگن و  ترضح  نآ  زا 

تسارح تظافح و  رد  ار  يو  شـشوک  دج و  ربمغیپ و  زا  ار  وا  تیامح  دح  یبوخ  هب  تسا  راگزور  نآ  راگدای  هک  وا  ۀیئاب  ةدیـصق 
.دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  هدیزگ و  هدیصق ، نآ  زا  رعش  دنچ  هنومن  يارب  دزاس  یم  نشور  ترضح  نآ 

بعک ینب  ّيؤل  نم  اّصخ  اّیؤل و  اننیب  تاذ  یلع  ینع  اغلبا  الا 

بتکلا لّوا  یف  ّطخ  یسومک  اّیبن  ادّمحم  اندجو  ّانا  اوملعت  مل  أ 

بنّذلا يذک  ابنذ  نجی  مل  نم  حبصی  يرثلا و  رفحی  نا  لبق  اوقیفا  اوقیفا 

برک نامزلا و ال  ّظع  نم  ءاّزعل  ادمحا  ملسن  تیبلا  ّبر  انسلف و 

______________________________

ناشیا ردارب  مه  فانم  دبع  نب  لفون  ردام و  کی  زا  دنـشاب  یم  فانم  دبع  نارـسپ  سمـش  دـبع  اب  ود  ره  مشاه و  ردارب  بلّطم  (- 1)
شمع مشاه  شردـپ  توف  زا  سپ  هک  نیا  تبـسانم  هب  هدوب  هبیـش  شماـن  هک  مشاـه  نب  بلطملا  دـبع  .رگید  يرداـم  زا  نکیل  تسا 

.دندناوخ یم  بلطملا  دبع  ار  وا  شیرق  تسا  هدوب  هدروآ  هنیدم  زا  ار  وا  بلطم 

81 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدنارورپ  هتساوخ و  ار  ینعم  تقیقح و  نیمه  دوش  یم  هدروآ  اجنیا  رد  زین  نآ  زا  رعش  دنچ  هک  دوخ  ۀیمال  ةدیصق  رد  مه  و 

لصاوملا ّبحملا  ّبح  هتببحا  دمحأب و  ادجو  تفّلک  دقل  يرمعل 

لضافّتلا دنع  ماّکحلا  هساق  اذا  لّمؤم  ّيأ  ساّنلا  یف  هلثم  نمف 

لفاغب هنع  سیل  اهلإ  یلاوی  شئاط  ریغ  لداع  دیشر  میلح 

لطابألا لوقب  ینعی  انیدل و ال  بّذکم  اننبا ال  ّنا  اوملع  دقل 

لکالکلا يرّذلاب و  اهنع  تعفاد  هتیمح و  هنود و  یسفنب  تبدح 

يدح ات  هک  ییاهتمسق  ور  نیا  زا  درادن  سامت  نادنچ  ثحب  عوضوم  اب  تدم  نیا  عئاقو  همه  حرش  نایب و 
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: ددرگ یم  دای  اجنیا  رد  طاقتلا و  عئاقو ، نآ  نایم  زا  دراد  طابترا  ثحب  عوضوم  اب 

بوـجو مکح  ثیداـحا ، راـبخا و  زا  دافتـسم  خـیراوت و  ریـس و  باـبرا  ناـیم  روهـشم  بسحب  هک ، جارعم  ۀـلأسم  تسا  هـلمج  نآ  زا 
.تسا هتفای  رودص  جارعم  بش  رد  هناگجنپ  ياهزامن 

زا هک  يروط  هب  دایز  تسا  یتافالتخا  نآ  ددـع  نامز و  و  ندوب ) ینامـسج  ای  یناـحور  ثیح  زا  ( ) ص  ) ربمغیپ جارعم  یگنوگچ  رد 
.دراد لئاق  زین  مهن  لاس  هدش  هتفگ  تثعب  مجنپ  لاس  زا  هبنـشود  بش  مه  نامز  ثیح  زا  هدش  لقن  هبترم  تسیب  دـص و  ات  ددـع  ثیح 

.تسا هدش  هتشون  هتفگ و  مادک  ره  زین  تثعب  لاس 12  زا  ناضمر  بجر و 17  لوالا و 27  عیبر  مهدزای و 27  لاس  زا  لاوش  هام 

مهدزاود لاس  زا  لوالا  عیبر  هام  رد  جارعم  هک  دـننآرب  ءاملع  رثکا   » تسا هتفگ  ار  تراـبع  نیا  باـبحالا  هضور  باـتک  رد  یکتـشد 
« .تسا هدش  عقاو 

بش رد  جارعم )  ) ءارسا تسا : هتفگ  يدقاو   » تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  ینورزاک  فیلأت  یقتنملا »  » باتک زا  راحب  رد  یـسلجم 
ناضمر هام  هبنش 17 

82 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

کی لوالا  عیبر  هاـم  بش 17  تسا  هدـش  هتفگ  .هدـش و  عقاو  هتـشاد  هلـصاف  ترجه  نامز  ات  هام  هدـجیه  هک  تثعب  مهدزاود  لاس  زا 
لاس رد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هدوب و  بجر  هک 27  هدـش  هتفگ  هداد و  خر  عوضوم  نیا  بلاط  یبا  بعـش  رد  ترجه ، زا  شیپ  لاـس 

« .تسا هتسویپ  عوقوب  جارعم  ترجه ، زا  لبق  هام  هدراهچ  لیفلا ، ماع  زا  میس  هاجنپ و 

بجاو « 1  » جارعم بش  رد  هناگجنپ  ياهزامن  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  قافتا  دروم  ابیرقت  هچ  نآ  میتفگ  هکنانچ  تهج  رهب 
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رب تعکر  ود  دش  دـهاوخ  هتفگ  هکنانچ  هنیدـم  هب  ترجه  زا  دـعب  هدـیدرگ و  بجاو  تعکر  ود  تعکر  ود  بش  نآ  رد  نکیل  هدـش 
.تسا هدش  هدوزفا  حبص  برغم و  زامن  ریغ 

تـسا هدوب  لومعم  رئاد و  مالـسا  لها  نایم  هدوبن  بجاو  عقوم  نیا  ات  مه  زامن  رگا  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش  هتفگ  شیپ  رد  هچ  نآ  زا 
.تسا هدش  یم  رازگرب  مه  تعامج  هب  یتح 

هرکذت

ناشیا تسا و  هدوب  بجاو  وا  ناوریپ  ربمغیپ و  رب  بش  زامن  هناگجنپ  ياهزامن  بوجو  زا  شیپ  هک  دیآ  یمرب  نانچ  عضاوم  یضعب  زا 
.دنا هدروآ  یم  اج  هب  بوجو  ناونعب  ار  نآ 

نب هرارز   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  دوخ  نآرقلا  ماکحا  باتک  رد  .ه ق ) لاس 370  رد  یّفوتم   ) صاّصج يزار  دمحا  نب  یلع  رکب  وبا 
اَهُّیَأ ـا�ی   » هروس نیا  اـیآ  تفگ  هدـب  ربـخ  ص )  ) ربـمغیپ ماـیق  زا  ارم  متفگ : هشیاـع  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ماـشه  نب  دعـس  زا  یفوا 

هب شنارای  ربمغیپ و  سپ  هتخاس  بجاو  ار  مایق  هروس  نیا  زاغآ  رد  ادـخ  تفگ  ارچ  متفگ  یناوخ  یمن  ار  اًـلِیلَق » ّلِإ 
ـ�

ا َلـْیَّللا  ُِمق  ُلِّمَّزُْملا 
دندرک بش  زامن  هماقا  هزادنا  نآ 

______________________________

هالص لوا  ناک  تسا ..«  هدش  هدروآ  نینچ  تیاور  نآ  یط  رد  هک  هدش  لقن  یتیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  راحب  رد  (- 1)
دوش یم  هتسناد  نینچ  تیاور  نیا  زا  ..برغملا  هیلع  ضرتفا  مث  ..رـصعلا » هیلع  ضرتفا  مث  ..هعمجلا  موی  رهظلا  هالـص  هیلع  ّللا 

�
ه هضرف 

( نآرق ۀیآ  یطسو  هالص   ) تسا هدوب  حبص  اهنآ  نیرخآ  بیترتب  رهظ و  زامن  بجاو  زامن  نیتسخن  هک 

83 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا رخآ  داد و  فیفخت  ناشیا  رب  ادخ  هام  هدزاود  زا  سپ  ات  درک  مرو  ناشیا  ياهمدق  هک 
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تفای لوزن  لّمّزم  ةروس  لّوا  نوچ  تسا  هتفگ  سابع  نبا  .دومرف  بحتـسم  دوب  بجاو  هک  نآ  زا  سپ  ار  بش  زاـمن  لزاـن و  ار  هروس 
لوا لوزن  نایم  لاس  کی  دش و  لزان  هروس  نیا  رخآ  هک  نیا  ات  لوغشم  زامن  ۀماقا  هب  دندوب و  رادیب  ناضمر ، هام  لثم  اهبـش  نینمؤم ،

هدش و خسن  بش  زامن  بوجو  هک  نیا  رد  مالـسا  لها  نایم  دیوگ  یم  یلع  نب  دمحا  رکب ، وبا  ..تسا  هدوب  هلـصاف  هروس  نیا  رخآ  و 
« ..تسین یفالتخا  هدش  هداد  رارق  بحتسم 

نانمؤم رب  ربمغیپ و  رب  ادخ  تسا  هتفگ  نسح   » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  ..َْلیَّللا » ُِمق   » ۀـیآ لیذ  رد  نایبّتلا  باتک  رد  هفئاطلا  خـیش 
رب فیفخت  يارب  دعب  درک  مرو  ناشیاهمدق  ات  دـندرک  هماقا  ناشیا  دـننک  زامن  ۀـماقا  اربش  زا  رتدایز  ثلث و  کی  هک  دوب  هتخاس  ضرف 

نینچ ینعم  و  هسأر » دیز  برض   » ریظن دشاب  یم  لدب  لیللا »  » ۀملک زا  هفصن »  » ۀملک تسا  هتفگ  جاّجز  ..دش و  خسن  مکح  نیا  ناشیا 
نبا دوـش  بجاو  هناـگجنپ  ياـهزامن  هک  دوـب  نآ  زا  شیپ  مکح  نیا  ازفیب و  نآ  رب  اـی  نک  مک  مین  زا  اـی  زیخرب  اربـش  زا  یمین  تـسا 
ریبج نب  دیعـس  هدش و  هلـصاف  لاس  کی  هدش  مکح  فیفخت  هب  هک  نآ  رخآ  نایم  هروس و  لوا  نایم  دنا  هتفگ  هداتق  نسح و  سابع و 

«1 « » ..تسا هدش  هلصاف  هروس  رخآ  لوا و  لوزن  نایم  لاس  هد  تسا  هتفگ 

هعمج زامن 

ار ترجه  زا  لوا  لاس  رگید  یخرب  تثعب و  زا  مهدزاود  لاس  یخرب  دـشاب  یم  فلتخم  لاوقا  زین  هعمج  زامن  بوجو  ناـمز  ةراـب  رد 
.دنا هتسناد  مکح  نیا  رودص  نامز 

______________________________

هیآ رخآ  لوا و  تسا  هتفگ  یسوط  خیش  (- 1)
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.دوش خسن  ات  هدوبن  یبوجو  سپ  دناسر  یم  ار  بابحتسا  ود  ره 

84 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب ص )  ) ربمغیپ دورو  تیفیک  نایب  یط  رد  باتک  نآ  رد  وا  هچ  دشاب  یم  حیرص  مود  لوق  رد  بهّذلا » جورم   » رد يدوعـسم  ترابع 
دیـشک و یم  ار  وا  هقان  راهم  دناوخ و  یم  شیوخ  هناخ  هب  ار  ترـضح  نآ  هنیدم  مدرم  زا  سک  ره  تسا  هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  هنیدم 

لّوا تناک  هعمجلا و  مهیف  یّلـصف  ملاس  ینب  یف  هالّـصلا  هتکردا  یّتح   » تسا هتفگ  نینچ  هرومأم » اّهناف  اهنع  اّولخ  : » دومرف یم  ربمغیپ 
نم هعم  ناک  نمب  عّمج  ملاس  ینب  دجسم  یتا  املف   » تسا هتفگ  عامـسالا  عاتما  باتک  رد  زین  « 1  » يزیرقم مالسالا » یف  تیّلص  هعمج 

لوقنم ترابع  هچ  رگ  مالسالا » یف  مّلس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  اهماقا  هعمج  لّوا  یه  نیعبرا و  اوناک  لیق  هئام و  كاذ  ذا  مه  نیملـسملا و 
لوا مکح  نیا  ینعی  هدـش  هدـناوخ  هنیدـم  رد  راـب  نیتـسخن  مالـسا  رد  هعمج  زاـمن  هک  تسا  نیا  رد  حیرـص  يزیرقم  يدوعـسم و  زا 

هدرازگ هنیدم  رد  هعمج  زامن  ترجه  زا  شیپ  هک  دوش  یم  هدافتسا  نانچ  هریـس  بتک  زا  یخرب  زا  نکیل  هدش  ءارجا  رداص و  ترجه 
.تسا هدش  یم 

: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  هنیدملاب » تمیقا  هعمج  لّوا   » ناونع ریز  رد  ماشه  نبا  هلمج  زا 

دبع هک  هدرک  ثیدـح  کـلام  نب  بعک  نب  نمحرلا  دـبع  زا  وا  و  هماـما ، وبا  دوـخ ، ردـپ  زا  هماـما و  یبا  نب  دـمحم  زا  قاحـسا  نبا  »
دینش یم  ناذا  يادص  تقو  ره  مدرب  یم  هعمج  زامن  يارب  ار  وا  نم  دوب و  هدش  روک  مردپ  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  نمحرلا 

______________________________

یتافیلات يرصم  یکبلعب  رداقلا  دبع  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا ، یقت  (- 1)
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تـسا هلمج  نآ  زا  و  عاتملا » هدـفحلا و  لاومالا و  ءابنالا و  نم  لوسّرلل  امب  عامـسالا  عاتما   » باتک تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هتـشاد  دایز 
رد هید - هراح - نیا   ) هدوب هزراقم ، ةراح ، زا  هک  نیا  تبسانم  هب  .رـصم  خیرات  رد  راثآلا » ططخلا و  رکذب  رابتعالا  ظعاوملا و   » باتک

.تسا هتفای  تافو  يرمق  يرجه  ( 845  ) جنپ لهچ و  دصتشه و  لاس  رد  تسا  هدیدرگ  روهشم  يزیرقم  هب  هدوب ) کبلعب 

85 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنیدآ مایا  زا  یکی  رد  ات  مسرپب  يو  زا  ار  بلطم  نیا  ببس  هک  مدیشیدنا  دوخ  اب  نم  داتـسرف  یم  دورد  تمحر و  هرارز  نب  دعـسا  رب 
نم لّوا  ناک  ّینب  يا   » تفگ مدیـسرپ  ببـس  وا  زا  داتـسرف  دورد  تمحر و  دعـسا  رب  لومعم  بسحب  مردپ  دش  دنلب  ناذا  يادـص  هک 

« .تشاد یمن  زواجت  سک  لهچ  زا  ماگنه  نآ  رد  مالسا  لها  ددع   » تفگ سپ  هنیدملاب » انب  عّمج 

سک ( 73  ) هس داتفه و  هیناث  ۀـبقع  رد  و  ( 12  ) هدزاود دنا  هدوب  هکم  رد  یلوا  ۀبقع  رد  هک  هنیدـم  نیملـسم  ددـع  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
یمن زواجت  سک  لهچ  زا  هنیدـم  رد  مالـسا  لـها  کـلام  نب  بعک  ۀـتفگ  هب  هک  ناـمز ، نآ  هک  دوش  یم  هتـسناد  یبوخ  هب  دـنا  هدوب 

یم مولعم  سپ  هتفای  تافو  ترجه  زا  لوا  لاس  رد  دعـسا  هوالعب  ترجه  هب  دسر  هچ  ات  هدوب  مدـقم  مود  ۀـبقع  رب  متح  روطب  هتـشاد ،
.تسا هدش  یم  هدرازگ  هعمج  زامن  ترجه  زا  شیپ  هک  ددرگ 

نآ دش  ضرف  نیـشیپ  زامن  ياج  هب  هعمج  زامن  نوچ  هک  تسیورم   » تسا هتـشون  نینچ  تثعب  مهدزاود  لاس  عیاقو  لیذ  رد  یکتـشد 
ّللا

�
ه یضر  هرارز  نب  دعسا  دنرازگب  هعمج  زامن  ات  دومرف  مالعا  ار  هنیدم  لها  ترضح 
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«. درازگ ریمع  نب  بعصم  یتیاورب  درازگ و  هعمج  زامن  هنیدم  ناناملسم  اب  هنع 

امرف فیرـشت  هنیدم  هب  ملاع  دیـس  هک  نآ  زا  شیپ  دنیوگ  و   » تسا هتـشون  بابحالا ) هضور   ) باتک نامه  زا  رگید  یعـضوم  رد  ومه 
«. دومن یم  تاعامج  هعمج و  تماقا  درک و  یم  شیوخ  باحصا  تماما  اجنآ  رد  هرارز  نب  دعسا  دوش 

هنیدم رهشب  ات  تفر  نوریب  ابق  زا  هک  دوب  هعمج  زور  رورس  نآ   » تسا هدروآ  نینچ  ترجه  لوا  لاس  عئاقو  حرش  یط  رد  یکتشد  زاب 
تیاغ رد  ۀبطخ  انونار  يداو  نطب  رد  دمآ  رد  هعمج  زامن  تقو  دیـسر  فوع  نب  ملاس  ینب  هب  نوچ  تفر  یم  راوس  رتش  رب  دور و  رد 

هبطخ و لوا  نآ  درازگب و  هعمج  زاـمن  دومن و  ضیرحت  ییوکین  يراـکزیهرپ و  يوـقت و  رب  ار  مدرم  دـناوخب و  تغـالب  تحاـصف و 
« درازگ دناوخ و  ترضح  هک  دوب  هعمج 

86 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يزیرقم يدوعسم و  زا  هچ  نآ  اب  تسا  نآ  رد  رهاظ  یخرب  حیرـص و  ترجه  رب  هعمج  ۀماقا  مدقت  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  تارابع  نیا 
يدوعسم ۀتفگ  زین  یکتـشد  زا  لوقنم  ترابع  نیرخآ  رهاظ  دراد و  تافانم  هدش  هماقا  ترجه  لوا  لاس  رد  هعمج  نیلوا  هک  دش  لقن 

يا هعمج  لوا  هبطخ و  لوا  هک  ینعم  نیدب  دـشاب  هراشا  یفاضا  ّتیلوا  هب  ترابع  نیا  هک  دور  یم  لامتحا  هچ  رگ  دـنک  یم  دـییأت  ار 
نیا « 1  » قـالطا روـطب  هدـش  هدـناوخ  هعمج  هبطخ و  لوا  هن  هدوـب  زاـمن  نآ  هدرازگ  هدـناوخ و  هنیدـم ، صوـصخ  رد  ترـضح ، هک ،

زا هنیدم  هب  دورو  ماگنه  ترـضح   » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  هک  نیا  زا  سپ  ماشه  نبا  ترابع  هب  هجوت  زا  دـبای  یم  توق  لامتحا 
زور
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هنیدـم رهـش  يوسب  هعمج  زور  دومن و  سیـسأت  ناـشیا  يارب  يدجـسم  تدـم  نیا  رد  درک و  فقوت  ءاـبق  رد  هعمج  زور  اـت  هبنـشود 
« هنیدـملاب اهاّلـص  هعمج  لّوا  تناکف   » تسا هتفگ  نینچ  درازگب ، دوخ  نارای  اب  انونار »  » يداو نطب  رد  ار  هعمج  زاـمن  دـش و  راپـسهر 

: دنک یم  تیوقت  ار  لامتحا  نیمه  هدروآ  هنیمز  نیا  رد  زین  یسلجم  هچ  نآ 

زور ءابق  زا  ص )  ) ربمغیپ جورخ   » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هداد  حرش  هنیدم  هب  ار  ربمغیپ  دورو  یگنوگچ  هک  راحب  زا  یعضوم  رد 
دیباوخ ورف  اجنآ  رد  هقان  دندوب  هتخاس  يدجسم  ص )  ) ربمغیپ مودق  زا  شیپ  ناشیا  ..دیسر  ملاس  ینب  ۀلیبق  هب  رهظ  ماگنه  .دوب  هعمج 

نیا هدش  هدناوخ  نآ  رد  هبطخ  هک  يدجـسم  لوا  دناوخب و  هبطخ  درازگب و  ناشیا  اب  زامن  دـمآ و  دورف  ناشیا  دجـسمب  ص )  ) ربمغیپ
نیدـب هراـب  نیا  رد  هدروآ و  ناـیم  هب  نخـس  هلبق  لـیوحت  ربمغیپ و  هب  عجار  هک   ) تمـسق نیمه  ۀـلابند  رد  مه  و  تسا » هدوب  دجـسم 

دوهی .درازگ  یم  زاـمن  سدـقملا  تیب  يوسب  ترجه  متفه  هاـم  اـت  مه  هکم و  تماـقا  تدـم  ماـمت  رد  ص )  ) ربمغیپ هتفگ : نومـضم 
لئام هبعک  هب  هک  ار  هلبق  لیوحت  ص )  ) ربمغیپ .دندرک  یم  شنزرس  ار  نیملسم 

______________________________

ۀماقا هکم  لاوحا  عاضوا و  نکیل  تسا  هدوب  هدش  غالبا  هنیدم  نیملسم  هب  هعمج  زامن  هک  نیا  نآ  دور و  یم  زین  رگید  یلامتحا  (- 1)
تما هک  نیا  اب  هدرازگ  هنیدـم  رد  ربمغیپ  ار  هعمج  زامن  نیتسخن  هدـش و  یمن  هماـقا  هکم  رد  تهج  نیا  زا  هداد و  یمن  هزاـجا  ار  نآ 

.دنا هتشاد  یم  اپب  ار  هعمج  هنیدم  رد  ترضح  نآ  زا  شیپ 

87 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تفر و نوریب  یبش  مین  دیدرگ 
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: تسا هتشون  نینچ  تشاد ) یم  راظتنا  هراب  نیا  رد  ار  يادخ  نامرف  درک و  یم  هراظن  نامسآ  قافآ  هب 

« ..هنیدملاب تناک  هعمج  لّوا  هیف  عّمج  يّذلا  ملاس  ینب  دجسم  یلإ  مویلا  کلذ  یف  جرخ  «و 

لیذ رد  یـسلجم ، لقنب  انب  یـسربط ، خیـش  هک  تسا  يزیچ  روبزم  لامتحا  تیوقت  دییأت و  رد  یـسلجم  ماشه و  نبا  ۀتفگ  زا  رتحیرص 
دراو اج  نآ  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  زا  شیپ  هنیدم  لها  هک  هتفگ  نیریـس  نبا   » تسا نینچ  نآ  ۀمجرت  ۀـصالخ  هدروآ و  هعمج  ۀـیآ 
زور نآ  رد  هک  هتفه  رد  تسا  يزور  ار  دوهی  دنتفگ  راصنا  هعمج  هروس  لوزن  زا  شیپ  هک  هدش  هتفگ  دـنا و  هدرک  هعمج  ۀـماقا  دوش 

عامتجا يارب  هتفه  رد  ار  يزور  زین  ام  تسا  بوخ  سپ  دـنراد  نیعم  يزور  هتفه  رد  دوخ  عامتجا  يارب  يراـصن  .دـننک  یم  عاـمتجا 
یم ار  يراصن  هبنـشکی  زور  ار و  نایدوهی  هبنـش  زور  دنا  هتفگ  ای  .میزادرپب  ادـخ  رکـش  رکذـب و  زور  نآ  رد  مینک و  نیعم  باختنا و 
زور نآ  رد  ناشیا  اب  يو  دندش  عمج  هرارز  نب  دعـسا  ۀـناخ  هب  راصنا  هاگ  نآ  دـشاب  هبورع »  » ام عامتجا  زور  تسا  بوخ  سپ  دـشاب 

يارب دنفسوگ  کی  دعـسا  و  دنداهن ، نآ  رب  هعمج »  » مان هبورع »  » ياج هب  دندینادرگرب و  ار  زور  نآ  مان  زور  نآ  زا  سپ  درازگب  زامن 
ا�ذِإ ار  هیآ  نیا  ادخ  سپ  درک  تیافک  ار  ناشیا  بش  زور و  دنفـسوگ  کی  نامه  دوب  مک  نانآ  ةدع  نوچ  تشکب و  اهنآ  ماش  راهن و 

اب ار  نآ  ربمغیپ  هک  يا  هعمج  نیتسخن  ةراـب  رد  نکیل  دـش  هماـقا  مالـسا  رد  هک  دوب  هعمج  نیتسخن  نیا  دومرف و  لزاـن  ِهـا�لَّصِلل  َيِدُون 
هتفگ نینچ  هدومرف  هماقا  باحصا 
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، ءابق رد  رهظ ، ماگنه  لوالا ، عیبر  مهدزاود  هبنـشود  زور  رد  فوع ، نب  ورمع  ینب  رب  درک و  ترجه  هنیدم  هب  ربمغیپ  نوچ  هک  هدـش 
زور رد  نآ  زا  سپ  درک  سیـسأت  ار  ناشیا  دجـسم  دنامب و  اجنآ  رد  ار  هبنـشجنپ  هبنـش و  راهچ  هبنـش و  هس  هبنـشود و  زور  دش  دراو 
یم ناشیا  زا  هک  يداو ، نطب  رد  فوع ، نب  ملاس  ینب  نایم  رد  ار  هعمج  زامن  دـیدرگ و  جراـخ  ناـشیا  ناـیم  زا  هنیدـم  دـصقب  هعمج 

يدجسم اجنآ  رد  زور  نآ  رد  و  دوب ،

88 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هبطخ سپ  « 1  » درک هماـقا  مالـسا  رد  ار  نآ  ص )  ) ربـمغیپ هک  دوـب  هعمج  نیتـسخن  نیا  درک و  هماـقا  كاردا و  دـندوب ، هدرک  ذاـختا 
« ..درک ءاشنا  ار  نآ  هنیدم  رد  هک  دوب  هبطخ  نیتسخن  نیا  دناوخ و 

، ار رگید  یمکح  دیدرگ  دای  یمالـسا  ماکحا  رد  هک  هرقف  دـنچ  نیمه  زا  شیب  ثیداحا  رابخا و  نایوار  مه  خـیراوت و  ریـس و  بابرا 
ار نآ  نامز  هنیدم و  ار  ماکحا  رئاس  عضو  ناکم  هکلب  دشاب ، هدش  عیرشت  عضو و  ترجه  زا  لبق  هک  دنا  هدرکن  ناونع  حیرـص ، روطب 

رظنب نانچ  دیجم  نآرق  دوخ  رد  هعلاطم  اب  هکلب  ترجه و  زا  شیپ  مالسا  خیرات  تایئزج  رد  لمأت  اب  نکیل  دنا  هتـسناد  ترجه  زا  دعب 
دنا هدرک  تلفغ  اه  نآ  هب  حیرصت  زا  ریـس  خیراوت و  بابرا  هک  هدش  عضو  عیرـشت و  زین  رگید  یماکحا  ترجه  زا  شیپ  هک  دیآ  یم 

.هعوضوم ماکحا  ءاصقتسا  هب  هن  هدوب  یم  خیرات  لقنب  ناشیا  رظن  هچ  دنشاب  روذعم  تلفغ  حیرصت و  مدع  نیا  رد  دیاش  و 

هتسیاش و دنک  یم  تلالد  ترجه  زا  شیپ  رگید  یماکحا  عیرشت  عضو و  رب  هک  يدراوم  لاح  رهب 
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: تسا رارق  نیدب  تسرهف  روطب  دراوم  نآ  .ددرگ  يروآدای  باتک  نیا  رد  هک  تسا  اج  هب 

لیبق زا  هدـش  دای  زامن ، زا  ریغ  یماکحا  هدرک  فیـصوت  فیرعت و  مالـسا  نید  زا  یـشاجن  يارب  رفعج  هک  اجنآ  هشبح ، ۀیـضق  رد  - 1
تمرح رادرم و  ندروخ  تمرح  ابر و  تمرح  انز و  تمرح  محر و  ۀلـص  بوجو  و  هزور ) بوجو  یتح  و   ) ناـسحا لدـع و  بوجو 

.دش لقن  شیپ  نیا  زا  هک  اهنیا  ریغ  قحان و  هب  يزیرنوخ  تمرح  نوخ و  ندروخ 

مان یمالـسا  ماکحا  زا  رگید  یخرب  تعیب  ماـگنه  رد  هتـسویپ  عوقوب  هکم  رد  تثعب  مهدزاود  لاـس  رد  هک  یلوا ، ۀـبقع  ۀیـضق  رد  - 2
«. 2  » تسا هدش  هدرب 

______________________________

.میدرک دای  هداد و  لامتحا  عوضوم  نیاب  عجار  شیپ  ۀحفص  یقرواپ  رد  هک  ار  يزیچ  دنک  یم  دییأت  هتفگ  نیا  زا  تمسق  نیا  (- 1)

رد هیضق  نیا  و  تسا ) هدوب  ناشیا  زا  یکی  هرارز  نب  دعسا   ) دنا هدوب  نت  شش  هدمآ  رد  مالسا  هب  هک  راصنا  زا  یناسک  نیتسخن  (- 2)
هناخ ۀمه  رد  هتفای و  عویش  مالسا  نید  مان  و  ص )  ) ربمغیپ مان  هنیدم  رد  هتشگرب  هنیدم  هب  صاخشا  نیا  نوچ  هدش  عقاو  مهدزای  لاس 

.تسا هدمآ  نایم  هب  وگتفگ  مهم  عوضوم  هزات و  زیچ  نیا  نماریپ  رد  اه 

هدش راپسهر  هکم  هب  هرارز  نب  دعسا  اب  نآ  ناونعب  جح و  مسوم  رد  ربمغیپ  اب  تعیب  يارب  سک  هدزاود  مهدزاود ) لاس   ) دعب لاس  رد 
نیلوا و  هبقع »  » لحم رد  هک  نیا  ظاحلب  تاـقالم  نیا  .دـنا  هدرک  تعیب  ءاـسن » تعیب   » ناونعب تاـقالم و  ربمغیپ  اـب  هبقع ، لـحم ، رد  و 

.هدش هدیمان  یلوا » ۀبقع   » هب هدوب  تعیب 

(72  ) ود داتفه و  ای  ( 70  ) داتفه مه  دعب ) لاس   ) مهدزیس لاس  رد 
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زا شیپ  هام  هس  ابیرقت   ) هجحلا يذ  هام  زا  قیرـشت  یلاـیل  رد  هدـش و  راپـسهر  هکم  هب  تعیب  يارب  هنیدـم  زا  نز  نت  ( 2  ) ود درم و  نـت 
.تسا هتفای  راهتشا  هیناث » ۀبقع   » مان هب  نود  تعیب  عامتجا و  نیا  دنا  هدرک  تعیب  ص )  ) ربمغیپ اب  هبقع  لحم  رد  ترجه )

89 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدرک لقن  تماص  نب  هدابع  زا  یحبانص  هلیسع  نب  نمحرلا  دبع  زا  ینری  ّللا 
�

ه دبع  نب  دثرم  یبا  زا  بیبح  یبا  نب  دیزی  زا  قاحـسا  نبا 
مالسا رد  زونه  نوچ  مدوب و  دنتفای  روضح  یلوا  ۀبقع  رد  هک  سک  هدزاود  هلمج  زا  نم   » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هدابع  هک  تسا 

، میناد کیرـش  یب  ار  يادـخ  هک  نیا  رب  ینبم  میدرک  تعیب  ءاـسن » تعیب   » ناونعب ص )  ) ربـمغیپ اـب  دوب  هدـشن  ضرف  داـهج  گـنج و 
« ..مییامنن نایصع  یچیپ و  رس  فورعم  يرما  چیه  رد  مینزن و  ءارتفا  ناتهب و  میشکن ، ار  دوخ  دالوا  مینکن ، انز  تقرس و 

هب ناتهب ) ءارتفا و  تمرح  دـالوا و  لـتق  تمرح  اـنز و  تمرح  تقرـس و  تمرح   ) یهقف مهم  مکح  راـهچ  دوش  یم  هدـهاشم  هکناـنچ 
تقرـس و دح  مکح  نکیل  هدـش  غالبا  مه  بیوصت و  ءاضما و  ای  عیرـشت و  ترجه  زا  لبق  ماکحا  نیا  سپ  .تسا  هدـش  دای  تحارص 
هک راب  نیتسخن  دش  دـهاوخ  هتفگ  هکنانچ  هدوب و  هدـیدرگن  مه  غالبا  عیرـشت و  رهاظ  بسحب  هدـشن و  ءارجا  هکم  رد  نیقی  روطب  انز 

.تسا هدوب  ترجه  زا  مراهچ  میس و  لاس  دودح  رد  هدش  ءارجا  هتفر و  راکب  انز  تقرس و  دح 

زا لبق  هام  هس  ابیرقت   ) تثعب زا  مهدزیس  لاس  رد  هک  هیناث » ۀبقع   » ۀیضق رد  - 3

(، یباهش  ) هقف راودا 
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90 ص : ج 1 ،

هدوب نز  نت  ( 2  ) ود درم و  نت  ( 73  ) هس داتفه و  ای  داتفه  راصنا  زا  هبقع  نیا  تعیب  رد  ناگدننک  تکرـش  ةدع  هدش و  عقاو  ترجه )
تـسا یمالـسا  یهقف و  ماکحا  زا  زین  رافک  اب  گنج  برح و  مکح  سپ  هدش  هدناوخ  برح » تعیب   » مان هب  هتفای  ماجنا  هک  یتعیب  دنا 

.تسا هتفای  هقباس  يدح  ات  هکم  رد  هک 

رد ور  نیا  زا  دوب  هداد  ربمغیپ  هب  رافک  اب  لاتق  روتـسد  نذا و  دنوادخ  نوچ   » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  هک  نیا  زا  سپ  قاحـسا  نبا 
هب دومرف » تعیب  رمحا  دوسا و  برح  رب  تشاد و  ررقم  هدوـب  ءاـسن  تعیب  هک  تسخن  ۀـبقع  طورـش  رب  هوـالع  ار  یطورـش  مود  ۀـبقع 

یلع ءاسنلا  هعیب  یلع  یلوالا  هبقعلا  یف  ّللا 
�

ه لوسر  عم  اـنعیاب   » تسا هتفگ  يو  هک  هدرک  لـقن  نینچ  تماـص  نب  هداـبع  زا  دوخ  دانـسا 
فاخن اّنک و ال  امنیأ  قحلاب  لوقن  نا  هلها و  رمالا  عزانن  نا ال  انیلع و  هرثا  انهرکم و  انطشنم و  انرـسی و  انرـسع و  یف  هعاطلا  عمـسلا و 

«. برحلا یلع  ص )  ) هعم هیناثلا  هبقعلا  یف  انعیاب  اّنکل  .مئال  همول  ّللا 
�

ه یف 

ات دندناسر  یم  رازآ  ار  باحـصا  نانآ  دوبن  رومأم  ناکرـشم  اب  ۀلتاقم  هب  ص )  ) ربمغیپ نوچ   » تسا هتفگ  دافم  نیدب  قاحـسا  نبا  زاب 
ۀتفگ هب  انب  هدـش  لزان  محازم ، ناکرـشم  ءامد  لـالحا  لاـتق و  نذا  عوضوم  رد  هک  هیآ  نیتسخن  دـش  هداد  يوب  لاـتق  روتـسد  هک  نیا 

ْنِم اوُـجِرْخُأ  َنیِذَّلا  .ٌریِدََـقل  ْمِهِرْـصَن  �یلَع  ّللا 
�

َه َّنِإ  اوُِـملُظ َو  ْمُهَّنَأـِب  َنُوَلتـا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  ۀفیرـش  ۀـیآ  ءاـملع ، زا  رگید  ریبز و  نب  هورع 
َْول ّللا َو 

�
ُه اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِرا�یِد 
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َّنِإ ُهُرُْصنَی  ْنَم  ّللا 
�

ُه َّنَرُْـصنََیل  ًارِیثَک َو  ّللا 
�

ِه ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِجا�سَم  ٌتا�وَلَـص َو  ٌعَِیب َو  ُعِما�وَص َو  ْتَمِّدَُهل  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  ّنلا 
�
َسا ّللا 

�
ِه ُْعفَد  ا�ل 

ِرُومُْألا ُهَِبقا�ع  ِّلل 
�

ِه ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  َها�کَّزلا َو  اَُوتآ  َهـا�لَّصلا َو  اُومـا�قَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ّنَّکَم 
ـ�

ْمُها ْنِإ  َنیِذَّلا  ٌزیِزَع  ٌّيِوََقل  ّللا 
�

َه
لوزن « * 2  » ٌهَْنِتف َنوُکَت  ا�ل  ّتَح 

ی� ْمُهُوِلتا�ق  ۀیآ َو  نآ  زا  دعب  و  « 1»

______________________________

.دشاب یم  یندم  ياه  هروس  زا  هک  جحلا »  » ةروس زا  ات 43  تایآ 40  (- 1)

.تسا یندم  هک  هرقبلا »  » ةروس زا  ۀیآ 189  (- 2)

91 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دندرک تعیب  برح ، ترـصن و  مالـسا و  رب  وا  اـب  راـصنا  زا  هدـع  نآ  دـش و  نوذأـم  هبراـحم  هب  ص )  ) ربـمغیپ نوچ  سپ  تسا  هتفاـی 
زا جورخ  هب  یهلا  رما  رودص  راظتنا  هب  هکم  رد  شدوخ  دومرف و  یم  ضیرحت  راصنا  هب  قوقحل  هنیدـم و  هب  ترجاهم  رب  ار  نیملـسم 

«. دوب یم  فقوتم  ترجاهم  هکم و 

نب یلع  زا  هچ  نآ  دافم  ۀـصالخ  تسا  هدـش  دای  مکح  دـنچ  زاب  میهاربا  نب  یلع  زا  یـسلجم  لقنب  اـنب  زین ، یلوا  ۀـبقع  ۀیـضق  رد  - 4
: تسا رارق  نیدب  هدش  لقن  هراب  نیا  رد  میهاربا 

طباور دـندش  فرـشم  هکم  هب  برع  مساوم  زا  یکی  رد  دـندوب  جرزخ  ۀـلیبق  زا  ود  ره  هک  سیق  دـبع  نب  ناوـکذ  هرارز و  نب  دعـسا  »
هن بش و  هن  هلیبق ، ود  نیا  هک  يروط  هب  دوب  یم  رازراک  گنج و  ناشیا  نایم  رات و  هریت و  تخـس  زارد  يراگزور  زا  جرزخ  سوا و 

هبلغ و هب  گـنج  نیا  هدوـب  ثاـغب »  » زور هتـسویپ  عوـقوب  ناـشیا  ناـیم  هک  یگنج  نیرخآ  دنتـشاد  یمن  رود  هب  دوـخ  زا  حالـس  زور ،
دعسا و .تفای  همتاخ  سوا  يزوریپ 
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مه دوخ  اب  دعاسم و  سوا  اب  کنج  يارب  ار  یناسک  مسوم ، لامعا  نمـض  رد  ات  دندرک  ترفاسم  هکم  هب  بجر  هام  ةرمع  رد  ناوکذ 
.دنزاس دحتم  دنگوس و 

ار وا  تدـعاسم  یهارمه و  راـهظا و  يوـب  ار  دوـخ  دوـصقم  دـیدرگ و  دراو  وا  رب  تشاد  یم  یتـسود  هعیبر  نـب  هـبتع  اـب  هـک  دعـسا 
یمن يراک  چـیه  هب  هک  میراتفرگ  نانچ  دوخ  راکب  مایا  نیا  رد  ام  هوـالعب  تسا  رود  امـش  زا  اـم  رهـش  تفگ : هبتع  .درک  تساوخرد 

؟ تسا هتخاس  راتفرگ  هنوگ  نیدـب  دـیراد  هک  ینمأم  مرح و  رد  ار  امـش  هک  هداد  خر  مهم  يراـک  هچ  دیـسرپ  دعـسا  .میزادرپب  میناوت 
، حیبقت ّبس و  ار  ام  نایادخ  هیفـست ، ار  ام  وا  تسا  ربمغیپ  ادـخ  يوس  زا  دـیوگ  یم  هک  هتـساخرب  ام  نایم  رد  يدرم  داد : خـساپ  هبتع 

داد خساپ  دراد ؟ یتبـسن  هچ  امـش  نایم  رد  دیـسرپ  دعـسا  .دزاس  یم  ناشیرپ  قرفتم و  ار  ام  تعامج  نادرگ و  ور  ام  زا  ار  ام  ناناوج 
فرش رد  ام ، نیرتهب  زا  بلطملا و  دبع  رسپ  ّللا 

�
ه دبع  رسپ 

92 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا رابت  هداوناخ و  رد  ام ، مظعا  و 

يربمغیپ هک  دندینش  یم  عاقنیق  هظیرق و  ینب  ریضن و  ینب  ۀلیبق  زا  نآ  فارطا  هنیدم و  دوهی  زا  جرزخ  سوا و  ۀمه  ناوکذ و  دعـسا و 
هب دینـش  ار  هبتع  نانخـس  دعـسا  هک  یتقو  ور  نیا  زا  درک  دهاوخ  ترجاهم  هنیدم  هب  وا  دـمآ و  دـهاوخ  دـیدپ  هکم  رد  تاقوا  نآ  رد 
اب بلاط  وبا  بعـش  رد  داد  خـساپ  هبتع  تسا ؟ اجک  رد  دیـسرپ  سپ  درک  ریثأت  يو  لد  رد  اـه  هتفگ  نآ  دیـشیدنا و  دوهی  ياـه  هتفگ 

رد زج  دنشاب و  یم  روصحم  مشاه  ینب  دارفا  رگید 
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وا و هب  ندش  کیدزن  زا  نکیل  تسا  هتـسشن  رجح  کیدزن  هدمآ و  نوریب  تسا  مسوم  هک  مایا  نیا  دنیآ و  یمن  نوریب  اجنآ  زا  مسوم 
لاح رد  نم  تفگ : دعـسا  دـبیرف !! یم  شیوخ  نانخـس  اب  ارت  هک  تسا  يرحاس  وا  هچ  نک  رذـح  وا  اب  ندرک  وگتفگ  يو و  ناـنخس 

هب دمآ و  رد  دجـسمب  درک و  نانچ  دعـسا  هنب !! شوگ  رد  هبنپ  تفگ : درک ؟ مدـیاب  هچ  سپ  منک  فاوط  ار  هناخ  هک  مریزگان  هرمع و 
تشذگ رد  اجنآ  زا  دعـسا  دنکفا  يرظن  يو  رب  دوب  هتـسشن  رجح  کیدزن  مشاه  ینب  زا  یهورگ  اب  هک  ص )  ) ربمغیپ تخادرپ  فاوط 

رد هک  مزادرپـن  نآ  قـیقحتب  مونـشب و  هکم  رد  يربـخ  نینچ  نم  هک  دـشاب  یناداـن  هچ  نیا  تفگ : دوـخ  اـب  دز  یم  رود  هک  مود  راـب 
، برع ناـیم  رد  هک  احابـص » معنأ   » نتفگ هب  ار  ربـمغیپ  دروآرب و  شوـگ  زا  هبنپ  سپ  مـهد ؟ ربـخ  نآ  زا  ار  شیوـخ  موـق  تشگزاـب 

هتخومآ امب  تسا ، تشهب  لها  تیحت  هک  رتهب ، نیا  زا  یتیحت  ادخ  تفگ : تشادرب و  رس  ص )  ) ربمغیپ تفگ  تیحت  دوب  یم  لوادتم 
یم توعد  زیچ  هچ  هب  منیبب  وگب  يا !! هدش  اناد  انشآ و  نادب  یکیدزن  نیمه  رد  تفگ  دعسا  دشاب  یم  مکیلع » مالّـسلا   » تیحت نآ  و 

ًاْئیَـش َو ِِهب  اوُکِرُْـشت  ّلَأ 
ـ�

ا  » هب مناوخ  یم  ار  امـش  مه  متـسه و  وا  ربمغیپ  نم  تسا و  هناـگی  ادـخ  هک  نیا  هب  تفگ : ص )  ) ربمغیپ ینک ؟
.َنََطب ا�م  ا�ْهنِم َو  َرَهَظ  ا�م  َشِحا�وَْفلا  اُوبَْرقَت  ا�ل  ّیِإ َو 

.ْمُها� ْمُُکقُزَْرن َو  ُنَْحن  ٍقا�ْلمِإ  ْنِم  ْمُکَدا�لْوَأ  اُوُلتْقَت  ا�ل  ًانا�سْحِإ َو  ِْنیَِدلا�ْولِاب 

93 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ِِهب ْمُکا�ّصَو  ْمُِکل�ذ  ِّقَْحلِاب  ّلِإ 
�
ا ّللا 

�
ُه َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  ا�ل  َو 
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ّلِإ
�
ا ًاـسْفَن  ُفِّلَُکن  ـا�ل  ِطْـسِْقلِاب  َنا�زیِْملا  َلـْیَْکلا َو  اُوفْوَأ  .ُهَّدُـشَأ َو  َُغْلبَی  ّتَح 

ی� ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ّلِإ 
ـ�

ا ِمِیتَْیلا  َلـا�م  اُوبَْرقَت  ـا�ل  َنُولِقْعَت َو  ْمُکَّلََعل 
نیا ندینش  زا  سپ  دعـسا  « 1  » َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاـ�ّصَو  ْمُِکل�ذ  اُوفْوَأ  ّللا 

�
ِه ِدـْهَِعب  �یبُْرق َو  ا�ذ  َناـ�ک  َْول  اُولِدـْعاَف َو  ُْمْتُلق  ا�ذِإ  .ا�هَعْـسُو َو 

هب ار  دوخ  ترفاسم  زا  روظنم  لاح و  حرـش  سپ  نآ  زا  دناوخ و  مالـسا  هب  مه  ار  ناوکذ  دنار و  نابز  رب  نیتداهـش  تاملک ، تایآ و 
ناشیا اب  ار  یـسک  مالـسا  هب  هنیدم  مدرم  غیلبت  توعد و  نآرق و  میلعت  يارب  ص )  ) ربمغیپ هک  درک  تساوخرد  تفگ و  ص )  ) ربمغیپ

.دراد لیسگ  هنیدم  هب 

رگید رب  مرتـحم و  بوبحم و  مالـسا  لوبق  زا  شیپ  دوخ  رداـم  ردـپ و  دزن  سروـن و  یناوـج  هک   ) ار ریمع  نب  بعـصم  ص )  ) ربـمغیپ
دوب ص )  ) ربمغیپ اب  بعش  ۀعقاو  رد  دندناسر و  یم  رازآ  هتشاد و  راوخ  تخس  ار  وا  مالـسا  نتفریذپ  زا  سپ  دوب و  مدقم  ناشنادنزرف 

درم و کی  هلیبق  ره  زا  تفای و  عویـش  ربخ  نیا  دندش  دراو  هنیدم  هب  نوچ  .دور  هنیدم  هب  ناشیا  اب  دومرف  دید ) یم  یتخـس  جـنر و  و 
.دندمآ یم  رد  مالسا  هب  درم  ود 

مهارف وا  درگب  هلیبق  ناناوج  تسشن و  یم  یهاچ  رس  رب  دوب  یم  سوا  ۀلیبق  فارـشا  ءاسؤر و  زا  هک  ذاعم  نب  دعـس  ۀلحم  رد  بعـصم 
توالط توالح و  ۀتفیـش  ار  نانآ  و  دـش ) روهـشم  يرقم »  » مان هب  ور  نیا  زا   ) درک یم  توالت  نآرق  شوخ  زاوآ  هب  وا  دـندمآ و  یم 

.تخاس یم  نآ 

هدمآ و هزات  هک  یشرق  ناوج  نیا  دزن  دومرفب  دوب  موق  فارشا  زا  یکی  هک  ریضح  نب  دیسا  نب  ذاعم  نب  دعس 
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.راد زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  ورب و  دنک  یم  دساف  ار  ام  ناناوج 

يونشب ینیشنب و  تسا  نکمم  ایآ  تفگ : بعصم  درک  یهن  ار  وا  تفر و  اجنادب  دیسا 

______________________________

(. مشش هروس   ) ماعنالا هروس  زا   154 تایآ 152 - ( 1)

94 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

کی بعـصم  تسـشنب ، دیـسا  میهن ؟ ندرگ  ارت  ۀتفگ  ام  داتفا  تدنـسپان  رگا  يریذپ و  هب  ار  نآ  دمآ  تشوخ  يدیدنـسپ و  رگا  سپ 
: داد خساپ  بعـصم  دینک ؟ یم  هچ  دیوش  یم  لخاد  راک  نیاب  یتقو  تفگ  روف  رب  هک  دش  هتخاب  لد  نانچ  يو  دناوخب  نآرق  زا  هروس 
دنکفا و هاچ  هب  تشاد  نت  رب  هک  هماج  نامه  اب  ار  دوخ  دیسا  نیتعکر » یّلـصن  نیتداهّـشلا و  دهـشن  نیرهاط و  نیبوث  سبلن  لستغن و  »

.تشگرب ذاعم  دعس  يوسب  درازگب و  زامن  تعکر  ود  تفگب و  نیتداهش  درشفب و  هماج  دمآ و  نوریب  داد و  وشتسش 

رضاح بعصم  ندید  يارب  يو  دعس  اب  دیـسا  يوگتفگ  زا  سپ  .دیآ  یم  رظنب  نوگرگد  دیـسا  تفگ  دیدب  رود  زا  ار  وا  نوچ  دعـس  »
ةرهچ رد  ار  مالـسا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  بعـصم  .دناوخب  يو  رب  ..ِمیِحَّرلا » ِن�مْحَّرلا  َنِم  ٌلیِْزنَت  مح   » بعـصم تفر و  اجنادب  دـش و 

نیتداهش درک و  لسغ  سپ  دندروآ  وا  يارب  كاپ  ۀماج  ود  ات  داتـسرف  لزنم  هب  دعـس  .میدید  دیآ  رد  نخـس  هب  هک  نیا  زا  شیپ  دعس 
«. ..دروآ اج  هب  زامن  تعکر  ود  تفگ و 

مهم مکح  دنچ  هک  دناسر  یم  زین  دش ، هدروآ  اجنیا  رد  نآ  زا  یتمـسق  دافم  ۀصالخ  هدش و  لقن  میهاربا  نب  یلع  زا  هک  تمـسق  نیا 
: زا تسا  ترابع  ماکحا  نیا  تسا  هدوب  هدش  غالبا  هتفای و  رودص  هنیدم  هب  ترجه  زا  لبق  یمالسا  هقف 
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رد فرصت  تمرح  قحان 5 - هب  سفن  لتق  تمرح  ءاشحف 4 - لمع  تمرح  دالوا 3 - لتق  تمرح  نیدلاو 2 - هب  ناسحا  بوجو  - 1
.دهعب ءافو  بوجو  لدع 8 - بوجو  نازیم 7 - لیک و  هب  ءافو  بوجو  نسحا 6 - هجوب  رگم  ماتیا  لام 

سپ لسغ و  نیتداهش ، ءادا  زا  شیپ  مالسا  سدقم  نیدب  دورو  ماگنه  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  « 1  » دش لقن  هچ  نآ  زا  هوالعب ،
هدوب یم  اهنآ  ءادا  هب  ندش  قفوم  رب  يرازگ  ساپـس  يارب  مود  هفیرـش و  تاملک  ندـنار  نابز  رب  تافیرـشت  يارب  لوا  هک  زامن  نآ  زا 

.تسا هدوب  ص )  ) ربمغیپ یبابحتسا ) ای  یبوجو   ) مکح رما و  دروم  لومعم و 

______________________________

.تسا هدش  دای  دافم  نامهب  بیرق  زین  نآ  ریغ  يربط و  خیرات  رد  و  ( 1)

95 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دای یمالـسا  ماکحا  زا  یخرب  هداد ، خر  ترجه  زا  شیپ  قیقحت  روطب  و  تثعب ، لئاوا  نامه  رد  رهاظ  بسحب  هک  دیلو ، ۀیـضق  رد  - 5
.تسا هدش 

: دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  ود  ره  هصالخ  روطب  دراد  لامتشا  یماکحا  رب  قیرط  ود  رهب  نوچ  هک  هدش  لقن  هنوگ  ودب  هیضق  نیا 

كرش لها  رب  داتسیا و  یمن  زاب  ناکرشم  نایادخ  یئوگبیع  زا  ص )  ) ربمغیپ  » هدش لقن  دافم  نیا  ءایبنالا ، صـصق  زا  راحب ، رد  فلا -
يو تموـکح  هب  دـندرک و  یم  هعجارم  وا  هب  دوـخ  تاـعفارم  رد  مدرم  دوـب و  برع  ماّـکح  زا  هک  هریغم  نب  دـیلو  .دـناوخ  یم  نآرق 

تراجت وا  يارب  ات  دوب  هداد  رانید  رازه  مادک  رهب  شیوخ  ناگدنب  زا  نت  هدب  هک  تشاد  یم  تورث  هزادنا  نآ  هب  دندش و  یم  میلـست 
رادتقا و ياراد  تمظع  تزع و  ظاحل  زا  راطنق و  ياراد  تورث  ظاحل  زا  هک  نآ  هصالخ  دننک و 
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ای تناهک  ای  تسا  رحـس  ایآ  تسیچ  دمحم  نانخـس  دـنتفگ  دـنتفر و  وا  دزن  ناکرـشم  دوب  لهج  وبا  يومع  تبـسن  ظاحل  زا  رابتعا و 
؟ هباطخ

دـش و کیدزن  دوب  هتـسشن  لیعامـسا  رجح  کیدزن  هک  ص )  ) ربمغیپ هب  سپ  مونـشب  ار  وا  مـالک  مدوخ  نم  اـت  دـیراذگب  داد  خـساپ 
هتخیگنارب ار  لسر  ءایبنا و  هک  تسا  ییادـخ  مـالک  هکلب  تسین  رعـش  تفگ : ص )  ) ربمغیپ نک  داـشنا  نم  اـب  شیوخ  رعـش  زا  تفگ :

: تفگ .تسا 

همامی رد  هک  يدرم  هب  ایآ  تفگ : درک و  ءازهتـسا  دینـشب  نمحر »  » ظفل نوچ  ِمیِحَّرلا » ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب   » تفگ ص )  ) ربمغیپ .ناوخب 
ةروس نآ  زا  سپ  .دـشاب  یم  میحر  نمحر و  وا  هک  منک  یم  توعد  ییادـخ  هب  هن ، داد  خـساپ  ینک ؟ یم  توعد  نمحر  مان  هب  تسا 

ار دـیلو  َدوُمَث  ٍدا�ع َو  ِهَقِعا�ص  َْلثِم  ًهَقِعا�ص  ْمُُکتْرَذـْنَأ  ْلُقَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف  هیآ  نیاب  دیـسر  ات  درک  عورـش  ار  تلّـصف ) ةروس   ) هدجـس مح 
.هیضق رخآ  ات  ..دش » هناور  دوخ  ۀناخ  هب  تساخرب و  سپ  داتسیا  تسار  شنت  رب  وم  داتفا و  مادنا  رب  هزرل 

96 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک هدـش  تیاور  هنوگ  نیدـب  همرکم  زا  بویا  زا  دـیز  نب  داّـمح  ثیدـح  رد  و  تسا ..«  هدـش  هدروآ  داـفم  نیا  راـحب  رد  مه  و  ب -
�یبْرُْقلا َو يِذ  ِءا�تیِإ  ِنا�سْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَی  ّللا 

�
َه َّنِإ  تفگ  ربمغیپ  نک  تئارق  نم  رب  تفگ  تفر و  ص )  ) ربمغیپ دزن  هب  دـیلو  تفگ 

دـش هدـناوخ  وا  رب  مود  راب  نوچ  درک  تساوخرد  ار  نآ  ةداـعا  دـیلو  َنوُرَّکَذـَت  ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  ِرَْکنُْملا َو  ِءاـ�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَی 
قذعمل هلفسا  ّنا  رمثمل و  هالعا  ّنا  هوالط و  هوالحل و  هل  ّنا  ّللا 

�
ه و  تفگ :
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هدنهج هخاش  شنییاپ  هدنهد و  هویم  نآ  يالاب  تسا ، ییابیز  تجهب و  ینیریش و  ار  تاملک  نیا  دنگوس  ادخ  هب  رـشب  لوقب  اذه  ام  و 
.تسین رشب  ۀتفگ  نانخس  نیا  و  دشاب ، یم 

وا رب  دـشاب ، یم  هروـس  نآ  زا  ۀـیآ 13  هک  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف  ۀـیآ  رخآ  ات  هدجـس ) مح  « ) تلّـصف  » ةروس هک  لوا  لقنب  اـنب  هیـضق ، نیا  رد 
رد هوالعب  « 1  » َها�کَّزلا َنُوتُْؤی  ا�ل  َنیِذَّلا  .َنیِکِرْـشُْمِلل  ٌلـْیَو  َو  هروس : نآ  زا  ۀیآ 7  رد  تسا و  یکم )  ) زین هروس  نآ  دشاب  هدـش  هدـناوخ 
رد هک  هاکز ، مکح  دوش  یم  مولعم  سپ  هدناوخ  يو  رب  ار  هروس  نیمه  ریمع  نب  بعصم  هک  هدش  لقن  زین  ذاعم  نب  دعس  مالسا  ۀیضق 

.تسا هدوب  هتفای  رودص  ترجه  زا  شیپ  هدش ، هدروآ  یکم  ةروس  نیا 

.تسا هدـش  هتفگ  یغب ) رکنم و  ءاشحف و  تمرح  ناشیوخ ، هب  قافنا  بوجو  ناسحا ، لدـع و  بوجو  ، ) مکح دـنچ  مود  لـقنب  اـنب  و 
رب تئارق  زا  شیپ  هک  دوش  یم  هتـسناد  سپ  دـشاب  یم  یّکم  ياه  هروس  زا  هروس  نیا  و  لـّحنلا »  » ةروس زا  ۀیآ 192  هیآ ، نیا  هوالعب 

، دشاب هدش  لزان  هیضق  نیا  زا  دعب  نآ  تایآ  ۀیقب  مه  رگا  تسا و  هدوب  هتفای  لوزن  دیلو 

______________________________

.هدمآ لمعب  دیدهت  دنهدن  هاکز »  » هک یناسک  هب  تبسن  (- 1)

97 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّللا
�

ِه ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  ۀیآ 93 َو  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدیدرگ  دای  هروس  نآ  رد  رگید  یهقف  مکح  دنچ  و  « 1  » دشاب یم  یّکم » ، » لاح رهب 
َّلِهُأ ا�م  ِریِْزنِْخلا َو  َمَْحل  َمَّدلا َو  َهَْتیَْملا َو  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  ا�مَّنِإ  ۀیآ 116  تسا  هلمج  نآ  زا  ا�هِدیِکَْوت و  َدَْعب  َنا�ْمیَْألا  اوُضُْقنَت  ا�ل  ُْمتْدَها�ع َو  ا�ذِإ 

ٍغا�ب َو َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِِهب  ّللا 
�

ِه ِْریَِغل 
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.ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإَف  ٍدا�ع  ا�ل 

ماکحا و هعلاطم و  تقد  هب  رگا  دـنناوخ  یم  یّکم »  » حالطـصا بسحب  ار  اهنآ  هتفاـی و  لوزن  ترجه  زا  شیپ  هک  ییاـه  هروس  رد  - 6
زا دـعب  ةرود  یط  رد  ار  اـهنآ  زا  یخرب  رودـص  ناـخرؤم ، هک  دوـش  یم  دروـخ  رب  دـنچ  یماـکحا  هب  ددرگ  ءاصقتـسا  اـهنآ  رد  ةدارا 

: دوش یم  هدروآ  ریز  دروم  دنچ  هنومن  يارب  هلمج  زا  دنا  هدرک  دای  ترجه 

َزْجُّرلا .ْرِّهَطَف َو  َکـَبا�ِیث  ْرِّبَکَف َو  َکَّبَر  ْرِذـْنَأَف َو  ُْمق  تاـیآ  « 2  » دـشاب یم  هلزاـن  ةروس  نیتـسخن  یلوق  هب  هک  رثّدـملا »  » ةروس رد  فلا -
َنیِکْسِْملا ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َنیِّلَصُْملا َو  َنِم  ُکَن  َْمل  اُولا�ق  .َرَقَس  ِیف  ْمُکَکَلَس  ا�م  تایآ  ُِرثْکَتْسَت و  ُْننْمَت  ا�ل  ْرُجْهاَف َو 

______________________________

ّللا
�

ِه ِیف  اوُرَجا�ه  َنیِذَّلا  هلوق َو  یه  هیآ  ّالا  هیّکم  یه  لحنلا  هروس   » تسا هتفگ  نینچ  هروس  نیا  زاغآ  رد  نایبت  رد  یـسوط  خیـش  (- 1)
هداتق لاق : و  تسا ) هروس  رخا  ۀـیآ  ود   ) اهرخآ یلإ  ُْمْتبَقا�ع  ْنِإ  هلوق َو  ّالا  هکمب  لّحنلا  تلزن  یبعـشلا : لاق  .هیآلا و  ..اوُِملُظ  ا�م  ِدـَْعب  ْنِم 

دوش یم  هدـید  هکنانچ  ..ّیندـم » اـهرخآ  یّکم و  اـهلّوأ  دـهاجم : لاـق  ّیندـم و  اـهیقاب  یّکم و  ُنوُکَیَف  ْنُک  هلوق  یلإ  هروسلا  لوا  نم 
.تسا یندم  هروس  رخآ  ۀیآ  هس  ود  طقف  یبعش  ۀتفگ  بسحب  تسا و  یکم  هروس  مامت  ..َنیِذَّلا ، ۀیآ َو  زج  خیش  رظن  بسحب 

دـشاب نینچ  رگا  تسا و  هتفای  لوزن  هریغم  نب  دیلو  ةراب  رد  دنا  هتفگ  هک  ًادیِحَو  ُْتقَلَخ  ْنَم  ِینْرَذ َو  تسا  هیآ  دنچ  هروس  نیا  رد  ( 2)
بجومب تسا و  هداهن  نآ  رب  رحـس »  » ماـن ناوارف  ۀـشیدنا  زا  سپ  وا  هدـناوخ و  نآرق  يو  رب  ربمغیپ  هک  هدوب  هعقاو  نآ  زا  سپ  راـچان 

دیدهت تایآ  نیا 
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نیتسخن ار  هروس  نیا  هنوگچ  سپ  هدوب  لـّحنلا  ةروس  زا  اـی  و  تلّـصف »  » ةروس زا  هدـناوخ  وا  رب  ربـمغیپ  هچ  نآ  هک  یتروص  رد  هدـش 
.دنا هدروآ  رامشب  هلزان  ةروس 

98 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنک یم  تلالد  دنچ  یماکحا  رودص  رب  َنیِِضئا�ْخلا  َعَم  ُضوَُخن  ّنُک 
�
ا َو 

تایآ نیا  زا  مه  اًلِیتَْرت و  َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  ِْهیَلَع َو  ْدِز  ْوَأ  اًلِیلَق  ُْهنِم  ْصُْقنا  ِوَأ  ُهَفِْـصن  اًلِیلَق  ّلِإ 
�
ا َْلیَّللا  ُِمق  تایآ  نیا  زا  لـّمّزملا »  » ةروس رد  ب -

َنوُرَخآ ..ِنآْرُْقلا َو  َنِم  َرَّسَیَت  ا�م  اُؤَْرقاَف  «.. 1  » َکَعَم َنیِذَّلا  َنِم  ٌهَِفئا�ط  ُهَُثُلث َو  ُهَفِْـصن َو  ِْلیَّللا َو  ِیَُثُلث  ْنِم  �ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ 
.ددرگ یم  هدافتسا  دنچ  یماکحا  ..ًانَسَح  ًاضْرَق  ّللا 

�
َه اوُضِْرقَأ  َها�کَّزلا َو  اُوتآ  َها�لَّصلا َو  اوُمِیقَأ  ُْهنِم َو  َرَّسَیَت  ا�م  اُؤَْرقاَف  ّللا 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتا�ُقی 

ْمُه َنیِذَّلا  ..ٌموـُْلعَم َو  ٌّقَـح  ْمِِهلا�وـْمَأ  ِیف  َنیِذَّلا  َنوُِـمئا�د َو  ْمِِهتا�لَـص  �یلَع  ْمُـه  َنـیِذَّلا  َنیِّلَـصُْملا  اَّلِإ  ..تاـیآ  جراـعملا »  » ةروـس رد  ج -
َنوُِمئا�ق ْمِِهتا�دا�هَِشب  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُعا�ر َو  ْمِهِدْهَع  ْمِِهتا�نا�مَِأل َو  ْمُه  َنیِذَّلا  ..ْمُُهنا�ْمیَأ َو  ْتَکَلَم  ا�م  ْوَأ  ْمِهِجا�وْزَأ  �یلَع  ّلِإ 

�
ا َنوُِظفا�ح  ْمِهِجوُرُِفل 

.دشاب یم  یهقف  مکح  نیدنچ  رودص  لیلد  َنوُِظفا�ُحی  ْمِِهتا�لَص  �یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 

______________________________

هروس نیا  رخآ  رد  هک  هیآ  نیا  هدوـب و  بجاو  هروـس  نیا  لوا  مکحب  بش  زاـمن  دـنا  هتفگ  یخرب  دـش  هتفگ  شیپ  رد  هکناـنچ  (- 1)
.تسا هدرک  تباث  ار  بابحتسا  خسن و  ار  بوجو  مکح  تسا 

تیاعر و هیآ  رهاظ  هک  نآ  رتهب  و  تسا ..« : هدرک  هدافا  لـقن  نینچ  لاوقا ، لـقن  زا  سپ  هروس  لوا  ياـه  هیآ  لـیذ  رد  هفئاـطلا  خـیش 
( قوف ياه  هیآ   ) هروس رخآ  ياه  هیآ  لیذ  رد  و  ..ضرف » هن  دـشاب  یم  دـکؤم  بحتـسم  هک  دـناسر  یم  تاـیآ  نیا  رهاـظ  دوش  هتفگ 

تسا هدرک  هدافا  نینچ 
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هک میتفگ  ام  هدرک و  تباث  ار  بابحتسا  خسن و  ار  نآ  دنا  هتفگ  یخرب  هدرک  خسن  اربش  زامن  بوجو  مکح  هیآ  نیا  دنا  هتفگ  یخرب  »
نیا ات  تسین  هیآ  نیا  و  رما »  » نآ نایم  یتافانم  سپ  دناسر  یم  ار  بابحتسا  زین  هیآ  نیا  دراد  بابحتسا  رد  روهظ  هروس  لوا  رد  رما » »

« ..دوش هداد  رارق  رما »  » نآ خسان  هیآ 

99 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یّکم ياه  هروس 

اسب لیوطت و  بجوم  دشاب  یم  یهقف  ماکحا  رب  لمتـشم  یکم و  ياه  هروس  رد  هک  یتایآ  زا  ناکی  ناکی  ندروآ  دروم  نیا  رد  نوچ 
ةرامش ور  نیا  زا  دنشابن  عناق  قوف  ياه  هنومن  ندید  هب  قاروا  نیا  ناگدننک  هعلاطم  زا  یناسک  دیاش  مه  یفرط  زا  .ددرگ  رارکت  ۀیام 
نیاـب اـت  مینک  یم  داـی  اـجنیا  رد  ددرگ  داـی  قاروا  نیا  زا  رگید  ییاـج  رد  دـیاب  هک  ار  اـهنآ  لوزن  بیترت  اـهمان و  یّکم و  ياـهروس 

: دوش عمج  يدح  ات  ناگدنناوخ  رظن  نیمأت  نایم  ریرکت و  لیوطت و  زا  زارتحا  نایم  میدقت ،

همجرت و اجنیا  رد  هتـشون  دوخ  خیرات  باتک  رد  « 1  » یبوقعی ار  هچ  نآ  اـم  تسین و  نوصم  فـالتخا  زا  شیب  مک و  زین  عوضوم  نیا 
: تسا هتفگ  نینچ  یبوقعی  .مینک  یم  لقن 

هدرک تیاور  سابع  نبا  زا  حلاص  یبا  زا  یبلک  بئاس  نب  دمحم  ریثک و  نب  دمحم  زا  یفوک  دسا  نب  صفح  نب  دمحم  هک  يروط  هب  »
: تسا رارق  نیدب  اهنآ  لوزن  بیترت  تسا و  هدیدرگ  لزان  هکم  رد  دیجم  نآرق  زا  هروس  ود  داتشه و  دنا 

زا دعب  تسا  هدوب  َقَلَخ  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  هدش  لزان  هک  يزیچ  نیتسخن  »

______________________________

تحایس ترفاسم و  هب  تاقوا  رتشیب  هتشاد و  یم  عیشت  بهذم  هک  یسابع  بتاک  رفعج  نب  بوقعی  یبا  نب  دمحا  ( 1)
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: تسا هتخادرپ  یم  مالسا  دالب  رد 

.تسا هتشگزاب  برغم  دالب  رصمب و  نآ  زا  سپ  هتفر و  ناتسودنه  هب  دعب  هینمرا و  هب  ( 260  ) تصش تسیود و  لاس  رد 

تسیود و لاس  رد  .دراد  راهتـشا  یبوقعی  خیرات  هب  هک  تسنامه  وا  خیرات  باتک  .هدرک  فیلأت  ار  نادلبلا »  » باتک دوخ  تحایـس  رد 
.تسا هتفای  تافو  يرمق  يرجه  ( 284  ) راهچ داتشه و 

100 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

سمّـشلا اذا   » دعب ّتبت »  » دعب باتکلا » هحتاف   » دعب رثّدملا » اهّیأ  ای   » دعب لّمّزملا » اهّیأ  ای   » دعب یحّـضلا » و   » نآ زا  سپ  ملقلا » ن و   » نآ
ّانا  » دعب رصعلا » و   » دعب نمحّرلا »  » دعب حرشن » مل  أ   » دعب رجفلا » و   » دعب یشغی » ذا  لیّللا  و   » دعب یلعالا » کبر  مسا  حّبس   » دعب ترّوک »

دعب مّجنلا » و   » دـعب ّکبر » لعف  فیک  رت  مل  أ   » دـعب نیّدـلاب » بّذـکی  يذـّلا  تیأر  أ   » دـعب رثاکّتلا » مکیهلأ   » دـعب رثوکلا » كانیطعا 
« هعراقلا  » دعب شیرق » فالیإل   » دعب نوتیّزلا » نیّتلا و  و   » دعب جوربلا » تاذ  ءامّـسلا  و   » دعب سمّـشلا » و   » دـعب هانلزنأ » ّانا   » دـعب سبع » »

دعب ّنجلا » « » 1  » ةروس دعب  فارعالا »  » دعب ص »  » دعب ق »  » دعب تالـسرملا » و   » دعب هزمه » ّلکل  لیو   » دـعب همیقلا » مویب  مسقا  ال   » دـعب
سط  » دعب ءارعّـشلا » مسط   » دعب هط »  » هروس دعب  میرم »  » روس دعب  هکئالملا » دمح   » دعب ناقرفلا » لّزن  يّذلا  كرابت   » دعب سی »  » ةروس

« رجح  » ةروس دعب  فسوی »  » ةروس دعب  دوه »  » ةروس دعب  سنوی » ، » ةروس دعب  لیئارـسا » ینب   » ةروس دعب  صـصقلا » سط   » دـعب لمّنلا »
« فرخّزلا  » دعب قسع » مح   » دعب هدجّـسلا » مح   » دعب نمؤملا » مح   » دـعب نامقل »  » ةروس دـعب  تافاّصلا »  » ةروس دـعب  ماعنا »  » ةروس دـعب 

و  » دعب فاقحالا »  » دعب هیثاجلا » مح   » دعب ناخّدلا » مح   » دعب رمّزلا » لیزنت   » دعب أبس » دمح   » دعب
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دعب میهاربا »  » ةروس دعب  احون » انلـسرا  ّانا   » دعب لّحنلا »  » ةروس دعب  فهکلا »  » ةروس دعب  هیـشاغلا » ثیدح  كاتأ  له   » دعب تایراّذـلا »
لأس  » دعب هقاحلا »  » دعب کلملا » هدیب  يذلا  كرابت   » دعب روّطلا » و   » دعب دعّرلا »  » دعب نونمؤملا » حلفا  دق   » دعب مهباسح » ساّنلل  برتقا  »
«. تسا هدوب  توبکنعلا »  » ةروس دعب  موّرلا »  » ةروس دعب  ترطفنا » ءامّسلا  اذا   » دعب اقرغ » تاعزاّنلا  و   » دعب نولءاستی » ّمع   » دعب لئاس »

______________________________

صاـخ و يرظن  ار  یبوقعی  یـضعب  رد  نآ  ندرواـین  دراوم و  یـضعب  رد  هروس »  » ظـفل ندروآ  رد  هک  میهد  یم  لاـمتحا  نوـچ  (- 1)
هتشون هک  ییاه  هروس  هرامش  هدش و  هدروآ  همجرت و  رییغت  نودب  هدروآ  وا  هک  يروط  نامه  تمـسق  نیا  تهج  نیا  زا  هدوب  حیحص 

.تسا هداتفا  ملق  زا  ( 82  ) هدرک لقن  نییعت و  وا  هک  يددع  قبط  رگید  ةروس  هس  ارهاظ  دشاب  یم  هروس  ( 79)

101 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رودـص ترجه  زا  لبق  هک  یهقف ، یماکحا  هب  ندرب  یپ  ظاـحل  زا  هک  نیا  رب  هوـالع  اـهنآ  بیترت  یکم و  ياـه  هروس  ددـع  نتـسناد 
هدئاف زا  یلاخ  زین  دّیقم  قلطم و  ّصاخ و  ّماع و  نامز  رّخأت  مّدقت و  هب  ملع  خوسنم و  خسان و  نتخانـش  ظاحل  زا  تسا  دنمدوس  هتفای ،

.تسین

هتفای و رودص  ترجه  ةرود  رد  ریـس  خیراوت و  زا  دافتـسم  بسحب  هک  ماکحا  زا  یخرب  هک  دـنامن  هتفگن  زین  تمـسق  نیا  ۀـمتاخ ، رد 
ةرود رد  ماکحا  نآ  ددرگ ) یم  حضاو  نشور و  رتهب  یکم  ياه  هروس  هب  هعجارم  زا  دـیدرگ و  لقن  شا  هنومن  و   ) دـش هتفگ  هکنانچ 

ماکحا نیاب  تبسن  دیاب  ریس  خیراوت و  بابرا  نخس  حالـصا  رظن و  حیحـصت  يارب  سپ  نآ  زا  دعب  هن  هدیدرگ  رداص  ترجه  زا  شیپ 
ریز تالامتحا  زا  یکی  اه  هروس  و 
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: داد رارق  رظن  هجوت و  دروم  ار 

ماکحا رودص  ظاحل  زا  ترجه  ةرود  زا  تثعب  ةرود  یقیقحت  کیکفت  هب  نوچ  ناخرؤم  دوش  هتفگ  دـش  هراشا  مه  شیپ  هکنانچ  - 1
قمعت روغ و  زا  رود  یحطـس و  دنا  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هچ  نآ  هدرک و  راتفر  هحماسم  هب  ماکحا  خنـس  نیا  ةراب  رد  دنا  هتـشادن  رظن 

.تسا هدوب 

نبا زا  حلاص  یبا  زا  بئاس  نب  دمحم  ریثک و  نب  دمحم  زا  یبوقعی  تیاورب  هتفگ  نیا  دـنا  هتـشاد  رظن  سابع  نبا  ۀـتفگ  هب  هک  نیا  - 2
نا و  هّکمب ، اهانتبثا  هّکمب  اهلّوأ  لّزن  امف  هروس ، هروس  لّزنی  ال  اقّرفم ، لّزنی  نآرقلا  ناک   » تسا هتفگ  سابع  نبا  هک  تسا  نینچ  سابع 

«. هنیدملاب لزنا  ام  کلذک  و  هنیدملاب ، اهمامت  ناک 

تـسا نیا  دیجم  نآرق  ياه  هروس  زا  یندم »  » و یّکم »  » نایم قرف  رد  لاوقا  زا  یکی  ما  هدرک  لقن  دوخ  ریـسفت  ۀمدقم  رد  هکنانچ  - 3
هاوخ هدـشن ، لزاـن  هنیدـم  رد  هچ  نآ  زا  تسا  تراـبع  هکلب  تسین  هتفاـی  لوزن  ترجه  زا  شیپ  هک  ییاـه  هروس  صوصخ  یّکم  هک 

هک یعقاوم  رد  ترجه  زا  سپ  ای  دشاب  هدش  لزان  هکم  رد  ترجه و  زا  شیپ 

102 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رظن رگا  سپ  حـتف ،) لاـس   ) هتـشاد یم  فیرـشت  هکم  دوخ  رد  اـی  هدوـب ، یم  راپـسهر  هکم  يوـسب  جراـخ و  هنیدـم  زا  ص )  ) ربـمغیپ
.دنک یم  ادیپ  شزاس  یندم  یّکم و  ۀلأسم  رد  لوق  نیا  رایتخا  اب  دشاب  تسرد  ناشیا  لقن  رد  ناخرؤم 

ةروس رد  دـش و  لقن  شیپ  نیا  زا  هک  ..َنُوَلتـا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  ۀفیرـش  ۀـیآ  دروم  نیا  تالکـشم  زا  یکی  دوش  یم  هتفگ  هنومن  باـب  زا 
یّکم تسا  روهشم  هچ  نآ  فالخ  رب  جح  ةروس  مینک  ضرف  رگا  سپ  دشاب  یم  تسا ، عقاو  ّجح ،
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دیاب خساپ  هنوگچ  هتفای  رودـص  ترجه  زا  دـعب  نیقی  هب  کیدزن  نامگ  هب  ناخروم و  ۀـتفگ  هب  هک  یماکحا  رب  نآ  لامتـشا  زا  دـشاب 
هکم رد  لاتق  نذا  هک  خیراوت  ریـس و  بابرا  حیرـصت  اب  دشاب  یندم )  ) تسا قافتا  دروم  هکلب  روهـشم  هکنانچ  هروس  نیا  رگا  و  داد ؟

؟ تفگ دیاب  هچ  هدش  تعیب  کنج  رب  هنیدم  لها  زا  ناگدننک  تعیب  اب  مود  ۀبقع  رد  تهج  نیا  هب  هتفای و  رودص 

نکیل هتفای  لوزن  هکم  رد  رگید  یخرب  هنیدم و  رد  هروس  نیا  تایآ  زا  یخرب  میئوگب  هتفریذپ و  ار  سابع  نبا  ۀـتفگ  زاب  هک  نیا  رگم 
.تسا لمأت  رظن و  لحم  دروم  نیا  صوصخب  تبسن  دنام  دهاوخن  هدیشوپ  شلها  رب  هکنانچ  هتفگ  نیا 

هب هجوت  زا  مه  و  عوضوم ، نیاب  طوبرم  تایآ  لیذ  ردص و  زا  هکنانچ  لاتق ، مکحب  عجار  هک  دوش  هتفگ  تسین  تبسانم  یب  اجنیا  رد 
تدـش و ظاحل  زا  مه  باجیا و  یهن و  ظاحل  زا  مکح  نیا  دوش ، یم  هتـسناد  مالـسا  ردـص  تایـضتقم  فورظ و  لاوحا و  عاـضوا و 

عقاو بسحب  دیاش  هک  هدرک  باجیا  فلتخم ، رهاظب  یلماوع  للع و  ار  لاتق  روتـسد  لاح  رهب  هدرک و  ادیپ  یجرادـم  روتـسد ، فعض 
.دنک تشگزاب  عافد  هب  اهنآ  رتشیب 

هک ددرگ  قیفر  قیفوت  دـیاش  تلحر ) اـت  ترجه  زا  ةرود  رد   ) دـیآ ناـیم  هب  وگتفگ  داـهج  ةراـب  رد  هک  اـجنآ  عوضوم  نیا  هب  تبـسن 
تهج رهب  .دوش  رتلماک  قیقحت ، یسررب و 

103 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

(. موجه هلمح و  ینعمب   ) داهج ناونعب  هن  هدوب  عافد  ناونعب  نامگ  یب  هتفای  رودص  ناونع  نیاب  هّکم  رد  هچ  نآ 

هتسناد ترجه  ةرود  زا  ثحب  زاغآ  رد  هکنانچ  هنیدم  هب  هکم  زا  نیملسم  ترجاهم  مکح 
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.دیآ لمعب  هراشا  نآ  رودصب  اجنیا  رد  دوب  مزال  هدیدرگ و  رداص  هکم  رد  هک  دشاب  یمکح  « 1  » نیرخآ دیاش  دش  دهاوخ 

ءاضتقا روسیم  ءاصقتـسا  هک  هزادـنا  نادـب  هّکم ، رد  اهنآ  رودـص  ةرود  بسحب  یمالـسا  هقفو  ینید  ماـکحا  تیعـضو  حرـش  دوب  نیا 
.تشاد

اب دـیاب  تسا ، نشور  يدـح  ات  اهنآ  يرودـص  تاهج  و  هدـش ، رداص  هنیدـم  رد  هک  یهقف ، ماکحا  ءاصقتـسا  یـسررب و  يارب  نونکا 
.میدرگ راپسهر  هنیدم  هب  یمالسا  نارجاهم  ناوراک 

ماصتعالا هب  لکّوتلا و  ّللا 
�

ه یلع  و 

______________________________

هدـیدرگ رداص  هکم  رد  هک  تسا  هدوب  یمکح  نیتسخن  وا ، ریغ  يربط و  ۀـتفگ  هب  ربمغیپ ، دوخ  رب  زامن  بوجو  مکح  هکناـنچ  (- 1)
هب رارقا  زا  سپ  مالـسا  عئارـش  ماکحا و  زا  هک  ار  يزیچ  نیتسخن   » تسا دافم  نیدـب  كولملا  ممالا و  خـیرات  باتک  رد  يربط  ترابع 

« تسا هدوب  زامن  هتخاس  ضرف  بجاو و  ص )  ) ربمغیپ رب  ادخ  دادنا ، علخ  مه  مانصا و  ناثوا و  زا  تئارب  دیحوت و 

104 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تلحر ات  ترجه  زا  مود  ناونع 

هراشا

ناوریپ رازآ  رب  راّفک  ۀغلابم  رارصا و  .دوب  یم  راّفک  ناکرـشم و  رازآ  دروم  شیب  مک و  توعد  تثعب و  زاغآ  زا  ص )  ) مالـسا ربمغیپ 
هّکم و زا  جورخ  هب  ار  دوـخ  ناراـی  ناوریپ و  راـب  ود  دـش  راـچان  هک  يروـط  هب  دـش  یم  نوزفا  زور  ربـمغیپ  صخـش  یّتـح  مالـسا و 

: دومرف روتسد  هشبح  هب  ترجاهم 

مالسا دندنام  هکم  رد  هک  یناسک  دندش و  جراخ  هّکم  زا  ناهن  رد  نز  راهچ  درم و  هدزای  هک  مجنپ  لاس  زا  بجر  هام  رد  تسخن  راب 
.دنتشاد یم  ناهنپ  ناکرشم  زا  ار  شیوخ 

ناشیا زا  کی  ره  راچان  دنتشگرب و  لاوش  هام  رد  دندوب و  هشبح  رد  ار  ناضمر  نابعش و  هام  هتسد  نیا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


فقوت یکدنا  زا  سپ  نوچ  هک  دوب  دوعـسم  نبا  اهنت  دنام  نوصم  ناکرـشم  رازآ  زا  وا  راوج  رد  درب و  هانپ  هکم  ناگرزب  زا  یـسک  هب 
.دشن هدنهانپ  یسک  هب  درک  تعجارم  هشبح  هب  هّکم  رد 

داتـشه و دنداتفا  راشف  رد  تخـس  نانمؤم  دـیدرگ و  رایـسب  ناکرـشم  رازآ  نوچ  زاب  تثعب  زا  مهدزای  لاس  طساوا  رد  ابیرقت  مود  راب 
زا نوچ  دندوب  یم  هشبح  رد  هنیدـم  هب  ربمغیپ  ترجه  ماگنه  ات  نارجاهم  نیا  دـندرک  ترجاهم  هشبح  يوسب  نز  هدزای  درم و  يدـنا 

دندرم و هّکم  رد  نادرم  نآ  زا  نت  ود  هک  دنتـشگزاب  هکم  هب  نانآ  زا  نز  تشه  درم و  هس  یـس و  دـندش  هاگآ  ترـضح  نآ  ترجه 
دندنکفا نادنز  هب  ناکرشم  ار  ناشیا  زا  سک  تفه 

105 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دندیسر تداهش  تداعس  هب  ردب  گنج  رد  دنتفر و  هنیدم  هب  نت  راهچ  تسیب و  و 

ریزگان زین  مشاه  ینب  و  ص )  ) ربمغیپ دوخ  هک  دیـسر  يدـح  هب  وا  راـبت  ناراـی و  و  ص )  ) ربمغیپ رب  ناکرـشم  رازآ  راـشف و  لاـح  رهب 
ناشیا ناگرزب  زا  نت  لهچ  هک  يا  هماندهع  بجومب  ناکرشم  هچ  دنتشگ ، روصحم  اجنآ  رد  هدرب و  هانپ  اه  هردب  هکم  رهش  زا  یتدم 

، دنهدن نز  نانآ  هب  دننکن ، دتس  داد و  دنیوگن ، نخس  دنروخن ، زیچ  مشاه  ینب  اب  هک  دندش  نخـس  کی  دنگوس و  مه  دندرک  ءاضما 
.دنشکب ار  وا  دننک و  میلست  ناشیا  هب  ار  ص )  ) دمحم هک  نیا  ات  دندرگن  عمج  رضحم  کی  رد  مه  اب  دنریگن و  نز  ناشیا  زا  و 

شیرق تثعب  زا  متشه  لاس  رد   » دنا هدروآ  ار  دافم  نیا  دوخ  بتک  رد  وا  ریغ  و  راحب ) بحاص  لقنب  انب  « ) یقتنملا  » رد ینورزاک 
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یمالسا نارجاهم  یشاجن  دمآ و  رد  مالسا  هب  هزمح  هک  نیا  زا  سپ  اریز  دنزرو  ینمـشد  ربمغیپ  اب  هک  دندش  دنگوس  مه  دهع و  مه 
وا میلست  زا  دنتـساخ و  ياپ  هب  ربمغیپ  تیامح  هب  بلطملا  دبع  ینب - مشاه و  ینب  بلاط و  وبا  درک و  تیامح  تفریذپ و  هشبح  رد  ار 
یب یهلا  رون  نآ  ندناشوپ  رد  ناکرشم  ششوک  تفای و  ذوفن  عویـش و  برع  لئابق  نایم  رد  مالـسا  دندز  زابرـس  شیرق  ناکرـشم  هب 

.داهن لامک  هب  ور  نیبم  رون  نآ  ناکرشم  مشچ  يروک  هب  ..ُهَرُون » َِّمُتی  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا ّللا 

�
ُه َیبْأَی  َو  مکحب ..«  هکلب  دنام  رثا 

ینب اب  هک  دنتـشون  نومـضم  نیدب  دوخ  نایم  ینامیپ  دـندرک و  عامتجا  دنتـشگ  دـیمون  ص )  ) ربمغیپ رب  طلـست  زا  نوچ  شیرق  رافک  »
تخـس يرگمتـس و  هب  نامیپ  نیا  زا  سپ  دنتخیوآ  هبعک  زا  ار  هفیحـص  نیا  دـننکن و  تلماعم  تجوازم و  بلطملا  دـبع  ینب  مشاه و 

.دنداشگ یم  روج  يدعت و  تسد  دنتفای  یم  تسد  هک  مالسا  لها  زا  سک  ره  رب  دنتخادرپ و  يریگ 

رد زا  بلطملا  دبع  ینب  اب  شیرق  دیدرگ  دیدپ  تخـس  یبارطـضا  لزلزت و  .دش و  میظع  ناشیا  نایم  رد  هنتف  دیدش و  نایمالـسا  ءالتبا 
تساخرب و نایم  زا  دوب  یم  یتیاعر  هظحالم و  كدنا  رگا  داتفا و  روش  هب  ناشیا  نایم  رد  رـش  دـندمآ و  رد  يراکافج  تمـصاخم و 

رازآ ءاذیا و 

106 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یگتسب یشیوخ و  امـش  اب  ار  ام  دسرن  لتقب  دوب  ربمغیپ  ناشروظنم  هک  یباص !!»  » نیا ات  دنتفگ  یم  شیرق  رافک  .تسـشن  نآ  ياج  هب 
نارای و ناردارب و  و  ص )  ) ربمغیپ دوخ  ةداز  ردارب  بلاط  وبا   » دوب دهاوخ  هتسویپ  ینمشد  توادع و  هتسسگ و 
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عطق ناشیا  زا  راب  راوخ  دندش و  روصحم  ریزگان  دندوبن  رادرب  تسد  نانآ  رازآ  زا  مه  زاب  شیرق  نوچ  درب  دوخ  بعـش  هب  ار  ناوریپ 
.دیدرگ

نآ ياهب  رب  ناکرـشم  دنک  يرادیرخ  یماعط  دهاوخب  مالـسا  لها  زا  یکی  هاگ  ره  هک  دنک  ادـن  يدانم  ات  داد  نامرف  هریغم  نب  دـیلو  »
رب راک  تشذگب و  ناروصحم  رب  لاونم  نیدب  لاس  هس  .دـنرخب  ار  نآ  دـنناوتن  نیملـسم  هک  دـنربب  الاب  يردـق  هب  ار  تمیق  دـنیازفیب و 

ناشیا لاح  رب  عالطا  زا  رهـش  مدرم  .دیـسر  یم  جراخ  هب  هنـسرگ  ناکدوک  نویـش  هلان و  زاوآ  هک  دـش  گنت  تخـس و  نانچ  ناـشیا 
دنچ هکنانچ  تخاس  نامیـشپ  يا  هزادنا  ات  ار  ناشیا  درک و  ریثأت  ناکرـشم  نیگنـس  ياهلد  رد  شارخ  لد  عاضوا  نیا  دـندوب  ناشیرپ 

.دننک هئربت  هملاظ  ۀعطاق  هفیحص  نآ  زا  ار  دوخ  هک  دندمآرب  ددص  رد  ناشیا  لاجر  زا  نت 

يو باوخ  ياج  راب  نیدنچ  بش  ره  هک  يروط  هب  تشاد  یم  لوذبم  ار  ششوک  ۀجرد  تیاهن  ص )  ) ربمغیپ تسارح  رد  بلاط  وبا  »
«. ..درک یم  ضوع  ار 

وبا هب  هفیحـص  نتـشون  نامیپ و  نتـسب  يروش و  ربخ  نوچ  هک ..«  تسلوقنم  نومـضم  نیا  يرولا » مالعا  ( » باتک زا   ) راـحب رد  مه  و 
رگا هک  درک  دای  دـنگوس  تفر و  بعـش  هب  ناشیا  اب  درک و  عمج  دـندوب  یم  نت  لهچ  ناشیا  نادرم  هک  ار  مشاـه  ینب  دیـسر  بلاـط 
بلاط وبا  دنتفرگ و  راصح  ار  بعـش  سپ  دنک  تساوخ  زاب  تخـس  مشاه  ینب  زا  دسرب  ص )  ) ربمغیپ ندـب  نانمـشد  تسد  زا  يراخ 

هب هک  یناسک  زا  داد  یم  لاقتنا  رگید  ییاج  هب  ییاج  زا  ار  وا  درک و  یم  ینابهگن  ص )  ) ربمغیپ زا  اصخش  دیشک و  یم  ریـشمش  اهبش 
دراو هکم 
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لواپچ ار  وا  لام  شیرق  ناکرشم  اریز  دشورفب  يزیچ  مشاه  ینب  هب  درک  یمن  تأرج  سک  چیه  دندش  یم 

107 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لام رگا  هک  دنداد  یم  ربخ  نیدراو  هب  دنتفر و  یم  هکم  ياههار  رـسب  لیبق  نیا  زا  نت  دنچ  لئاو و  نب  صاع  لهج و  وبا  .دندرک  یم 
هرد زا  مسوم »  » ماگنه ص )  ) ربمغیپ ..دـننکن  دتـس  داد و  مشاه  ینب  اب  دـیاب  دورب  جارات  هب  دـنهاوخن  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  دوخ 

هب ار  تشهب  ادـخ  مناوخب و  امـش  رب  ار  ادـخ  باتک  ات  دـینک  تظفاحم  ارم  تفگ  یم  دز و  یم  رود  برع  لئابق  رب  دـمآ و  یم  نوریب 
.دنیآ نوریب  اجنآ  زا  دنتسناوت  یمن  رگید  مسوم  ات  یمسوم  زا  دندوب و  یم  بعش  رد  « 1  » لاس راهچ  لاونم  نیدب  دهدب  شاداپ  امش 

يذ هام  رد  ّجـح » مسوم   » رگید بجر و  هام  رد  هرمع » مسوم   » یکی هدـش : یم  هماقا  هکم  رد  مسوم »  » ود لاـس  ره  رد  تاـقوا  نآ  رد 
شیپ ناشیا  يارب  یشورف  دیرخ و  رگا  دندمآ و  یم  نوریب  مسوم  ود  نآ  طقف  دندوب  روصحم  هک  یتدم  لالخ  رد  مشاه  ینب  هجحلا 

« ..دندرگ جراخ  هّرد  زا  دناوت  یمن  رگید  مسوم  ات  دوب و  مسوم »  » مایا نامه  رد  دمآ  یم 

ار دمحم   » دنداتـسرف ماغیپ  نینچ  بلاط  وبا  هب  سپ  دنکفا  عمط  هب  ار  ناکرـشم  زا  یخرب  مشاه  ینب  یناگدنز  يراوشد  راک و  یتخس 
ارت میشکب و  ار  وا  ات  نک  میلست  امب 

______________________________

ود  » و لاس » هس   » یلوق و لاس » راهچ   » بعش راصح  تدم  ةراب  رد  لثملا  یف  تسا  دایز  فالتخا  اهلاس  نیا  دیدحت  نییعت و  رد  (- 1)
تافو ةراب  رد  نینچ  مه  .هدش  هتشون  بتک  رد  هک  تسا  رگید  لوق  هس  هام » هدزای  لاس و  ود   » و لاس »
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تثعب زا  سپ  هام  تشه  لاس و  هن  تسا  هتفگ  راحب ) بحاص  لقنب  انب   ) دوخ بقانم  باتک  رد  بوشآرهـش  نبا  هجیدـخ  بلاـط و  وبا 
دبع وبا  .تسا  هتفای  تافو  هجیدخ  بلاط  وبا  توف  زا  سپ  هام  شش  هتـشذگ و  رد  بلاط  وبا  هدوب  بعـش  زا  جورخ  زا  دعب  هام  ود  هک 
هدرک لقن  يوسن  زا  ومه  هتـسناد و  بلاط  وبا  توف  زا  سپ  زور  هس  ار  هجیدـخ  تافو  راحب ) لقنب  « ) هفرعملا  » باتک رد  هدـنم  نب  ّللا 

�
ه

زا دـعب  ربمغیپ  هدـش و  هدـیمان  نزحلا » ماع   » مان هب  لاس  نآ  هتفای و  تافو  دوش  ضرف  تیم  زامن  هک  نآ  زا  شیپ  هکم  رد  هجیدـخ  هک 
هدوب تثعب  زا  مجنپ  لاس  زا  دعب  نبا  هداد و  رما  هشبح  هب  ترجاهم  هب  ار  باحـصا  هدنام و  هکم  رد  هام  هس  هجیدخ  بلاط و  وبا  توف 
تافو مدـقت  رب  هک  ترابع  نیا  یفاک  ۀـضور  زا  یـسلجم  لقنب  اـنب  هجیدـخ  بلاـط و  وبا  توف  رخاـت  مدـقت و  ةراـب  رد  یتح  و  تسا »
تتام هصغب و  هرجهلا  لبق  تتام  هجیدخ  تناک  دق  و   » هدش هدروآ  دـنک  یم  تلالد  روهـشم ) فالخ  رب   ) بلاط وبا  توف  رب  هجیدـخ 

« ..هنسب هجیدخ  توف  دعب  بلاط  وبا 

108 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هبترم کی  ار  ناشیا  داتسرف و  ناشیا  يارب  درک و  ءاشنا  هراب  نآ  رد  ار  دوخ  ۀّیمال  ةدیصق  بلاط  وب  میزاس » اورنامرف  ناطلس و  دوخ  رب 
.تخاس دیمون  دوخ  زا 

: تسا هدیصق  نیا  راعشا  هلمج  زا 

لئاسولا يرعلا و  ّلک  اوعطق  دق  مهیف و  ّدوأل  موقلا  تیأر  اّمل  و 

لطابألا لوقب  ینعی  انیدل و ال  بّذکم  اننبا ال  ّنا  اوملعت  مل  أ 

لمارألل همصع  یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقستسی  ضیبا  و 

فوطی
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لضاوف همعن و  یف  هدنع  مهف  مشاه  لآ  نم  كاّلهلا  هب 

لتاقن هنود و  نعاطن  اّمل  دّمحم و  يزبی  ّللا 
�

ه تیب  متبذک و 

لئالحلا انئانبا و  نع  لهذن  هنود و  عرصن  یّتح  ملسن  و 

لصاوملا بیبحلا  ّبح  هتببحا  دمحأب و  ادجو  تفّلک  دقل  يرمعل 

لهاوکلا يرّذلاب و  هنع  تأراد  هتیمح و  هنود و  یسفنب  تدجو 

لفاحملا نیز  يداع و  نمل  انیش  اهلهأل و  الامج  اینّدلا  یف  لاز  الف 

لح امب  سیل  ّقحلا  هلا  یلاوی  شئاط  ریغ  امزاح  ادیشر  امیلح 

لطاب ریغ  هّقح  ایند  رهظا  هرصنب و  دابعلا  ّبر  هدّیاف 

رثأت و شیب ، مک و  هکم ، لها  ناکرـشم و  ياهلد  رد  و  دروآ ، راشف  یگنت  یتخـس و  دیماجنا ، لوطب  راصح  تدم  دـش  هتفگ  هکنانچ 
هک داد  ربخ  ادخ ، بناج  زا  بلاط ، وبا  هب  ص )  ) ربمغیپ سپ  ددرگ ، ادـیوه  تلاسر  تایآ  زا  یکی  دـش  نآ  ماگنه  .تفای  هار  تمادـن 

نیا نوچ  بلاط  وبا  .تسا  هدرب  نایم  زا  هنایروم  ار  همه  هتـشگ و  دوبان  هفیحـص  تارابع  تاـملک و  ۀـمه  ّللا »
�

ّمه کمـسب   » ۀـملک زج 
راداو میلست  هب  ار  بلاط  وبا  راک ، راشف  هک  دنتشادنپ  نانچ  شیرق  .دمآ  رد  دندوب  هدمآ  عمج  دجـسم  رد  هک  شیرق ، رب  دینـشب  نخس 

.دنتفگ شبیحرت  هتساخ و  اپب  ار  وا  مارتحا  لیلجت و  ور  نیا  زا  هتخاس  راچان  و 

109 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زگ ره  هک  ما ، هداز  ردارب  هچ  نآ  ات  مدمآ  هکلب  دـیدن  ار  نابز  رب  هدرک و  مهوت  امـش  هک  تسنآ  هن  نم  ندـمآ  تلع  تفگ  بلاط  وبا 
هب امـش  نامیپ  دشاب  تسار  وا  ۀـتفگ  رگا  دـیریگ : ربخ  هفیحـص  زا  دـیتسرفب و  نونکا  میوگ  زاب  امـش  هب  هداد  ربخ  نمب  هتفگن ، غورد 

ادخ زا  سپ  هتفر  نایم  زا  دوخ  يدوخ 
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دیهاوخ منک  یم  میلـست  امـش  هب  ار  وا  نم  دـشاب  لطاب  غورد و  وا  نخـس  رگا  دیـشکب و  تسد  محر  عطق  متـس و  روج و  زا  دیـسرتب ،
.دیراذگب شا  هدنز  دیهاوخ  دیشکب و 

« مهللا کمسب   » هملک زج  دندوشگب و  ار  نآ  سپ  دندید  ار  شیوخ  رهم  تحـص  دندوب  هدز  رهم  نآ  رب  نت  لهچ  دندروآ  ار  هفیحص 
.دنتفاین اج  هب  يزیچ  نآ  رد 

دنیوگب ینخس  هک  نآ  یب  هتشگ و  هدنمرش  هدنکفا و  رس  شیرق  .داد  دنپ  زردنا و  درک و  شهوکن  متـس  رازآ و  رب  ار  نانآ  بلاط  وبا 
.دندش هدنکارپ 

: علطم نیاب  ار  دوخ  هیئاب  هدیصق  تشگ و  زاب  هّرد )  ) بعش هب  بلاط  وبا 

بّعشتملا کموی  نم  اصعلا  بعش  بصنم و  لیللا  رخآ  مهل  نم  الا 

: تسا هدیصق  نآ  ۀلمج  زا  .درک  ءاشنا  هعقاو  نیا  ةراب  رد 

بجعی موقلا  بئاغ  ربخی  ام  یتم  هربع  هفیحّصلا  رما  یف  ناک  دق  و 

برعم ّقحلا  قطان  نم  اومقن  ام  مهقوقع و  مهرفک و  اهنم  ّللا 
�

ه یحم 

بذکی قحلاب  سیل  ام  قلتخی  نم  الطاب و  رمالا  نم  اولاق  ام  حبصا  و 

و ص )  ) ربـمغیپ دنتـشاد و  مـالعا  نآ  زا  ار  دوـخ  تئارب  ناـمیپ و  نـالطب  شیرق ، ناـگرزب  فارـشا و  زا  نت  دـنچ  هیـضق  نـیا  زا  سپ 
نزح و هودنا و  راگزور  هتفای و  تافو  هجیدخ  بلاط و  وبا  هک  دیـشکن  یلوط  .دـندمآ  رد  هکم  هب  هتـشگ و  نوریب  بعـش  زا  شنارای 

.داهن ور  ینوزف  هب  جنر  یتخس و 

قداص نامیا  دوب  یم  نیملسم  راک  رد  هک  یجنر  یتخس و  همه  اب  عئاقو  نیا  زا  سپ 

110 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب هکم  طیحم  زا  مالسا  يدوز  هب  هکنانچ  دیدرگ  یم  مالسا  ذوفن  بجوم  رگید  یفرط  زا  قئاقح  یّلجت  یفرط و  زا  ناشیا 
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، مود ۀبقع  تعیب  دعب  نآ  زا  مکی و  ۀبقع  تعیب  تشگرب و  هنیدم  هب  دروآ و  مالسا  هرارز  دعسا  هک  نیا  زا  سپ  درک و  تیارـس  هنیدم 
.دندش هدامآ  رضاح و  ناج  لامب و  نآ  جیورت  يارب  هتفریذپ و  ار  مالسا  هنیدم  ناگرزب  نارس و  زا  يرایسب  تفای  داقعنا 

ناـکاین و هتـشگ و  قّرفتم  ناـشتعامج  دـساف و  ناـشناناوج  عقاو و  ّبس  دروم  ناـشن  ایادـخ   » ناـشیا ۀـتفگ  هب  یفرط  زا  هک  ناکرـشم 
مدرم نآ  نعرفت  هتفای و  یبوکرس  شلام و  ناشیا  يرس  داب  یبلط و  هاج  ةزیرغ  هجیتن  رد  و  هدیدرگ ، یفرعم  شتآ  قحتسم  ناشناردپ 

رد تسا : دیازت  رد  زورب  زور  مالـسا  ربمغیپ و  تفرـشیپ  ترهـش و  هک  دـندید  یم  یفرط  زا  هدـیدرگ و  راد  هحیرج  دنـسپدوخ  نادان 
جراخ هکم  طیحم  زا  وا  توعد  تیص  دنتـشاد ، یم  راختفا  يو  هار  رد  يراکادف  هب  هدرک و  رایتخا  ار  وا  يوریپ  رابتعا  اب  یمدرم  هکم 

زارد نایلاس  هک  سوا  جرزخ و  هلیبق  ود  هدیورگ ، مالـسا  فینح  نیدب  ناشیا  ناوریپ  لئابق و  ءاسؤر  هتـشگ ، ذفان  عئاش و  هنیدم  رد  و 
راتـشک و تشکب و  هرامه  دندرمـش و  یم  لالح  دوخ  رب  ار  رگیدـکی  لام  ناج و  دنتـشاد و  یم  لاغتـشا  مه  اـب  لادـج  گـنج و  هب 
اب هزرابم  يارب  هتشگ و  ربارب  ردارب و  مه  اب  ینامسآ  ظعاوم  دیجم و  نآرق و  ریثأت  زا  نونکا  دنتخادرپ  یم  مهب  تبسن  جارات  لواپچ و 

.دنا هداد  مهب  یگناگی  تسد  مالسا  نافلاخم  ربمغیپ و  نانمشد 

هکلب تخوس  یم  ار  ناشیا  ناـج  تخورفا و  یم  رب  ار  هاوخ  دوخ  رورغم  ناـمدرم  نآ  ۀـنیک  دـسح و  شتآ  اـهنت  هن  ذوفن  طـسب و  نیا 
یبوخ هب  اریز  دوب  یم  زین  هدنیآ  هب  تبسن  ناشیا  ساره  لوه و  بجوم 
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ناشیا نامگ  هب  دیاش  ددرگ و  یم  دایز  مالـسا  لها  رمبغیپ و  تردق  يدوز  هب  دورب  شیپ  لاونم  نیدـب  مالـسا  رگا  هک  دـندوب  هجوتم 
نیملسم هک  دیآ  يزور 

111 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنهنب ناشرانک  رد  دنا  هدید  ناکرشم  زا  هک  ییاهرازآ  اهیراتفر و  دب  يازس  دنیآرب و  باسح  ۀیفصت  ددص  رد 

: دننک هرسکی  ار  راک  هک  تخادنا  لایخ  هب  ار  ناکرشم  هدش  دای  لماوع  للع و 

ناوریپ دنداد ، یم  رازآ  دنتسناوت  یم  هک  يدح  ات  ار  ص )  ) ربمغیپ دوخ  سپ  دنزاس  شوماخ  ار  یهلا  رون  دنناوتب  هک  هلیسو  رهب  ینعی 
نانآ لتقب  تواسق  تیاهن  اب  دنتسناوت  یم  رگا  یتح  دندومن و  یم  راداو  مالسا  كرتب  دندش و  یم  محازم  نوگانوگ  قیرطب  ار  مالسا 

ْذِإ هدـش َو  دای  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  رد  هکنانچ  تبقاع  تشکب ) عیجف  يزرط  اب  لهج  وبا  ار  رـسای  راّمع  ردام  هکنانچ   ) دـندرک یم  مادـقا 
وا دنزادرپب و  یلاگسدب  رکم و  هب  ص )  ) ربمغیپ اب  هک  دنداتفا  لایخ  هب  ..َكوُجِرُْخی  ْوَأ  َكُوُلتْقَی  ْوَأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی 

عامتجا زا  ناکرـشم  تفای و  ماجنا  اجنآ  رد  برح » تعیب   » هک مود  ۀبقع  زا  دعب  لایخ  نیاب  دننک  جارخا  ای  دنـشکب و  ای  دـنراد  زاب  ار 
ناکرشم ندیسر  زا  شیپ  ص )  ) ربمغیپ روتسد  هب  راصنا  دندروآ  يور  هبقع  يوسب  دنتفرگرب و  حالس  دنتفای  عالطا  تعیب  يارب  راصنا 

خـساپ غیت  نابز  اب  ار  ناکرـشم  دنـشکب و  ریـشمش  دنوشن و  قرفتم  دـشاب  روتـسد  رگا  هک  تساوخرد  نیا  خـساپ  رد  دـندش و  قرفتم 
.دادن نذا  هبراحم  هب  ار  نانآ  و  کلذب » رمؤا  مل   » تفگ ربمغیپ  دنیوگ 

نامرف راظتنا  هب  ّللا )
�

ه رما  رظتنا   ) تفگ خساپ  ددرگ  هناور  هنیدم  هب  ناشیا  اب  هک  دندرک  تساوخرد  ص )  ) ربمغیپ زا  هبقع  نامه  رد 
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.مشاب یم  ادخ 

هک تشادرب  کناب  هزمح  دنداتسیا و  هبقع  زارف  رب  هدیـشک  ریـشمش  اب  یلع  هزمح و  دنداهن  ور  هبقع  هب  ءانثتـسا ، نودب  شیرق ، نادرم 
، دوخ ریسفت  رد  يزار ، حوتفلا  وبا  ریبعتب  دنتشگزاب و  ریزگان  شیرق  تشذگ  دهاوخ  ریشمش  مد  زا  درذگب  هبقع  زا  دهاوخب  سک  ره 

« ..دش دنلب  لوسر  راک  هک  دندیسرتب  دندیهوکشب و   » راصنا تعیب  نامیا و  زا 

یکی هک  اسب  هچ  تسا و  هابت  ام  راک  دور  شیپ  هنوگ  نیدب  دمحم  راک  رگا  دنتفگ  دوخ  اب  و 

112 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدناوخ هودّنلا » راد   » مان هب  هک  ار ، يروش  سلجم  سپ  ددرگ  هایـس  ام  رب  راگزور  دیآ و  رد  دمحم  نیدب  شیرق  خویـش  ناگرزب و  زا 
شیرق خـیاشم  زا  نت  لهچ  دـنداد و  لیکـشت  دنتـشاد ، یمن  تیوضع  قح  لاس  لـهچ  نس  زا  رتمک  یـصاخشا  اـجنآ  رد  و  دـش ، یم 

: دش فلتخم  نانآ  ءارآ  .دننک  یتروشم  هراب  نیا  رد  ات  دندیدرگ  عمتجم 

تکاله هب  قیرط  نیدـب  ات  داد  يار  ندـناسر  يوب  یخاروس  زا  ناـن  بآ و  ندرک و  سبح  هناـخ  رد  نداـهن و  دـنب  نتفرگ و  هب  یکی 
هـسلج نآ  رد  هدـش و  دای  سیلبا  مان  هب  زین  تایاور  زا  یخرب  رد  دـیاش  و  ناخرؤم ، زا  یخرب  تاـملک  رد  هک   ) يدـجن یخیـش  دـسر 

.داد حیضوت  ار  نآ  ّدر  نالطب و  و  حیرشت ، ار  يأر  نیا  داسف  هتشگ ) يدصتم  ار  ءارآ  لیدعت  حرج و 

ضارتعا يأر  نیا  رب  درم  ریپ  زاب  ددرگ  كاله  ات  دـنزاس  اـهر  ناـبایب  رد  دـندنب و  رتش  رب  دـنریگب و  ار  ربمغیپ  هک  هداد  يأر  يرگید 
.تسا هدرک 

تسا هتفگ  هداد ) ار  يأر  نیا  خیش  دوخ  دنا  هتفگ  یخرب  و   ) هدوب لهج  وبا  یخرب  ۀتفگ  هب  هک  یمیس 
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ناشیا نایم  رد  نت  کی  زین  مشاه  ینب  ۀلیبق  زا  دـننک و  عامتجا  مه  اب  ناگدـش  توعد  ددرگ  توعد  نت  کی  هلیبق  ره  زا  هک  نآ  رتهب 
ینب دوش و  قرفتم  شیرق  برع و  لیابق  همه  نایم  رد  وا  نوخ  ات  دنشکب  ار  وا  دنروآ و  موجه  دمحم  رب  مه  اب  صاخـشا  نیا  دشاب و 
عناق هید  نتفرگ  هب  راچان  سپ  دننک  هبلاطم  ار  وا  نوخ  دنناوتن  هتـشاد  تکرـش  راک  نیا  رد  نت  کی  زین  ناشدوخ  ۀـفیاط  زا  هک  مشاه 
نیا یخرب  ۀـتفگ  هب  هک   ) ار يأر  نیا  يدـجن  خیـش  میبای  ییاهر  يراتفرگ  نیا  زا  میزادرپب و  ناشیا  هب  هید  هد ، هکلب  ود ، اـم  دـنوش و 

.دندیدنسپ ار  نآ  همه  درک و  دییأت  هدوب ) وا  دوخ  زا  داهنشیپ 

ناشیا هک  یبش  هدـش ، هدروآ  لصفم  بتک  رد  هکنانچ  و  دومرف ، روتـسد  ترجاهم  هب  دـش  هاـگآ  هرواـشم  نیا  زا  نوچ  ص )  ) ربمغیپ
راک نتخاس  مامت  يارب  بش  ندش  مامت  راظتنا  هب  دندیدرگ و  دراو  ترضح  نآ  ۀناخ  هب  عامتجا  روطب  دندوب و  مّمصم  ار  وا  نتشک 

113 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

جراخ و نطاب ، روک  تیعمج  نآ  نایم  زا  دـیباوخ  وا  هاگباوخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاـح  رد  ص )  ) ربمغیپ دـندشن  راـکب  تسد 
.دیدرگ هناور  هنیدم  بناج  هب  هدش ، هتفگ  ثیداحا  رابخا و  مه  و  خیراوت ، ریس و  رد  هک  یلیصفت  هب  اجنآ ، زا  راپسهر و  راغ  يوسب 

نیا رد  طقف  تسا و  قافتا  ار  ریـس  بابرا  هدوب  لوالا  عیبر  هاـم  زا  هبنـشود  هنیدـم  هب  ترـضح  دورو  زور  هک  نیا  رب  یخرب ، ۀـتفگ  هب 
نآ یخرب  سپ  هدوب  لوالا  عیبر  هام  زا  يزور  هچ  هبنشود  نآ  هک  دنا  هدرک  فالتخا 
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.دنا هتسناد  هام  نآ  زا  مهدزیس  یخرب  مهدزاود و  یخرب  مّیس و  یخرب  مود و  یخرب  لوا و  ار 

هک هدش  هدروآ  هنیدم  هب  ص )  ) ربمغیپ دورو  یگنوگچ  ةراب  رد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  زا  یتیاور  یـسلجم ) لقنب  انب   ) یفاک ۀضور  رد 
تیاور نیا  يوار  هک  ببـسم  نب  دیعـس  .ددرگ  یم  لقن  اجنیا  رد  شنومـضم  ۀصالخ  دراد  لامتـشا  یماکحا  رودص  خـیرات  رب  نوچ 

: تسا هتفگ  نینچ  دشاب  یم 

؟ دوب لاس  دنچ  مالسا  لوبق  ماگنه  ار  یلع  هک  مدیسرپ  نیسحلا  نب  یلع  زا  »

نیتسخن .درازگ  یم  زامن  همه  زا  شیپ  لاس  هس  دروآ و  نامیا  دـمآ و  رد  مالـسا  هب  رتدوز  مدرم  ۀـمه  زا  وا  تشاد و  لاـس  هد  تفگ 
دیدرگ بجاو  تعکر  ود  تعکر  ود  هکم  رد  اهزامن  هچ  دوب  تعکر  ود  ماگنه  نآ  رد  نآ  رهظ و  زامن  درازگب  ربمغیپ  اب  هک  يزاـمن 

.درازگ یم  زامن  تعکر  ود  تعکر  ود  لاس  هد  تدم  رد  ص )  ) ربمغیپ اب  یلع  و 

هکم رد  دـمآ ، یمن  رب  هدـهع  زا  يرگید  وا  زج  هک  ییاـهراک ، نداد  ماـجنا  يارب  ار  یلع  هنیدـم  هب  ترجاـهم  ماـگنه  ص )  ) ربـمغیپ »
رهظ رد  جراخ و  هکم  زا  ص )  ) ربمغیپ دوب ، تثعب  مهدزیس  لاس  زا  لوالا  عیبر  هام  زا  زور  نیتسخن  هک  هبنشجنپ ، زور  رد  تشاذگب و 

تعکر ود  زین  ار  رـصع  تعکر و  ود  ار  رهظ  زامن  درک و  لوزن  ءابق »  » لحم رد  سپ  دـش  دراو  هنیدـم  هب  هاـم  ناـمه  زا  مهدزاود  زور 
.دروآ یم  ياج  هب  تعکر  ود  تعکر  ود  ار  هیموی  ياهزامن  دیزگ و  تماقا  یلع  دورو  راظتنا  هب  اجنآ  رد  درازگب و 

114 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لزنم فوع  نب  ورمع  ۀناخ  رد  زور  هدزاود ) یلوق  هب   ) هدزناپ هد  تدم  نآ  رد  »
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نیا درک و  تکرح  فوع  نب  ملاس  ینب  يوسب  ءابق »  » زا یلع  دورو  زا  سپ  دـیدرگ  دراو  هناخ  نامه  رد  دیـسرب و  ع )  ) یلع ات  تشاد 
ارشا هلبق  داد و  رارق  دجسم  ار  نآ  دیشک و  یطخ  ار  ینیمز  رود  دیـسر  ملاس  ینب  هب  نوچ  دوب  باتفآ  عولط  ماگنه  هعمج و  زور  زور 

رهب دش و  ناور  هنیدـم  يوسب  یلع  اب  زور  نامه  رد  درازگب و  اج  نامه  رد  هعمج  زامن  دـناوخب و  هبطخ  ود  رهظ  ماگنه  درک و  نیعم 
یم زا  دندرک و  یم  تساوخرد  دوخ  لزنم  هب  ار  شدورو  دنتـساخ و  یم  ياپ  هب  ار  شمارتحا  مدرم  دیـسر  یم  هک  راصنا  زا  هداوناخ 
سپ  ) ینیب یم  هک  عضوم  نیدـب  دیـسر  ات  دـباوخ  یم  ورف  دـیاب  هک  اجنآ  رد  تسا و  رومأم  دوخ  وا  دـیراذگ  زاب  ار  رتش  ولج   » دومرف

ورف سپ  درک ) هراـشا  دوش  یم  هدـناوخ  اـجنآ  رد  زئاـنج  زاـمن  هک  اـجنآ  ص )  ) ربمغیپ دجـسم  ردـب  دوخ  تسد  اـب  نیـسحلا  نب  یلع 
دجـسم ات  دـندوب  یم  اجنآ  رد  یلع  و  ص )  ) ربمغیپ درب  دوخ  ۀـناخ  هب  تفرگرب و  ار  هنب  راب و  بویا  وبا  دـمآ و  دورف  ربمغیپ  .دـیباوخ 

یلع رگید  باوج  لاؤس و  ود  یکی  زا  سپ  ..دنتفای » لاقتنا  اج  نآ  هب  بویا  وبا  ۀـناخ  زا  دـش و  هتخاس  یلع  وا و  يارب  هناخ  ربمغیپ و 
کی بلاط  وبا  درمب و  هصغ  هب  ترجه  زا  شیپ  هجیدخ  تسا ..«  هتفگ  ار  نومضم  نیا  دیعـس  مود  لاؤس  خساپ  رد  ع )  ) نیـسحلا نب 

رد ندنام  زا  كانمیب و  شیرق  زواجت  يدعت و  زا  كانهودـنا و  رایـسب  دـمآ  شیپ  نآ  زا  ص )  ) ربمغیپ تشذـگ  رد  يو  زا  سپ  لاس 
كانمغ لولم و  هکم 
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روآ و ور  هنیدـم  هب  وش و  نوریب  نارگمتـس  نایم  زا  اهلهأ » ملاظلا  هیرقلا  نم  جرخا   » یهلا فیرـش  ناـمرف  نیا  ادـخ  بناـج  زا  اـت  دوب 
.درک ترجاهم  هنیدم  هب  یهلا  نامرف  نیا  بجومب  ص )  ) ربمغیپ دش  لزان  شاب  هدامآ  لاتق  يارب 

مالـسا راکـشآ و  توعد  هک  یماـگنه  هنیدـم  رد  تفگ  دـیدرگ  بجاو  مدرم  رب  ینونک  عضو  نیدـب  زاـمن  یناـمز  هچ  رد  مدیـسرپ  »
ءاشع رصع و  رهظ و  زا  کی  ره  رب  تعکر  ود  .دش  هدوزفا  هنازور  ياهزامن  رب  تعکر  تفه  تشگ  بجاو  داهج  دنمورین و 

115 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..برغم زامن  رب  تعکر  کی  و 

شـش ای  هس  هک  نیا  زا  سپ  جراخ و  هکم  زا  هبنـشود  زور  لاس  هس  هاجنپ و  نس  رد  ربمغیپ  بقانم )  ) باتک زا  لوقنم  هب  انب  لاـح  رهب 
هدمآ باسحب  مرحم  زا  لاس ، نیا  زاغآ  دعب  هک   ) لوالا عیبر  مهدزای  ای  مهدزاود  هبنـشود  زور  راپـسهر و  هنیدم  هب  دنام  راغ  رد  زور 
هنیدم یگنـسرف  راهچ  رد  تسخن  هدش ) هداد  رارق  یعقاو  ترجه  زا  شیپ  يرـسک  هام و  ود  ینعی  مّرحم  لوا  زا  يرجه  خیرات  أدبم  و 

هک زور  هدزاود  ای  هس  فقوت  دجـسم و  سیـسأت  زا  سپ  یخرب  ۀـتفگ  هب  ءابق  زا  دراو و  هدـش  یم  هدـناوخ  ءابق »  » ماـن هب  هک  یلحم  هب 
نطب رد  هدش و  راپسهر  هنیدم  يوسب  تسا  هدوب  هدیـسر  هکم  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هدوب  نآ  زا  دعب  هعمج  ای  هتفه  نامه  ۀعمج 

.تسا هدرک  هماقا  هعمج  زامن  انونار »  » يداو

اولـص ماعّطلا و  اومعطا  مالّـسلا و  اوشفأ  ساّنلا  اهّیأ   » تسا هلمج  دنچ  نیا  هدومرف  هنیدم  رد  ربمغیپ  هک  يا  هظعوم  نیتسخن  دـنا  هتفگ 
ماین ساّنلا  لیّللاب و  اّولص  ماحرالا و 
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یخرب ةدـیقع  هب   ) تسا هدرک  ءاـشنا  يا  هبطخ  هعمج  زاـمن  يارب  هنیدـم  هب  دورو  زور  رد  ص )  ) ربـمغیپ «« 1  » مالّـسلا هّنجلا و  اولخدت 
رب هچ  دوش  هدروآ  اـجنیا  رد  هبطخ  نآ  تسین  تبـسانم  یب  تسا ) ناـمه  هدرک  ءاـقلا  ترـضح  نآ  هنیدـم  رد  هک  يا  هبطخ  نیتـسخن 

دبای ترورـض  باتک ، نیا  رد  شلقن ، یهقف  ماکحا  نایب  يارب  ّتیقیرط »  » ناونعب ات  دـشابن  لمتـشم  یهقف  یماـکحا  رب  هک  نیا  ضرف 
ریبعتب هدش و  ماکحا  زا  یکی  هعمج  زامن  رد  نآ  ءاقلا  هک  ینعم  نیدب  هدیناسرمه  هب  ّتیعوضوم »  » ناونع مومع ، روطب  هبطخ ، نوچ 

______________________________

هک نیا  رب  دـنک  یم  تلالد  دـشاب  نینچ  رگا  هدـش و  رداـص  هکم  رد  تاـملک  نیا  هک  دوش  یم  رهاـظ  نینچ  یبوقعی  خـیرات  زا  (- 1)
.تسا هدوب  هتفای  رودص  میدرک ، هراشا  مه  شیپ  هکنانچ  هکم : رد  بش  زامن  مکح 

اولص مالسلا و  اوشفا  بلطملا  دبع  ینب  ای  : » لاقف بلطملا  دبع  ینب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  عمج  و  تسا : هتفگ  نینچ  یبوقعی 
« مالسب هنجلا  اولخدت  مالکلا  اوبیطا  ماعطلا و  اومعطا  ماین و  سانلا  اودّجهت و  ماحرالا و 

116 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدیدرگ هعمج » داقعنا  طرش  ، » اهقف رگید  ریبعتب  و  هعمجلا ،» داقعنا  یف  اطرـش  هبطخلا  تراص  اذهلف   » هبطخ لقن  زا  سپ  یـسربط  خیش 
مه بولـسا  ظاحل  زا  هدرک ، هدافا  ار  بوجو  مکح  یّـسأت ، موزل  مکحب  ءاقلا ، ءاشنا و  لصا  ۀـبنج  زا  هکنانچ  هبطخ ، نیا  صوصخ  و 

لوقنم هب  انب  هبطخ ، نآ  نیع  دشاب  یم  دروم  هب  اج و  هب  نآ  ندروآ  تسا  موکحم  بابحتـسا  هب  نآ  نیع  ندـناوخ  هکلب  نآ  هب  یـسأت 
: تسا نیا  نایبلا ، عمجم  زا 

هب و ال نموأ  هیدهتسا و  هرفغتسا و  هنیعتسا و  هدمحا و  يّذلا  هّلل  دمحلا  »
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رّونلا و يدهلاب و  هلـسرا  هلوسر  هدبع و  ادّمحم  ّنا  دهـشا  هل و  کیرـش  هدحو ال  ّللا 
�

ه ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  هرفکی و  نم  يداعا  هرفکا و 
.لجالا نم  برق  هعاسلا و  نم  ّوند  نامّزلا و  نم  عاطقنا  ساّنلا و  نم  هلالض  ملعلا و  نم  هّلق  لسّرلا و  نم  هرتف  یلع  هظعوملا 

مکرّذح ام  « 1  » اورذحاف ّللا 
�

ه يوقتب  مکیـصوأ  ادیعب  الالـض  ّلض  طرف و  يوغ و  دقف  اهـصعی  نم  دشر و  دقف  هلوسر  ّللا و 
�

ه عطی  نم  »
حلصی نم  .هرخآلا و  رما  نم  نوغبت  ام  یلع  قدص  نوع  ّهبر ، نم  هفاخم  لجو و  یلع  هب  لمع  نمل  ّللا ،

�
ه يوقت  ّنا  و  « 2  » هسفن نم  ّللا 

�
ه

توملا دعب  ام  یف  ارخذ  هرما و  لجاع  یف  ارکذ  هل  نکی  ّللا 
�

ه هجو  ّالا  کلذب  يونی  هینالعلا ال  ّرّسلا و  یف  هرما  یف  ّللا 
�

ه نیب  هنیب و  يّذلا 
ِدا�بِْعلِاب ٌفُؤَر  ّللا 

�
ُه ُهَسْفَن َو  ّللا 

�
ُه ُمُکُرِّذَُحی  .ًادیَِعب َو  ًادَمَأ  ُهَْنَیب  ا�هَْنَیب َو  َّنَأ  َْول  ُّدََوت  کلذ  يوس  نم  ناک  ام  مّدق و  ام  یلإ  ءرملا  رقتفی  نیح 

______________________________

هرخآلا و یلع  هّضحی  نا  ملسملا  ملسملا  هب  یصوا  ام  ریخ  ّهناف   » تسا هدش  هدروآ  هلمج  نیا  هملک  نیا  زا  سپ  يربط  خیرات  رد  (- 1)
« ..اورذحاف ّللا 

�
ه يوقتب  هرمای  نا 

« هسفن نم   » ۀـملک زا  سپ  ّللا »
�

.ه يوقت  نا  و  ارکذ ، کلذ  نم  لضفا  هحیـصن و ال  کلذ  نم  لضفا  و ال   » ۀـلمج يربط  خـیرات  رد  (- 2)
.تسا هدش  هدروآ 

117 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هرما و لجاع  یف  ّللا 
�

ه اوّقتاف  .ِدِیبَْعِلل  ّلَِظب 
�
ٍما اَنَأ  ا�م  َّيََدل َو  ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبی  ا�م  لوقی  هناف  کلذـل  فلخ  هدـعو ال  زّجن  هلوق و  قّدـص  يذـّلا  و 

هینالعلا ّرّسلا و  یف  هلجآ 
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هتبوقع و « 1  » هتقم و یّقوی  ّللا 
�

ه يوقت  ّنا  ًاـمیِظَع و  ًازْوَـف  َزـا�ف  ْدَـقَف  ّللا 
�

ه قـّتی  نم  ًارْجَأ و  َُهل  ْمِظُْعی  ئِّیَـس َو 
ِِهتا� ُْهنَع  ْرِّفَُکی  ّللا 

�
َه ِقَّتَی  ْنَم  ّهناـف 

مکمّلع دقف  ّللا 
�

ه بنج  یف  اوطّرفت  مکّظحب و ال  اوذـخ  هجرّدـلا  عفری  ّبّرلا و  یـضری  هوجولا و  ّضیبی  ّللا 
�

ه يوقت  ّنا  .هطخـس و  یّقوی 
ّللا

�
ِه ِیف  اوُدِها�ج  هئادعا َو  اوداع  مکیلإ و  ّللا 

�
ه نسحا  امک  اونـسحاف  نیبذاکلا  ملعی  اوقدص و  نیّذلا  ملعیل  هلیبس  مکل  جـهن  هباتک و  ّللا 

�
ه

.ِهِدا�هِج َّقَح 

ّللا
�

ه رکذ  اورثکاف  ّللاب 
�

ه الا  هوق  لوح و ال  ٍهَنَِّیب و ال  ْنَع  َّیَح  ْنَم  �ییْحَی  ٍهَنَِّیب َو  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  َنیِِملْسُْملا - ُمُکا�ّمَـس  ْمُکا�بَتْجا و  َوُه 
ّنأب کلذ  ساّنلا ، نیب  هنیب و  ام  ّللا 

�
ه هفکی  ّللا 

�
ه نیب  هنیب و  ام  حلـصی  نم  ّهناف  توملا  دـعب  امل  « 2  » اهیف ام  اینّدـلا و  نع  ریخ  هنا  اولمعا  و 

میظعلا یلعلا  ّللاب 
�

ه هّوق  لوح و ال  ربکا و ال  ّللا 
�

ه هنم  نوکلمی  ساّنلا و ال  نم  کلمی  و  هیلع ، نوضقی  ساّنلا و ال  یلع  ّقحلا  یضقی  ّللا 
�

ه
«« 3»

______________________________

« هتبوقع یقوی  و   » يربط (- 1)

.تسین يربط  خیرات  رد  اهیف » ام  ..هنا و   » ۀلمج (- 2)

: تسا هدروآ  یهلا ) ءانث  دمح و  زا  سپ   ) هنوگ نیدب  ار  هنیدم  ۀبطخ  نیتسخن  دوخ  ةریس  رد  ماشه  نبا  (- 3)

هل سیل  ّهبر ، هل  ّنلوقیل  ّمث  عار ، اهل  سیل  همنغ  ّنعدـیل  ّمث  مکدـحا  ّنقعـصیل  ّللا 
�

ه ّنمّلعت و  مکـسفنأل ، اومّدـقف  سانلا  اـهّیأ  دـعب  اـّما  »
: هنود هبجحی  بحاص  نامجرت و ال 

ّنرظنیل مث  ائیش  يری  الف  الامـش  انیمی و  ّنرظنیلف  کسفنل ؟ تمّدق  امف  کیلع ؟ تلـضفا  الام و  کتیتآ  و  کغلبف ؟ یلوسر  کتای  مل  أ 
یقی نا  عاطتسا  نمف  مّنهج  ریغ  يری  الف  هماّدق 
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مکیلع مالّسلا  .فعض و  یلإ  اهلاثمأ  رشع  هنسحلا  يزجت  ّهناف  هبّیط  هملکبف  دجی  مل  نم  لعفیلف و  هرمث  نم  هّفـشب  ول  رانلا و  نم  ههجو 
هدروآ ..مهیف » ماـق  هنا  اـهبطخ  هبطخ  لوا   » ناوـنعب ار  هبطخ  نیمه  ..عامـسالا » عاـتما   » باـتک رد  زین  يزیرقم  هتاـکرب » ّللا و 

�
ه همحر  و 

.تسا

118 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یمالـسا و ماـکحا  طابنتـسا  كردـم  نیتـسخن  هک  دـیجم  نآرق  هب  تبـسن  هدومرف  داـشنا  ءاـشنا و  هنیدـم  رد  هک  يا  هبطخ  نیمود  رد 
: دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  زین  نآ  نیع  ور  نیا  زا  هدومرف  دیکأت  هیصوت و  تسا  یهقف  دانتسا  لوصا  هلدا و  نیرتمهم 

.هل و يداه  الف  هللضی  نم  هل و  ّلضم  الف  ّللا 
�

ه هدهی  نم  انلامعا  تائّیس  انسفنأ و  رورش  نم  ّللاب 
�

ه ذوعن  .هنیعتسا  هدمحا و  هّلل  دمحلا  ّنا  »
دعب مالـسالا  یف  هلخدا  هبلق و  یف  ّللا 

�
ه هنّیز  نم  حلفا  دـق  ّللا 

�
ه باتک  ثیدـحلا  نسحا  ّنا  هل ، کیرـش  هدـحو ال  ّللا 

�
ه ّالا  هلا  نا ال  دهـشا 

و ال مکبولق ، ّلک  نم  ّللا 
�

ه اّوبحا  ّللا ،
�

ه ّبحا  ام  اّوبحا  هغلبا ، و  ثیدـحلا ، نسحا  ّهنا  ساّنلا ، ثیداحا  نم  هاوس  ام  یلع  هراـتخا  و  رفکلا ،
هافطصم لامعالا و  نم  هتریخ  هاّمـس  دقف  یفطـصی  راتخی و  ّللا 

�
ه قلخی  ام  ّلک  نم  ّهناف  مکبولق  هنع  سقت  هرکذ و ال  ّللا و 

�
ه مالک  اّولمت 

هتاقت و ّقح  هوّقتا  ائیـش و  هب  اوکرـشت  ّللا و ال 
�

ه اودبعاف  مارحلا  لالحلا و  ساّنلا  یتوأ  ام  ّلک  نم  ثیدـحلا و  نم  حـلاصلا  دابعلا و  نم 
« مالّسلا هدهع و  ثکنی  نا  بضغی  ّللا 

�
ه ّنا  مکنیب  ّللا 

�
ه حورب  اّوباحت  مکهاوفأب و  نولوقت  ام  حلاص  ّللا 

�
ه اوقدصا 

119 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنیدم رد  هرداص  ماکحا 

یمکح دنچ  يانثتسا  هب  یلک ، روطب 
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ۀیلک دشاب ، هدیدرگ  رداص  هکم  رد  هکم  حتف  لاس  دیاش  هک  اهنآ  زا  يدودعم  يانثتـسا  هب  هتفای و  رودـص  هکم  رد  ترجه  زا  لبق  هک 
نامز تسا  هدوب  تلحر  ترجه و  لالخ  رد  هک  لاس  دنچ  نیا  عئاقو  هعلاطم  هعجارم و  زا  دیاب  هدش و  عیرـشت  هنیدم  رد  یهقف  ماکحا 

تابـسانم صاخ و  نامز  هک  ماکحا  زا  یکدـنا  زج  هدـش  هراشا  حیرـصت و  اهراب  هکنانچ  نکیل  دـیآ  تسدـب  اـهنآ  تابـسانم  رئاـس  و 
تایآ ماـمت  سپ  نآ  زا  ددرگ و  یم  داـی  ماـکحا  هنوگ  ناـمه  تسخن  اـجنیا  رد  سپ  تسین  نینچ  هیقب  تسا  مولعم  اـهنآ  صوصخم 

.دوش یم  هدروآ  تسا  طوبرم  یهقف  ماکحا  هب  هک  یندم 

صاصق هید و  مکح 

هراشا

ربمغیپ روتـسد  هب  نارجاهم ، راصنا و  نایم  فالتخا  عوقو  زا  يریگولج  يارب  لاس ، نآ  لئاوا  دـیاش  ترجه و  زا  لوا  لاس  ناـمه  رد 
هدهاعم هنیدم  فارطا  دوهی  ناشیا و  نایم  مه  نیملسم و  دوخ  نیب  نآ  تاجردنم  بجومب  هک  هدش  میظنت  يدادرارق  هعداوم و  (ص )

تدـعاسم نیا  ربارب  رد  دنـشاب و  دوخ  لام  کلام  یقاب و  دوخ  نید  رب  دوهی  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  هدـهاعم  نیا  .تسا  هدـیدرگ  عقاو 
.دنریگ هدهع  رب  ار  یطئارش 

.تسا جراخ  ام  ثحب  عوضوم  زا  نآ  بلاغ  لّصفم و  هعداوم »  » ای همان  هدهاعم  نآ 

، تارقف نآ  هک  هتفای  جاردنا  یمالسا  ماکحا  لوصا  زا  هرقف  دنچ  هماندهع  نآ  یط  رد 

120 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«: 1  » ددرگ یم  دای  ماقم  نیا  رد  جارختسا و 

ملاظ و یغای ، صخـش  فالخ  رب  دـیاب  دنتـسه و  هدـحاو  تّما  مالـسا  ناوریپ  هک : تسا  هدـش  هتـشون  دادرارق  نآ  رد  هک  نیا  زا  سپ 
 ».. تسا هتشگ  جردنم  نآ  رد  ترابع  نیا  دننک  مادقا  مایق و  مثآ ، دسفم 
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هدحاو ّللا 
�

ه هّمذ  ّنا  و  نمؤم ، یلع  ارفاک  رـصنی  رفاک و ال  یف  انمؤم  نمؤم  لتقی  و ال  مهدحا ، دلو  ناک  ول  و  اعیمج ، هیلع  مهیدیأ  ّنا  و 
یف نمؤم  نود  نمؤم  ملاسی  ال  هدـحاو ، نینمؤملا  ملـس  ّنا  و  ..ساّنلا ، نود  ضعب  یلاوم  مهـضعب  نینمؤملا  ّنا  و  مهاندا ، مهیلع  ریجی 

« ..مهنیب لدع  ءاوس و  یلع  ّالا  ّللا 
�

ه لیبس  یف  لاتق 

« هیلع مایق  ّالا  مهل  ّلحی  هّفاـک و ال  هیلع  نینمؤملا  ّنا  لوتقملا و  ّیلو  یـضری  نا  اـّلا  هب ، دوق  ّهناـف  هنّیب  نع  ـالتق  اـنمؤم  طـبتعا  نم  ّنا  و 
نیا زا  شیپ  یتدـم  نیقی » روطب   » اهنآ زا  یخرب  نامز  ظاحل  زا  هدـش و  دراو  هید »  » و صاصق »  » و مد » ّیلو   » ناـیب ةراـب  رد  هک  یتاـیآ 

: دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  هتشگ  رداص  نآ  نامز  دودح  رد  رهاظ  بسحب  رگید  یخرب  هتفای و  رودص  هعداوم 

َِلُتق ْنَم  ِّقَْحلِاب َو  ّلِإ 
�
ا ّللا 

�
ُه َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  ـا�ل  َو  تسا ) هیکم  ياـه  هروس  زا  هک  لیئارـسا - ینب  « ) ءارـسالا  » ةروس زا  ۀیآ 35  - 1

..ِْلتَْقلا ِیف  ْفِرُْسی  ا�لَف  ًانا�ْطلُس  ِهِِّیلَِول  ا�ْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم 

( تسا هّیندم   ) هرقبلا ةروس  زا  ۀیآ 173  - 2

______________________________

يارب هتـشاد و  صاصتخا  هدـهاعم  نامه  نامز و  نامهب  نوچ  هک  هدـش  هدرب  ماـن  هدـهاعم ، ۀفیحـص  نیا  رد  زین  رگید  یماـکحا  (- 1)
.دومن یم  دروم  یب  اجنیا  رد  اهنآ  ندرک  دای  تسین  كردم  .ماع  یهقف  ماکحا 

121 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ٌعا�بِّتاَف ْیَـش ٌء  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  �یْثنُْألِاب  �یْثنُْألا  ِْدبَْعلِاب َو  ُْدبَْعلا  ِّرُْحلِاب َو  ُّرُْحلا  �یْلتَْقلا : ِیف  ُصا�صِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی 
ِصا�صِْقلا ِیف  ْمَُکل  ٌمِیلَأ َو  ٌبا�ذَع  ُهَلَف  َِکل�ذ  َدَْعب  �يدَتْعا  ِنَمَف  ٌهَمْحَر  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌفیِفَْخت  َِکل�ذ  .ٍنا�سْحِِإب  ِْهَیلِإ  ٌءا�دَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو 
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َلَتَق ْنَم  ًأَطَخ َو  ّلِإ 
�
ا ًانِمُْؤم  َُلتْقَی  ْنَأ  ٍنِمْؤُِمل  َنا�ک  ا�م  َو  تسا ) یندـم  « ) ءاـسّنلا  » ةروس زا  ۀیآ 94  - 3 َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  ِبا�ْبلَْألا  ِیلوُأ  ا�ی  ٌها�یَح 

ٍهَنِمُْؤم َو ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  ْمَُکل َو  ٍّوُدَـع  ٍمْوَق  ْنِم  َنا�ک  ْنِإَف  اُوقَّدَّصَی  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا ِِهلْهَأ  �یلِإ  ٌهَمَّلَـسُم  ٌهَیِد  ٍهَنِمُْؤم َو  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ًأَـطَخ  ًاـنِمُْؤم 

ّللا َو
�

ِه َنِم  ًَهبَْوت  ِْنیَِعبا�تَتُم  ِْنیَرْهَش  ُما�یِصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ٍهَنِمُْؤم  ٍهَبَقَر  ُریِرَْحت  ِِهلْهَأ َو  �یلِإ  ٌهَمَّلَسُم  ٌهَیِدَف  ٌقا�ثیِم  ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ٍمْوَق  ْنِم  َنا�ک  ْنِإ 
زا ۀیآ 35  ًامیِظَع » ًابا�ذَع  َُهل  َّدَعَأ  ُهَنََعل َو  ِْهیَلَع َو  ّللا 

�
ُه َبِضَغ  ا�هِیف َو  ًاِدلا�خ  ُمَّنَهَج  ُهُؤا�زَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  ًامیِکَح َو  ًامِیلَع  ّللا 

�
ُه َنا�ک 

َلَتَق ا�مَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍدا�سَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  َلِیئا�رْـسِإ  ِیَنب  �یلَع  ا�ْنبَتَک  َِکل�ذ  ِلْـجَأ  ْنِم  تسا ..) یندـم   ) هدـئاملا ةروس 
.ًاعیِمَج ّنلا 

�
َسا اَیْحَأ  ا�مَّنَأَکَف  ا�ها�یْحَأ  ْنَم  ًاعیِمَج َو  ّنلا 

�
َسا

ا�ل ِّقَْحلِاب َو  ّلِإ 
�
ا ّللا 

�
ُه َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  َنُوُلتْقَی  ا�ل  َرَخآ َو  ًاه�لِإ  ّللا 

�
ِه َعَم  َنوُعْدَی  ا�ل  َنیِذَّلا  َو  تسا ) یّکم  ( ) ناقرفلا  ) ةروس 25 زا  ۀیآ 86  - 5

..ِهَما�یِْقلا َمْوَی  ُبا�ذَْعلا  َُهل  ْفَعا�ُضی  ًاما�ثَأ  َْقلَی  َِکل�ذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َنُونْزَی َو 

َشِحا�وَْفلا اُوبَْرقَت  ا�ل  َو  تسا ) یّکم  ( ) ماعنالا  ) ةروس 6 زا  ۀیآ 152 

122 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ِّقَْحلِاب ّلِإ 
�
ا ّللا 

�
ُه َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  ا�ل  َنََطب َو  ا�م  ا�ْهنِم َو  َرَهَظ  ا�م 

ریخا ۀیآ  هس  هن  تسا  طوبرم  صاصق ، هید و  نایبب  ینعی  دروم ، نیاب  تسخن  ۀیآ  هس  هچ  رگ  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  هیآ  شـش  نیا 
نیا رد  لامجا ، هجو  رب  دسر ، یم  رظنب  هچ  نآ  یلک ، روطب  لتق ، مکحب  عجار  ات  دش  هدروآ  زین  ریخا  ۀیآ  هس  اجنیا  رد  نکیل 
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.دوش نایب  عضوم 

: دوش هتسناد  ریز  روما  دیاب  لتق  ةراب  رد 

؟ دنا هتشاد  یم  لومعم  هچ  عوضوم  نیاب  تبسن  یلهاج  بارعا  - 1

؟ تسا هتشاد  یمکح  هچ  دنا ، هدوب  رشاعم  رواجم و  زاجح  برع  اب  نکاس و  برعلا  هریزج  رد  هک  دوهی ، نید  رد  عوضوم  نیا  - 2

؟ دوش یم  هدافتسا  هچ  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  یتایآ  زا  هداد و  يروتسد  هچ  لتق  ةراب  رد  مالسا  نید  - 3

تسخن و ۀلحرم  رد  یلهاج  برع  هک  تسنیا  دیآ  یم  تسدب  رایسب ، تاعلاطم  یط  رد  هقرفتم ، عضاوم  زا  هچ  نآ  تسخن  تمسق  رد 
ردق مه  صاصق و  دح  نکیل  تسا  هدرک  یم  تعانق  هیدب  هدش  یم  دـیمون  نآ  زا  نوچ  هتـشاد و  یم  هجوت  صاصق  هب  ناکما  دـح  ات 

.تسا هدرک  یم  ادیپ  توافت  فالتخا و  لئابق ، فعض  تردق و  لاوحا و  عاضوا و  فالتخاب  زین  ود  نیا  زرط  دیاش  هید و 

هلیبـق هلیبـق  هفیاـط و  هفیاـط  هکلب  دـنا  هتـشاد  یمن  دـشاب  مکاـح  همه  رب  هک  دـحاو  ینوناـق  يزکرم و  ةدـحاو  تموکح  نوچ  بارعا 
رگید لئابق  رابتعا  هب  هتشاد و  یم  یعضو  دوخ  ۀلیبق  موق و  دارفا  رابتعا  هب  بوعش  لئابق و  ای  نوطب  ذاخفا و  نیا  دنا  هدرک  یم  یگدنز 
لتقب ار  رگید  يا  هلیبق  دارفا  زا  یکی  يا  هلیبق  دارفا  زا  يدرف  رگا  لومعم  بسحب  لتقب  عجار  تسا : هدوب  یم  اـهنآ  يارب  رگید  یلاـح 

لمع دروم  هدوب  یم  رگا  ای  هدوبن و  نایم  رد  دنک  ملسم  یعطق و  دمآ ، شیپ  نیاب  تبسن  ار  همه  فیلکت  هک  ینوناق  هدناسر  یم 

123 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يارب ار  وا  هدرک و  یم  یناـبیتشپ  تیاـمح و  وا  زا  لـتاق  ۀـفیاط  تیبـصع ، مکحب  هک ، هدوب  نیا  فراـعتم  لوادـتم و  هکلب  هدـش  یمن 
هتفای و یم  دادتشا  تیامح  نیا ، رثا  رب  هدوب و  یم  زین  لوتقم  هفیاط  رد  تیبصع  نیمه  دنا  هدرک  یمن  میلست  لوتقم  هفئاط  هب  صاصق 
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هک اسب  و  « 1  » تسا هدـیماجنا  یم  هلتاقم  هب  راک  هلیبق  ود  نایم  هدوب  هدـمآ  شیپ  ینادان  لهج و  يور  زا  هک  لتق  کی  رثا  رب  هجیتن  رد 
یم شزاس  تقوم  روطب  مه  اب  هتشگ و  یم  فیعض  هلیبق  ود  ره  ات  هتفای  یم  همادا  يزیرنوخ  راتـشک و  تشک و  نیا  يدامتم  ییاهلاس 

هرابود هتشک  یم  ار  وا  هتفای و  یم  تسد  وا  کیدزن  نابوسنم  زا  یکی  ای  لتاق  هب  یسک  لوتقم  ۀفیاط  زا  رگا  نایم  نیا  رد  دنا و  هدرک 
.تسا هدمآ  یم  لمعب  يزیرنوخ  رد  فارسا  طارفا و  تقیقح ، رد  هدیدرگ و  یم  دیدجت  علطم  هدش و  یم  عورش  رس  زا  بلطم 

.دننک میلست  صاصق  يارب  ار  لتاق  دنشاب  هدش  راچان  ینوبز  فعض و  ۀطـساو  هب  لتاق  هلیبق  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  مه  تردن  هب  دیاش 
یم لتقب  ار  وا  عالطا  اـب  اـی  تلفغ  روطب  هدروآ و  یم  تسدـب  ار  لـتاق  صخـش  لوتقم  ۀـفیاط  هک  تسا  هداـتفا  یم  قاـفتا  رگا  مه  و 

لتاق ۀلیبق  نکیل  دنا  هتشاد  یمن  يراک  لتاق  ۀلیبق  اب  دیاش  هتـسناد و  یم  یفاک  صاصق  يارب  ار  وا  نتـشک  هدوب و  یم  عناق  دنا  هدناسر 
.تسا هدرک  یم  ادیپ  یعّدم  ناونع  هیلع  یعّدم  هتسناد و  دوخ  لوتقم  ار  لتاق  زاب 

رـضاح لتاق  ۀفیاط  هچ  رگ  ینعی  هتـشاد  یمن  افتکا  لتاق  ياهنت  نتـشک  هب  ءادتبا  نامه  زا  هدوب  يوق  لوتقم ، ۀلیبق  هک  تاقوا  زا  یخرب 
دننک میلست  ار  لتاق  صخش  هک  دنا  هدش  یم 

______________________________

یم هلتاقم  هب  راـک  هدز  یم  رگید  ۀـلیبق  زا  يرگید  رب  هلیبق  کـی  زا  يدرف  هک  هچناـپت  همطل و  کـی  يارب  جاّـجز  ۀـتفگ  هب  هکلب  (- 1)
نم اذـه  جاّجزلا و  لاق  .تسا  هتفگ  نینچ  ..ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  ّللا 

�
َه َّنِک�ل  ..ۀـیآ َو  لیذ  رد  تاوزغ ) رداون  باب  رد   ) یـسلجم .تسا  هدـیماجنا 

نا کلذ  ماظعلا و  تایآلا 
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لتاق یتح  مهبولق  نیب  نامیالا  ّفلاف  هتلیبق  هنع  لتاق  همطل  هلیبق  نم  لـجر  مطل  ول  ثیحب  هدـیدش  مهـسفنأ  موق  یلإ  تعب  ص )  ) یبّنلا
« ..هنبا هاخا و  هابا و  لجرلا 

124 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. 1  » تسا هدش  یمن  عناق  لتاق  ياهنت  نتشک  هب  نوخ  بحاص  ۀلیبق  مه  زاب 

نیا رد  هک  دـشاب  يا  هیآ  نیتسخن  دـیاش  دـش و  هدروآ  اجنیا  رد  هک  هیآ  نیتسخن  رد  طارفا  فارـسا و  نیا  زا  يریگولج  يارب  مالـسا 
مولظم ریغ  مولظم و  هب  ار  لوتقم  هاـگ  نآ  قحاـن  هب  لـتق  قحب و  لـتق  هداد : رارق  هنوگ  ود  رب  ار  لـتق  هتفاـی ، رودـص  هکم  رد  عوـضوم 

.تسا هتشاد  زاب  حیرص  یهن  ۀلیسو  هب  لتق  رد  فارسا  زا  ار  وا  هدرک و  نیعم  ّیلو  قح ، ریغب  مولظم  لوتقم  يارب  هتخاس و  مسقنم 

نینچ ار  لوق  ود  نآ  يزار  حوتفلا  وبا  دراد : راعـشا  میتفگ  هچ  نآ  هب  يا  هزادنا  ات  هک  هدش  لقن  لوق  ود  مود  ۀـیآ  لوزن  نأش  ةراب  رد 
.تسا هدروآ 

______________________________

مه قّرحم »  » مان هب  هدنازوس  ارمیمت  ینب  نوچ  یلوق ، هب  هک ، دـنه  نب  ورمع  ۀیـضق  هنومن  باب  زا  تسا  دایز  ایاضق  هنیمز  نیا  رد  (- 1)
يزور هدوب  اـجنآ  رد  هدروخ و  ریـش  میمت  ینب  ۀـلیبق  رد  هک  دوـب  يردارب  ار  دـنه  نب  ورمع  : » ددرگ یم  داـی  اـجنیا  رد  هدـش  هدـناوخ 

یم بلج  ار  شرظن  ابیز  يا  هقان  اهنآ  نایم  رد  دـنک  یم  دروخرب  هدوب  میمت  ینب  زا  يدرم  هب  قلعتم  هک  دـنچ  يرتش  هب  راکـش  ماـگنه 
.دـشک یم  ار  ورمع  ردارب  دوش  یم  هاگآ  هعقاو  رب  نوچ  رتش  بحاص  دـنک  یم  یپ )  ) رقع ار  وا  دـنز و  یم  ناویح  هب  يریت  سپ  دـنک 

دوخ ردارب  ياج  هب  میمت  ینب  زا  رفن  دص  هک  دنک  یم  رذن  ورمع 
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دنگوس دیآ و  یمرب  يا  هتشپ  رب  هاگ  نآ  دریگ  یم  ریـسا  دبای  یم  تسد  ناشیا  رب  هک  ار  یناسک  ۀمه  دزات و  یم  ناشیارب  سپ  دشکب 
زرط نیا  اب  دـنیوگ  یم  وا  هب  سپ  دـنازوسب  ار  ناشیا  و  دـسرب !! هتـشپ  نیمز  هب  نوخ  هک  دـشکب  ناشیا  زا  ردـق  نآ  هک  دـنک  یم  داـی 
یم دـنگوس  اب  هک  دـنک  یم  رثا  وا  رد  هزادـنا  نیاب  تعافـش  نیا  يزاس  یم  دوباـن  نیمز  زا  ارمیمت  ینب - يا  هداد  روتـسد  هک  راتـشک 
نت دایز 99  صحفت  اب  .مراد  یمن  رب  راتـشک  زا  تسد  مشکب  مردارب  ياـج  هب  هک  دـیرواین  ار  ناـشیا  ناـگرزب  زا  رفن  دـص  اـت  دـیوگ 

یکی ار  ناگراچ  یب  نآ  دندز و  شتآ  ار  اهنآ  دنتخیر و  نآ  رد  ناوارف  ۀمه  دندرک و  يدوگ  نیمز  رد  داد  روتـسد  دندروآ  تسدـب 
هب تشوگ  يوب  دـید و  ار  دود  رود  زا  تشذـگ  یم  یحاون  نآ  زا  يراوـس  ناـیم  نیا  رد  دـندنکفا !! شتآ  ناـیم  رد  يرگید  زا  دـعب 
دید هچ  نآ  دـید  دیـسر و  اج  نآ  هب  نوچ  تفرگ و  شیپ  ار  هار  نآ  دـنزپ  یم  مدرم  يارب  یماعط  هک  نیا  ناـمگ  هب  دیـسر  شماـشم 

؟ تسیک درم  نیا  دینیبب  تفگ  ورمع  .دیدرگ  رثأتم  رایسب 

دص يارب  ورمع  نوچ  دشاب  یم  میمت  ینب  زا  زین  وا  دش  مولعم  یتسه  يا  هلیبق  هچ  زا  دیـسرپ  وا  زا  دندرب  ورمع  دزن  هب  دنتفرگ و  ار  وا 
کی ياج  هب  مامت  رفن  دص  ددرگ و  لماک  شرذن  ات  دندنکفا  شتآ  رد  زین  ار  وا  داد  روتـسد  تشاد  رـسک  یکی  دوب و  هدرک  رذن  رفن 

هب تبـسن  يوق  یلهاج ، برع  رد  هک ، طارفا  فارـسا و  زا  تسیا  هنومن  نیا  دنوش !! هدـنازوس  هتـشک و  راتـشک ، همه  نآ  زا  سپ  نت ،
.تسا هتشاد  یم  اور  فیعض 

هقف راودا 
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125 ص : ج 1 ، یباهش ،) )

هب مالـسا  زا  شیپ  تیلهاج  رد  ار  یتعامج  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببـس  دـنتفگ  لـتاقم  یبلک و  یبعـش و  دـندرک : فـالخ  نارـسفم  »
هب دمآ  مالـسلا  هیلع  لوسر  نوچ  .دندمآ  دیدپ  هورگ  ود ، ره  زا  ناحورجم  ناگتـشک و  داتفا و  يرازراک  نایم  زا  كدنا ، يراگزور 

هلیبق ود  هک  دوب  نآ  لوزن  ببـس  تفگ  ریبج  دیعـس  .داتـسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادـخ  ندرک  دـیاب  هچ  اـت  دـندمآ  وا  شیپ  تموکح 
ار يدازآ  يا  هدنب  رهب  ام  دنتفگ  ار  افعـض  ءایوقا  دوب  رتیوق  یکی  زا  یکی  داتفا و  یلاتق  ناشیا  نایم  زا  جرزخ  یکی  سوا  یکی  دندوب :

«. هیآلا ..ُصا�صِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  هک  داتسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  ار  درم  ود  يدرم  رهب  ار و  يدرم  ینز  رهب  میشکب و 

ضرف دـشاب و  یم  ضرف »  » ینعمب بتک »  » نارّـسفم قاـفتا  هب  هک   » هصـالخ نیاـب  یلاکـشا  زا  باوج  يارب  هک  یهوجو  لـیذ  رد  زاـب 
ا�ْنلَعَج ْدَـقَف  ۀـیآ  اهنآ  زا  یکی  رد  و  هتفگ ، دراد ،» تافانم  هدـش  هداد  مد  ّیلوب  لتاق ، وفع  ای  هید  نتفرگ  يارب  هک  يرایتخا  اب  صاـصق 

: تسا هدروآ  نینچ  هتشگ ، رکذتم  ار  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْسی  ا�لَف  ًانا�ْطلُس  ِهِِّیلَِول 

ِصا�صِْقلا ِیف  ْمَُکل  َو   » ۀلمج لیذ  رد  ومه  و  ءاءربلا » نم  هریغ  نود  هلتاقل  مهلوتقمب  صاصقلا  یلع  تسا  لوتقم  ءایلوا  رجح  دارم  سپ 
: تسا هدروآ  نینچ  دشاب ، یم  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 174  هک  ٌها�یَح »

تفگ فازگ ، هب  يدنتـشکب  ار  درم  هد  درم  کی  هب  مالـسا  زا  شیپ  ینعی  تسا  هایح  صاصق  رد  هک  تسا  نآ  دارم  تفگ  يّدس  و  ». 
صاصق رد  هک  دوب  نآ  بجوم  هیضق  نیا  سپ  .دنشکن  سفن  زا  رتشیب  سفنب  ات  هّیوس  هب  مداهن  صاصق  نم 
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«. دشاب هایح 

دیاش نآ  رادـقم  نکیل  « 1  » هدوب لومعم  تیلهاج  نامز  رد  زین  هید  .هتـشاد  تباث  یلـصا  برع ، رد  ناـمگ  یب  صاـصق  عوضوم  سپ 
رد ار  صاصق  هکنانچ  دیاش  لاح  رهب  هدوبن و  تباث 

______________________________

( برالا غولب  « ) لبا هئام  سفنلا  هید  یف  نوذخای  اوناک  و  (- » 1)

126 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیعم مالـسا  رد  هک  رانید  رازه  اـی  رتش  دـص  زا  ناـیلهاج  رد  زین  هید  هدوب  ینوزف  ّتیّمک ، ظاـحل  زا  مالـسا ، رد  صاـصق  رب  تیلهاـج 
«1  » تسا هدوب  یم  رتشیب  هدیدرگ 

______________________________

ظیلغت ایآ  دشاب و  هچ  نآ  سنج  هک  تسا  فالتخا  لثملا  یف  دشاب  یم  فلتخم  یلاوقا  دـنچ  یتاهج  زا  هید  ةراب  رد  مالـسا  رد  (- 1)
نوچ مه  یمّذ  ۀید  ایآ  و  لاس ؟ هس  ای  تسا  لاس  کی  دشاب  لّجؤم  رگا  ایآ  و  لّجؤم ؟ ای  تسا  ّلاح  ایآ  فیفخت و  ای  دیآ  لمعب  دـیاب 

؟ نآ ثلث  ای  مین  ای  تسا  ملسم  ۀید 

دشاب سنج  شـش  ام  کیدزن  هب  تید  اما  : » تسا هدروآ  نینچ  ٍنِمْؤُِمل  َنا�ک  ا�م  َو  ءاسّنلا »  » ةروس زا  ۀیآ 94  ریسفت  لیذ  رد  حوتفلا  وبا 
رگا دنفسوگ و  رازه  دشاب  دنفسوگ  لها  زا  رگا  واگ و  تسیود  دشاب  واگ  لها  درم  رگا  هّلح : میس و  رز و  دنفـسوگ و  واگ و  رتش و 

دمحم فسوی و  وبا  لوق  نیا  هلح و  تسیود  دشاب  هلح  لها  زا  رگا  مرد و  رازه  هد  دشاب  مرد  لها  رگا  رانید و  رازه  دشاب  رز  لها  زا 
، رز تسا : هس  وا  لصا  تفگ : هفینح  وبا  دـنتفگ و  رازه  ود  دنفـسوگ  زا  ناشیا  هک  تسا  نآ  الا  لـبنح  نب  دـمحا  تسا و  نسحلا  نب 

.درکن و طرش  زاوعا  دشاب و  ّریخم  تفگ : هک  تسنآ  الا  رتش  مرد و 
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رگید یلوق  دشاب و  رتلـضاف  رتش  مرد و  رازه  هدزاود  ای  رانید  رازه  ای  دـنباین  رگا  رتش  دـص  تفگ : میدـق  رد  تسا : لوق  ود  ار  یعفاش 
زا ام  باحصا  زا  یـضعب  تیاور  رد  .دیآ و  رب  هک  نادنچ  شیاهب  اب  دنک  لاقتنا  دباین  رگا  دیاب  رتش  دص  تفگ : دیدج  رد  هک  تسنآ 

.تسا هدمآ  رازه  هدزاود  مرد 

دص دشاب  رتش  رگا  خرس و  رانید  رازه  دشاب  رز  رگا  دنناتـس : ظیلغت  هب  دمع  تید  دندرک و  فالخ  نآ  فیفخت  ظیلغت و  رد  هک  نآ  »
هک هدش ، مراهچ  رد  دشاب  هلاس  هس  نآ  هّقح و  یس  دشاب : ثلث  هس  رب  تید  دمع  هیبش  دمع و  لتق  رد  تفگ  یعفاش  .لاس و  مامت  رتش 
مه نسحلا  نب  دمحم  اهدالوأ و  اهنوطب  یف  دشاب  نتسبآ  نآ  هفلخ و  لهچ  دشاب و  هلاس  جنپ  نآ  هعذج و  یس  دشاب ، بوکر  قحتسم 

دـشاب هلاس  کی  نآ  ضاخم و  تنب  دوب  جنپ  تسیب و  یعبر  دشاب : عبر  راهچ  زا  دـنتفگ  يروث  فسوی و  وبا  هفینح و  وبا  تفگ و  نیا 
دشاب و لاح  ام  کیدزن  هب  دمع  تید  و   » هعذج جنپ  تسیب و  هقح و  جـنپ  تسیب و  دـشاب و  هلاس  ود  نآ  نوبل و  تنب  جـنپ  تسیب و  و 

لاح هک  تسا  ام  لوا  لوق  هک  تفگ  نانچ  یعفاش  دنناتسب و  وا  زا  لاس  کی  دنتفگ : باحصا  یضعب  و  ام ، باحصا  رتشیب  کیدزن  هب 
: تفگ هفینح  وبا  دشاب و 

«. دنناتس لاس  هس 

دشاب بجاو  صاصق  تفگ : کلام  و  : » تسا هتفگ  تمـسق  نیا  رخآ  رد  هدرک و  رکذ  ار  اطخلا » هیبش   » دمع ۀید  رد  فالتخا  هاگ  نآ 
« .دوبن تید  و  دمع ،»  » رد هکنانچ  دمعلا » هیبش   » رد
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ۀید نوچ  هک  دـنتفگ : يرهب  همذ ، لها  تید  اما  : » تسا هتفگ  سپ  نآ  زا  هدرک و  لقن  ار  نآ  تافالتخا  اطخ و  لـتق  تید  نآ  زا  سپ 
ناملسم تید  ۀمین  دنتفگ : رگید  یضعب  .وا و  باحـصا  تسا و  هفینح  وبا  بهذم  نیا  ..زا و  دنا  هدرک  تیاور  نیا  تسا و  ناناملـسم 

یعفاش و بهذم  تسا و  ّبیـسملا  نب  دیعـس  لوق  نیا  دشاب و  ناملـسم  ۀـید  ثلث  رب  دـنتفگ  رگید  یـضعب  ..زا و  تیاور  نیا  دـشاب و 
.ناملـسم و تید  ۀمین  دوب  اطخ  رگا  دشاب و  ناملـسم  ۀـید  دـننام  دـشاب  دـمع  لتق  رگا  تفگ : لبنح  نب  دـمحا  .روث و  وبا  قاحـسا و 
نادوهج و ینعا  باتک ، لـها  ناـیم  دوبن  یقرف  دـشاب و  مرد  دصتـشه  اـم  کـیدزن  هب  و  دراد ، ینعم  کـی  یمذ  نمأتـسم و  دـهاعم و 
اب کلام  یعفاش و  بهذـم  دـشاب و  مرد  دصتـشه  ناشیا  زا  کی  ره  تید  هک  ام  کیدزن  هب  باب  نیا  رد  ناـکربگ  ناـیم  و  ناـیاسرت ،
وبا .تفگ و  باتک  لها  رد  هکنانچ  دشاب  ناملـسم  تید  ۀمین  وا  تید  تفگ : زیزعلا  دبع  رمع  .باب و  نیا  رد  تسا  قفاوم  ام  بهذـم 

« .دشاب ناملسم  تید  نوچ  وا  تید  تفگ : هفینح 

127 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نینچ هدش ، هدروآ  اجنیا  رد  و  دشاب ، یم  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 173  ّیط  رد  هک  ِفوُْرعَْملِاب ،» ٌعا�بِّتاَف   » ۀلمج ریـسفت  لیذ  رد  حوتفلا ، وبا 
نمف اهـضئارف  تایّدلا و  لبا  یف  اریعب  داز  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  لوسر  ثیدح  شنایب  دـهاوخن  تدایز  هدنناتـس  و  تسا ..«  هتفگ 

« .دشاب تیلهاج  راک  زا  وا  ضئارف  تاید و  رد  دیازفیب  رتش  کی  هک  ره  تفگ  هیلهاجلا » رما 

َدَْعب �يدَتْعا  ِنَمَف   » ریسفت لیذ  رد  ومه  زاب 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب نآ  ببس  تفگ : يرصب  نسح  تسا ..« : هدروآ  نینچ  دوش ، یم  متخ  نآ  هب  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 173  هک  ٌمِیلَأ ،» ٌبا�ذَع  ُهَلَف  َِکل�ذ 
هید لوبق  زا  دعب  يدنداد  ناما  نانیا  يدندادب  هید  ناشیا  يدش  عینم  هلیبق  تیامح  هب  یتشک  هب  ار  یسک  یسک  نوچ  تیلهاج  رد  هک 

«. درک دیدهت  نآ  رب  یلاعت  يادخ  يدنتخادنیب  هید  يدنتشکب و  ار  وا  يدندمایب  اجنآ  زا  يدش  نمیا  نوچ 

اب شیب  مک و  لمع  ظاحل  زا  دوهی  دوش  یم  هدافتـسا  قرفتم  عضاوم  زا  هکناـنچ  يراـصن  دوهی و  رد  نآ  مکح  ینعی  مود  تمـسق  رد 
تّوق و عبات  ناشیا  نایم  رد  هید  صاصق و  ّتیّمک  ّتیفیک و  ینعی  دنا  هتشاد  یم  قفاوت  دش  لقن  نایلهاج  ناکرـشم و  لمع  زا  هچ  نآ 

فعض

128 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هاروت رد  ریزگان  مکح  ظاحل  زا  نکیل  تسا  هتفای  یم  لیدـبت  رییغت و  فعـض ، توق و  لیدـبت  رییغت و  رثا  رب  هدوب و  یم  نانآ  فیاوط 
.تسا هدوب  رّرقم  رّدقم و  نآ  يارب  تباث  هنالداع و  ینازیم 

.دراد راعـشا  نآ  رب  هک  دوش  یم  هدید  يدراوم  ثیداحا  خیراوت و  رد  .دنا  هدوب  تیلهاج  لها  دـننام  شیب  مک و  لمع  رد  هک  نیا  اما 
دوخ اب  دوهی  نادنمـشناد  رابحا و  هک  هدـش  تیاور  .تسا  هتفگ  يواضیب   » تسا هدروآ  نومـضم  نیدـب  ار  یتمـسق  یـسلجم  هلمج  زا 

نادنمشناد ام  یناد  یم  وت  دنتفگ : دنتفر و  شتاقالم  هب  سپ  مینادرگرب  شنید  زا  ار  وا  دیاش  مینک  تاقالم  دمحم  اب  میورب و  دنتفگ :
وت هداد  خر  تموصخ  ینمـشد و  ام  موق  نایم  ام و  نایم  .درک  دـنهاوخ  يوریپ  وت  زا  دوهی  ۀـمه  میوش  وریپ  ارت  ام  رگا  میتسه و  دوهی 

مکح ناشیا  نایز  هب  ام و  دوس  هب 
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نیا هک  هدـش  هتفگ  َنوُْغبَی !!؟ ِهَِّیلِها�ْجلا  َمْکُحَف  دـمآ َأ  دورف  هیآ  نیا  درک و  ءابا  ربمغیپ  میورگب  تنید  هب  میروآ و  ناـمیا  وت  هب  اـت  نک 
، دوب تیلهاج  مکح  هک  یلضافت  هب  لتق  مکح  ةراب  رد  وا  ات  دنتساوخ  ربمغیپ  زا  هک  هدیدرگ  لزان  ریضن  ینب  هظیرق و  ینب  ةراب  رد  هیآ 

« .دنک مکح 

نایم هک  دناسر  یم  یبوخ  هب  هک  هدرک  لقن  يا  هیضق  نارـسفم  زا  یعمج  زا  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یـسربط  زا  یـسلجم  زاب 
( هدئاملا  ) مجنپ ةروس  زا  ۀـیآ 46  لیذ  رد  حوتفلا  وبا  زین  ار  هیـضق  نیا  .تسا  هدوب  لوادـتم  صاصق  رد  لضافت  لمع ، ظاحل  زا  دوهی 

.دوش یم  لقن  اجنیا  رد  انیع  هک  هدروآ  دوخ  ریسفت  رد 

: هک هدوب  نیا  هیضق  لصا 

یمن ار  ناشیا  دوب و  مجر  ناشیا  مکح  هاروت  رد  دـندوب و  نصحم  ناشیا  دـندرک و  اـنز  ربیخ  لـها  ناـفورعم  فارـشا و  زا  سک  ود  »
اب ار  ربیخ  لها  دشاب و  فیفخت  ار  نآ  ص )  ) لوسر عرش  رد  هک  دنتشاد  عمط  ناشفرش و  تمرح و  يارب  ار  ناشیا  دننک  مجر  تسیاب 

يا هثداح  ار  ام  دنتفگ  ریضن و  ینب  هظیرق و  ینب  نادوهج  هب  دنداتسرف  سک  دوب  برح  لوسر 

129 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..دنسرپب هلأسم  نیا  ات  يارب  اجنآ  ار  ام  ناسک  نیا  تسا  حلص  وا  اب  ار  امش  نونکا  میسرپ  يوتف  دمحم  زا  هک  میهاوخ  یم  دشاب و 

لوسر دندرکن  لوبق  و  دماین ، شوخ  ار  موق  نآ   » هدرک و نیعم  ار  مجر »  » ترضح نآ  هدش و  فرشم  ربمغیپ  روضح  هب  نانآ  هاگ  نآ 
« ..تسین دنتفگ : تسا  مجر  امش  باتک  رد  ینکن و  لوبق  نم  زا  تفگ :

هب دوب  دوهج  نادنمشناد  ملعا  هک  ار  ایروص  نبا  ص )  ) ربمغیپ
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.يرآ تفگ : ییایروص ؟ رسپ  وت  : » تفگ ص )  ) ربمغیپ دندروایب  ربیخ  زا  ار  وا  دنتفریذپ و  هب  درک  داهنشیپ  تیمکح 

نیا داد و  دـنگوس  ییوگ  تسار  رب  ار  وا  هاـگ  نآ  دـنیوگ » یم  نینچ  ناـشیا  تفگ : ینادـب ؟ هب  نادوهج  همه  زا  ار  هاروت  وـت  تفگ :
: دـنتفگ دـندرک و  تمالم  ار  وا   » دوهی .تفگب  نآ  هب  ار  دوهی  ندرکن  لـمع  ببـس  مجر و  مکح  دیـسرپب و  يو  زا  هاروت  زا  ار  مکح 
ار نآ  متـشادن  اور  داد  نم  رب  دـمحم  هک  دـنگوس  نآ  تفگ   » وا و  ..راتـسا » کـته  رارـسا و  فـشک  يدرک  وـت  هک  نیا  تـسا  طرش 

« ..دنک تبوقع  لیجعت  هب  ارم  یلاعت  يادخ  هک  مدیسرت  ندرک و  فالخ 

ار وا  دنداتفا و  رد  نادوهج  دروآ و  نامیا   » درک و رایتخا  مالـسا  اهنآ  خساپ  ندینـش  دـنچ و  ییاهـشسرپ  زا  سپ  ایروص  نبا  رخآ  رد 
نیا رد  دـیآ و  یم  نایم  هب  لتق  صاصق  مکح  عوضوم  اجنیا  زا  .دـبای  یم  همتاخ  اـجنیا  رد  مجر  مکح  ۀیـضق  دـنتفرگ » نداد  مانـشد 

ناـنیا دـمحم  اـی  دـنتفگ  دـنتخیوآ و  ریظنلا  ینب  رد  هضیرق  ونب  دـنزیخرب  اـت  دنتـساوخ  نوچ  تسا ..«  نینچ  حوتفلا  وبا  تراـبع  هنیمز 
نیکمت ار  ام  دنهدن و  ام  فاصنا  دنـشکب  ار  یکی  ام  زا  ناشیا  رگا  ات  دیاب  ارچ  تسیکی  ام  نید  دـنا و  یکی  ام  ناردـپ  دـنیام  ناردارب 

فعاضم میهد  هید  رگا  ام و  زا  دـنهاوخ  صاصق  میـشکب  ار  یـسک  ناشیا  زا  ام  رگا  امرخ و  قسو  داتفه  دـنهد  تید  دـننکن  صاصق 
دنشک درم  ود  ام  زا  میشک  ار  يدرم  ناشیا  زا  ام  رگا  امرخ و  قسو  لهچ  دص و  دنناتسب 

130 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يدرم صاصق  هب  میشک  ینز  ناشیا  زا  ام  رگا  و 
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مکح ام  نایم  زا  تسا ؟ ناشیا  تاحارج  ۀمین  رب  ام  تاحارج  دنشک و  يدازآ  ام  زا  ناشیا  ام  میشک  ار  يا  هدنب  ام  رگا  ام و  زا  دنـشک 
 … ّظلا

�
َنوُِملا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللا 

�
ُه َلَْزنَأ  ا�ِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ات ، داتسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  باب  نیا  رد  نک 

دوخ دیدرگ و  مولعم  يدح  ات  دش  هتفگ  هچ  نآ  زا  هتشاد  یم  صاصق  هید و  يارب  تباث  هنالداع و  یمکح  لیجنا  هاروت و  هک  نیا  اما 
َّنِّسلا ِنُذُْألِاب َو  َنُذُْألا  ِْفنَْألِاب َو  َْفنَْألا  ِْنیَْعلاـِب َو  َْنیَْعلا  ِسْفَّنلاـِب َو  َسْفَّنلا  َّنَأ  اـ�هِیف  ْمِْهیَلَع  ـا�ْنبَتَک  َو  هدـئاملا ) ةروس  زا  ۀـیآ 49   ) هیآ نیا 
ببـس نونکا  مه  هک  ّظلا 

�
َنوُِملا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللا 

�
ُه َلَْزنَأ  ا�ِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َُهل َو  ّفَک 

ـ�
ٌهَرا َوُهَف  ِِهب  َقَّدَـصَت  ْنَمَف  ٌصاـ�ِصق  َحوُرُْجلا  ِّنِّسلاـِب َو 

.هاروت رد  لتق  مکح  رب  دراد  تحارص  یبوخ  هب  تسا  هدیدرگ  عقاو  مه  دوهی  قیدصت  دروم  هک  دش  هتسناد  لقن و  نآ  لوزن 

هب تسا  تراشا  نآ  و   » .تسا هدروآ  نینچ  ..ٌهَمْحَر  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌفیِفَْخت  َکـِل�ذ  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 174 ، ریسفت  لیذ  رد  حوتفلا ، وبا 
: تسا تمحر  فیفخت و  یلاعت  يادخ  زا  هلمج  نیا  .هدنناتس  هدنهد و  بادآ  وفع و  ثیدح  نایب و  زا  تفر  هچ  نآ  ۀلمج 

دوب صاصق »  » ار هاروت  لها  هک  تفگ  نینچ  نآ  يارب  دیوگ : یم  سابع  ّللا 
�

ه دبع  .شناگدـنب  قح  رد  تمحر  رظن  فیلکت و  فیفخت 
وفع هس ، ره  زا  زیچ و  هس  نیاب  داد  لیـصفت  داتـسرف و  هیآ  نیا  قح  .دوبن  دوق  هید و  دوب و  وفع »  » ار لیجنا  لها  دوبن و  وفع  تید و  و 

« .دشاب رتوکین 

هچ نآ  یگنوگچ  دش  هتفگ  نونک  ات  هچ  نآ  زا 
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یمالـسا ياهروتـسد  مه  هتـشاد و  دوجو  لمع  مکح و  ظاحل  زا  دوهی  ناـیم  رد  هچ  نآ  مه  هدوب و  لومعم  یلهاـج  بارعا  ناـیم  رد 
روطب اجنیا  رد  دشاب و  یم  رکذت  نایاش  هجوت و  لباق  هک  تسه  عوضوم  نیا  رد  یتاکن  یمالسا  ياهروتـسد  رد  نکیل  دیدرگ  مولعم 

: ددرگ یم  دای  هراشا 

هدوب لوادتم  صاصق  رد  فارسا  نادوهج  یلهاج و  بارعا  نایم  رد  نوچ  هک  نیا  - 1

131 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لتق و ندوب  قحان  لیبق  زا  یطئارـش ، تسخن  صاصق ، لـصا  بیوصت  ءاـضما و  زا  سپ  هدـیدرگ  رداـص  هکم  رد  هک  هیآ  نیتسخن  رد 
مد ّیلو  صوصخب  ار  صاصق  زا  ةدافتـسا  قح  هدرک و  دیدحت  ار  یموق  يا و  هلیبق  تیبصع  سپ  نآ  زا  نییعت و  لوتقم ، ندوب  مولظم 

.تسا هدومرف  عونمم  فارسا  طارفا و  زا  ار  وا  حیرص  روطب  هتخاس و  دودحم  زین  ار  لتق  ّیلو  دوخ  هاگ  نآ  صوصخم و 

.تسا هدرک  کیکفت  ار  کی  ره  ماکحا  میسقت و  دمعب  هیبش  ءاطخ  ضحم و  ياطخ  ضحم و  يدمع  ماسقا  هب  ار  لتق  - 2

نادیواج منهج  رد  ناونعب   ) دیکأت لیـصفت و  روطب  ار  يورخا  تبوقع  نیرت  تخـس  يویند  تازاجم  رب  هوالع  دمع ، لتق  ةراب  رد  - 3
.تسا هدرک  دای  لتاق  يارب  نتشگ ) راتفرگ  میظع  یباذع  هب  ندش و  عقاو  ادخ  نعل  بضغ و  دروم  ندوب 

رگا دـنک و  صاصق  دـهاوخب  رگا  هک  هدـش  هداد  رایتخا  تصخر و  مد  ّیلوب  هکلب  هدادـن  رارق  تمیزع  ار  صاـصق  دـمع  لـتق  رد  - 4
هدمآ لمعب  مد  ّیلو  لاح  تیاعر  مه  لتاق و  لاح  تیاعر  مه  صیخرت ، نیا  رد  دشخبب و  ار  لتاق  دهاوخب  رگا  دریگب و  هید  دهاوخب 

.تسا

هجوت لامک  ششخب  وفع و  هب  لتق : دروم  رد  - 5
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.تسا هدرک  لیمکت  وفع  هب  قیوشت  هار  زا  ار  تمحر  فیفخت و  هتشاد و  لوذبم  ار  تیانع  و 

: تسا هتشون  يزار  حتفلا  وبا  هلمج  نآ  زا  هدمآ  لمعب  دیکأت  وفع  ةراب  رد  زین  یتایاور  رد  هفیرش  تایآ  زا  رظن  عطق 

هیلع لوسر  شیپ  ار  وا  لوتقم  ءایلوا  لوسر ، دهع  رد  تشکب  ار  يدرم  يدرم  هک  شردپ  زا  درک  تیاور  یمرـضحلا  لئاو  نب  همقلع  »
: تفگ ار  لوتقم  ّیلو  لوسر  دندروآ  مالسلا 

.هن تفگ : یناتسب ؟ هید  تفگ : ّللا 
�

.ه لوسر  ای  هن  تفگ : درم ؟ نیا  زا  ینکب  وفع  هک  ارت  دتفا 

ار وا  تفرب  درم  نوچ  .ار  وا  نک  صاصق  ورب  « 1 : » تفگ صاصق ! تفگ : یهاوخ ؟ هچ  تفگ :

______________________________

نیا ملع  لها   » حوتفلا وبا  ۀتفگ  هب  و  مدرک » شوفع  ّللا 
�

ه لوسر  ای  تفگ : درم  .یـشاب  وا  لثم  وت  سپ   » تفگ رگید  یتیاور  رد  و  (- 1)
هچ یشاب  موثأم  وا  نوچ  هک  نآ  هن  یشاب  لتاق  وا  نوچ  وت  هک  نآ  یکی  یشاب : وا  لثم  وت  هک  نآ  ینعی  هجو ، ود  رب  دندرک  یلیوات  ار 

«. یشاب وا  نوچ  وت  يدرم  لضف و  یفن  رد  سپ  دوبن  یلضف  وا  رب  ارت  ینک  صاصق  نوچ  هک  نآ  رگید  هجو  .دوب  وا  قح  صاصق 

132 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تفرب نوچ  .ورب  تفگ : منکن ! صاصق  زج  هن ، تفگ : یناتسب ؟ هید  تفگ : .هن  تفگ : ینک ؟ وفع  تفگ : .شدناوخ  زاب  دنک  صاصق 
ارت و دـشاب  یتراـفک  ینک  وفع  رگا  تفگ : لوسر  .هن  تفگ : ینک ؟ لوـبق  هید  اـی  ینک  وـفع  تفگ : .ار  وا  شدـناوخ  زاـب  هراـب  رگد 

«. مدرک وفع  ّللا 
�

ه لوسر  ای  تفگ : ارت  بحاص 

ار يدرم  يدرم ، هباحص  یضعب  دهع  رد  هک  هدرک  تیاور  يراصنالا  تباث  نب  ّيدع   » تسا هتفگ  ومه  زاب 
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لوبق درک  ات  ود  دـندرکن  لوبق  لوتقم  ءایلوا  درک  ضرع  هید  کی  لـتاق  دـندروآ  تموکح  هب  ار  وا  لوتقم  ءاـیلوا  تشکب  دز و  هنعط 
.دندرکن لوبق  درک  هس  هب  دندرکن 

وا هانگ  ةرافک  نآ ، زا  مک  ای  ینوخ  زا  ار  یـسک  دـنک  وفع  وا  هک  ره  هک  مدینـش  لوسر  زا  نم  تفگ : لوسر  ۀباحـص  ۀـلمج  زا  یکی 
« ..دشاب هدرک  هقدص  نآ  هک  زور  نآ  ات  دشاب  هداز  ردام  زا  هک  زور  نآ  زا  دشاب 

َو  » تسا هتفگ  هک  اجنآ  هدرک  نایب  یترابع  رتغیلب  رتحیصف و  هب  ار  صاصق  مکح  یعامتجا  ۀفـسلف  تمکح و  یعرـش و  تحلـصم  - 6
یسک دهاوخ  هک  ار  نآ  صاصق ، مکح و  عضو  هک  تسا  نیا  نارـسفم  ۀّماع  ۀتفگ  هب  هلمج  نیا  زا  روظنم  و  ٌها�یَح » ِصا�صِْقلا  ِیف  ْمَُکل 

شمادقا عنام  وا و  میب  سرت و  بجوم  دیـسر  دـهاوخ  صاصق  هب  هک  نیا  رکف  دراد و  یم  زاب  راک  نیا  باکترا  زا  دـشکب  قحان  هب  ار 
صاصق رد  هک  تسنآ  دارم   » هلمج نیا  زا  يّدس  ۀتفگ  هب  دیدرگ و  دهاوخ  نیمأت  دارفا  یناگدنز  هجیتن  رد  و  دش ، دهاوخ  لمع  نیدب 

زا رتشیب  سفنب  اـت  هّیوس  هب  مداـهن  صاـصق  نم  تفگ  فازگ  هب  يدنتـشکب  ار  درم  هد  درم  کـی  هب  مالـسا  زا  شیپ  ینعی  تسا  هاـیح 
« .دشاب هایح  صاصق  رد  هک  دوب  نیا  بجوم  هیضق  نیا  سپ  دنشکن  سفن 

133 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا نایب  یناعم  بتک  زا  یخرب  رد  .تسا  مان  هب  تغالب ، تحاصف و  ظاـحل  زا  هک  تسا  یتاـیآ  زا  یکی  دـش  هراـشا  هکناـنچ  هیآ  نیا 
تسیب زا  زواجتم  هدیجنس و  لتقلل  یفنا  لتقلا  هدش  هتفگ  عوضوم  نیا  رد  هک  يا  هلمج  نیرتهب  اب  هیآ 
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.تسا هدش  هدرمش  رب  هیآ  نیا  يرتهب  يرترب و  يارب  هجو 

اهیلإ راشم  تایآ  زا  هیآ  نیا  و  : » دوش یم  لقن  اجنیا  رد  شترابع  نیع  هنومن  يارب  هک  هدرک  داـی  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  يزار  حوتفلا  وبا 
.دارم زا  دـیامن  سکع  رب  رهاظ  هکنانچ  تیانک  هجو  رب  بذـع ، زجوم ، نینچ  یظافلا  رد  یناعم  نیا  نیمـضت  يارب  تحاصف  رد  تسا 
لتقلا و  لتقلل » لتقلا   » مهلوق نم  لثم  قیرط  رب  ءامکح  دنتفگ  ینعم  نیا  هک  هجو  ره  رب  هک  نآ  ار و  تحاصف  عاونا  عماج  دـشاب  یباب 

زا ار ، نآرق  ظفل  هک  تسا  نآ  زا  شیب  فورح  هک  نآ  اب  لـتقلا » ّلـقیل  لـتقلا  اورثکأ   » و عیمجلل » ءاـیحا  ضعبلا  لـتق   » و لـتقلل » یفنا 
دـشابن و ملظ  هک  بجاوب  قح  یلتق  زا  دـشاب  ئبنم  صاصق ، هک  نآ  رگید  ٌها�یَح » ِصا�صِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو   » هک درادـن  توارط  تبوذـع و 
زا رظن  هیآ  رد  تسا و  لتق  تابثا  اجنآ  رد  رگید  .تسا  لتق  ظفل  رارکت  اجنآ  رد  رگید  تسا  لخاد  وا  رد  لدـع  ملظ و  ار  ظاـفلا  نآ 

هب و ملعلا  یف  صاـصقلا و  باـجیا  یف  مکل  و   » هک تسا  نیا  هـیآ  ینعم  هـک  نآ  يارب  ظـفل  رهاـظ  رد  زین  لـتق و  یفن  هـب  ینعم  يور 
« ..نیبناجلا الک  نم  دشابن  لصاح  یلتق  اجنیا  و  هیف » لماتلا 

هار زا  ترخآ  تخـس  ياهباذـع  نییعت  رب  هوالع  هید و  صاـصق و  مکح  عیرـشت  عضو و  رب  هوـالع  لـتق  عوقو  زا  يریگولج  يارب  - 7
دارفا مامت  لتق  ۀلزنم  هب  ار  درف  کی  لتق  هک  هدرمش  میظع  يا  هزادنا  هب  ار  اوران  قح و  انب  لتق  سپ  هدش  دراو  زین  تاساسحا  کیرحت 

ۀیآ 35 رد  هکنانچ  هداد و  رارق  رشب 
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: تسا هدومرف  دش  هدید  هدئاملا )  ) ةروس 5 زا 

ِضْرَْألا ِیف  ٍدا�سَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم   » هک دوب  بوتکم  نینچ  لیئارسا  ینب  رب 

134 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هـس رثؤم و  لماع  هس  زا  قح  انب  لتق  هلئاغ  عفر  يارب  یمالـسا  يراذـگنوناق  تقیقح  رد  سپ  .ا�ها�یْحَأ » ْنَم  ًاعیِمَج َو  ّنلا 
�
َسا َلَتَق  ا�مَّنَأَکَف 

: رارق نیدب  تسا  هدرک  دادمتسا  رشب  مهم  يورین 

.هدروآ رد  ریثأت  تحت  ار  ناشیا  یّسح  يورین  يدام  ةاشن  رد  تایح  عطق  صاصق و  هب  دیدهت  هار  زا  - 1

لقع خزود ، رد  ندنام  دیواج  رخآ  رد  تیدـحا و  ترـضح  بضغ  هب  ندـش  راچد  تمحر و  طاسب  زا  نداتفا  رود  يروآ  دای  هب  - 2
.هتخاس رادیب  هبنتم و  عوضوم  نیا  تمظع  هب  ار  رشب 

یب نیرتریرـش و  رـشب و  دارفا  نیرت  لد  گنـس  هک  لمع  نیرتگرزب  اب  يرهاظ  کچوک و  یئزج و  لـمع  نیا  هیبشت  هسیاـقم و  هب  - 3
.تسا هداد  رارق  هجوتم  انشآ و  تیانج  یگرزب  تیمها و  هب  ارشا  هلیختم  ةوق  تسین  رضاح  نآ  هب  مادقا  يارب  زین  نانآ  نیرتاورپ 

ۀیآ نیا  لیوأت  رد  نارگید  هک  یهوجو  ۀـمه  زا  دـیاش  دـش  هدروآ  اجنیا  رد  هدـمآ و  هدنـسیون  رظنب  هیبشت  نیا  ةراـب  رد  هک  هتکن  نیا 
.دشاب رتهب  هدش  هدروآ  ریسافت  بتک  رد  دنا و  هتفگ  هفیرش 

زرط دراد و  یهقف  ۀـبنج  نوـچ  هک  هدرک  لـقن  حوـتفلا  وـبا  ار  یتیاـکح  نـکیل  درادـن  یترورـض  اـجنیا  رد  لاوـقا  نآ  لـقن  لاـح  رهب 
: تسا هدرک  تیاکح  نینچ  .مینک  یم  لقن  ترابع  نیعب  دزاس  یم  نشور  ار  قیقد  یلالدتسا 

زا هک  دید  ار  يدرم  تشذگ  یم  ییاج  هب  یتعامج  اب  نینمؤملا  ریما  يزور  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماکحا  رد  «و 
دراک تشاد و  تسدب  يدراک  دمآ  نوریب  يا  هبارخ 
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هتشک دندید  ار  يدرم  دندش  هبارخ  نآ  رد  دنتفرگب و  ار  وا  نانچ  دندید  ار  وا  نوچ  مدرم  دوب  روعذم  شوهدم و  درم  هدولآ و  نوخ 
دیسرپ وا  زا  ع )  ) نینمؤملا ریما  .داد  رارقا  نتشیوخ  رب  لتقب  ار ، وا  متـشک  نم  تفگ  تشک ؟ هک  ار  درم  نیا  دنتفگ : ار  وا  هدنکفا  هزات 

.نآ زا  یسک  ای  دوب ؟ هدرک  هانگ  هچ  وت  ياج  هب  یتشک ؟ ارچ  ار  درم  نیا  هک 

135 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دنشکب ات  دندرب  رازاب  هب  ار  وا  نوچ  دننک  صاصق  ار  وا  ات  دومرفب  ع )  ) نینمؤملا ریما  ار ! وا  متشک  ببس  یب  هن  تفگ : دوب ؟ هتـشک  وت 
هک نک  اهر  ار  وا  تفگ : تخیوآ و  وا  تسد  رد  دمایب و  يدرم  دـنک  صاصق  ات  دـناشنب  ار  وا  فاّیـس  نوچ  هداهن  نتـشک  رب  نت  وا  و 

داد و رارقا  درم  نیا  دـندرب  ع )  ) نینمؤملا ریما  شیپ  ات  ار  ناـشیا  دروخ !! اهدـنگوس  نآ  رب  و  متـشک ! نم  ار  درم  نیا  .تسا  هاـنگ  یب 
: تفگ يدمآ ؟ ّرقم  لتقب  يداد و  یهاوگ  نتشیوخ  رب  ارچ  تفگ : ار  درم  نآ  تسا  هانگ  یب  وا  متشک و  نم  ار  لوتقم  نیا  تفگ :

درم هداتفا ؟ نوچ  لاح  نیا  سپ  تفگ :  » دهاوش تمالع و  نآ  اب  دنونشن  نم  زا  منک  راکنا  رگا  متـسناد  هک  نآ  يارب  نینمؤملا  ریما  ای 
هتشک نیا  نیزح  زاوآ  نم  دوب  نم  تسد  رد  دنفسوگ  نوخ  هب  دولآ  نوخ  دراک  متشک و  یم  يدنفـسوگ  دوخ  يارـس  رد  نم  تفگ 
راوید هب  دینـشب  نم  ياپ  زاوآ  نوچ  درم  نیا  تسدـب ، دراـک  متـسج و  نوریب  لـیجعت  هب  هبارخ ، نآ  رد  نم  يارـس  يولهپ  رد  مدـینش 

درم نآ  مدش  رد  نم  تسجب 
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نآ زا  ندرک  راکنا  دندادن و  هار  ارم  دنتفرگب و  ارم  تعامج  نیا  دولآ  نوخ  دراک  اب  مدیود  نوریب  اجنآ  زا  مدیـسرتب  مدـید  هتـشک  ار 
ریما تفگ .! وا  هک  تسناـنچ  مه  دـیوگ  یم  تسار  تـفگ : دوـب  هدـمآ  راـب  مود  هـک  درم  نآ  .يدرکن  لوـبق  نـم  زا  سک  تاـمالع ،

.نتشک هب  ارم  ود  نآ  ندرک و  دیاب  اهر  ار  لوا  درم  نآ  دنتفگ : ندرک ؟ دیاب  هچ  تفگ : تسیرگن  باحصا  هب  ع )  ) نینمؤملا

هچ هثداح  نیا  رد  رسپ  يا  تفگ : درک و  ع )  ) یلع نب  نسح  اب  يور  يدرک و  یتسار  فالخ  رب  يوتف  نیا  .تفگ  ع )  ) نینمؤملا ریما 
هلوقب تفگ : یتفگ ؟ ارچ  تفگ : نینمؤملا  ریما  نداد  هب  لاملا  تیب  زا  هتـشک  تیدو  ندرک  دـیاب  اـهر  ار  ود  ره  تفگ : ندرک ؟ دـیاب 

هب نیا  يایحا  هب  نآ  لتق  دـیناهرب  لتق  زا  ار  ار  يدرم  تشکب  ار  يدرم  هچ  رگا  وا  ًاعیِمَج » ّنلا 
ـ�

َسا اَـیْحَأ  اـ�مَّنَأَکَف  اـ�ها�یْحَأ  ْنَم  َو   » یلاـعت
نآ ساپـس  يا  تفگ : داد و  وا  مشچ  رب  هسوب  دـش و  هنامداش  ع )  ) نینمؤملا ریما  .نداد  هب  لاـملا  تیب  زا  ار  هتـشک  تیدو  نتفر  دـیاب 

ملع قیفوت  ار  ام  تیبلا  لها  هک  ار  يادخ 

136 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. 1  » داد هقف  و 

نییعت هب  طوبرم  ۀـیآ  دـمع و  لتق  مکح  نییعت  هب  طوبرم  ۀـیآ  لوزن  نأـش  دوش  داـی  تسا  بساـنم  تمـسق  نیا  ۀـمتاخ  رد  هک  يزیچ 
حّـجرت و تلع  تقیقح  رد  هک  لوزن ، نأش  ظاحل  زا  دـش  نشور  يدـح  ات  مکح  ود  نیا  تاـهج  رئاـس  هکناـنچ  اـت  تسا  اـطخ  مکح 

.دوش نشور  هتسناد و  زین  دشاب ، یم  رودص  نامز  باختنا 

ُْلتْقَی ْنَم  دمع َو  لتقب  طوبرم  ۀیآ  دنا  هتفگ  ریسفت  لها  خیرات و  بابرا 
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نب ماشه  مان  هب  هتـشاد  ناملـسم  يردارب  سیقم  هک  هدوب  نانچ  نآ  هتفای و  رودـص  یناـنک  ۀبابـض  نب  سیقم  ةراـب  رد  ..ًادِّمَعَتُم  ًاـنِمُْؤم 
ینب زا  ار  يدرم  ص )  ) ربمغیپ .تسا  هتخاس  هاگآ  هعقاو  زا  ار  ص )  ) ربمغیپ هتفای و  هتـشک  راـّجنلا  ینب  ۀـلیبق  رد  ار  وا  سیقم  هباـبض و 

راّجنلا ینب  دنهدب  ار  وا  ۀید  هن  رگا  دـنک و  صاصق  ات  دـنهد  وا  هب  دنـسانش  یم  ار  لتاق  رگا  دومرفب  داتـسرف و  راّجنلا  ینب  هب  وا  اب  رهف 
رد .تشگ  زاب  هنیدم  يوسب  يرهف  درم  اب  يو  دنداد  سیقم  هب  هید  مسرب  رتش  دص  سپ  .دنسانش  یمن  ار  لتاق  هک  دندرک  دای  دنگوس 

يارب ار  نارتش  دشکب و  ردارب  نوخ  ربارب  رد  ار  هار  قیفر  هک  دیسرمه  هب  یناطیش  یلایخ  ار  سیقم  دوب  کیدزن  هنیدم  هب  هک  هار  نایم 
دز وا  رس  رب  تشادرب و  گرزب  یگنس  سیقم  يرهف ، تلفع  ماگنه  هب  سپ  دننکن  شنزرس  هید  رب  تعانق  هب  ار  وا  مدرم  ات  دنارب  دوخ 

نیا ةراب  رد  تشگرب و  مالـسا  نید  زا  داهن و  يور  هکم  يوسب  دنکفا و  شیپ  ار  نارتش  رگید  تسج و  رب  يرتش  رب  تشکب و  ار  وا  و 
.تفای لوزن  ..ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  هفیرش َو  ۀیآ  سپ  تفگ  يراعشا  دوخ  دادترا  راک و 

هدوب رارق  نیدب  هیضق  نآ  هتفای و  رودص  نآ  مکح  یمورخم  هعیبر  یبا  نب  شایع  ۀیضق  رد  دنا  هتفگ  نارسفم  ناخرؤم و  ار  اطخ  لتق 
: تسا

______________________________

نم ال  » باتک زا  هدروآ و  داـفم  نیمه  هب  ار  هیـضق  نیا  ۀـصالخ  بیذـهت »  » و یفاـک »  » زا بقاـنملا »  » باـتک رد  بوشآرهـش  نبا  ( 1)
رد هک  هدرک  لقن  دافم  نیاب  ار  هیضق  نیا  هیقفلا » هرضحی 
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.تسا هداد  مکح  لتاق  هب  ضرعت  مدع  لاملا و  تیب  زا  هید  نداد  هب  هیآ  دانتسا  هب  ع )  ) یلع هتشگ و  عقاو  هیضق  نیا  رمع  نامز 

137 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نامیا ص )  ) ربمغیپ ترجه  زا  شیپ  دوب  ردارب  ردام  بناـج  زا  ماـشه  نب  ثراـح  ماـشه و  نب  لـهج  وبا  اـب  هک  هعیبر  یبا  نب  شاـیع  »
اجنآ رد  تفر و  هنیدم  ياههوک  زا  یکی  يوسب  ریزگان  دنامب  هکم  رد  تسناوتن  وا  درک  ترجه  هنیدم  هب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دروآ و 

ثراح لهج و  وبا  دوخ : رگید  رسپ  ود  اب  تشگ و  كانهودنا  تخس  تسنادب  ار  وا  رارف  مالـسا و  يو  ردام  نوچ  « 1  » دیزگ نکسم 
دروخن و بآ  كاروخ و  دـباوخن و  فقـس  ریز  رد  دـیاین  زاب  شایع  ات  هک  درک  دای  دـنگوس  دـننادرگ و  زاب  ار  وا  دـنورب و  ات  تفگب 
اب دنتفگ و  يوب  ار  ردام  دنگوس  دنتفر و  شایع  دزن  هب  هتخاس و  هارمه  دوخ  اب  زین  ار  هسینا  نب  دـیز  نب  ثراح  ود ، نآ  سپ  دـماشاین 

.دنرادن راک  وا  نید  راکب  دنرازاین و  ار  وا  هک  دندرک  دای  دنگوس  دنتسب و  نامیپ  وا 

ره دنتـسب و  هب  تخـس  ار  وا  ياهتـسد  ناشیا  .داد  تسد  ناشیا  هب  دـمآ و  ریز  هب  هوک  زا  ناشیا  دـنگوس  دـهع و  ناـنیمطا  هب  شاـیع  »
اهر ار  وا  ددرگن  رب  مالـسا  نید  زا  ات  هک  درک  دای  دنگوس  نز  نآ  .دندرب  شردام  دزن  هکم  هب  هاگ  نآ  .دز  وا  هب  هنایزات  دـص  يردارب 

.دندنکفا شنازوس  باتفآ  رد  دندرک و  تخس  يرازآ  هجنکش و  ار  وا  دننکن 

نب ثراح  .دش  اهر  تفگب و  دنتساوخ  هچ  نآ  راچان  دیدرگ  راوشد  تخس  شراک  نوچ 
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رب هن  يدرک ؟ هک  تسیچ  نیا  تفگ : درک و  شنزرـس  ار  شایع  دوشگ و  شهوکن  هب  نابز  دوب  رظان  رـضاح و  ایاضق  نیا  رد  هک  دیز 
رگا یتشگرب و  يده  زا  يدوب  يدـه  يدوب  وا  رب  هک  نید  نیا  رگا  و  يدـنامب ! يدوب  هتفر  هک  ینید  رد  هن  يدـنامب و  تناردـپ  نید 

: تفگ هکنانچ  تشاد  هجنر  تخس  نابز  مخز  ار  شایع  .يدوب » لاض  هاگ  دنچ  ات  دوب  تلالض 

______________________________

هدرک و ترجه  هنیدم  هب  دوخ  ناشیوخ  سرت  زا  ص )  ) ربمغیپ ترجه  زا  شیپ  ندروآ  مالسا  زا  سپ  شایع  یـسلجم ، لقنب  انب  (- 1)
هدز و همدـص  هداد و  رازآ  رتـشیب  لـهج  وبا  زا  ار  وا  شردارب ؛ ثراـح ؛ هدروآ و  هکم  هب  روطـسم  تیفیک  هب  ار  وا  هتفر و  وا  ردارب  ود 
رد هک  ار  نآ  دشکب و  ار  وا  دبایب  تسد  ثراح  دوخ ، ردارب  رب  مرح  جراخ  رد  رگا  هک  تسا  هدوب  هدرک  دای  دـنگوس  وا  تهج  نیدـب 

.دیز نب  ثراح  هک  نیا  هن  هدوب  ثراح  شردارب  هتشک  هنیدم 

138 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد درک و  هزات  مالـسا  تفر و  هنیدـم  هب  شایع  هیـضق  نیا  زا  دـعب  مشکن » ار  وت  ات  مدرگن  رب  وت  زا  ار ، وت  مبای  یلاـخ  اـجک  ره  ّللا 
�

ه «و 
زا دوب و  هنیدم  جراخ  رد  شایع  عقوم  نیا  رد  دروآ  مالـسا  تفر و  هنیدـم  هب  زین  دـیز  نب  ثراح  يدـنچ  زا  دـعب  دـیزگ  تماقا  اجنآ 
هب درم  نیا  دـنتفگ : وا  هب  مدرم  تشکب  ار  وا  داتفا  ثراح  هب  شمـشچ  ابق »  » رد تشگرب  هنیدـم  هب  نوچ  تشادـن  ربخ  ثراـح  مالـسا 

ثراح لتق  رد  دوخ  باتش  زا  شایع  یتشک ؟ ار  وا  ارچ  دوب  هدمآ  رد  مالسا 
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ۀیآ سپ  تسا  هدوبن  هاـگآ  ثراـح  مالـسا  زا  هک  درک  داـی  دـنگوس  تفگ و  وا  هب  ار  هعقاو  تفر و  ص )  ) ربمغیپ دزن  دـش و  نامیـشپ 
.دیدرگ رداص  اطخ  لتق  مکح  لزان و  ..ًأَطَخ  ّلِإ 

�
ا ًانِمُْؤم  َُلتْقَی  ْنَأ  ٍنِمْؤُِمل  َنا�ک  ا�م  ۀفیرش َو 

يرضح زامن 

هراشا

هدروآ یم  اج  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  راـک  زاـغآ  رد  زاـمن  تفر ، یتراـشا  نادـب  قاروا  نیا  رد  مه  شیپ  نیا  زا  و  هدـش ، هتفگ  هکناـنچ 
يانثتـسا هب   ) هناگجنپ ياهزامن  جارعم  بش  رد  دعب  یتدم  و  « 1  » ماش ماگنه  تعکر  ود  دادـماب و  رد  تعکر  ود  هدوب : تعکر  راهچ 

( دشاب یقرف  ار  رفس  رـضح و  هک  نآ  یب  اهنآ  ۀیقب  هدنام  ياج  رب  رارق  نامه  رب  و  « 2  » هدوب تعکر  هس  عیرشت ، ءادتبا  هک  برغم  زامن 
.تسا هتشاد  یم  رارقتسا  رارق  نیمه  هب  نآ  مکح  ترجه  لئاوا  ات  هدیدرگ و  عیرشت  تعکر  ود  تعکر  ود 

______________________________

هادغلاب و نیتعکر  هّکمب  یّلـصی  ص )  ) ّیبنلا ناک   » هک ما ) هدـید  زین  رگید  بتک  زا  یخرب  رد   ) هدرک لقن  یقتنملا »  » زا یـسلجم  (- 1)
« .برغملا ریغ  یف  ناتعکّرلا  تراصف  سمخلا  هالّصلاب  رما  ءامّسلا  یلإ  هب  جرع  املف  ّیشعلاب  نیتعکر 

ود ءادتبا  رد  زین  زامن  نیا  هدرک  لقن  یفاک  زا  هیلا » ضیوفّتلا  هّبح و  هتعاط و  بوجو   » باب رد  یسلجم  هک  یتیاور  بسحب  هکلب  (- 2)
نیتعکر هالّـصلا  ضرف  ّلج ، ّزع و  ّللا ،

�
ه ّنا  ّمث   » .تسا هدمآ  نینچ  دـشاب  یم  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هک  تیاور  نیا  رد  هدوب  تعکر 

زوجی ـال  هضیرفلا  هلیدـع  تراـصف  هعکر  برغملا  یلإ  نیتعکر و  نیتـعکّرلا  یلإ  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  فاـضاف  تاـعکر  رـشع  نیتـعکر 
هل ّللا 

�
ه زاجاف  رضحلا  رفّسلا و  یف  همئاق  اهکرتف  برغملا  یف  هعکرلا  درفا  رفس و  یف  ّالا  ّنهکرت 
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« .هعکر هرشع  عبس  هضیرفلا  تراصف  هّلک  کلذ 

139 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ربمغیپ دورو  زا  سپ  هام  کی  یقتنملا »  » زا یسلجم  لقنب  یناثلا و  عیبر  مهدزاود  زور  یخرب  ۀتفگ  هب  هک  ترجه ، لوا  لاس  لئاوا  رد 
هالـص یف  دـیز  هنـسلا  هذـه  یف  و   » تسا هتفگ  هکنانچ  هدوب  دـشاب ) دارم  یناـثلا  عیبر  مهدزاود  ناـمه  تسا  نکمم   ) هنیدـم هب  (ص )

زا یسلجم  لقنب  زاب  و  رهشب » هنیدملا  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  مدقم  دعب  کلذ  برغملا و  ریغ  نیتعکر  رفسلا  رضحلا و  هالص  ناک  رضحلا و 
رهش هترجهل  یتا  اّملف  بویا  یبا  یلع  لزن  اّمل  رصعلا  هالص  هنیدملا  یف  اهاّلـص  هالـص  لّوا  هخیرات  یف  يوسنلا  لاق   » هک يوسن  خیرات 

دش هدوزفا  تعکر  ود  رضح  رد  ءاشع  رصع و  رهظ و  زامن  رب  ترضح  دورو  زا  سپ  زور  دنچ  هام و  کی  میقملا » هالـص  تّمت  ماّیا  و 
.تسا هدیدرگ  راصتقا  شیپ  تعکر  ود  نامه  رب  رفاسم  يارب  هدنام و  شیپ  لاحب  رفس  رد  نکیل 

نانچ لاح  دندوزفا و  رضح  زامن  رد  هام  کی  هب  ترضح  نآ  مودق  زا  دعب  ترجه  زا  لوا  لاس  رد  مه  و  تسا : هتفگ  نینچ  یکتـشد 
ود نتفخ  نیسپ و  نیشیپ و  زامن  رد  دش  ترجه  لوا  لاس  نوچ  دوب و  هدش  ضرف  تعکر  ود  تعکر  ود  اهزامن  نآ  زا  شیپ  هک  هدوب 

« .تفاین رییغت  ماش  حبص و  زامن  دندرک و  دایز  تعکر 

هالص تمتف  هنیدملا  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  مدقم  نم  رهش  دعب  اعبرا  هالصلا  مامت  لزن  و   » تسا هدروآ  نینچ  عامـسالا » عاتما   » رد يزیرقم 
«. نیتعکر رفاسملا  هالص  ترقا  نیتعکر و  تناک  ام  دعب  اعبرا  میقملا 

ِیف ُْمْتبَرَض  ا�ذِإ  ءاسنلا َو  ةروس  زا  ۀیآ 102  لیذ  رد  يزار  حوتفلا  وبا 
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اور زامن  رد  رـصق  هک  دـیامن  یم  نینچ  تیآ  رهاظ  هک  نادـب  و  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  اوُرُـصْقَت  ْنَأ  ٌحا�نُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَْألا 
..زامن رصق  رد  تسین  طرش  فوخ  ندرک و  دیاب  رصق  رفس ، زامن  رد  دشابن  ای  دشاب  فوخ  رگا  هک  تسین  فالخ  فوخ و  اب  ّالا  دوبن 
تـسین ّریخم  رفاسم  هک  تسنآ  ءاهقف  رتشیب  ام و  کیدزن  هب  زاـمن و  رـصق  رد  تسا  ریخم  رفاـسم ؛ درم  هک  تسا  نآ  تیآ  رهاـظ  زین  و 

تسا ّریخم  رفاسم  هک  تسنآ  یعفاش  بهذم  دنک و  رصق  هک  ار  وا  تسبجاو  دوب  دوخ  طئارش  هب  رفـس  نوچ  لب  مامتالا  رـصقلا و  نیب 
لوا تفگ : سابع  ّللا 

�
ه دبع  : » تسا هتفگ  نینچ  هصخر » رـصقلا  دشاب و  رت  یلوا  مامتا  مامتا و  دهاوخ  رگا  دـنک و  رـصق  دـهاوخ  رگا 

« ..رامنأ يذ  هازغ  رد  نافسع  هب  دوب  رگید  زامن  دندومرف  رصق  وا  رد  هک  يزامن 

140 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دوش هتسناد  ریز  بلاطم  هالص  عوضوم  ةراب  رد  تسا  بسانم  عضوم  نیا  رد 

هالص ظفل   1

یم راکب  زامن  ياج  دـبعم و  ینعمب  نابز  نآ  رد  ظفل  نیا  هک  هدـش  هتفگ  هچ  تسا  ذوخأم  يربع  لصا  زا  یلامتحا ، هب  هالـص ، ۀـملک 
ْتَمِّدَُهل ٍضْعَِبب  ْمُهَضَْعب  ّنلا 

�
َسا ّللا 

�
ِه ُْعفَد  ا�ل  َْول  یلاعت َو  هلوق  تسا  هدش  لامعتسا  ینعم  نیمه  رد  زین  جحلا »  » ةروس زا  ۀیآ 41  رد  دور و 

.ًارِیثَک ّللا 
�

ِه ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِجا�سَم  ٌتا�وَلَص َو  ٌعَِیب َو  ُعِما�وَص َو 

، ٍضْعَِبب ْمُهَـضَْعب  ّنلا 
�
َسا ّللا 

�
ِه ُْعفَد  ـا�ل  َْول  تسا َو  هدرک  لـقن  نینچ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  اـهنآ » عماوج  تاوزغ و  رداون   » باـب رد  یـسلجم 

عماوص عماوص ، للملا  لها  یلع  نیکرشملا  ءالیتساب  تبرخل  تمدهل ، نیرفاکلا ، یلع  مهنم  نینمؤملا  طیلستب 
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« ..برعف هیئاربعلاب  اتولص »  » هلصأ لیق : اهیف و  یّلصی  اهنأل  اهب  تیّمس  دوهیلا و  سئانک  تاولص ، يراصّنلا و  عیب  عیب ، هّینابهرلا و 

: رارق نیاب  تسا  هدیسر  رظنب  لوق  راهچ  لصا »  » نآ نییعت  رد  هدش و  هتفگ  یبرع  لصا  زا  تغل ، ریسافت و  بابرا  رتشیب  ۀتفگ  هب  و 

«: هبوتلا  » ةروس زا  ۀیآ 104  دیجم  نآرق  زا  ءاعد  ینعمب  هالص  زا  لوا - لوق 

دشاب یم  رمخ  فصو  رد  یشعا و  زا  هک  ریز  رعش  یبرع  راعـشا  زا  هتفر و  راکب  ینعم  نیا  رد  ْمَُهل  ٌنَکَـس  َکَتا�لَـص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َو 
: تسا هدیدرگ  دای  لاثم  ناونعب 

متخ هیلع  اهزربا و  اهّیدوهی و  فاط  ءابهص  و 

«1  » مسترا اّهند و  یلع  یّلص  اّهند و  یف  حیّرلا  اهلباق  و 

: تسا هدش  داهشتسا  یشعا  زا  رعش  نیاب  مه  و 

اعجطضم ءرملا  بنجل  ّناف  امون  یضمتغاف  تیّلص  يّذلا  لثم  کیلع 

______________________________

مخ رد  هک  یماـگنه  داـب  هتخاـس و  راکـشآ  هدز  رهم  نآ  رب  هک  ار  نآ  هدروآ و  رد  شدرگ  هب  ار  نآ  نآ  يدوـهی  هک  ییابهـص  (- 1)
.دوشن شرت  دساف و  هک  هدرک  اعد  شا  هراب  رد  هدیزو و  نآ  رب  هدوب 

141 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ینعم نیمه  هب  رعاش  اصعلا » تیّلـص  : » دیوگ یم  دنک  تسار  شتآ  هب  ار  اصع  هک  یماگنه  برع  .شتآ  ینعمب  الـص »  » زا مود - لوق 
: تسا هتفگ  هک  هتشاد  رظن 

«1  » میدتسمک كاصع  یّلص  امف  همدتسا  كرمأب و  لجعت  الف 

اُولا�َصل ْمُهَّنِإ  َُّمث  هفیرـش  ۀیآ  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدمآ  ینعم  نیاب  دیجم  نآرق  زا  یعـضاوم  رد  .موزل  ینعمب  یلـص »  » زا میـس - لوق 
: دنا هدروآ  لثم  ناونعب  ار  عارصم  نیا  برع  رعش  زا  و  « 3  » ٍبََهل َتا�ذ  ًارا�ن  �یلْصَیَس  هفیرش  ۀیآ  و  « 2  » ِمیِحَْجلا

زا مراهچ - لوق  اهبناج  برحلا  رانب  یلصی  سیل  و 
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.تسا نآ  ریغ  ای  رتش  مد  فرط  ود  رد  هک  گر  ود  ای  بسا ، زجع  ناوختسا  ود  ینعمب  ناولص » »

.دنا هدیمان  یّلصم »  » مان هب  تبسانم  نیمه  هب  دشاب ، یم  قباس »  » بسا لابند  هک  هقباسم  دارم  ود  بسا  دنا : هتفگ 

هالص لمع   2

ءازجا و تیمک و  تیفیک و  ظاحل  زا  هک  نیا  زج  هدوب  یم  یلـصا  هقباـس و  ار  هالـص  زین ، یلهاـج  بارعا  رد  هکلب  هفلاـس ، ناـیدا  رد 
هلمج زا  .تسا  هدیسرمه  هب  رایسب  توافت  هدوب  عورشم  هفلاس  نایدا  رد  هچ  نآ  اب  مالسا  رد  ار  هالـص  تانراقم ، تامدقم و  طئارش و 

یـسیع ترـضح  نابز  زا  هک  دـشاب  یم  میرم  ةروس  زا  ۀـیآ 32  هدوب  شیپ  ناـیدا  رد  خنـس  نیا  زا  یتداـبع  هک  نیا  رب  ینآرق  دـهاوش 
لوزن دـعولا » قداص   » لیعامـسا نأش  رد  هک  تسا  هروس  نامه  زا  ۀـیآ 56  ایَح و  ُْتمُد  ا�م  ِها�کَّزلا  ِها�لَّصلِاب َو  ِیناـ�صْوَأ  هدـش َو  هدروآ 

..ِتا�وَهَّشلا اوُعَبَّتا  َها�لَّصلا َو  اوُعا�ضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  تسا  هروس  نامه  زا  ۀیآ 60  زین  ِها�لَّصلِاب و  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َنا�ک  هتفای َو 

______________________________

تابث ّینأت و  دننام  زیچ  چیه  ارت  راک  هچ  دنب  راکب  نآ  رد  ارادـم  ّینات و  ینعی  هدـب  همادا  ار  نآ  نکم و  باتـش  شیوخ  راک  رد  (- 1)
.دهدن ماوق  دزاسن و  تسار 

« نیففطملا  » ةروس زا  هیآ 16  (- 2)

« بهل وبا   » ةروس زا  هیآ 3  (- 3)

142 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ا�م تسا َو  لافنا  ةروس  زا  ۀیآ 35  رد  هک  اجنآ  هدش  نآ  رب  هالـص  قالطا  دیجم  نآرق  رد  هک  دنا  هتـشاد  یم  یلمع  زین  یلهاج  بارعا 
.ًهَیِدْصَت کُم َو 

�
ًءا ّلِإ 

�
ا ِْتیَْبلا  َْدنِع  ْمُُهتا�لَص  َنا�ک 

رورم هب  هک  هتشاد  یم  ینید  یلصا  دیاش  دنا  هدز  یم  تسد  هدروآ و  یم  رب  ریفص  هدرک و  یم  فاوط  هدش و  یم  هنهرب  هک  نیا 
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هدش هتفگ  هک  يروط  هب  نداد  ماجنا  ار  فاوط  هنهرب  ندش و  تخل  هکنانچ  تسا  هدوب  هدمآ  رد  ندز  تسد  ریفـص و  تروصب  راودا 
دندرگن لوغـشم  ادـخ  تاجانم  تدابع و  هب  دـنا  هتخادرپ  يراکهزب  ادـخ و  ینامرف  انب  اهنآ  رد  هک  ییاه  هماج  اـب  هک  هدوب  رظن  نیاـب 

ِّلُک َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ا�ی  فارعالا  ةروس  زا  ۀیآ 5  هب  ار  سابل  ندیشوپ  هدرک و  شنزرس  ار  ندز  تسد  ریفص و  مالسا  سپ 
«. 1  » تسا هداد  روتسد  ٍدِجْسَم 

______________________________

هب برع  میـسقت  شیرق و  جـح  زرط  ناـیب  زا  سپ  یلهاـج » برع  لاـمعا  تاداـبع و  ناـیب   » لـیذ رد  برـالا » غولب   » رد یـسولآ  (- 1)
نینچ درک ) میهاوخ  لقن  جح  ۀضیرف  لیذ  رد  ار  اهنآ  زا  یتمسق   ) دنا هدرک  راکتبا  عادتبا و  سمح ، هک  یفیلاکت  و  لح »  » و سمح » »

فاوط تسب و  راکب  ار  نآ  زا  ۀضافا  تافرع و  رب  فوقو  دش ، نیدـتم  نادـب  برع  دنتـشاد و  او  نآ  رب  ار  برع  سپ  تسا ..«  هدروآ 
یمن دوخ  رب  جرفم  یعرد  زج  دندروآ و  یم  نوریب  نت  زا  ار  اه  هماج  ۀمه  سپ  نانز  اما  تشاد  لومعم  ندوب  هنهرب  لاح  رد  ار  هناخ 
: تسا هتفگ  هدرک  یم  فاوط  ار  هناخ  عضو ، نیاب  هک  یلاح  رد  یلهاج  نانز  زا  یکی  دنتخادرپ  یم  فاوط  هب  نآ  رد  دنتشاذگ و 

هلحا الف  هنم  ادب  ام  هلک و  وا  هضعب  ودبی  مویلا 

هلمت ربیخ  یّمح  ّناک  هلظ  داب  بعقلا  لثم  مشخا 

« یّقل  » مان هب  هک  ار  نآ  فاوط ، زا  سپ  دیاب  هدرک  فاوط  نآ  رد  هتشاد و  دوخ  اب  مرح ) جراخ   ) لح زا  هک  يا  هماج  رد  هک  یـسک  و 
هن وا و  دوخ  هن   ) هتشادن قح  سک  چیه  هتخادنا و  یم  رود  هب  هدش  هدناوخ 
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.دنک هدافتسا  نآ  زا  دریگب و  ار  هماج  نآ  وا ) ریغ 

: تسا هتفگ  نینچ  هداتفا  هعماج  دای  هب  هک  دعب  هتشاد  یم  تسود  ار  نآ  هدوب و  هدنکفا  رود  هب  ار  دوخ  ۀماج  هک  یناسک  زا  یکی 

میرح نیفئاطلا  يدیا  نیب  یقل  اّهناک  اهیلع  يّرک  انزح  یفک 

مه شیرق  سپ  ّنلا »
�
..ُسا َضا�فَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث   » تفای لوزن  هیآ  نیا  دیدرگ و  ثوعبم  ص )  ) ربمغیپ ات  دوب  نینچ  لاح  ار  برع 

لها  » هک دندوب  هداد  روتـسد  هتـشاذگ و  سابل ، ماعط و  میرحت  هب  هک  یتعدب  لاطبا  يارب  تفای و  روتـسد  هضافا  هب  مدرم  رگید  دـننام 
ْمُکَتَنیِز اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ا�ی   » تفای لوزن  هیآ  نیا  دنروخن  دنا  هدروآ  دوخ  اب  مرح  جراخ  زا  هک  یکاروخ  زا  دننک و  فاوط  هنهرب  لح »
ِقْزِّرلا َنِم  ِتا�بِّیَّطلا  ِهِدا�بِِعل َو  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ّللا 

�
ِه َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  .َنِیفِرْـسُْملا  ُّبُِحی  ا�ل  ُهَّنِإ  اُوفِرُْـست  ا�ل  اُوبَرْـشا َو  اُولُک َو  ٍدِجْـسَم َو  ِّلُک  َْدنِع 

تشادرب و دندوب  هدرک  ادج  لح  زا  ار  سمخ  هتشاذگ و  جح  ةراب  رد  شیرق  هک  ار  ییاهتعدب  ادخ  سپ  هیالا » ..اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق 
« تخاس ناسکی  ماکحا  نآ  رد  ار  لح  لها  مرح و  لها 

143 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زامن ماسقا   3

.تسا هدش  حیرصت  اه  نآ  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  ییاهزامن 

: رارق نیدب  دـنا  هدرک  دای  مسق  هن  بجاو  يارب  بحتـسم  بجاو و  دـشاب : یم  مسق  ود  رب  تمـسق ، نیتسخن  هب  زامن ، مالـسا  عرـش  رد 
زامن هلزلز - زامن  تاوما - زامن  فوسخ - فوسک و  زاـمن  یحـضا ..) رطف و   ) نیدـیع زاـمن  هعمج - زاـمن  هنازور  ۀـناگجنپ  ياـهزامن 

مسق ودب  یلوا ، میسقت  هب  زین ، ار  نآ  نکیل  تسا  دایز  یعاونا  بحتسم  زامن  يارب  .نآ  هبش  رذن و  زامن  فاوط - زامن  تایآ -
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.لفاون نیا  ریغ  ییاهزامن  يزور و  هنابش  لفاون  دنا : هدرک  میسقت 

نایب ناشدادعا  اهنآ  تاقوا  رکذب  نکیل  هدشن  یحیرـصت  زامن  ره  تاعکر  ددـع  مه  هیموی و  ياهزامن  ددـعب  تبـسن  دـیجم  نآرق  رد 
َو تسا » دوه  ةروس  زا  ۀیآ 116  رد  ..�یطْـسُْولا و  ِها�لَّصلا  ِتا�وَلَّصلا َو  یَلَع  اوُِظفا�ح  تسا  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 239  رد  هکنانچ  هدیدرگ 

َنآُْرق ِْلیَّللا َو  ِقَسَغ  �یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َها�لَّصلا  ِِمقَأ  تسا  ارـسالا »  » ةروس زا  ۀـیآ 80  رد  ِْلیَّللا و  َنِم  ًاَفلُز  ِرا�هَّنلا َو  ِیَفَرَط  َها�لَّصلا  ِِمقَأ 
ۀیآ 16 و رد  ْکبِْإلا و 

�
ِرا ِّیِشَْعلِاب َو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَـس  َو  نمؤملا )  ) تارفاغ هروس  زا  ۀیآ 57  رد  ًادوُهْـشَم و  َنا�ک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا 

.َنوُرِهُْظت َنیِح  ایِشَع َو  ِضْرَْألا َو  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َنوُِحبُْصت َو  َنیِح  َنوُسُْمت َو  َنیِح  ّللا 
�

ِه َنا�ْحبُسَف  تسا  مورلا  ةروس  زا   17

هدیدرگ بوجو  رما و  دروم  لامجا  روطب  ردـق  نیمه  هدـشن و  دای  دـیجم  نآرق  رد  حیرـص  روطب  زین  نآ  تاعکر  ددـع  هعمج و  زامن 
ّللا

�
..ِه ِرْکِذ  �یلِإ  اْوَعْساَف  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِها�لَّصِلل  َيِدُون  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  تسا 

144 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدش دانتسا  دروم  ْرَْحنا  َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف  رثوک  ةروس  زا  ۀیآ 2  نآ  بوجو  يارب  هدشن و  هداد  لیصفت  نآرق  رد  مه  نیدیع  زامن  تیفیک 
.تسا

تلالد ظاحل  زا  تسا  راکشآ  نیبم و  بوجو ، رب  تلالد  ظاحل  زا  رگا  هدش  دای  بجاو  ياهزامن  زا  دیجم  نآرق  رد  هچ  نآ  لاح  رهب 
.دشاب یم  لمجم  مهبم و  تایفیک ، تایصوصخ و  زا  يرایسب  تاعکر و  ددع  رب 

ٌحا�نُج ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَض  ا�ذِإ  هدش َو  دراو  ءاسنلا  ةروس  رد  هک  هفیرش 102  ۀیآ  زین  يرفس  زامن  ةراب  رد 
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« ماـمتا  » موزل مدـع  رب  هک  نیا  اـب  ًاـنِیبُم  اوُدَـع  ْمَُکل  اُوناـ�ک  ْکلا 
ـ�

َنیِِرفا َّنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُـکَِنتْفَی  ْنَأ  ْمـُتْفِخ  ْنِإ  ِهـا�لَّصلا  َنـِم  اوُرُـصْقَت  ْنَأ 
یم دودحم  يدح  هچب  ضرالا » یف  برـض   » هک تسین  هتـسناد  لثملا  یف  تسین  لامجا  زا  یلاخ  رگید  تهج  دنچ  زا  دراد  تحارص 
مه و  دشاب ؟ یم  تعکر  راهچ  هک  ییاه  نآ  هب  تبسن  ای  تسا  هناگجنپ  ياهزامن  ۀمه  هب  تبـسن  رـصق »  » هک تسین  مولعم  زین  دشاب و 

ناونعب رـصق  مکح  هک  درادـن  تحارـص  مه  و  تعکر ؟ هس  ای  تعکر  ود  اـی  تعکر  کـی  دوش  رـصق »  » دـح هچ  اـت  هک  تسین  مولعم 
رد رـصق »  » بجوم فوخ  هکلب  هن  اـی  تسا  طورـشم  فوخ  هب  رـصق »  » مکح اـیآ  لاـح  رهب  و  تصخر ؟»  » ناونعب اـی  تسا  تمیزع » »
رد یمالـسا  ءاهقف  نایم  تهج  نیمه  هب  نآ ؟ زا  معا  ای  تسا  ناـتتفا  صوصخ  زا  فوخ  دـشاب  نآ  طرـش  فوخ  رگا  تسا و  رـصق » »

.تسا هدمآ  دیدپ  فالتخا  لامتحا ، دیدرت و  دراوم  نیا  ۀمه  هکلب  بلاغ 

امک اّولـص   » لیبق زا  لوقب  هاوخ  تنـس  رد  هتـشاد و  لوکوم  تنـس  هب  ار  اهنآ  نایب  هدرک و  دای  لاـمجا  روطب  ار  روما  نیا  دـیجم  نآرق 
.تسا هدمآ  لمعب  لامجا  عفر  دراوم  هنوگ  نیا  زا  لمعب  ای  یّلصا » ینومتیأر 

زامن تانراقم  تامدقم و  طئارش و   4

، هدـش دای  دـیجم  نآرق  دوخ  رد  هلبقب ، هجوت  ممیت و  لسغ و  ءوضو و  لیبق  زا  تسه ، هک  یتانراقم  تامدـقم و  طئارـش و  زاـمن  يارب 
.تسا هتفای  ماجنا  یلمع  ای  یلوق  تنس  ۀلیسو  هب  اهنآ  لماک  نییعت  لاح  رهب  و  لیصفت ، هب  یضعب  لامجا و  هب  یضعب 

145 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اُولِسْغاَف ِها�لَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدئاملا  ةروس  زا  ۀیآ 8 و 9 ، رد 
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�یلَع ْوَأ  �یضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  .اوُرَّهَّطاَف َو  ًاُبنُج  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْنیَبْعَْکلا َو  َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  ْمُکِـسُؤُِرب َو  اوُحَْـسما  ِِقفا�رَْملا َو  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  ْمُکَهوُجُو َو 
تیفیک .ُْهنِم  ْمُکیِْدیَأ  ْمُکِهوُجُِوب َو  اوُحَْسماَف  ًابِّیَط  ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءا�م  اوُدَِجت  ْمَلَف  َءا�سِّنلا  ُُمتْـسَما�ل  ْوَأ  ِِطئا�ْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءا�ج  ْوَأ  ٍرَفَس 

.حسم و  نتسش )  ) لسغ ظاحل  زا  ءوضو ،

.تسا هدیدرگ  دای  ددرگ ، رکذ  نآ  تیفیک  هک  نآ  یب  لسغ ، لصا  تسد و  ور و  حسم  ظاحل  زا  ممیت ، تیفیک  و 

ّلِإ
�
ا ًاُبنُج  ا�ل  َنُولوُقَت َو  ا�م  اوُمَْلعَت  ّتَح 

ی� کُس 
�

�يرا ُْمْتنَأ  َها�لَّصلا َو  اُوبَْرقَت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  تسا  تراهط  ةراب  رد  ءاسّنلا  ةروس  رد  ۀیآ 4 
اوُمَّمَیَتَف ًءا�م  اوُدَِجت  ْمَلَف  َءا�سِّنلا  ُُمتْسَما�ل - ْوَأ  ِِطئا�ْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءا�ج  ْوَأ  ٍرَفَس  �یلَع  ْوَأ  �یضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  اُولِسَتْغَت َو  �یَّتَح - ٍلِیبَس  يِِربا�ع 

 … ْمُکیِْدیَأ ْمُکِهوُجُِوب َو  اوُحَْسماَف  ًابِّیَط  ًادیِعَص 

146 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ثاریم

: تسا هتشاد  دوجو  یتاداع  مسارم و  ثاریم  ةراب  رد  مالسا  زا  شیپ  برع  نایم  رد 

هدرم ناـشیوخ  زا  یـسک  هب  ثرا )  ) کـی هد  رم  دـنا  هـتفگ  یم  هتـشاد و  یم  مورحم  ثرا  زا  ار  ناـکدوک  ناـنز و  هـک : نآ  هـلمج  زا 
.دروایب تمینغ  دنک و  رازراک  روتس  تشپ  رب  دناوتب  هک  تسا  صوصخم 

همیخ رب  ای  نز  نآ  رب  يا  هماج  .ناثراو  زا  يدرم  هک  ینعم  نیدب  هدـمآ  یم  رامـشب  رهوش  ثاریم  ءزج  درم  ره  نز  هک  نآ  هلمج  زا  و 
.تسا هدمآ  یم  رد  وا  رایتخاب  نز  نآ  لمع  نیدب  هدنکفا و  یم  وا 

ِنا�ِدلا�ْولا َكََرت  ا�ّمِم  ٌبیِصَن  ِءا�سِّنِلل  َنُوبَْرقَْألا َو  ِنا�ِدلا�ْولا َو  َكََرت  ا�ّمِم  ٌبیِـصَن ، ِلا�جِّرِلل  ءاسّنلا  ةروس  زا  ۀیآ 8  ریسفت  لیذ  رد  حوتفلا ، وبا 
: تسا هتفگ  نینچ  ًاضوُْرفَم  ًابیِصَن  َُرثَک  ْوَأ  ُْهنِم  َّلَق  ا�ّمِم  َنُوبَْرقَْألا  َو 
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رـسپ ود  ار و  رتخد  ود  درک و  اهر  ار  ینز  تفاـی و  ناـمرف  يراـصنا  تباـث  نب  سوا  هک  هدوب  نآ  هیآ  لوزن  ببـس  دـنتفگ : نارـسفم  »
..ارمع

يدادـن ثاریم  ار  ناکدوک  ار و  نانز  هک  هدوب  نینچ  تداع  تیلهاج  رد  دـندادن و  رتخد  نزب و  يزیچ  دـنتفرگرب و  لاـم  مع  نارـسپ 
مالسلا هیلع  لوسر  کیدزن  هب  تساخرب و  نز  نآ  درآ  تمینغ  دنک و  رازراک  روتس  تشپ  رب  وا  هک  میهد  یـسک  هب  لام  ام  يدنتفگ :

« ..تفگ دوب و  حیصف  دجسم  رد  دمآ و 

لوزن ببس  رد  نارّسفم  : » تسا هتفگ  نینچ  ..ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدا�لْوَأ  ِیف  ّللا 
�

ُه ُمُکیِـصُوی  هروس ، نامه  زا  ۀیآ 12 ، لیذ  رد  و 
يدنداد نادرم  هب  ثاریم  يدوب  توق  يدرم و  هب  تثارو  تیلهاج  رد  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببس  دنتفگ : یضعب  دندرک : فالخ  هیآ 

هب ار  بیقنلا  عیبر  نب  دعـس  تفگ : اطع  ..درک  لطاب  تیلهاج  مکح  داتـسرف و  هیآ  نیا  یلاعت  يادـخ  يدـندادن  ناـکدوک  ناـنز و  هب 
ینز وا  دنتشکب  دحا 

147 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیلع لوسر  شیپ  تیاکـش  هب  نز  دادـن  وا  نارتخد  نزب و  يزیچ  تفرگرب و  لاـم  هلمج  وا  ردارب  .يردارب  ار و  رتـخد  ود  درک و  اـهر 
تیاکـش دمآ و  زاب  نآ  زا  سپ  تفرب  نز  .دیامرف  یمکح  وت  قح  رد  یلاعت  يادخ  دـشاب  هک  يدرگ  زاب  تفگ : لوسر  دـمآ  مالـسلا 
« ..داد ناشیا  هب  دناتسب و  وا  زا  لام  دناوخب و  ار  دعس  ردارب  مالسلا  هیلع  لوسر  داتسرف  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  تسیرگب  درک و 

َّنُهُولُضْعَت ا�ل  ًاهْرَک َو  َءا�سِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هروس ، نامه  زا  ۀیآ 23  لیذ  رد  ومه ، و 
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: تسا هتفگ  نینچ  ..َّنُهوُُمْتیَتآ  ا�م  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِتل 

يدرک اهر  ینز  یتفای و  نامرف  يدرم  نوچ  هک  دوب  نانچ  مالسا  تیادب  تیلهاج و  رد  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببـس  دنتفگ  نارـسفم  »
مکح چـیه  دوـخ  رب  ار  نز  وا ، سفن  زا  وا  هب  یتـشگ  رت  یلوا  وا  وا ، ۀـمیخ  رب  اـی  يدـنکفا ، وا  رب  هماـج  يدـمایب و  درم  نآ  زا  یثراو 

وا اب  يدرک  لوخد  یهاوخ  يدوب  ّریخم  درم  هگ  نآ  يدوب ، هدرک  یفوتم  هک  لوا ، يرهم  هب  يرهم  یب  يداـتف  وا  ۀـلابح  رد  يدـنامن ،
يدرک هیدـف  وا  ات  يدرک  رارـضا  ار  وا  وا و  اب  يدرکن  لوخد  حاکن و  زا  يدرک  عنم  ینعا  ار  وا  يدرک  لضع  یتساوخ  لوا و  رهم  هب 

« ..یتشادرب شثاریم  ار ، وا  يدمآ  تافو  ای  و  يدیرخ ، زاب  ار  دوخ  دوخ و  لام  زا 

یم ثراوت  دـیلوت  ندـش  دـنگوس  مه  هدـهاعم و  دادرارق و  هار  زا  هک  هدوب  نیا  ثاریم  رد  یلهاج  برع  تاداـع  مسارم و  هلمج  زا  و 
.دنا هدرک 

ْمُهُوتآَف ْمُُکنا�ْمیَأ  ْتَدَـقَع  َنیِذَّلا  َنُوبَْرقَْألا َو  ِنا�دـِلا�ْولا َو  َكََرت  ا�ّمِم  َِیلا�وَم  ـا�ْنلَعَج  ٍّلُِـکل  ءاـسّنلا َو  ةروس  زا  ۀـیآ 37  لیذ  رد  حوتفلا  وبا 
: تسا هتفگ  ..ْمُهَبیِصَن 

: دنتفگ لوق  دنچ  هیآ  ینعم  رد  «و 

«1  » دندروخ دنگوس  دهع و  رگیدکی  اب  دندرک و  تفلاخم  تیلهاج  رد  تفگ  هداتق  »

______________________________

«. هفیلح ثاریم  نم  سدسلا  فیلحلل ، نوکیف   » تسا هتفگ  هدهاعم  ترابع  لقن  زا  سپ  دادقم  لضاف  (- 1)

148 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

کثرا و ینثرت و  کملس و  یملـس  کبرح و  یبرح  كراث و  يراث  کمده و  یمده  کمد و  یمد  یتفگ : ار  شدهاعم  فلاحم ، و 
يارس یناریو  تسا و  وت  نوخ  نم  نوخ  یتفگ : کنع  لقعا  ینع و  لقعت  کب و  بلطا  یب و  بلطت 
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يریگ ثاریم  نم  زا  وت  تسا و  وت  حلص  نم  حلـص  تسا و  وت  کنج  نم  کنج  تست و  ۀنیک  نم  ۀنیک  تسا و  وت  يارـس  یناریو  نم 
نینچ مه  .مهد و  هید  وت  زا  نم  یهد و  هید  نم  زا  وت  منک و  وت  نوخ  بلط  نم  ینک و  نم  نوخ  بلط  وت  مریگ و  ثاریم  وت  زا  نم  و 

زا یهدب  ناشیا  بیصن  تفگ : یلاعت  يادخ  يدوب  یگناد  ثاریم  زا  فیلح  بیصن  يدش و  تباث  هثراوم  ناشیا  نایم  دندوب  هتفگ  هک 
تنواعم و ترصن و  افو و  زا  یهدب  وا  بیصن  دنتفگ : یعخن  دهاجم و  « » 1 * » ِما�حْرَْألا اُولوُأ  ۀیآ  هب  درک  خوسنم  ار  نآ  هگ  نآ  ثاریم 

اُوفْوَأ اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ّلج  ّزع و  یلاـعت  هلوقب  دـشابن  خوسنم  هیآ  لوق  نیا  رب  و  ثاریم ، نود  دـنا  هدرک  دـهع  نآ  رب  هچ  نآ  تید 
..یـشاب هدروخ  دـنگوس  نآ  رب  هچ  نآ  هب  ناتنافیلح  اب  ینک  افو  مکنامیا  تدـقع  یّتلا  مهدوقع  ءاـفلحلل  اوفوأ  یبّنلا  لوقل  ِدوُقُْعلاـِب و 

، راصنا رجاهم و  زا  تاخاؤم ، زور  داد  يردارب  ناشیا  نایم  ص )  ) لوسر هک  دـمآ  ناـنآ  رد  هیآ  دـنتفگ : دـیز  نبا  ساـبع و  ّللا 
�

ه دـبع 
« ..دش خوسنم  ضئارف  ۀیآ  هب  هگ  نآ  يدنتفرگ  ثاریم  يردارب  نآ  هب  ناشیا  دمآ  هنیدم  هب  نوچ 

: تسا هدوب  راوتسا  یساسا  ۀیاپ  ود  رب  تیلهاج  رد  ثراوت  ۀلأسم 

______________________________

نامض  » مان هب  هک  هدقاعم  هدهاعم و  ۀلیـسو  هب  ندرب  ثاریم  مکح  ، » تسا هدرک  هدافا  نینچ  نافرعلا  زنک  باتک  رد  دادقم  لضاف  (- 1)
هکلب تسین  نینچ  ام  باحـصا  ةدیقع  هب  دشاب و  یمن  تباث  نادب  یثرا  اقلطم  هدش و  خسن  یعفاش  ةدیقع  هب  دوش  یم  هدـناوخ  هریرج »

یبسن یثراو  هک  یماگنه  رد 
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هتفگ دوخ  ۀبطخ  رد  هکم  حتف  زور  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  هدش  تیاور  اریز  دشاب  یم  تباث  هدـهاعم  هب  ثاریم  دـشابن  دوجوم  یببـس  و 
وبا ةدیقع  هب  و  مالـسالا » یف  افلح  اوثدحت  هدـش و ال  الإ  مالـسالا  هدزی  مل  هناف  هب  اوکـسمتف  هیلهاجلا  یف  فلح  نم  ناک  ام  و  : » تسا

دشاب ناشیا  نایم  ثراوت  لقاعت و  هک  دنهد  رارق  دندنب و  نامیپ  مه  اب  دیآ و  رد  مالسا  هب  ملسم  يدرم  ۀلیسو  هب  يدرم  هاگ  ره  هفینح 
.تسا ذفان  حیحص و  دادرارق  نامیپ و  نیا 

149 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تبارق ظاحل  زا  ّتیولوا  - 1

ءابرقا نایم  رد  هدوب و  یمن  ثاریم  رد  یقح  ار  ثانا  ءابرقا  روکذ ، ءابرقا  ندوب  اب  ساسا  ود  نیا  رابتعا  هب  سپ  ثراو  ندوب  رّکذـم  - 2
.تسا هدش  یم  تیاعر  مع  رسپ  رب  مع  مع و  رب  ردارب  ردارب و  رب  ردپ  ردپ و  رب  رسپ  میدقت  مه  روکذ 

هتشاد يریس  هچ  مالسا  رد  عوضوم  نیا  عیرـشت  دید  دیاب  نونکا  تسا  هدوب  یم  عضو  نیدب  لامجالاب  یلهاج ، برع  نایم  رد  ثراوت 
لوقنم هب  انب  هک  راصنا  رجاهم و  نایم  هدرک  ترجاهم  هنیدـم  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  لوا  لاس  ناـمه  رد  تسا  هدـمآ  رد  یتروص  هچب  و 
راصنا زا  هاجنپ  دـص و  رجاهم و  زا  سک  هاجنپ  دـص و  رگید  یلوق  هب  و  راـصنا ) زا  یمین  رجاـهم و  یمین   ) درم دون  یقتنملا  باـتک  زا 

دننک ثراوت  مه  اب  تامم  رد  دنشاب و  هتـشاد  تاساؤم  تایح ، رد  تاخاؤم  نیا  بجومب  هک  هتخاس  دقعنم  يردارب  دقع  « 1  » دنا هدوب 
«. 2»

ترجه هنیدم  هب  نوچ  ص )  ) ربمغیپ  » هدش تیاور  نومضم ، نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  یـسلجم ، لقنب  انب  ینامعن ، ریـسفت  رد 
درک
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«. ماحرا ساسا  رب  هن  داد  رارق  ینید  تّوخا  ۀیاپ  رب  ار  ثیراوم  دنکفا و  تّوخا  راصنا ، رجاهم و  زا  شنارای ، نایم 

ینیوکت و هاوخ  رگید ، طباور  تسا و  ینامیا  ینید و  ۀطبار  یقیقح  ۀطبار  هک  دـندرگ  هجوتم  مدرم  هک  نیا  يارب  ترجاهم  زاغآ  رد 
هاوخ دشاب و  یبسن 

______________________________

: تسا هتفگ  نینچ  رثالا » لها  موهف  حیقلت   » باتک رد  يزیرقم ) لقنب   ) يزوج نبا  (- 1)

« الجر نینامث  هتس و  هئام و  اوناکف  یبنلا  یخآ  نم  هلمج  تیصحا  دق  «و 

و  » تسا نیا  عوضوم  نیا  رد  ماشه  نبا  لقنب  قاحـسا ، نبا  ترابع  هدـیزگرب  يردارب  هب  ار  یلع  ص )  ) ربمغیپ تاـخاؤم  نیا  رد  (- 2)
: لاقف راصنالا  نیرجاهملا و  نم  هباحصا  نیب  ّللا 

�
ه لوسر  یخآ 

ّللا
�

ه ناوضر  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  دـیب  ذـخا  ّمث  نیوخا ، نیوخا ، ّللا 
�

ه یف  اوخآـت  لـقی ، مل  اـم  هیلع  لوقن  نا  ّللاـب 
�

ه ذوعن  و  ینغلب ، اـم  یف 
ریظن رطخ و ال  هل  سیل  يذلا  نیملاعلا ، بر  لوسر  و  نیقّتملا ، ماما  و  نیلسرملا ، دّیـس  ص ،)  ) ّللا

�
ه لوسر  ناکف  یخا  اذه  لاقف : هیلع ،

« ..نیوخا هیلع  ّللا 
�

ه ناوضر  بلاط ، یبا  نب  یلع  و  دابعلا ، نم 

150 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا ساسا  رب  ثراوت  دـشاب  یم  هطبار  مدـع  مکح  رد  هدـیاف و  یب  هطبار ، نیا  دوجو  یب  يدـنگوس  يدادرارق و  ای  یببـس  يدـیلوت و 
هب زاـجم  ۀـبئاش  زا  رود  تسا  یتقیقح  عوضوم ، یناونع  فصو  راـبتعا  هب  هک ، « 1  » ٌهَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  دافم  دـیدرگ و  راوتـسا  هطبار 

، یلام ثراوت  یقیقح و  تّوخا  دـیلوت  يارب  نآ  ءاعّدا  یبلق و  نامیا  فرـص  هک  دوش  هدـنامهف  هک  نیا  يارب  هکلب  دـمآ  لـمع  ۀّـصنم 
نایم ثراوت  ددرگ  ماوت  نتشذگ ) ییاراد  زا  دوخ و  زا   ) جراخ لمع  اب  نامیا  دیاب  تسین و  یفاک 
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ۀتسد هتشاد و  زاربا  ار  دوخ  نامیا  ترجه ، ناج و  لام و  زا  نتـشذگ  هب  داهجب  لوا  ۀتـسد  هک  راصنا  نارجاهم و  هب  مه  ار  نامیا  لها 
ار یناسک  داد و  صاصتخا  دنداد  ناشن  ار  شیوخ  نامیا  نارای ، ربمغیپ و  ترصن  نارجاهم و  هب  نداد  اج  هناخ و  زا  نتـشذگ  هب  مود 

نیا .درک  مورحم  نمؤم ، نارجاهم  زا  ندرب  ثرا  زا  ترجه  زاغآ  رد  دـندوب  هدرکن  ترجه  هدـنام و  هکم  رد  نکیل  هدروآ  نامیا  هک 
ّللا َو

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلا�ْومَِأب َو  اوُدَها�ج  اوُرَجا�ه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  نایب  نیدب  هدش  هدروآ  لافنالا  ةروس  زا  ۀیآ 73  رد  تقیقح 

 … اوُرِجا�ُهی ّتَح 
ی� ْیَش ٍء  ْنِم  ْمِِهتَیا�لَو  ْنِم  ْمَُکل  ا�م  اوُرِجا�ُهی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ٍضَْعب َو  ُءا�ِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َِکئ�لوُأ  اوُرَصَن  اْوَوآ َو  َنیِذَّلا 

.ٍضَْعب ُءا�ِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  لافنالا َو  ةروس  زا  ۀیآ 74  لیذ  رد  حوتفلا  وبا 

مالـسلا هیلع  لوسر  ات  يدـندوب  ناردارب  هچ  رگا  یتفرگن  ثاریم  رجاهم  نمؤم  زا  رجاـهمان  نمؤم  تفگ  دـیز  نبا  : » تسا هتفگ  نینچ 
« ..داتفا محر  یشیوخ و  هب  ثاریم  دش  لئاز  وا  مکح  تساخرب و  هگ  نآ  داشگب  هکم 

لوقب هگ  نآ  ات  دـیدرگ  غالبا  عضو و  ترجه ، لوا  لاس  رد  قافتا  هب  دـش ، هتفگ  هکنانچ  ینامیا  ینید و  ناردارب  نایم  ثراوت  مکح 
مه هک   ) دیز نبا  ۀـتفگ  هب  و  دـیدرگ ) راکـشآ  ینید  ینامیا و  ۀـطبار  تیمها  تفای و  یتوق  مالـسا  هک   ) ردب 2 ةوزغ  زا  دعب  روهـشم 

نونکا

______________________________

رهـشا هینامثب  لیق : رهـشا و  هسمخب  همدقم  دعب  هاخاؤملا  تناک  و  : » تسا هتفگ  يزیرقم  (- 2 ( ) تارجحلا  ) هروس 49 زا  هیآ 10  (- 1)
« ردب دعب  هاخاؤملاب  ثراوتلا  خسن  مث 

151 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا دعب  دش ) لقن 
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ِیف ٍضْعَِبب  �یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِما�حْرَْألا  اُولوُأ  بازحالا َو  ةروس  زا  ۀیآ 6  دافمب  ثاریم  رد  تیولوا  مکح  دش و  هتشادرب  مکح  نیا  هکم  حتف 
غالبا عضو و  نآ  ياج  هب  ًاروُطْسَم  ِبا�تِْکلا  ِیف  َِکل�ذ  َنا�ک  ًافوُْرعَم  ْمُِکئا�ِیلْوَأ ، �یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا َنیِرِجا�هُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  ّللا 

�
ِه ِبا�تِک 

زا .دـش  خوسنم  یهلا  ماکحا  ۀلیـسو  هب  یلهاج  بادآ  تاداع و  تفای و  لوزن  رودـص و  ثراوت ، ماکحا  جـیردتب  دـعب  و  «. 1  » تشگ
ءاـسنلا ةروس  زا  ۀـیآ 12  مکحب  داتفا و  روکذـم  شیپ  نیا  زا  هک  ..ٌبیِـصَن  ِءاـ�سِّنِلل  اُوبَـسَتْکا َو  اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاـ�جِّرِلل  ۀـیآ  مکحب  هلمج 

ُفْصِّنلا و اَهَلَف  ًهَدِـحا�و  َْتنا�ک  ْنِإ  َكََرت َو  ا�م  ا�ُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءا�ِسن  َّنُک  ْنِإَف  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدا�لْوَأ  ِیف  ّللا 
�

ُه ُمُکیِـصُوی 
ۀیآ مکحب  ُْمتْکََرت و  ا�ّمِم  ُنُمُّثلا  َّنُهَلَف  ٌَدلَو  ْمَُکل  َنا�ک  ْنِإَف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُْمتْکََرت  ا�ّمِم  ُُعبُّرلا  َّنَُهل  ءاسنلا َو  ةروس  زا  ۀیآ 14  مکحب 

ۀـیآ 175 مکحب  هرخالاب  .ُسُدُّسلا و  اَمُْهنِم  ٍدِـحا�و  ِّلُِکلَف  ٌتْخُأ  ْوَأ  ٌخَأ  َُهل  ٌهَأَْرما َو  ِوَأ  ًَهلا�لَک  ُثَرُوی  ٌلُجَر  َنا�ک  ْنِإ  ةروس َو  ناـمه  زا   15
..هروس نامه  زا 

______________________________

نارسفم زا  رایـسب  یهورگ   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  ٍضَْعب  ُءا�ِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َِکئ�لوُأ   » لیذ رد  دوخ  ریـسفت  رد  یفوتم )  ) يروباشین (- 1)
مه زا  ترصن  ترجه و  ۀطساو  هب  راصنا  نارجاهم و  تسا : ثرا  نامه  تیالو »  » نیاب دارم  هک  دنراد  قافتا  وا  زج  سابع و  نبا  دننام 

ماما نکیل  هتشگ  خوسنم  ٍضْعَِبب * �یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِما�حْرَْألا  اُولوُأ  ۀیآ َو  هب  مکح  نیا  نآ ، زا  سپ  تبارق  ۀطـساو  هب  هن  دنا  هدرب  یم  ثرا 
خسن مزلتسم  ریسفت  نیا  تسا  هتفگ  هچ  هتسناد  دیعب  ار  ریسفت  نیا  يزار  نیدلا  رخف 
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راعـشا برق »  » هب دوش  هدرب  راکب  ثرا »  » هملک یب  هک  یماگنه  تیالو »  » ظفل هوالعب  دش  خـسن  هب  لئاق  دـیابن  دـشاب  نکمم  ات  تسا و 
رب انب  ْمِْهیَلَع » ٌفْوَخ  ا�ل  ّللا 

�
ِه َءا�ِیلْوَأ  َّنِإ  ا�لَأ   » تسا هتفگ  یلاعت  هناحبس و  يادخ  و  هل » یلو  نم ال  یلو  ناطلسلا   » دنیوگ یم  هکنانچ  دراد 

راک رد  تدـضاعم  تنواعم و  ناشیا  نایم  دـننک و  یم  میظعت  ار  رگید  یخرب  ناشیا  زا  یخرب  راصنا  نارجاهم و  هک  تسنیا  دارم  نیا 
َنیِذَّلا ۀـیآ َو  لیذ  رد  زاب  ار » نتـشیوخ  هک  دـنراد  تسود  نانچ  ار  رگیدـکی  دنرامـشب و  نت  کی  ۀـلزنم  هب  نمـشد  ربارب  رد  تسا و 

ار هیآ  نیا  هتـسناد  ثرا  ینعمب  هیآ  دـنچ  نیا  رد  ار  تیالو »  » ۀـملک هک  یـسک   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  ٍضَْعب  ُءـا�ِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  اوُرَفَک 
زا یـسوجم  سپ  دـنیآ  یم  رامـشب  تلم  کی  ۀـلزنم  هب  ثراوت  هلأسم  رد  دوخ  للم  رد  فالتخا  اب  نارفاک  هک  هداد  رارق  نیا  رب  لـیلد 

« دنرب یم  ثرا  سکعب  نینچ  مه  ینارصن و  زا  يدوهی  درب و  یم  ثرا  یسوجم  زا  ینارصن  درب و  یم  ثرا  تسرپ  تب 

152 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

َكََرت ا�ّمِم  ِنا�ُثلُّثلا  اَمُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  اَتَنا�ک  ْنِإَف  ٌدـَلَو  ا�َهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ا�ُهثِرَی  َوُه  َكََرت َو  ا�م  ُفِْصن  ا�هَلَف  ٌتْخُأ  َُهل  ٌدـَلَو َو  َُهل  َْسَیل  َکَلَه  ٌؤُْرما  ِنِإ 
مکحب دـیدرگ و  نیعم  ثرا  زا  یبیـصن  نانز  نارهاوخ و  نارتخد و  يارب  ..ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِللَف  ًءا�ِسن  ًالا�جِر َو  ًهَوْخِإ  اُوناـ�ک  ْنِإ  َو 

ُُثلُّثلا ِهِّمُِألَف  ُها�َوبَأ  ُهَثِرَو  ٌَدلَو َو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ٌَدلَو  َُهل  َنا�ک  ْنِإ  َكََرت  ا�ّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِـحا�و  ِّلُِکل  ِْهیََوبَِأل  ..ءاسنلا َو  ةروس  زا  ۀیآ 12 
..ُسُدُّسلا ِهِّمُِألَف  ٌهَوْخِإ  َُهل  َنا�ک  ْنِإَف 

زین ردام  يارب 
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.تفای صاصتخا  دنزرف  لام  زا  یمهس 

153 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناذا

.تسا ناذا  مکح  هدش  غالبا  هتفای و  رودص  لوا  لاس  نامه  رد  هک  ماکحا  زا  یکی 

یم روضح  زامن  ماگنه  دشاب  نایم  رد  صاخ  یتوعد  هک  نآ  یب  مدرم  قاحسا : نبا  ۀتفگ  هب  دبای ، رودص  ناذا  مکح  هک  نیا  زا  شیپ 
لاس رد  هک  نیا  ات  .دندش  یم  رضاح  دجسمب  تعامج  ۀماقا  يارب  هعماج » هالّصلا   » يادن هب  توعد  رثا  رب  یکتـشد  ۀتفگ  هب  .دنتفای و 

مالعا يارب  هک  درک  هرواشم  باحـصا  اب  هماع ) زا  یعمج  ةدیقع  هب  هریـس و  نابحاص  زا  یخرب  ۀتفگ  هب  ( ) ص  ) ربمغیپ ترجه  زا  لوا 
نیا دـندرک  حارتقا  ار  شتآ  نتخورفا  رگید  یخرب  سوقان و  نتخاون  یخرب  قوب و  ندز  یخرب  سپ  دـنرب ؟ راکب  یتمالع  هچ  زاـمن  هب 
ّللا

�
ه دبع  هک  یباوخ  قفاوم  هدروآ ، دوخ  ةریس  رد  ماشه  نبا  هک  یلیـصفت  هب  هک ، نیا  ات  دنام  مولعمان  فیلکت  دش و  دودرم  تاحارتقا ،
: تسا هدش  هدیزگرب  هفیظو  نیا  ماجنا  يارب  هتشاد  یم  يروهج  یتوص  هک  لالب  هدیدرگ و  رداص  ناذا  مکح  هدید  یجرزخ  دیز  نب 

: تسا هدرک  دای  ار  دافم  نیا  ناذا  عیرشت  یگنوگچ  رد  هّرس ، سّدق  دادقم ، لضاف 

تـسا هدوب  یلع  ناماد  رد  رـس  ار  لوسر  ترـضح  هک  یماگنه  دنا : هتفگ  هدرک و  بیذـکت  ار  باوخ  ۀیـضق  مالـسلا  مهیلع  ام  ۀـمئا  »
هتفگ ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمغیپ هاگ  نآ  تسا  هدومن  یم  يوریپ  ربمغیپ  هتفگ و  یم  وا  هدروآ و  ار  هماقا  ناذا و  ادخ  يوس  زا  لیئربج 

رـضاح ار  لالب  ع )  ) یلع ات  دومرفب  ص )  ) ربمغیپ سپ  .يرآ  تسا : هداد  خساپ  ع )  ) یلع يدرپس ؟ رطاخب  يدینـش و  مه  وت  ایآ  تسا :
.تخومآ و ار  ناذا  وا  هب  درک و 
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.تسا هدش  هتخومآ  ص )  ) ربمغیپ جارعم  ۀلیل  رد  ناذا  هک  تسا  دراو  یتیاور  رد 

.تسا هدرک  قیدصت  لقن و  هداد  رارق  هراشا  دروم  دادقم  لضاف  هک  ار  ریخا  تیاور  هماع  ءاملع  زا  یخرب 

هرانم و بالک ، هل  لاقی  ساّبعلل ، مالغ  لمع  و  : » تسا هتفگ  هرانم »  » ثودـح ءادـتبا  ةراب  رد  هک  نیا  زا  سپ  دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی 
هرانم نکت  مل 

154 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ماقا هالصلا  تناک  اذاف  نّذا  قبـس  امهّیأ  ناک  موتکم و  نب  دعـس  نّذا  ّمث  نّذؤی  لالب  ناک  و  : » تسا هتفگ  نینچ  ّللا »
�

ه لوسر  دهع  یلع 
یلع ّیح  هالّـصلا ، یلع  ّیح  ّللا ،

�
ه لوـسر  اـی  هالّـصلا  لاـقف : ّللا 

�
ه لوـسر  باـب  یلع  فـقو  نّذا  اذا  ـالالب  ّنا  يدـقاولا  يور  .دـحاو و 

« ..حالفلا

نکیل تسین  یفالتخا  مالـسا  لها  ۀماع  نایم  هدوبن  نآ  ءزج  ناذا ، عیرـشت  لوا  رد  مونلا » نم  ریخ  هالّـصلا   » ۀلمج هک  نیا  رد  لاح  رهب 
نیا دوخ  أّطوملا  باتک  رد  کلام  هک  هدـش  لقن  هلمج  زا  تسا  فالتخا  هدـش  لخاد  ناذا  رد  هلمج  نیا  نامز  هچ  زا  هک  نیا  ةراب  رد 
سپ تفای  باوخ  رد  ار  يو  دـناوخب  حبـص  زامن  هب  ار  وا  هک  تفر  وا  دزن  هب  نذؤم  رمع ، تفالخ  نامز  رد   » تسا هدروآ  ار  نومـضم 

«. 1  » دنک لخاد  ناذا  کناب  رد  ار  هلمج  نیا  هک  داد  روتسد  ار  نذؤم  دش  رادیب  نوچ  رمع  مونلا » نم  ریخ  هالصلا  : » تفگ

______________________________

نکیل دنا  هدرک  رکذ  شرخآ  رد  ّللا 
�

ه ّالا  هلا  هبترم ال  کی  اب  و  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » طاقـسا هب  ار  ناذا  تیفیک  هریـس  بتک  رد  (- 1)
« لمعلا ریخ  یلع  یح   » ۀلمج هک  هدیدرگ  تیاور  هماع  دوخ  قرط  زا  دش  دهاوخ  لقن  هرس ، سدق  یضترم ، دیس  زا  هکنانچ 
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.تسا هدش  یم  هتفگ  ناذا  رد  ص )  ) ربمغیپ دوخ  نامز  رد 

لوصف ۀلمج  زا  لصف  نیا  وا  روتسد  هب  رمع  نامز  زا  هدش و  یم  هتفگ  زین  رکب  وبا  نامز  ات  هک  دوش  یم  هدافتسا  نانچ  یضعب  زا  هکلب 
لاسرا روطب  یتیاور  تماما ، ثحب  رخآ  رد  یسوط ،» ققحم   » دیرجت باتک  رب  دوخ  حرـش  رد  یچـشوق  .تسا  هدیدرگ  طاقـسا  ناذا ،
بقاـعا ّنهمّرحا و  ّنهنع و  یهنا  اـنا  و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  دـهع  یلع  ّنک  ثلث  : » تسا هتفگ  ربنم  زارف  رب  مود  ۀـفیلخ  هک  هدروآ  ملـسم 

.دنک یم  تلالد  یبوخ  هب  دش  هتفگ  هچ  نآ  رب  تایاور  نیا  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح  ّجحلا و  هعتم  ءاسّنلا و  هعتم  ّنهیلع :

یتمسق فلس » تالّوأت  تاداهتجا و   » زا ثحب  یط  رد  همهملا » لوصفلا   » سیفن باتک  رد  یلماع  نیدلا  فرش  دیس  رـصاعم  دنمـشناد 
.دزاس یم  رتنشور  ار  هلأسم  نیا  تمسق  نآ  هب  هجوت  دش  دهاوخ  لقن  هباحص » دهع   » زا ثحب  لیذ  رد  قاروا  نیا  رد  هک  هدروآ 

لاس و کی  دـشاب  یم  كرابملا 1378 ) ناضمر   ) لاـس 1338 نیدرورف  هاـم  دوش و  یم  پاـچ  مود  راـب  يارب  قاروا  نیا  هک  نونکا 
لاس زا  هیناثلا  يدامج  هاـم  مهن  هبنـشود  زور  گرزب  دنمـشناد  نآ  تاـفو  خـیرات  .تسا  هدـش  توف  روبزم  دنمـشناد  هک  تسا  يدـنا 

.تسا هدوب  يرمق  يرجه   1377

155 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  ربتعملا »  » باتک رد  هیلع ، ّللا 
�

ه همحر  یّلح ، ققحم 

هب نآ ، هدـیدرگ و  عضو  زامن  تاقوا  لوخدـب  مالعا  يارب  هک  تسا  يراکذا  مان  عرـش  رد  دـشاب و  یم  مالعا »  » ینعمب تغل  رد  ناذا  »
«. دشاب یم  هدّکؤم  ننس  زا  قافتا ،

ار ع )  ) نسحلا وبا  تسا »؟ بحتسم  هرانم  رد  ناذا  ایآ   » هک نیا  زا  تفگ : ع )  ) رفعج نب  یلع  : » تسا هتفگ  نومضم  نیدب  زاب 
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«. تسا هدش  یم  هتفگ  ناذا  نیمز  يور  رد  ترضح  نآ  يارب  هدوبن و  هرانم  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  هک  داد : خساپ  مدیسرپ 

: تسا هدش  هدروآ  اجنآ  رد  دافم  نیا  هک  هدرک  لقن  یسوط  خیش  طوسبم  زا  زاب 

ترـضح زا  هچ  نآ ، ریغ  ای  دشاب  هرانم  رد  هاوخ  دراد ، بابحتـسا  يدنلب  تسین و  دشاب  نیمز  رب  ای  هرانم  رد  ناذا  هک  نیا  نایم  یقرف  »
ص)  ) ربمغیپ دـش  یم  لخاد  تقو  نوچ  دوب  تماق  کی  هزادـنا  هب  ص )  ) ربمغیپ دجـسم  راوید  عاـفترا  هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص

« ..روآرب ناذا  هب  ار  دوخ  زاوآ  يآرب و  راوید  رب  دومرف  یم  ار  لالب 

هتفرگ لیئربج  نابز  زا  یّقلت  روطب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  دزن  رد  ناذا ، : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  ربتعم ، باتک  رد  ققحم ، زاـب 
تخاس لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  ار  ناذا  لـیئربج  نوچ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  روصنم  زا  داّـمح  تسا : هدـش 

ایآ یلع  ای  تفگ : دـش  رادـیب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  تفگ  هماقا  ناذا و  لیئربج  دوب  باوخب  و  ع )  ) یلع ناـماد  رد  شرـس  ص )  ) ربمغیپ
: تفگ يدینش ؟

.زومایب وا  هب  هاوخب و  ار  لالب  تفگ : .يرآ  تفگ : يدرک ؟ ظفح  ایآ  تفگ : .يرآ 

.درک میلعت  يوب  تساوخ و  ار  لالب 

نتخاون هب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  : » تسا هتفگ  دـیز  نب  ّللا 
�

ه دـبع  هک : دـنا  هدرک  تیاور  نینچ  قاـفتا و  نیا ، فـالخ  رب  هّماـع  ناثّدـحم 
ار نیا  ایآ  متفگ : ددرگ  یم  نم  درگ  دراد و  تسد  رد  یگنز  یـصخش  مدید  باوخ  رد  نم  داد  نامرف  مدرم  ندش  عمج  يارب  گنز 

یهاوخ یمن  ایآ  تفگ : .منک  توعد  زامن  هب  ار  مدرم  دـیآ  رد  تقو  نوچ  متفگ : ینک ؟ هچ  نآ  اـب  یهاوخ  یم  تفگ  یـشورف ؟ یم 
هب ار  نآ  زا  رتهب 
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: هنوگ نیدب  ار  ناذا  تیفیک  هاگ  نآ  ارچ » متفگ : منک ؟ ییامنهر  وت 

156 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ود حالفلا و  یلع  ّیح  راب  ود  هالصلا و  یلع  ّیح  راب  ود  تلاسر ، هب  تداهـش  راب  ود  تینادحو ، هب  تداهـش  راب  ود  ریبکت ، راب  راهچ 
ود ۀفاضا  زاغآ و  زا  ریبکت  ود  طاقسا  هب  ناذا  ءازجا  نامهب  ار  هماقا  نآ  زا  سپ  هتخومآ و  يوب  صخـش  نآ  لیلهت  راب  ود  ریبکت و  راب 

لوسر دزن  هب  دادماب   » تسا هتفگ  سپ  هداد  دای  يوب  رخآ  زا  لیلهت  کی  طاقـسا  و  حالفلا » یلع  ّیح   » ود زا  دعب  هالـصلا » تماق  دـق  »
رتاسر وت  زا  شزاوآ  هک  وا  ات  زومایب  ار  لالب  زیخرب و  قح  تسا  یباوخ  تفگ : سپ  .متخاس  هاگآ  دوخ  باوخ  زا  ار  وا  متفر و  (ص )

هک باطخ  نب  رمع  شوگ  هب  ادـص  تفگ  یم  ناذا  دوخ  ياسر  يادـص  اب  وا  مدرک و  یم  ءاقلا  لـالب  رب  نم  سپ  .دـیوگ  ناذا  تسه 
هب دـنگوس  ّللا 

�
ه لوسر  اـی  : » تفگ ربـمغیپ  هب  دـش  یم  هدیـشک  نیمز  هب  شیادر  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  دیـسر  دوب  دوـخ  ۀـناخ  رد 

« ..دمحلا هّللف  تفگ : ربمغیپ  ما  هدید  ار  باوخ  نامه  زین  نم  هتشاد  ثوعبم  قحب  ارت  هک  ییادخ 

نآ و  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  ققحم  تقیقح ، عقاو و  هب  ات  تسا  رتکیدزن  زاجم  هناـسفا و  هب  تقیقح  هب  هک  هیـضق ، نیا  لـقن  زا  سپ 
نآ رب  عالطا  زا  رـشب  رکف  طونم و  طوبرم و  حـلاصم ، هب  هعورـشم  روما  هچ  تسا  رتبـسانم  ربمغیپ  لاـحب  هدـش  لـقن  تیب  لـها  زا  هچ 

هک یماگنه  هوالعب  دشاب  یمن  يرایتخا  اهنآ  رد  ار  ربمغیپ  سپ  درادن  عالطا  اهنآ  رب  یسک  ادخ  زج  تسا و  رصاق  حلاصم ،
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یهلا یحو  زا  تیمها  لیـصفت و  نیاب  ناذا  درب  ناـمگ  ناوت  یم  اـجک  دـشاب  دافتـسم  یهلا  یحو  زا  رـصتخم  هداـس و  هعورـشم  روما 
تیبب ص )  ) ربمغیپ نوچ  جارعم  بش  رد   » تفگ هک  تسا  راـسی  نب  لـضف  زا  هرارز و  زا  هنیذا  نبا  تیاور  رد  و  دـشاب ؟ هدـشن  هتفرگ 
تیاور نیا  و  دندرک » ءادتقا  وا  هب  ءایبنا  هکئالم و  فوفص  داتسیا و  مدقم  ص )  ) ربمغیپ تفگ و  هماقا  ناذا و  لیئربج  دیـسر  رومعملا 

«. دشاب دیز  نب  ّللا 
�

ه دبع  ۀتفگ  ناذا  عیرشت  ةراب  رد  ربمغیپ  دنتسم  هک  تسا  دیعب  اریز  تسا  یهلا  یحو  ناذا  هک  دراد  راعشا 

ناذا و يارب  لصف  هدجه  تسا  لصف  جنپ  یس و  تایاور  رهـشا  هب  انب  ار  هماقا  ناذا و  : » تسا هتفگ  نینچ  ققحم  ناذا  تیفیک  ةراب  رد 
لصف هدجه  هماقا ، يارب  لصف  هدفه 

157 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ياه هلمج  زا  کی  ره  نتفگ  راب  ود  تلاسر و  هب  تداهش  راب  ود  دیحوت و  هب  تداهش  راب  ود  ریبکت و  راب  راهچ  زا  تسا  ترابع  ناذا 
.لیلهت راب  ود  ریبکت و  راب  ود  و  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » و حالفلا » یلع  ّیح   » و هالّصلا » یلع  ّیح  »

رد هک  نیا  رب  دنا  هدرک  قافتا  بلطم  نیا  رب  هکنانچ  دشاب و  هماقا  ناذا و  ءزج  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » هک دنا  هدرک  راکنا  هماع  ءاملع 
رد ار  وا  هک  یعفاش  زجب  دـنا  هدرک  قافتا  ناشیا  ۀـمه  دراد  بابحتـسا  مونلا » نم  ریخ  هالـصلا   » نتفگ راب  ود  نآ  ياج  هب  حبـص  زامن 

: تسا هتفگ  وا  هک  دنا  هدرک  لقن  هروذحم  یبا  زا  یتیاور  بابحتسا  هب  نیلئاق  « 1  » تسلوق ود  هلأسم 

رگا دومرف  ناذا  میلعت  رد  سپ  امرف  میلعت  ار  ناذا  تنس  نمب  متفگ : ربمغیپ  هب 
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وبا نوچ  هدرک  لـقن  ققحم  هک  یلیـصفت  هب  نکیل  وگب  موـّنلا » نم  ریخ  هالّـصلا   » راـب ود  حـالفلا  یلع  یح  زا  دـعب  دـشاب  حبـص  زاـمن 
تفلاخم دیز  ّللا 

�
ه دبع  باوخ  تیاکح  اب  یّتح  تنـس و  لها  ۀـتفگ  اب  هک  وا  تیاور  نیا  هدوب  نوعطم  هماع ، دوخ  ۀـتفگ  هب  هروذـحم ،

.دشاب یمن  دانتسا  دامتعا و  لباق  دراد 

داریا ناذا  ةراب  رد  یتیاور  ققحم ، لقنب  انب  مالـسلا ، هیلع  ّللا 
�

ه دبع  یبا  زا  نانـس  نب  ّللا 
�

ه دبع  زا  یطنزب  رـصن  یبا  نبا  دـمحا  باتک  رد 
یلع ّیح   » دعب مّونلا » نم  ریخ  هالّصلا  لقف : رجفلا  ناذا  یف  تنک  اذا  تسا .« : هتفگ  ترضح  نآ ، یط  رد  هک  هدش 

______________________________

بیوثت  » تسا هدرک  حرط  ناونع و  نومضم  نیاب  ار  مهن  تصش و  ۀلأسم  تایرصانلا » لئاسملا   » رد هرـس ، سدق  یـضترم ، دیـس  (- 1)
: هتفگ یعفاش  دنا : هدرک  فالتخا  بیوثت »  » ینعم رد  ناهیقف  تسا  عامجا  نآ  ندوب  تعدب  رب  ار  ام  باحصا  تعدب و  حبـص  زامن  رد 

تراـبع هتفگ : هفینح  وبا  مّونلا .» نم  ریخ  هالّـصلا  ییوـگب : راـب  ود  ناذا  زا  شیپ  زاـمن و  هب  توـعد  زا  سپ  هک  نیا   » زا تسا  تراـبع 
بتک رد  هک  هدش  لقن  نسح  نب  دمحم  زا  ییوگب » حالفلا  یلع  ّیح  هالّصلا ، یلع  ّیح  راب  ود  ناذا  زا  غارف  زا  سپ  هک  نیا   » زا تسا 
یلع یح  هفوک  مدرم  دـعب  مّونلا » نم  ریخ  هالّـصلا   » دوش هتفگ  هماـقا  ناذا و  ناـیم  رد  هک  هدوب  نیا  لوا  رد  بیوثت  : ) تسا هتفگ  دوخ 
لوق رد  هتسناد و  تنس  حبـص ، زامن  صوصخ  رد  ار  بیوثت  یعفاش  دنا » هدرک  ثادحا  هماقا  ناذا و  نایم  ار  حالفلا  یلع  یح  هالـصلا 

« ..تسا هتسناد  نونسم  ریغ  بحتسم و  ریغ  ار  نآ  اقلطم  دوخ  دیدج 

راودا

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


158 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف

نینچ دوخ  هدرک  لمح  هیقت  رب  ار  نآ  راصبتـسالا »  » باتک رد  یـسوط  خیـش  تسا  هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  ققحم  ..لـق » و  لـمعلا » ریخ 
ولف « 1  » باحصالا دارفنا  وه  و  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » ناذالا ۀلمج  یف  ناف  ائیـش  لیواتلا  اذه  يرا  تسل  و   » تسا هدومن  هدیقع  راهظا 

«، 2  » هکرت امهرهشا  تیبلا  لها  نع  ناتیاور  هیف  لاقی  نا  هجولا  نکل  هرکذ  امل  هیقتلل  ناک 

______________________________

هالص باتک  لئاوا  رد  هتشون ، هعیـش  يدارفنا  لئاسم  ةراب  رد  هک  راصتنالا »  » باتک رد  هرـس ، سدق  يدهلا ، ملع  یـضترم ، دیـس  (- 1)
یم حالفلا » یلع  یح   » زا دـعب  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » نتفگ هتفای  دارفنا  نآ  هب  هیماما  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا   » تسا هدرک  داـفا  نینچ 

لاقی ناک  کلذ  نا  هماعلا  تور  دق  و  : » تسا هتفگ  هاگ  نآ  نآ » رب  تسا  هقرف  عامجا  دارفنا ، نیا  لیلد  تلع و  .هماقا  ناذا و  رد  دشاب 
رد رتشیپ ، یقرواپ  رد  هچ  نآ  زا  - 2 ..هلالدلا » خسنلا  یعدا  نم  یلع  .عفر و  خسن و  کلذ  نا  یعدا  امنا  و  ص )  ) یبنلا مایا  ضعب  یف 

: دش هتسناد  مه  رگید  لوق  ود  مونلا » نم  ریخ  هالصلا   » هلمج نتفگ  نتفرگ  عضوم  يارب  دیدرگ  لقن  بیوثت »  » ةراب

«. دوش هتفگ  راب  ود  ناذا  زا  شیپ  زامن و  هب  توعد  زا  سپ   » دافم نیاب  یعفاش  هب  بوسنم  لوق  - 1

یکی رب  تیاور  هک  تسین  بسانمان  دیعب و  یهجو  نیا  رب  انب  هدش » یم  هتفگ  هماقا  ناذا و  نایب   » دافم نیاب  ینابیـش  زا  لوقنم  لوق  ( 2)
ناذا و نتم  زا  هک  روکذـم ؛ عضوم  ود  زا  یکی  رد  نآ  نتفگ  ۀـحابا  رب  يداشرا  تلـالد  نآ  داـفم  ددرگ و  لـمح  لوقنم ، هجو  ود  زا 

، تسا جراخ  هماقا 
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ۀلمج ناـیم  زین  يزادرپ  هلمج  یبدا و  یقوذ و  ظاـحل  زا  یهقف ، هبنج  زا  رظن  عطق  هک  دوـب  رکذـتم  دـیاب  ار  هتکن  نیا  تهج  رهب  دـشاب 
هک مونلا » نم  ریخ  هالصلا   » هلمج نایم  دراد و  راعـشا  فیطل  یقوذ و  یناعم  رب  هک  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » ۀلمج و  حالفلا » یلع  یح  »
هب اهنآ  زا  یکی  لیدبت  هب  دـسر  هچ  ات  مه  اب  اهنآ  ندـش  فیدر  هک  تسا  دایز  یقرف  درادـن  قورطم  لذـتبم و  هنایماع و  یموهفم  زج 
هن یـصخش ، ۀتفگ  ناونعب  هماقا ، زا  شیپ  نآ و  زا  دعب  ای  ناذا  زا  شیپ  نآ  ندروآ  نکیل  تسا  قوذ  فالخ  رب  بسانت و  یب  يرگید ،

.دشابن بسانمان  دیاش  حبص  زامن  صوصخ  رد  یعرش ؛ بحتسم  ناونعب 

159 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تیم زامن 

دنک تلالد  ترجه  زا  لبق  تیم  زامن  عیرـشت  رب  هک  يزیچ  ربخ  ثیدـح و  نیماضم  رد  هعلاطم  ریـس و  خـیراوت و  بتک  هب  هعجارم  زا 
ترجه نامزب  بیرق  بلاط و  وبا  تافو  زا  دـعب  هک  هجیدـخ ، توف  عقوم  رد  تاراـبع  زا  یـضعب  حیرـصب  هکلب  « 1  » دیآ یمن  تسدـب 

.تسا هدوب  هدشن  عیرشت  عضو و  هزانج  زامن  زونه  هدوب ،

نم هرشع  هنس  ناضمر  رهش  یف  هجیدخ  تیّفوت   » تسا هتفگ  مکح  هک  هدروآ  نینچ  مازح ، نب  مکحب  یهتنم  یماع  یتیاورب  راحب ، رد 
و لیق : .ةزانجلا  یلع  هالـص  ذئموی  نکی  مل  اهترفح و  یف  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  لزنف  نوجحلاب  اهاّنفد  یّتح  اهلزنم  نم  اهبانج  رخف  ..هوبنلا 

تیّفوت  » هک هدـش  لقن  ریبز  نب  هورع  زا  باـتک  نآ  رد  مه  و  اـهوحن » وا  ثلث  تاونـس  هب  هرجهلا  لـبق  لاـق  دـلاخ ؟ اـبا  اـی  کـلذ  یتم 
نآ زا  رهاظ  بسحب  و  هالصلا » ضرفت  نا  لبق  هجیدخ 
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لوق زا  وا  هک  هدرک  لقن  هدنم  نب  ّللا 
�

ه دبع  وبا  فیلأت  هفرعملا »  » باتک زا  راحب  رد  یسلجم  زاب  دشاب  یم  روظنم  هزانج ، هالـص  ترابع 
« یتوملا یلع  هالصلا  ضرفت  نا  لبق  نم  هرجهلا  لبق  هکمب  هجیدخ  تیفوت  : » تسا هتفگ  يوسن 

______________________________

.دنا هتشاد  یم  ار  نآ  لصا  زین  یلهاج  بارعا  برالا : غولب  رد  یـسولآ  ۀتفگ  هب  هک  هدوب  عورـشم  هفلاس  عئارـش  رد  دیاش  نکیل  (- 1)
زا يرعش  هب  وا  داهشتسا  .دنا و  هتـسش  یم  ار  اه  هدرم  هدرک و  یم  لسغ  تبانج  زا  یلهاج  برع  هک  نیا  رکذ  زا  سپ  وا  ترابع  دافم 

نوچ هک  دوب  هنوگ  نیدب  ناشیا  زامن  دندرازگ و  یم  زامن  ناشیا  رب  دندرک و  یم  نفک  ار  دوخ  ياه  هدرم  و  تسا ..«  نینچ  نایلهاج 
تفگ یم  انث  وا  رب  درک و  یم  دای  ار  وا  نساحم  ۀمه  داتسیا و  یم  وا  ّیلو  دندرک  یم  لمح  شتخت  رب  ار  وا  درم و  یم  نانآ  زا  یسک 

رد تیلهاج  ناـمز  رد  بیلک  ۀـلیبق  مدرم  زا  یکی  ّللا »
�

ه همحر  کـیلع  : » تفگ یم  هاـگ  نآ  درپس و  یم  كاـخ  هب  ار  وا  نآ  زا  سپ  و 
ماس نبال  یلام  فصن  لعجا  یتالـص و  نم  کل  رثکم  ّیناـف  اـّیح  تنک  تکله و  نا  ورمع  أ  تسا : هتفگ  دوب  هدرم  هک  شا  هون  ةراـب 

دشاب رعش  نیا  یلهاج  نامز  رد  تیم  رب  زامن  يارب  یسولآ  دنتـسم  رگا  هک  دشابن  هتفگن  لاح  نیع  رد  یتامم » یف  تییح و  نا  یتایح 
.تسین لاکشا  لمأت و  زا  یلاخ 

160 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدوب ترجه  زا  لوا  لاس  شعیرـشت  نامز  هنیدم و  نآ  عیرـشت  ناکم  هدـشن و  عیرـشت  عضو و  هکم  رد  مکح  نیا  رهاظ ، بسحب  سپ 
زامن ۀماقا  ، » ترجه لوا  لاس  عئاقو  یط  رد  خیراوت ، ریس و  بتک  رد  هچ 
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.تسا هدش  هدروآ  دای و  ّتیم »

هیقب هدرک و  تعیب  هتخادرپ و  هملاـکم  هب  ص )  ) ربـمغیپ اـب  هک  هدوب  یـسک  نیتـسخن  مود » ۀـبقع   » رد راـصنا و  زا  هک  رورعم ، نب  ءارب 
هتفای تافو  هنیدم  هب  ص )  ) ربمغیپ دورو  زا  شیپ  هام  کی  هدوب ، نابیقن  زا  یکی  دنا و  هدرک  يوریپ  وا  زا  هدوب  وا  اب  هک  يدنا  داتفه و 

.دنا هدرازگ  زامن  شربق  رب  هتفر و  وا  روگ  رسب  هتشادرب و  ار  باحصا  هدش  دراو  هنیدم  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  یماگنه  و 

161 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اروشاع ةزور 

دنتفرگ یم  هزور  هدـش  هدـیمان  اروشاع  مان  هب  هک  ار  مّرحم  مهد  زور  دوهی  تسا : هتفگ  ساـبع  نبا  « 1  » هتشون یکتـشد  هک  يروط  هب 
نآ ۀنارکش  هب  یسوم  هدش  قرغ  يزور  نینچ  رد  نوعرف  نوچ  دنتفگ : .دیـسرپ  ببـس  نانآ  زا  دش  دراو  هنیدم  هب  نوچ  ص )  ) ربمغیپ

هزور ار  اروشاـع  زور  سپ  مکنم » یـسوم  یخا  هّنـس  ءاـیحإب  قحا  نحن  : » دومرف ترـضح  .مینک  یم  یـسأت  يو  هب  اـم  هتفرگ و  هزور 
دوـب اروشاـع  ةزور  ةراـب  رد  هک  ماـمتها  نآ  دـش  بجاو  ناـضمر  هاـم  ةزور  نوـچ  دوـمرف و  راداو  نتفرگ  هزور  هب  ار  مدرم  تفرگ و 

« ..دنامن

: دوش یم  صیلخت  هنوگ  نیدب  هک  هتشون  زور  نیا  ةزور  ةراب  رد  لصفم  یحرش  یکتشد  زاب 

«2  » تسا تنس  نونکا  اروشاع  زور  ةزور  هک  نیا  رب  ار  املع  تسا  قافتا  هک  نادب  »

______________________________

نومـضم دـنا  هتـشاد  یم  هزور  ار  اروشاع  زور  زین  وا  ریبعتب  شیرق  صوصخ  ای  یلهاج  برع  برالا  غولب  رد  یـسولآ  ۀـتفگ  هب  (- 1)
هب دـنا و  هدوب  هدرک  یقلت  شیپ  عرـش  زا  ار  نآ  دـیاش  دنتـشاد و  یم  هزور  اروشاع  زور  تیلهاـج  رد  شیرق  : » تسا نینچ  وا  تراـبع 

مارتحا ار  زور  نیا  تهج  نیمه 
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رد هک  هدش  بکترم  یهانگ  تیلهاج  رد  شیرق  دنیوگ  یم  .دـندناشوپ  یم  شا  هماج  هب  زور  نیا  رد  ار  هبعک  ۀـناخ  دنتـشاذگ و  یم 
نینچ راـبخا  زا  یخرب  رد  تسا و  هتـشاد  لوـمعم  ار  نآ  هـتفرگ و  هزور  ار  اروشاـع  زور  نآ ، ةراـفک  يارب  سپ  هدـمآ  گرزب  شرظن 
هتفرگ یم  هزور  ار  اروشاع  زور  نآ ، عفر  ۀنارکـش  هب  سپ  هدش  فرط  رب  نآ  زا  سپ  هداتفا و  قافتا  یطحق  ار  شیرق  هک : تسا  هدمآ 

«. دنا

تابحتـسم ءزج  دوـش  هـتفرگ  نزح  هـجو  رب  رگا  ار  اروشاـع  ةزور  قئادـح ، باـتک  رد  ینیرحب ، فـسوی  خیـش  یهقف  ظاـحل  زا  (- 2)
هتفگ اهنآ  تابحتسم  هرامش  رد  بحتسم  هورکم و  مارح و  بجاو و  زا  هزور : ماسقا  دیدعت  ماقم  رد  حوتفلا  وبا  .تسا  هتـسناد  هدکؤم 

بحتـسم ياـه  هزور  ماـسقا  دـیدعت  یط  رد  ربتعملا »  » باـتک رد  زین  ققحم  ..تبیـصم » نزح و  هجو  رب  ار  اروشاـع  هزور  و  تسا :..« :
هن دشاب  باوث  ندوب  مک  ندوب  هورکم  ینعم  دیاش  دنا  هتسناد  هورکم »  » ار نآ  مه  یـضعب  اکّربت » انزح ال  اروشاع  موص  و   » تسا هتفگ 

حیرـصت ینعم  نیاـب  یقثولا » هورع   » باـتک رد  يرمق ) يرجه  یفوتم 1337   ) يدزی مظاک  دـمحم  دیـس  هکناـنچ  نآ ، ندوب  روظحم 
.تسا هدرک 

162 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هزور هک  هدومرف  رما  زین  ناکدوک  یتح  نیملـسم  ۀمه  هب  هتفرگ و  هزور  ار  زور  نیا  ترجه  زا  لوا  لاس  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  نآ  هچ 
اروشاع ماص  هنسلا  هذه  یف  و  : » تسا هتفگ  ترجه ، لوا  لاس  ثداوح  لیذ  رد  یسلجم ، لقنب  انب  یقتنملا ، رد  ینورزاک  « 1 « » دنریگب

«2 « » ..همایصب رما  و 

______________________________

َنیِذَّلا یَلَع  َِبتُک  ا�مَک  ُما�یِّصلا  ُمُْکیَلَع - َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 179  ریسفت  ّیط  رد  حوتفلا ، وبا  (- 1)
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ضیبلا مایا  ةزور  اروشاع و  ةزور  عرش ، تیادب  رد  یلاعت  يادخ  دنتفگ  نارـسفم  زا  رگید  یـضعب  تسا ..« : هدروآ  نینچ  ..ْمُِکْلبَق  ْنِم 
«. تشادرب ار  نآ  هدرک و  فیفخت  دش  ضرف  ناضمر  هام  ةزور  نوچ  دوب  هدرک  هضیرف 

هداد روتسد  مدآ  هب  هک  هدرک  لقن  یتیاور  تسا و  هدوب  هدش  بجاو  شا  هزور  هام  ره  زا  زور  هس  هک  ددرگ  یم  مولعم  ترابع  نیا  زا 
.دریگب هزور  ار  هام  ره  زا  زور 13 و 14 و 15  هک  تسا  هدوب  هدش 

رد شیرق  : » تسا هدرک  تیاور  ار  نومـضم  نیا  هشئاـع  زا  شدانـسا  هب  هک  هدـش  لـقن  يراـخب  حیحـص  زا  مـه  هماـع ، قرط  زا  (- 2)
دـش بجاو  ناضمر  هام  ةزور  ات  دومرف  روتـسد  زور  نآ  نتفرگ  هزور  هب  ص )  ) ربمغیپ دعب  دنتفرگ  یم  هزور  ار  اروشاع  زور  تیلهاج 

نوـموصی نوملـسملا  ناـک  و   » تسا هتفگ  عامـسالا » عاـتما   » رد يزیرقم  رطفا » ءاـش  نم  همـصیلف و  ءاـش  نم  : » تفگ ص )  ) ربـمغیپ و 
«. هنع اوهنی  مل  اروشاع و  مایصب  اورمؤی  مل  ناضمر  ضرف  املف  اروشاع 

163 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هلبق لیوحت 

يوسب ار  زامن  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  يدـنا  لاس و  کی  هکم و  رد  تماقا  تدـم  مامت  ص )  ) ربمغیپ هک  دـننآ  رب  ریـس  بابرا  رتشیب 
.تسا هدش  یم  هدناوخ  هبعک  يوسب  زامن  هکم  رد  هک  هدش  لقن  مه  یخرب  زا  تسا  هدرازگ  یم  سدقملا  تیب 

نبا زا  هدرازگ  یم  زامن  تهج  مادـک  هب  هکم  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  رد  تسا  فالتخا  : » تسا نیا  ماقم ، نیا  رد  یکتـشد  تراـبع 
هتفگ یـضعب  و  افق ، رب  هن  هدوب ، يو  فرط  کی  رب  هبعک  یلو  هدوب  سدقملا  تیب  بناج  هب  هک  هدـش  تیاور  رگید  یتعامج  سابع و 

: دنا

تسا هدوب  هبعک  هکم  رد  هلبق 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تسا هتفای  رییغت  اتقوم  بولق  فیلأت  ظاحلب  هنیدم  رد  و 

: دنتفگ نایفس  ءاطع و  كاّحض و  دهاجم و  تسا ..« : هتفگ  يزار  حوتفلا  وبا 

هیلع لوسر  دمایب و  يدرم  هک  دوب  نآ  دشاب ) یم  ِبِْرغَْملا  ِقِرْـشَْملا َو  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل  ۀیآ  شدارم   ) هیآ لوزن  ببس 
؟ ّربلا ام  ّللا 

�
ه لوسر  ای  تفگ : ار  مالسلا 

زارف يور  دنتساوخ  هک  اجک  ره  مدرم  دوب و  هتفرگن  رارق  زونه  هلبق  هک  دوب  هگ  نآ  نیا  داتسرف و  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  دشاب ؟ هچ  ّرب 
رد برغم  هب  یهاگ  قرشم و  هب  هجوت  یهاگ  دینک  یم  امـش  هک  تدابع  ردق  نیا  هک  دومن  زاب  ّللا 

�
ِه ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  ا�مَْنیَأَف  هلوق : دندرک 

«. ..اوُّلَُوت ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل  تسین  تیافک  ّرب »  » باب

هن و لاوقا و  نآ  لقا  دح  هام  تفه  هدش : فالتخا  نآ  نییعت  رد  هک   ) یتدم هنیدـم  هب  دورو  ماگنه  زا  هک  تسا  قافتا  دروم  لاح  رهب 
يوسب ص )  ) ربمغیپ دشاب .) یم  لاوقا  « 1  » نآ رثکا  دح  هام  هدزون  طسوتم و  لاوقا  هام  هدجیه  هدفه و  هدزناش و  هدزیس و  هد و 

______________________________

لیذ لوا  ءزج   ) نآرقلا ماـکحا  باـتک  رد  يرجه ) يرمق  لاـس 370  هب  یفوتم  یفنح  يزار  یلع  نب  دـمحا   ) صاـصج رکب  وبا  (- 1)
ینامز تدم  هدرازگ و  یم  زامن  سدقملا  تیب  هکم  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  رد   » تسا هتفگ  نومـضم  نیدب   ) ..ُءا�هَفُّسلا ُلوُقَیَـس  ۀیآ 

ءارب سابع و  نبا  تسا : فالتخا  تدـم  نآ  نییعت  رد  نکیل  .تسین  یفالتخا  مالـسا  لها  ناـیم  هدوب  قیرط  نیمه  رب  زین  ار  ترجه  زا 
: دنا هتفگ  بزاع  نب 

..تسا هدوب  ( 10  ) هام هد  ای  هام  ( 19  ) هدزون تسا : هتفگ  کلام  نب  سنا  هام و  ( 16  ) هدزناش تسا : هتفگ  هداتق  و  ( 17  ) هام هدفه 

تسفالتخا زاب  »
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..تسا و هتـسناد  ینییعت  ساـبع  نبا  يرییخت و  ار  نآ  سنا  نب  عیبر  رییخت : اـی  هدوب  ضرف  نییعت  روطب  سدـقملا  تیبـب  هجوت  اـیآ  هک 
هب هنیدم  زا  تعیب  دصقب  ترجه  زا  شیپ  دنچ  يرفن  هک  هدش  تیاور  .دشاب  هدش  دراو  رییخت  رب  خسن  يرییخت و  ضرف  هک  تسا  زئاج 

لعف زا  يوریپ  دانتـسا  هب  نارگید  درازگ و  زاـمن  هبعک  يوـسب  هار  رد  هدوـب  ناـشیا  ناـیم  رد  هک  رورعم  نب  ءارب  دـنا و  هتفر  یم  هـکم 
ول هلبق  یلع  تنک  دق  : » تفگ ءارب  هب  دنتفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  هیـضق  دندمآ و  رد  هکم  هب  نوچ  دندرکن  يوریپ  ار  ءارب  ص )  ) ربمغیپ

هتفگ سابع  نبا  .تسا  هدوب  يرییخت  ضرف  هک  دیآ  یم  رب  دومرفن  روتسد  زامن  ةداعا  هب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  زا  اهیلع .» تربص 
«. تسا هلبق  مکح  هدیدرگ  خسن  نآرق  زا  هک  يزیچ  نیتسخن  تسا :

هدوب هدرک  تشاد  دای  تسخن  پاچ  زا  سپ  عضوم  نیا  رب  هک  ار  ریز  تمـسق  دـسر  یم  پاچ  هب  مود  راب  يارب  باتک  نیا  هک  نونکا 
: مروآ یم  ما 

هیلع هنا  یف  تایاورلا  فلتخا  و   » تسا نینچ  وا  ترابع  نیع  هدرک  لقن  مه  لاس  ود  ات  ار  رثکا  دح  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  نیدـلا  رخف 
نع و  رهشا ، هرشع  وا  رهشا  هعست  دعب  هنع : ّللا 

�
ه یضر  کلام  نب  سنا  نمف  هنیدملا ، یلإ  هباهذ  دعب  هلبقلا  لوح  یتم  مالسلا  هالصلا و 

لوقلا اذه  ارهش و  رشع  هعبس  دعب  بزاع  نب  ءاربلا  سابع و  نبا  نع  و  ارهش ، رشع  هتس  دعب  هداتق : نع  و  ارهـش ، رـشع  هثالث  دعب  ذاعم :
: يدقاولا لاق  همدقم ، نم  ارهش  رشع  هینامث  مهضعب  نع  و  لاوقالا ، رئاس  نم  اندنع  تبثا 

فصنلا نینثالا  موی  هلبقلا  تفرص 
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« ناتنس لب  نورخآ : لاق  .ارهش و  رشع  هعبس  سأر  یلع  بجر  نم 

164 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب  ) ترجه زا  مود  لاس  نابعـش  هام  ۀمین  رد  رگید  یلوق  هب  بجر و  هام  ۀمین  رد  یلوق  هب  هک  نیا  ات  هدـناوخ  یم  زامن  سدـقملا  تیب 
.تسا هتفای  لیوحت  هبعک  يوسب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  هدش ) هتفگ  هریس  بتک  رد  هک  یلیصفت 

165 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

�یلَع ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  ّلِإ 
ـ�

ا اـ�ْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْـنلَعَج  ـا�م  هرقبلا َو  ةروس  زا  ۀـیآ 138  لیذ  رد  يزار ، حوتفلا  وبا 
هلبق زا  دارم  ات  هتفرگ  ریدقت  رد  هلبقلا »  » و انلعج »  » نایم لیوحت »  » ظفل هک  هدرک  لقن  يربط  ریرج  نب  دمحم  زا  هک  نیا  زا  سپ  ..ِْهیَبِقَع 

هلبقلا انلعج  ام  هک و  تسنآ  ینعم  تسا و  دـئاز  ناک »  » هک هدرک  لقن  رگید  یـضعب  زا  دـشاب و  مکح  خـسن  شدافم  سدـقملا و  تیب 
هلبق نیا  میدرکن  نایب  میدومرفن و  میدرکن و  ام  ینعی  ..دوب  نآ  رب  ع )  ) لوسر دـمآ  تیآ  هک  هاگ  نآ  هک  هبعک ، ینعی  اهیلع  تنأ  یتلا 

: تسا هتفگ  نینچ  ..هبعک » ینعی  ینآ  رب  نونکا  وت  هک 

لوسر نوچ  هک  دنا  هدروآ  رابخا  رد  هک  دوب  نانچ  نآ  و  تدایز ، دشابن و  یفذح  وا  رد  هک  یهجو  رب  نتفگ  هیآ  ریسفت  تسا  نکمم 
.تسا رفاظتم  نآ  رب  رابخا  يدرک و  هبعک  هب  يور  دوب  هکم  هب  مالسلا  هیلع 

تیب هب  مه  دوـب و  هبعک  هب  مه  شیور  دوـب  سدـقملا  تیب  ربارب  هـک  تـهج  نآ  زا  يدرک  هـبعک  هـب  يور  دـنتفگ : ءاـملع  زا  یـضعب  »
.هکم هب  دشاب  نکمم  نیا  سدقملا و 

دوب هدرک  ّریخم  ار  مالسلا  هیلع  لوسر  یلاعت  يادخ  دنتفگ : رگید  یضعب  «و 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


تیبب ور  یتقو  يدرک و  هبعک  هب  ور  یتقو  سپ  ّللا 
�

ِه ُهْجَو  َّمَثَف  دوبن  يرجح  وا  رب  يدرک و  زارف  يور  یتساوخ  اجک  ره  ات  هلبق  باـب  رد 
.هکم رد  دوب  مالسا  تیادب  رد  نیا  سدقملا و 

یفذح هب  دشابن  جاتحم  هیآ  رد  يدرک  هبعک  هب  يور  هک  لوق  نآ  رب  سپ  .دومرف  هنیدم  هب  نییعت  رجح و  نیا  دنتفگ : رگید  یضعب  «و 
هب تسا  بیرق  لوـق  نیا  اـّنیع و  اـّنّیب و  اـم  يا  .هبعک  ینعی  هکم  رد  يدوـب  نآ  رب  وـت  هک  هلبق  نآ  میدرکن  اـم  .یتداـیز و  ریدـقتب  هن  و 

.زامن هب  درک  سدقملا  تیبب  يور  دـمآ  هنیدـم  هب  مالـسلا  هیلع  لوسر  نوچ  هک  تسین  فالخ  .دـنامب و  دوخ  رهاظ  رب  هیآ  ات  باوص 
دندرک یم  سدـقملا  تیبب  يور  هنیدـم  رد  لاس  ود  ناـیراصنا  ترجه  زا  شیپ  هک  دـمآ  نینچ  راـبخا  رد  تسا و  تدـم  رد  فـالخ 

نوچ

166 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

سابع ّللا 
�

ه دـبع  تیاورب  بزاع و  نب  ءارب  تیاورب  درک  یم  سدـقملا  تیب  يور  هام  هدزناش  دـمآ  هنیدـم  هب  مالـسلا  هیلع  لوسر  نوچ 
.هام هدزیس  لبج  ذاعم  تیاورب  هام و  هدزون  سنا  تیاورب  هام و  هدجیه  يّدس  تیاورب  هام و  هدفه 

، يدرک هبعک  هب  يور  هکم  هب  نآ  زا  شیپ  و  زامن ، رد  درک  یم  سدقملا  تیبب  يور  یلاعت  يادـخ  نامرف  هب  هنیدـم  رد  لوسر  نوچ  »
هب عمط  مالسلا  هیلع  لوسر  دندرک  یم  یبّرقت  لوسر  هب  دنتخانـش  یم  یفیرـشت  نآ  رد  ار  نتـشیوخ  دندوب و  نامداش  نآ  هب  نادوهج 

تقفاوم نیا  هک  دنتـسنادب  مهنع ، ّللا 
�

ه یـضر  هباحـص ، مالـسلا و  هیلع  لوسر  ات  دـینادرگب  هلبق  یلاـعت  يادـخ  تسبرد  ناـشیا  ناـمیا 
لد رد  يزیچ  هک  دوب  نآ  زا  هن  نادوهج 
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.دنتشاد

نآ يارب  ّلج  ّزع و  یلاعت  يادخ  دندرک  اراکشآ  يّربت  ینمشد و  دنتشگرب و  دندرک  یم  بّرقت  هک  نادوهج  داتفا  هبعک  هب  هلبق  نوچ 
نیا ندـینادرگ و  هب  هلبق  رد  یلاـعت  يادـخ  ضرغ  رد  تسا  یهجو  نیا  و  ِْهیَبِقَع » �یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  ّلِإ 

ـ�
ا  » تفگ

« ..دنک یم  لیلد  نیا  رب  نآرق  رهاظ  تسا و  دمتعم  یهجو 

نوچ تسا ..«  هدروآ  ار  نومـضم  نیا  هدرک ، لـقن  ینورزاـک  فیلأـت  یقتنملا »  » زا هک  ترجه  مود  لاـس  ثداوح  یط  رد  یـسلجم ،
هاروت رد  وا  هچ  دننکن  بیذـکت  ار  وا  دوهی  ات  درازگب  زامن  سدـقملا  تیب  يوسب  هک  دـش  رومأم  درک  ترجه  هنیدـم  هب  ص )  ) ربمغیپ

لیوحت هلبق  نابعـش  ۀمین  هبنـش  هس  زور  رهظ  رد  تسا : هتفگ  یمـشاه  بیبح  نب  دّمحم  ..دوب  هدـش  فیـصوت  هلبق  ود  بحاص  ناونعب 
باحـصا اب  اجنآ  رد  تفر و  رـشب  ردام  رادـید  يارب  هملـس  ینب  رد  رورعم  نب  ءارب  نب  رـشب  هناـخ  هب  زور  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ .تفاـی 

تیب  ) ماش يوسب  ار  دوخ  زامن  زا  تعکر  ود  داتـسیا  زاـمن  هب  «« 1  » نیتلبق دجـسم   » رد دوخ  نارای  اب  دـش  رهظ  نوچ  درک  لیم  هناحبص 
رد هک  یئانثا  رد  دناوخ  سدقملا )

______________________________

.تسا هدوب  ابق  دجسم  نامه  دجسم ، نیا  مراد  دای  هب  نآ  ریغ  يزار و  ریبک  ریسفت  زا  هکنانچ  (- 1)

167 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتـسب فص  شرـس  تشپ  هک  نارای  فوفـص  دز و  رود  هبعک  بناج  هب  سپ  ددرگرب  هبعک  هب  هک  دـش  رومأـم  دوب  مود  تعکر  عوکر 
هدناوخ نیتلبق » دجـسم   » مان هب  دجـسم  نآ  ور  نیا  زا  درک  مامت  عضو  نیدب  ار  زامن  ۀیقب  سپ  دـندز  رود  هبعک  يوسب  وا  اب  زین  دـندوب 

یسلجم زاب  دش »
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لقن ءارب  زا  .تسا  هدوب  ترجه  زا  مهدـفه  هاـم  لوا  بجر  ۀـمین  هبنـشود  زور  زور  نآ  هک  هتفگ : يدـقاو   » تسا هدروآ  ار  داـفم  نیا 
«. تسا هدیدرگ  عقاو  ترجه  زا  مهدجه  هام  رس  رد  هیضق  نیا  تسا : هتفگ  يّدس  .تسا  هدوب  مهدفه  ای  مهدزناش  هام  رس  هک : هدش 

حیحـص زا  و  دوب » سدقملا  تیب  يوسب  هام  هدفه  هنیدم  هب  ربمغیپ  دورو  زا  دـعب  زامن   » هک هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  یـسلجم  مه  و 
سنا زا  و  « 1  » میدرازگ زامن  سدقملا  تیب  يوسب  ص )  ) ربمغیپ اب  هام  هدفه  ای  هدزناش  تفگ : هک  هدرک  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا  ملـسم 

یلإ هلبقلا  تلّوحت  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  و  تسا » هدوب  هام  هد  ای  هن   » هک هدرک  تیاور 
«..« 2  » رهشا هعبس  سدقملا  تیب  یلإ  یّلص  هنیدملا  یلإ  هرجاهم  دعب  سدقملا و  تیب  یلإ  هنس  رشع  ثلث  ّیبّنلا  یّلص  ام  دعب  هبعکلا 

دعب نابعـش  یف  مارحلا  دجـسملا  وحن  هلبقلا  تفرـص  ناضمر و  رهـش  ّلج  ّزع و  ّللا 
�

ه ضرتفا  و  تسا ..« : هتفگ  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی 
هبعکلا یلإ - هلبقلا  هّجوت  نیب  ناضمر و  رهـش  ضارتفا  لوزن  نیب  ناک  ..فصن و  هنـسب و  لیق  رهـشا و  سمخ  هنـسب و  هنیدملاب  همدقم 

« ..اموی رشع  هثالث 

دجسم رد  ترضح  دمآ  رد  نیشیپ  زامن  هک  دوب  رورعم  ءارب  نب  رـشب  ۀناخ  رد  رورـس  نآ  هک  دننآرب  ریـس  لها  : » تسا هتفگ  یکتـشد 
هبعک بناـج  هب  هک  دوـب  مود  تعکر  عوـکر  رد  درازگ و  یم  دـندوب  مزـالم  هک  باحـصا  زا  یتعاـمج  اـب  ار  نیـشیپ  زاـمن  هـلحم  نآ 

تشگرب

______________________________

، ارهش رشع  هتس  سأر  یلع  نابعش  یف  و  : » تسا هتفگ  عامسالا » عاتما   » رد يزیرقم - (- 1)
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« ..هلبقلا هعیرشلا  نم  خسن  یش ء  لوا  ناکف  هبعکلا  یلإ  سدقملا  تیب  نم  هلبقلا  تلوح  ارهش  رشع  هعبس  سأر  یلع  لیق : و 

.دش لقن  نارگید  زا  هک  دشاب  نامه  مه  نآ  دافم  سپ  دشاب  هداتفا  رشع »  » ۀملک تیاور  نیا  زا  دیاش  (- 2)

168 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. دندناوخ نیتلبقلا » وذ   » دجسم ار  دجسم  نآ  دنتخاس و  مامت  ار  زامن  هبعک و  بناج  هب  دنتشگب  دندوب  ترضح  فلخ  هک  یفوفص  و 

، يراخب حیحص  زا  لوقنم  هب  انب  نکیل ، دنا  هتسناد  رهظ )  ) نیشیپ زامن  هدش  هدناوخ  هلبق  ودب  هک  ار  يزامن  ریـس  خیراوت و  بابرا  رثکا 
.تسا هدوب  رصع )  ) نیسپ زامن  زامن ، نآ  تسا : هتفگ  بزاع  نب  ءارب 

اوُّلَوَف ُْمْتنُک  ا�م  ُْثیَح  ِما�رَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  .ا�ها�ضَْرت  ًهَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءاـ�مَّسلا  ِیف  َکِـهْجَو  َبُّلَقَت  �يَرن  ْدَـق  هفیرـش  ۀـیآ 
«1  » ..ُهَرْطَش ْمُکَهوُجُو 

زامن هب  ص )  ) ربمغیپ هک  هدـش  لزان  رداص و  عقوم  نامه  زور و  نامه  رد  همه  قافتا  هب  دـشاب  یم  هلبق  لیوحت  مکح  ةدـننک  نایب  هک 
یخرب بجر و  مهدزناـپ  هبنـشود  ار  زور  نآ  یخرب  دـش  لـقن  هکناـنچ  تسا و  هدوب  هدروآ  ياـج  هب  ار  نآ  زا  یمین  هدوب و  لوغـشم 

.دنا هتسناد  نابعش  مهدزناپ  هبنش  هس  رگید 

: دوش هدروآ  دشاب  یم  هلبق  ۀنیمز  رد  هک  یتایآ  تسین  تبسانم  یب  اجنیا  رد 

ْنَم يِدْهَی  ُبِْرغَْملا  ُقِرْـشَْملا َو  ِّلل 
�

ِه ُْلق  ا�ْهیَلَع  اُونا�ک  ِیتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  ْنَع  ّلَو 
�
ْمُها ا�م  ّنلا 

�
ِسا َنِم  ُءا�هَفُّسلا  ُلوُقَیَـس  ۀیآ 136  هرقبلا  ةروس  رد  - 1

.ٍمیِقَتْسُم ٍطا�رِص  �یلِإ  ُءا�شَی 

..ِْهیَبِقَع �یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  ّلِإ 
�
ا ا�ْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  ا�م  ۀیآ 138 َو  هروس  نامه  رد  - 2

َکَهْجَو ِّلَوَف  ا�ها�ضَْرت  ًهَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءا�مَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  �يَرن  ْدَق  ۀیآ 139  هروس  نامه  رد  - 3
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..ُهَرْطَش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ا�م  ُْثیَح  ِما�رَْحلا َو  ِدِجْسَْملا  َرْطَش 

______________________________

.هرقبلا ةروس  زا  ۀیآ 139  (- 1)

169 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

..ْمُهَتَْلِبق ٍِعبا�ِتب  َْتنَأ  ا�م  َکَتَْلِبق َو  اوُِعبَت  ا�م  ٍهَیآ  ِّلُِکب  َبا�تِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َْتیَتَأ  ِْنَئل  ۀیآ 140 َو  هروس  نامه  رد  - 4

ٍِلفا�ِغب ّللا 
�

ُه اَم  َکِّبَر َو  ْنِم  ُّقَْحَلل  ُهَّنِإ  ِما�رَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِم  ۀـیآ 144 و 145 َو  هروس  نامه  رد  - 5
..ُهَرْطَش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ا�م  ُْثیَح  َو  « 1  » ِما�رَْحلا ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِم  .َنُولَمْعَت َو  ا�ّمَع 

..ِبِْرغَْملا ِقِرْشَْملا َو  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل  ۀیآ 172  هروس  نامه  رد  - 6

______________________________

.دوش عجارم  ریسفت  بتک  هب  دنا  هتفگ  یهوجو  ریسفت  لها  هلمج  نیا  رارکت  يارب  (- 1)

170 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناضمر هام  ةزور 

هراشا

زور  ) ار مرحم  هاـم  مهد  زور  ص )  ) ربـمغیپ دـنا ، هدرک  لـقن  هک  يروـط  هب  ترجه ، زا  لوا  لاـس  رد  دـش  هتفگ  شیپ  نـیزا  هکناـنچ 
ترجه مود  لاس  زا  نابعش  هام  نوچ  .دنرادب  هزور  ار  زور  نآ  مه  مالسا  لها  هک  تسا  هدومرف  روتسد  هتفرگ و  هزور  دوخ  اروشاع )

، نآ زا  سپ  زور  هدزیس  هتفای و  رودص  هلبق  لیوحت  مکح  مود  لاس  نابعـش  هام  رد  تشذگ ، شیپ  نیا  زا  هک  یبوقعی ، لقنب  هدمآ  رد 
.تسا هدش  غالبا  عیرشت و  ناضمر  هام  ةزور  بوجو  مکح 

یف رهشب  هبعکلا  یلإ  هلبقلا  تفرص  ام  دعب  ناضمر  رهش  ضرف  لزنا  : » تسا هتفگ  هک  هدش  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  یسلجم ، لقنب 
«. ّللا

�
..ه لوسر  رجاهم  نم  ارهش  رشع  هینامث  سأر  یلع  نابعش 

هدش لقن  هکنانچ  هکلب ، هفلاس ، نایدا  رد  نآ  خنس  هک  تسا  يروما  زا  دشاب ، یم  « 1  » كاسما قلطم  ینعمب  هک  هزور ، لصا  لاح  رهب 
زا و 
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تیفیک و نایبب  تبسن  مه  هزور و  لصا  يایحا  هب  تبسن  مالـسا  رد  .تسا  هتـشاد  دوجو  زین  تیلهاج  رد  یتح  دش ، هتـسناد  شیپ  نیا 
رد هک  نیا  هب  دیجم  نآرق  دوخ  رد  لاح  نیع  رد  هتفای و  رودص  یماکحا  نآ  عناوم  طئارـش و  تایـصوصخ و  دویق و  دودـح و  نییعت 

.تسا هدش  حیرصت  هتشاد  یم  تباث  یلصا  هقباس  نایدا 

______________________________

: تسا هدروآ  نینچ  دوب » كاسما  تغل  رد  وا  ینعم   » تسا و هتفگ  هک  نیا  زا  دعب  حوتفلا - وبا  (- 1)

لبق ءامـسلا  طسو  یف  تماق  اذا  سمـشلا  تماص  لاـقی : ماـص »  » دـنیوگ ار  وا  دوش  نکاـس  دـشاب  كرحتم  هچ  ره  تفگ : دـیرد  نبا  »
: زجارلا لاق  .اهلاوز 

لزنف باعل  سمّشلل  لاس  لدتعا و  راهّنلا و  ماص  اذإ  یّتح 

: هغبانلا لاق  .دروخن  فلع  دوب و  هداتسیا  بسا  هک  دشاب  نآ  سرفلا » ماص   » و

.امجللا کلعت  يرخا  جاجعلا و  تحت  همئاص  ریغ  لیخ  مایص و  لیخ 

171 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حوتفلا وبا  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  ا�مَک  ُما�یِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  تسا  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 179  رد 
« یمایا  » هک تسنآ  هیبشت  هجو  هک  نآ  یلوق  تسلوق : هس  وا  رد   » تسا هدروآ  نینچ  ْمُِکْلبَق » ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  ا�مَک   » ۀلمج لیذ  رد 

تما رب  هکنانچ  هتشون  امش  رب  ناضمر » هام  : » دنتفگ یبعش  يرصب و  نسح  مود  لوق  ..دنتشون  ناشیا  رب  یمایا  هکنانچ  دنتشون  امش  رب 
هیبشت هجو  سپ  دـشاب  شوخ  تقو  هک  دـندنکفا  عیبر  اب  دـندرکب و  یتدایز  ناشیا  دوب  هام  کی  نیا  مه  نایاسرت  زا  .دنتـشون  نیـشیپ 

يّدس عیبر و  هک  تسنآ  میس  هجو  .هدوب و  هام  کی  زین  نآ  تسا  هام  کی  نیا  هکنانچ  وا  رادقم  تسا و  تدم 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


لوانت تارطفم ، چیه  نتفخ  زامن  زا  سپ  هکنانچ  دوب » هدومرف  ماش  زامن  ات  نتفخ  زامن  زا  هزور   » یلاعت قح  هک  تسا  نآ  دارم  دنتفگ :
ۀلمج لیذ  رد  و  دوش » هتفگ  هکنانچ  درکب  خوسنم  یلاعت  قح  سپ  يدوب  لیئارـسا  ینب  ةزور  نیا  عرـش و  تیادب  رد  يدرک  یتسیاشن 
ینعی دوب  بوجو  تهج  زا  هیبشت  هجو  هک  دوب  اور  دنباتک و  لها  دارم  دـنتفگ : هداتق  دـهاجم و  : » تسا هتفگ  ْمُِکْلبَق » ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  »

«. 1 « » دوب رت  یلوا  نتفرگ  مومع  رب  ْمُِکْلبَق » ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع   » هلوق مدرک و  بجاو  امش  رب  هکنانچ 

یتیاور ضیبلا » مایا   » ۀیمست هیجوت  يارب  هک  نیا  زا  سپ  تمسق  نامه  رد  زاب 

______________________________

، انه تادودعملا ، مایالا  هعامج : سابع و  نبا  لاق  : » تسا هتفگ  نینچ  ٍتا�دوُدْعَم » ّیَأ 
ًاما�  » لیذ رد  نافرعلا » زنک   » رد دادقم  لضاف  (- 1)

.ناضمر رهشب  خسن  مث  اروشاع  موی  رهش و  لک  نم  مایا  هثالث 

ّیَأ
ًاما�  » لیذ رد  زین  حوتفلا  وبا  ..یلوا » وهف  خـسنلا  نع  مکحلا  هنایـص  نکمأ  امهم  هنال  رثکالا  لاق  هب  .ناضمر و  رهـش  اهنا  اضیا : هنع  و 

یهاـم و ره  زا  تسا  زور  هس  ماـیا ، نیاـب  دارم  هک  تسنآ  هداـتق  ءاـطع و  ساـبع و  ّللا 
�

ه دـبع  زا  یلوق  : » تسا هتفگ  نینچ  ٍتا�دوُدـْعَم »
« ..دوب بجاو  ناضمر  هام  بوجو  زا  شیپ  هک  مایا  نآ  ینعی  تادودعم ، امایأ  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  تسا و  نینچ  ریدقت 

172 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ترابع نیا  هدرک و  لقن  هام ، ره  زا  ( 15 - 14 - 13  ) زور هس  نتفرگ  هزور  رب  رشبلا  وبا  مدآ  نتفای  روتسد  دافمب  مالـسلا ، هیلع  یلع  زا 
هدرک هضیرف  ضیبلا  مایا  ةزور  اروشاع و  ةزور  عرش  تیادب  رد  یلاعت  يادخ  دنتفگ  نارسفم  زا  رگید  یضعب   » هدروآ ار 
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: دـنتفگ رگید  یتعاـمج  يرـصب و  نسح  و  : » تسا هتفگ  نینچ  تشادرب » ار  نآ  درک و  فیفخت  دومرفب  ناـضمر  هاـم  ةزور  نوچ  دوب 
عمج ناشیا  ءاملع  .نتـشاد  هزور  مرگ  امرگ  رد  دمآ  یم  تخـس  ار  ناشیا  دـنراد  هزور  ناضمر  هام  هک  دومرف  ار  نایاسرت  یلاعت  قح 
هزور رد  دمآ  دردب  نهد  ار  وا  دوب  یهاشداپ  نآ  زا  سپ  وا  رد  دندوزفیب  زور  هد  دندنکفا و  عیبر  لصف  اب  هزور  دندز و  يأر  دندش و 

.تشگ زور  تفه  لهچ و  ناشیا  ةزور  دوزفیب  زور  تفه 

زونه نونکا  دش  زور  هاجنپ  دوزفیب  رگید  زور  هس  ندرک  دیاب  دقع  مامت  ار  هزور  نیا  تفگ  دـمآ  دـیدپ  رگید  یهاشداپ  نآ  زا  سپ  »
.تسا زور  هاجنپ  نایاسرت  ةزور 

هام زا  سپ  زور  هد  ناضمر و  هام  زا  شیپ  دـندوزفیب  زور  هد  هزور  رد  بّرقت ، هب  ناشیا  دیـسر  ءاـب  ار و  ناـشیا  یلاـس  تفگ : دـهاجم 
.تشذگ زور  هاجنپ  ناشیا  ةزور  ات  ناضمر 

زا شیپ  زور  کی  دندرک  هدایز  زور  ود  دندمآ  ناشیا  سپ  زا  هک  ینرق  دومرف  هزور  زور  یس  ار  نایاسرت  یلاعت  يادخ  تفگ : یبعش 
«. تشگ هاجنپ  مامت  ات  دندوزفیب  هزور  رد  دشاب ) دارم  هلاس  یس  نرق  دیاش   ) ینرق ره  نینچ  مه  هام و  زا  سپ  زور  کی  هام و 

اجنآ تسا  میرم  ةروس  زا  ۀیآ 27  دراد  تلالد  هفلاس  عئارش  رد  هزور  خنس  لصا و  دوجو  رب  هدش ) دای  تایآ  رب  هوالع   ) هک یتایآ  زا 
هزور ایِْسنِإ  َمْوَْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف  ًامْوَص  ِن�مْحَّرِلل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِیلوُقَف  نومضم  نیاب  دیامنب  نتشاد  هزور  راهظا  هک  هدش  هداد  روتسد  وا  هب  هک 

دای یهقف  بتک  رد  هک  تسا  هدرک  ادیپ  یماسقا  یعرش ، بابسا  للع و  رابتعا  هب  مالسا ، رد 
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.تسا ناضمر  هام  ةزور  نامه  .دشاب  یم  ماقم  نیا  رد  مالک  لحم  ماسقا و  ۀمه  نیرتمهم  هک  بجاو ، ماسقا  زا  یکی  هدش 

173 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تـسا رگید  ۀیآ  دنچ  نآ  زا  سپ  دش و  دای  هک  دشاب  یم  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 179  تسخن  هدش  دراو  عوضوم  نیا  ةراب  رد  هک  یتایآ 
: دوش یم  دای  اجنیا  رد  هک 

ٌهَیِْدف ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َرَخُأ َو  ّیَأ 
ٍما� ْنِم  ٌهَّدـِعَف  ٍرَفَـس  �یلَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َنا�ک  ْنَمَف  ٍتا�دوُدـْعَم  ّیَأ 

ًاما� هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 180  لوا -
.َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  .َُهل َو  ٌْریَخ  َوُهَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَف  ٍنیِکْسِم  ُما�عَط 

عجار دنچ  یماکحا  هیآ  نیا  رد  هدیدرگ  عقاو  هراشا  دروم  نآ  تمکح  هدش و  حیرصت  شیپ  ۀیآ  رد  بوجو  لصا  هب  هک  نیا  زا  سپ 
.تسا هدیدرگ  داریا  لامجا  روطب  دشاب  دایز  تقشم  ۀیام  ناشیا  رب  هزور ، هک  یناسک  رفاسم و  ضیرم و  مکح  مایا و  ددعب 

ةدهع هب  1 ؟»  » تسیچ ددرگ  یم  راطفا  بجوم  هک  يرفـس  ضرم و  دح  و  دـشاب ؟ یم  هزادـنا  هچ  مایا  نآ  یعطق  ددـع  هک  نیا  نییبت 
هک نیا  ظاحل  زا  مه  تسا و  هدش  لوکوم  رگید  یتایآ  ای  تنس 

______________________________

: لاق .هعبـصا و  عجوب  رذـتعاف  هل : لیقف  رطفا  نیریـس  نبا  یتح  راـطفإلل ، حـیبم  ضرملا  قلطم  لـیق : : » تسا هتفگ  دادـقم  لـضاف  (- 1)
لاق .راطفالا و  نم  هعس  یف  هنا  لاقف : هعجـضی ، ضرم  هب  سیل  رـضملا و  عادصلا  وا  دیدشلا  دمرلا  هبیـصی  لجرلا  لئـس : دق  و  کلام ،
لیذ رد  حوتفلا  وبا  ءربلا » رـسع  وا  هدایزلا  هعم  فاخی  ام  هنا  اندـنع : حـصالا  .لمتحملا و  ریغلا  دـهجلا  دـهجی  یتح  رطفی  ال  یعفاـشلا :

رد دندرک  فالخ   » .تسا هدروآ  نینچ  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 181  ریسفت 
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یعخن میهاربا  يرـصب و  نسح  .رایـسب و  كدنا و  دشاب  هک  يرامیب  ره  دنتفگ : یـضعب  ندرک  دیاش  راطفا  نآ  هب  هک  يرامیب  نآ  دح 
دیاشن راطفا  ياپ  رب  ندرک ، دـناوت  زامن  نوچ  ندرک و  دـیاب  راطفا  اـجنآ  ياـپ ، رب  ندرک  دـناوتن  زاـمن  نآ  هب  هک  يراـمیب  ره  دـنتفگ :
بهذم .دنک و  یم  درد  متـشگنا  تفگ : ارچ ؟ متفگ  مدروخ  یم  نان  ناضمر ، هام  رد  مدش ، نیریـس  نبا  دزن  رد  تفگ : ءاطع  .ندرک 

هک عون  ره  زا  ندرک  دیاب  راطفا  ار ، يرامیب  دراد  نایز  هزور  دوش و  هدایز  يرامیب  نآ  هب  دناد  هک  يرامیب  ره  هک  تسنآ  یعفاش  ام و 
ِهِـسْفَن �یلَع  ُنا�ْسنِْإلا  و  دـش ، هتفگ  هک  تسا  نیاب  رابتعا  دـشاب و  نادـند  مشچ و  درد  رگا  فارطا و  رد  رگا  دـشاب و  نت  رد  رگا  دـشاب 

« ٌهَریَِصب

174 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وبا ریبعتب  هتـشگ و  عقاو  فالتخا  لحم  هلأسم  نیا  ور  نیا  زا  هدـش و  نامگ  لمجم  هیآ  نیا  تصخر ؟ اـی  تسا  تمیزع  رفاـسم  راـطفا 
هباحـص رد  نیا  دوب و  بجاو  شیاضق  دیاین و  تسرد  دراد  رگا  نتـشاد و  دیاشن  هزور  .ار  رفاسم  هک  تسا  نانچ  ام  کیدزن   » حوتفلا
تیاور سابع  ّللا 

�
ه دبع  زا  .ریبزلا و  نب  هورع  فوع و  نمحرلا  دبع  هریره و  وبا  رمع و  ّللا 

�
ه دبع  سابع و  ّللا 

�
ه دبع  تسا و  رمع  بهذم 

دهاوخ دراد و  دـهاوخ  راطفا : هزور و  نایم  زا  تسا  ریخم  وا  هک  تسنآ  دواد  بهذـم  بجاو و  يا  همیزع » رفّـسلا  یف  راطفالا   » تسا
یعفاش و هفینح و  وبا  بهذم  اما  .فالخ  راطفا  بوجو  رد  درک و  تقفاوم  ام  اب  اضق  بوجو  رد  وا  دوب و  بجاو  اضق  هک  زج  هن ،
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«. ..رضح رد  دنک  ءاضق  دیاشگب و  هزور  دهاوخ  هیلع و  ءاضق  دراد و ال  هزور  دهاوخ  تسا : ریخم  وا  هک  تسنآ  اهقف  ۀماع  کلام و 

ندوب تمیزع  زین  هیآ  دوـخ  زا  « 1  » هدـش لقن  هراب  نیا  رد  هک  یّـصاخ  یّماع و  يراـثآ  تاـیاور و  زا  رظن  عطق  تفگ  دـیاب  اـجنیا  رد 
بجاو ءاضق  نوچ  دراد  ءاضق  بوجو  رد  روهظ  رخا » مایا  نم  هدـعف   » ۀـلمج هچ  تسا  نآ  رد  رهاظ  هیآ  هکلب  دافتـسم  رفـس  رد  راطفا 

تسا راطفا  رب  عرفتم  هک  ءاضق  بوجو  هچ  دوب  دهاوخ  بجاو  زین  راطفا  ریزگان  دشاب 

______________________________

هب نوچ  هک  وا ، ریغ  وا ، رگید  تیاور  و  رفّـسلا » یف  مایّـصلا  ّربلا  نم  سیل   » ترابع نیاب  ص )  ) ربمغیپ زا  رباـج  تاـیاور  لـیبق  زا  (- 1)
نمحرلا دبع  تیاور  و  هاصعلا .» مه  کئلوأ   » تفگ دنا  هدرکن  راطفا  ار  هزور  اهرفس  زا  یکی  رد  یعمج  هک  دیـسر  ربخ  ص )  ) ربمغیپ

حوتفلا وبا  لقنب  هک  ع ،)  ) رقاب ترـضح  تیاور  و  رـضحلا » یف  رطفملاک  رفـسلا  یف  مئاصلا   » ترابع نیدـب  ص )  ) ربمغیپ زا  فوع  نب 
نیاب دوب  هدیسرپ  رفـس  هزور  زا  ار  وا  هک  یـسک  هب  رمع  ّللا 

�
ه دبع  خساپ  و  نآ » زا  يدرک  یهن  یتشادن و  هزور  رفـس  رد  مردپ  تفگ : »

وا ۀـقدص  در  ام ، رب  درک  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هقدـص  نیا  و  ینک ؟ در  ار  نآ  وت  رب  دـنک  هقدـص  یـسک  رگا  ییوگ  هچ   » نومـضم
یمن هریره  وبا  تشاد و  یم  هزور  يرفـس و  رد  دوب  وا  اـب  هک  ار  شرـسپ  تفگ  هریره  وبا  و   » هریره وبا  راـتفگ  لـقن  و  ندرک » دـیاشن 

هک ریبز  نب  هورع  ۀتفگ  لقن  و  يراد » زاب  هزور  يوش  رضح  هب  هک  لاحم  تفگ ال  ار  رسپ  .تشاد 
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«. يدوب هتشاد  هزور  رفس  رد  هک  ار  يدرم  يدومرف  نیا  مه  »

175 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.درادن شزاس  دشاب ، یم  تصخر  یقباطم » لولدم   » هکلب رییخت  ینمضت » لولدم   » هک راطفا ، مدع  زاوج  اب 

نینچ مالک  ریدقت  سپ  ددرگ  یم  مزال  ءاضق  وا  رب  دنک  راطفا  دـیاشگب و  هزور  رفـس  رد  رفاسم  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  دوشن  هتفگ 
تسار و نآ  نودب  مالک  تسین و  یلیلد  ار  ریدـقت  نیا  هچ  ..رخا » ماّیا  نم  هّدـعف  رطفاف ، رفـس ، یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف   » تسا

هدـشن لقن  ای  لیـصحت  ریدـقت ، موزل  رب  زین  یعامجا  قافتا و  دـشاب و  یمن  ریدـقت  و  ءاضتقا » تلـالد   » ماـقم ماـقم ، سپ  تسا  تسرد 
.تسا

، ءاضق بجوم  ات  دوب  بجاو  وا  رب  ءاضق  رضح  رد  دیاشگب  هزور  رفس  رد  سک  ره  هک  تسنآ  ینعم  دنتفگ : تسا ..«  هتفگ  حوتفلا  وبا 
.رفس هن  دشاب  هدوب  راطفا 

لمح نآرق  رب  ار  بهذم  ندرک : دیاب  نیا  سکع  رب  بهذم و و  رب  دـشاب  نآرق  لمح  یلیلد و  یب  رهاظ  زا  دـشاب  لودـع  نیا  مییوگ :
راـطفا ضرم ، هب  هکناـنچ  یلاـعت  يادـخ  هک  میدرک  ناـیب  و   » تسا هتفگ  رگید  یعـضوم  رد  زاـب  بهذـم » رب  ار  نآرق  هن  ندرک  دـیاب 
باجیا ءاضقلا  باجیاف  راـطفالا  دـعب  ـالا  ءاـضق  ـال  درک و  اـضق  باـجیا  رفـس  سفنب  هک  نآ  يارب  درک  نینچ  مه  رفـسب  درک  بجاو 

.راطفالا

«. هدع هیلعف  رطفاف ،  » هک نآ  ریدقت  تسا و  یفوذحم  هیآ  رد  دنیوگ : رگا  »

.لیلد ریغ  نم  نآرق  رهاظ  رد  دشاب  یتدایز  نیا  مییوگ :

قافتا ٍکُُسن » ْوَأ  ٍهَقَدَـص  ْوَأ  ٍما�یِـص  ْنِم  ٌهَیْدـِفَف  ِهِسْأَر  ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َنا�ک  ْنَمَف   » تفگ اـجنآ  جـح  ۀـیآ  رد  دـنیوگ : رگا  »
ریدقت نیا  تسا و  فوذحم  قلحف »  » اجنآ هک  تسا 
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تسا عامجا  نآ  تسه و  لیلد  اجنآ  نکل  تسا و  نینچ  یلب  مییوگ  هیدفف » قلحف  هسأر  نم  يذا  هب  اضیرم  مکنم  ناک  نمف   » دیاب یم 
« نارمالا قرتفاف  تسین ، لیلد  اجنیا  و 

176 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا تمیزع  هزور  زامن و  رد  رـصق  دنا : هتفگ  ام  ءاملع   » تسا هدروآ  ار  دافم  نیا  زامن ، رـصق  ۀـلأسم  رد  ربتعملا ، باتک  رد  ققحم :
: هتفگ کلام  .تسا  ّریخم  هزور  رد  مه  زامن و  رد  تسا : هتفگ  یعفاش  .هزور  رد  هن  تسا  تمیزع  زامن  رد  تسا : هتفگ  هفینح  وبا 

رطفاف ّللا 
�

ه لوسر  عم  ترفاس   » تسا هتفگ  هک  هدش  تیاور  هشئاع  زا  هچ  دشاب  یم  رییخت  اهنآ  رهشا  هک  تسا  تیاور  ود  زامن  رصق  رد 
رصقی رفّسلا و  یف  ّمتی  ناک  ّللا 

�
ه لوسر  ّنا   » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  هشئاع  زا  ءاطع  و  تنسحا » لاق  ّللا 

�
ه لوسر  تربخاف  تمص  و 

یم هزور  یخرب  سپ  دندرک  یم  رـصق  یخرب  مامتا و  یخرب  سپ  دندرک  یم  ترفاسم  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  تسا : هتفگ  سنا  «« 1»
.تفرگ یمن  بیع  يرگید  رب  کی  چیه  درک و  یم  راطفا  رگید  یضعب  تشاد و 

حبـص زامن  یـسک  رگا  هکنانچ  دشاب  یم  مارح  نآ  رب  دئاز  سپ  تسا  تعکر  ود  رفـس  ضرف  هک  نیا  رب  تسا  عامجا  ام  ءاملع  لیلد  »
سابع نبا  رفک » هنسلا  فلاخ  نمف  ناتعکر   » تسا هتفگ  هدش  لاؤس  رفـس  رد  زامن  یگنوگچ  زا  رمع  نبا  زا  .دناوخب  تعکر  راهچ  ار 
« ..نانس نب  ّللا 

�
ه دبع  تیاور  مه  باحصا  قیرط  زا  نیتعکر » رضحلا  یف  یّلص  نمک  ناک  اعبرا  رفسلا  یف  یّلص  نم  : » تسا هتفگ 

َدِهَـش ْنَمَف   » لیلدب سپ  هزور  رد  تمیزع  راطفا  ندوب  اّما   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  باحـصا  قیرط  زا  تیاور  ود  لقن  زا  سپ  هاگ  نآ 
ُهْمُصَْیلَف َو َرْهَّشلا  ُمُْکنِم 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


عطاق لیـصفت ،»  » تسا و هدرک  بجاو  ار  اضق  رفاسم  رب  ار و  هزور  رـضاح  رب  سپ  َرَخُأ » ّیَأ 
ٍما� ْنِم  ٌهَّدـِعَف  ٍرَفَـس  �یلَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  َناـ�ک  ْنَم 

رضاح رب  هزور  نوچ  تسا و  لصا  فالخ  رب  رامضا »  » تکرش و

______________________________

ربمغیپ لمعب  حیرـصت  هک  يدراوم  هلمج  زا  رـصق  ةراب  رد  نکیل  ما  هدـیدن  ییاج  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ مامتا  یخیراـت ، ظاـحل  زا  (- 1)
دبع نب  ّللا 

�
ه دیبع  زا  يرهز  زا  شدانسا  هب   ) ترابع نیاب  متـشه  لاس  رد  هکم  حتف  عئاقو  لیذ  رد  تسا  يربط  مالک  هدش  نآ  هب  (ص )

قاحسا نبا  لاق  هالصلا » رصقی  هلیل  هرشع  سمخ  اهحتف  دعب  هکمب  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  ماقا  (: » تسا هتفگ  وا  هک  دوعسم  نب  هبتع  نب  ّللا 
�

ه
«. هینامث هنس  ناضمر  رهش  نم  نیقب  لایل  رشعل  هکم  حتف  ناک  «و 

177 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رگم دشاب ، یم  طقاس  ءادا  بوجو  دوش  مزال  ءاضق  هاگ  ره  ددرگ و  یم  مزال  رهش  دوخ  هب  زین  ءاضق  سپ  تسا  مزال  رهش »  » دوهش هب 
: هک هدرک  تیاور  رباج  رفـسلا و  یف  مایّـصلا  ربلا  نم  سیل  ص )  ) ربمغیپ ۀتفگ  لیلدب  و  فیعـض ، تسا  يداقتعا  نآ  دواد و  ةدیقع  هب 

«. 1 « » هاصعلا کئلوأ   » تفگ دیسر  ربمغیپ  هب  ربخ  نوچ  دنتفرگ ، هزور  رفس  رد  یهورگ 

هدوب و تسرد  شا  هزور  سپ  هتفرگ  هزور  هتـسناد و  یمن  ار  رـصق  ضرف  هک  دور  یم  لامتحا  هچ  دشاب  دـناوتن  تجح  هشئاع  ربخ  «و 
ترفاسم رد  هدرک و  یم  مامت  هاتوک ؛ تفاسم  رد  هکلب  هدوبن  رفـس  کی  رد  دـیاش  سپ  رـصقی » ّمتی و  رفّـسلا  یف  ناک   » هشئاع لوق  اما 

هدـیقع ار  ناشیا  زا  یخرب  تسا  نکمم  سپ  يداـهتجا  تسیا  هلأـسم  نآ  تسا و  هباحـص  لـعف  تیاـکح  سنا  ربخ  .رـصق و  ینـالوط 
دشاب مامتا » »
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«. دنک یمن  تلالد  رییخت  رب  نیا  دشابن و  ار  رگید  یخرب  و 

، موص عیرـشت  زاغآ  رد  یخرب : ۀتفگ  هب  هک  تسنیا  دوب  رکذتم  دیاب  ماکحا ، رودـص  یخیرات  ۀـبنج  زا  هیآ ، نیا  لیذ  رد  هک  ار  يزیچ 
زور ره  ةزور  ياج  هب  ای  دریگب  هزور  هک  هتشاد  رایتخا  رداق  صخـش  هک  هنوگ  نیدب  ینییعت » بجاو   » هن هدوب  يرییخت » بجاو   » هزور

.دهدب هیدف  ماعط ، ّدم »  » کی یلوق  هب  ای  عاص »  » فصن

: لیق  » تسا هدروآ  نینچ  ٌهَیِْدف  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  ۀیآ َو  لیذ  رد  دادقم  لضاف 

هل ریخ  وهف  هیدفلا  یلع  داز  يا  ًاْریَخ » َعَّوَطَت  ْنَمَف   » ّدـم لیق : عاص و  فصن  موی  ّلکب  هیدـفلا  نیب  هنیب و  اّریخم  موّصلا  یلع  رداقلا  ناک 
، حوتفلا وبا  خوسنم » ریغ  ّهنا  لیق  و  ُهْمُـصَْیلَف » َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف   » یلاعت هلوقب  کلذ  خـسن  ّمث  .هل  ریخ  رداـقلا  اذـه  موص  نکل  و 

نادب : » تسا هتفگ  نینچ  هدرمـشرب ، ار  اهنآ  هک  دـنچ  یهوجو  هب  نیکـسم » ماعط  هیدـف   » و نوقیطی »  » تئارق رد  فالتخا  لقن  زا  سپ 
: دندرک فالخ  هیآ  ینعم  لیوأت و  رد  ءاملع  هک 

______________________________

زا ردب »  » گنج دصقب  دوب  هتفرگ  هزور  هک  زور  ود  ای  زور  کی  زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  هدروآ  هک  نیا  زا  سپ  يزیرقم  (- 1)
کلذ لبق  مهل  لاق  ناک  دق  هنا  کلذ  و  اورطفاف » رطفم  ّینا  هاصعلا  رـشعم - ای   » هیدانم يدان  مث  : » تسا هتفگ  نینچ  تفر  نوریب  هنیدم 

« ..اولعفی ملف  اورطفا » »

178 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رب دمآ  راوخـشد  دوبن  تداع  ار  ناشیا  درک  هزور  فیلکت  ار  نافلکم  یلاعت  قح  نوچ  هدوب  عرـش  تیادب  رد  نیا  دنا : هتفگ  یهورگ  »
سک ره  تفگ : ماعطالا ، مایّصلا و  نیب  ار ، ناشیا  درک  رییخت  فیلکت ، نیا  رد  یلاعت  قح  ناشیا 
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ُمُْکنِم َدِهَـش  ْنَمَف   » یلاعت هلوقب  قییـضت  هب  درک  خوسنم  رییخت ، هگ  نآ  .ماـعط  هب  دـنک  ماـعطا  دـناوتن  هک  ره  دراد و  هزور  دـهاوخ  هک 
يرهز و یبعـش و  همرکع و  همقلع و  رمع و  ّللا 

�
ه دـبع  عوکا و  ۀملـس  کـلام و  سنا  تسا و  لـبج  ذاـعم  لوـق  نیا  و  ُهْمُـصَْیلَف » َرْهَّشلا 

.كاحض یعخن و 

راوخشد نکل  نتشاد و  هزور  دنناوتب  هک  دنشاب  نانآ  هک  هریبکلا  هزوجعلا  ریبکلا و  خیـشلاب  تسا  صاخ  هیآ  دنتفگ : رگید  یـضعب  «و 
نیا هگ  نآ  ینیکـسم  ماعط  هب  ار  يزور  ره  دننک  هیدـف  ماعط  هب  دـنیاشگب و  هزور  هک  داد  تصخر  ار  ناشیا  یلاعت  قح  ناشیا  رب  دوب 

.سابع ّللا 
�

ه دبع  زا  ریبج  دیعس  تیاور  تسا و  عیبر  هداتق و  لوق  نیا  .همصیلف و  رهّشلا  مکنم  دهش  نمف  هلوقب : درک  خوسنم  زین 

خوسنم هگ  نآ  دنک  ادف  هن  رگا  دراد و  هزور  هک  دـناوت  رگا  دـندرک  رییخت  ار  وا  هک  تسا  رامیب  هیآ  هب  دارم  تفگ : يرـصب  نسح  «و 
.ُهْمُصَْیلَف َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَش  ْنَمَف  هلوقب : ار  مکح  نیا  درک 

.دشاب خوسنم  هیآ  لاوقا  نیا  رب  »

هیآ هک  تسا  ع )  ) قداص زا  تیاور  سابع و  ّللا 
�

ه دبع  زا  تیاور  کی  ّبیسم و  نبا  دیعس  تسا و  يّدس  نآ  و  رگید ، یضعب  لوق  اّما  »
ریپ ینز  تسا و  ریپ  يدرم  دنـسک : دنچ  نآ  مایّـصلا و  نع  زجاعلاب  تسا  صوصخم  هیآ  تسا و  دوخ  ياج  رب  مکح  تسین و  خوسنم 

.دشاب شاطع  تلع  ار  وا  هک  یسک  هدنهد و  ریش  نز  نتسبآ و  نز  و 

: دنبرض ود  رب  نانیا  هگ  نآ  »

، دوب یشاطع  ار  وا  هک  ار  نآ  هدنهد و  ریش  نز  تسا و  نتسبآ  نز  دراد  زاب  اضق  ادف و  هک  نآ  یکی  »
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زاب هزور  ءاضق  دوش  لئاز  عنم  نوچ  ماعط و  هب  ار  هزور  دننک  ادف  دنیاشگب و  هزور  رذع  تاقوا  رد  هس  ره  ناشیا  دوش ، لئاز  وا  زا  هک 
.دنراد

179 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، وا رد  دوبن  یهب  دـیما  و  دوب ]  ] شاـطع تلع  هک  ار  نآ  ریپ و  ینز  ریپ و  يدرم  دـنرگید : هس  وا  رب  دوبن  ءاـضق  دـنک و  ادـف  هک  نآ  «و 
هب دوش  سویأم  نوچ  تلع  نیا  دوشن و  ناوج  ریپ  ندش ، دهاوخن  لئاز  نانیا  عنم  هک  نیا  يارب  نانیا  رب  تسین  ءاضق  دننک و  ادف  نانیا 

.دوشن

.دنتفگ هجو  ود  وا  رد  دوش و  میقتسم  هیآ  ینعم  ام  ةدعاق  نیا  رب  نونکا  »

.دشاب و قیطم  یکدنا  نآ ، زا  نونکا  دنتـشاد  تقاط  هنوقیطی » اوناک   » هک تسنیا  ریدقت  دنتفگ : دندرک و  ناک »  » ریدـقت هک  نآ  یکی  »
.نیطایشلا اولتت  تناک  ام  هک  تسنآ  ینعم  و  ُنیِطا�یَّشلا » اُوْلتَت  ا�م  اوُعَبَّتا  َو   » تفگ یلاعت  قح  هکنانچ  دندرک  ناک »  » فذح برع 

ّللاَت
�

ِه  » یلاعت ّللا 
�

ه لاق  امک  دـننک  فذـح  رایـسب  زین  ال »  » و هنوقیطی » نیذـلا ال  یلع  و   » دـندرک ریدـقت  ال »  » هک تسنآ  رگید  یهجو  رد 
« ..دیوگ رعاش  و  ؤتفت » ال   » يا َفُسُوی » ُرُکْذَت  اُؤَتْفَت 

ُمُْکنِم َدِهَـش  ْنَمَف  ِنا�قْرُْفلا  �يدُْـهلا َو  َنِم  نَِّیب 
ٍتـا� ّنِلل َو 

ـ�
ِسا ًيدُـه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناـ�ضَمَر  ُرْهَـش  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 181  مود -

َهَّدـِْعلا َو اُولِمُْکِتل  َرْـسُْعلا َو  ُمُِکب  ُدـیُِری  ا�ل  َرُْـسْیلا َو  ُمُِکب  ّللا 
�

ُه ُدـیُِری  َرَخُأ  ّیَأ 
ٍما� ْنِم  ٌهَّدـِعَف  ٍرَفَـس  �یلَع  ْوَأ  ًاـضیِرَم  َناـ�ک  ْنَم  ُهْمُـصَْیلَف َو  َرْهَّشلا 

.َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُکا�دَه َو  ا�م  �یلَع  ّللا 
�

َه اوُرِّبَُکِتل 

: رکذت

: ددرگ دای  دیاب  عضوم  نیا  رد  هک  تسا  بلطم  ود  هیآ  نیا  رد 

رد دیجم  نآرق  عطق  روطب  هک  نآ  اب  لوا -
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دیاش و  اموجن ) ای - « ) امّجنم نآرقلا  لّزن   » هدـش دراو  هکنانچ   ) هتفای لوزن  صاخ ، یلاوحا  عاضوا و  بسحب  لاـس ، هس  تسیب و  فرظ 
نآرق هک  هیآ  نیا  ینعم  سپ  دشاب ) هدش  هراشا  نآرق  یلوزن  ياهمجن  نامهب  ِموُجُّنلا  ِِعقا�وَِمب  ُمِْسقُأ  ا�لَف  هفیرـش  ۀیآ  هدـش  هتفگ  هکنانچ 

لوزن ناضمر  هام  رد 

180 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ دوب دهاوخ  هچ  هتفای 

؟ تسیچ رفاسم  ضیرم و  مکح  رب  لمتشم  تمسق  رارکت  هجو  هک  نآ  مود -

هب عورـش  لوزن و  ءادتبا  نآ ، لاثما  هیآ و  نیا  رد  روظنم  هک  دشاب  نآ  رتهب  همه  زا  دیاش  هک  هدش  هتفگ  یهوجو  لوا ، بلطم  ةراب  رد 
.نآ مامت  لوزن  هن  تسا  نآ 

ینعی موص  رد  رییخت  خسان  همصیلف ، رهّـشلا  مکنم  دهـش  نمف  تمـسق  دنا  هتفگ  هک  یناسک  ةدیقع  هب  تفگ  دیاب  مود  بلطم  ةراب  رد 
نآ اب  هک  زین  رفاسم  ضیرم و  مکح  هک  تسا  مهوت  نیا  عفر  رارکت  ةدـئاف  دـشاب  یم  ٍنیِکْـسِم  ُما�عَط  ٌهَیْدـِف  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  ۀـیآ َو 

.دشاب یم  ..دهش » نم   » مومع صیصخت  ةدافا  يارب  دنا  هتسنادن  خسان  ار  نآ  هک  یناسک  ةدیقع  هب  دشاب و  خوسنم  هداتفا  روکذم 

نم طورـش : هل  لصح  نمب  صوصخم  ّماع  وه  رهـشلا و  نم  هدـلب ، رـضح  يا  دهـش ، نمف  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  دادـقم  لضاف 
طارتشا هلدا  و  ..هثـالث » نع  ملقلا ، عفر   » مالـسلا هیلع  هلوقک  هلـصفنم  ّهلدـأل  کـلذ  ساـفّنلا و  ضیحلا و  نم  ّولخلا  لـقعلا و  غولبلا و 

زوجی ـال  همیزع  هنا  راـطفإلاب و  رمـالا  دـیکات  یلع  لـیلد  رفـسلا  ضرملا و  رکذ  رارکت  و  تسا ..«  هتفگ  نینچ  ..موـصلا » یف  هراـهطلا 
« ..هکرت

هدئاف

ناهیقف زین  رگید  یتهج  زا  هدش ، یهقف  فالتخا  دروم  رفاسم ، راطفا  ندوب  تصخر  ای  تمیزع  تهج  زا  هکنانچ  هیآ ، نیا 
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دیآ و رد  ودب  هام  نیا  ار  هک  ره  هک : تسنآ  دارم  دنتفگ : یـضعب   » حوتفلا وبا  ۀتفگ  هب  .تسا  هدمآ  دیدپ  فالتخا  نآ  رد  ار  یمالـسا 
تـسا یعفاش  هفینح و  وبا  بهذم  و  تیبلا ، لها  زا  تسا ، ءاهقف  رتشیب  لوق  نیا  دراد و  هزور  دشاب  میقم  تسردنت و  غلاب و  لقاع و  وا 

.ناشیا باحصا  و 

هنایم رد  رگا  ءاوس  دراد  هزور  هام ، مامت  ار ، هام  هک  وا  رب  دش  بجاو  دشاب  میقم  ناضمر  هام  لوا  رد  هک  ره  دـنتفگ : رگید  یـضعب  «و 
يّدس یعخن و  لوق  نیا  نتشاد و  دیاب  هزور  رفس  رد  ار  وا  دیآ  شیپ  يرفس  ار  وا  هام  ۀنایم  رد  رگا  هن و  رگا  دنک و  رفس 

181 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنا هدروآ  یتیاور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  یناملسلا و  هدیبع  تسا و  نیریس  نبا  بهذم  تسا و  هداتق  و 

مال نیا  رهـشلا و  مکنم  دهـش  نمف  هلوق  نآرق  رهاظ  زا  وا  تحـص  رب  لیلد  .نارـسفم  ءاملع و  ۀماع  تسلوا و  لوق  تسرد  بهذـم  «و 
.هام ۀلمج  هب  هراشا  تسا  دهع  فیرعت 

.رهاظ زا  تسلودع  نیا  هّلک و  همصیلف  رهشلا  لوا  مکنم  دهش  نم  هک  تسنآ  ینعم  هک  دنیامن  یم  نانچ  ناشیا  و 

هاـم لوا  هب  هک  سک  نآ  دـیاب  نداـشگ  دـیاشن  هزور  ار  وا  رفـس  رذـع  هب  رخآ  هب  دوـش  بجاو  وا  رب  لوا  هب  نوـچ  رگا  هـک  نآ  رگد  »
.تسا عامجا  فالخ  نیا  رفاسملا و  یلع  المح  نداشگ  دیاشن  هزور  ار  وا  دوش  رامیب  هنایم  رد  دشاب و  تسردنت 

ٌهَّدِعَف ٍرَفَس  �یلَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  َنا�ک  ْنَم  هلوقب َو  درک  صیصخت  ار  َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَش  ْنَمَف  مومع  نیا  یلاعت  قح  هک  نآ  رگد  »
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.دوبن هدئاف  ار  رارکت  نیا  الا  َرَخُأ و  ّیَأ 
ٍما� ْنِم 

رد ناشیا  نایم  درک  عمج  رفاـسم ، اـی  دـشاب  راـمیب  هک  ره  تفگ : داـهن و  نرق  کـی  رد  ار  رفاـسم  ضیرم و  یلاـعت  قح  هک  نآ  رگد  »
.درادن یهجو  لیلد  یب  ماکحا  یضعب  رد  ناشیا  نایم  ندرک  قیرفت  .ءاهقفلا  نیب  فالخ  یلع  راطفا  تصخر  رد  راطفا و  بوجو 

بآ دیـسر  لپ  هب  نوچ  دمآ  نوریب  هنیدم  زا  ناضمر  هام  رد  حـتفلا  ماع  مالـسلا  هیلع  لوسر  هک  تفگ : سابع  ّللا 
�

ه دـبع  هک  نآ  رگد  »
وبا زا  هدرک  تیاور  کیرش  داشگب و  هزور  دیسر  دیدک  هب  نوچ  دمآ  نوریب  هنیدم  زا  ناضمر  هام  رد  یبعـش  دروخ و  زاب  تساوخ و 
درک رفس  ناضمر  هام  رد  یبعـش  دروخب و  زاب  تساوخب و  بآ  دیـسر  لپ  هب  نوچ  دمآ  نوریب  ناضمر  هام  رد  هرـسیم  وبا  هک  قاحـسا 

« ..داشگب هزور  رسجلا  بابب 

ُْمْتنُک ْمُکَّنَأ  ّللا 
�

ُه َِملَع  َّنَُهل  ٌسـا�ِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌسـا�ِبل  َّنُه  ْمُِکئاـ�ِسن  �یلِإ  ُثَفَّرلا  ِمـا�یِّصلا  َهَْلَیل  ْمَُـکل  َّلِـحُأ  هرقبلا  ةروـس  زا  ۀیآ 183  میس -
ا�فَع ْمُْکیَلَع َو  َبا�تَف  ْمُکَسُْفنَأ  َنُونا�تَْخت 

182 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

َُّمث ِرْجَْفلا  َنِم  ِدَوْسَْألا  ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَْألا  ُطـْیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  ّتَح 
ی� اُوبَرْـشا  اُولُک َو  ْمَُکل َو  ّللا 

�
ُه َبَتَک  ـا�م  اوُغَْتبا  َّنُهوُرِـشَاب َو  َنآـْلاَف  ْمُْکنَع 

ّنِلل
�
ِسا ِِهتا�یآ  ّللا 

�
ُه ُنِّیَُبی  َِکل�ذَـک  ا�هُوبَْرقَت  ا�لَف  ّللا 

�
ِه ُدوُدُـح  َْکِلت  ِدِـجا�سَْملا  ِیف  َنوُفِکا�ع  ُْمْتنَأ  َّنُهوُرِـشاَُبت َو  ـا�ل  ِلـْیَّللا َو  َیلِإ  َمـا�یِّصلا  اوُِّمتَأ 

هتـسناد قیقحت ، روطب  تسا ، لمتـشم  هزور ، ۀلأسم  رد  رگید  یمکح  تابثا  یمکح و  عفر  رب  هک  هیآ ، نیا  رودص  نامز  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل 
نیا لوزن  نایم  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  نآ  هب  طوبرم  تالوقنم  زا  یخرب  رهاوظ  هیآ و  رهاظ  زا  نکیل  تسین 
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شنابعـش هام  رد  هک  مود  لاس  نامه  ناضمر  هام  رخاوا  ای  طساوا  رد  دـیاش  تسا و  هدوبن  دایز  يا  هلـصاف  موص  بوجو  مکح  هیآ و 
.دشاب هدش  لزان  هیآ  نیا  هتفای  رودص  هزور  بوجو  مکح 

: تسا هدیدرگ  دای  مکح  دنچ  هیآ  نیا  رد  تهج  رهب 

.ناضمر هام  بش  رد  نانز  هب  یکیدزن  بابحتسا ، یخرب  ۀتفگ  هب  ای  زاوج ، - 1

.دشاب ندیباوخ  زا  دعب  هچ  رگ  بش  رد  برش  لکا و  زاوج  ب -

.ءاهتنا ءادتبا و  ظاحل  زا  زور  ره  ةزور  نامز  نییعت  ح -

.فاکتعا لاح  رد  نانز  اب  ترشابم  زاوج  مدع  د -

.فاکتعا مکح  ءاضما  بیوصت و  ه -

طقف ندـیماشآ  ندروخ و  نزب و  یکیدزن  هزور  بوـجو  مکح  رودـص  زاـغآ  رد  تسا : هدـش  هتفگ  نینچ  مود  لوا و  مکح  ةراـب  رد 
رد باوخ  دـیاشگب  هزور  هک  نآ  زا  شیپ  برغم  زا  دـعب  قافتا  بسحب  ار  یـسک  رگا  هدوب و  زئاج  نتفخ  ماگنه  ات  راـطفا  ناـیم  تقو 

ماگنه نامه  بش  ادرف  ات  هک  تسا  هدوب  راچان  هتـشگ و  یم  هابت  يو  رب  دوب  ررقم  هزور  نداشگ  يارب  هک  ّقیـضم ، تقو  نآ  هدوب  ریم 
: یلوق هب  دهد و  همادا  ار  دوخ  ةزور 

هب نیملسم  ور  نیا  زا  تسا  هدوب  عونمم  مارح و  زین  دودحم ، ّقیضم و  تدم  نآ  رد  یتح  قالطا ، روطب  ناضمر ، هام  رد  نزب  یکیدزن 
.دنا هدیدرگ  راچد  جنر  تقشم و 

183 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ادرف هدش ، نامیـشپ  دعب  نوچ  هدرک و ، یکیدزن  دوخ  نز  اب  هدش و  بات  یب  ناضمر  هام  بش  باحـصا ، زا  یکی  هک  تسا  هدـش  لقن 
ءالتبا و زین  یمالسا  ناناوج  باحصا و  زا  رگید  یخرب  يدرک  اطخ  هدومرف  وا  هب  ص )  ) ربمغیپ سپ  هداد  رارق  شسرپ  دروم  ار  هیـضق 

ار دوخ  ءاطخ 
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هک تسا ، هدـمآ  زین  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یتیاور  رد  هکلب  هدـش  لقن  مه  و  میـسرپب ، هک  میدرک  یم  ءایح  دـنا : هتفگ  هدرک و  داـی 
وا هدیشک و  یلوط  هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یماعط  شنز  ات  راطفا  ماگنه  هتشاد  یم  هزور  هدوب ، فیعـض  يدرم  ریپ  هک  ریبج ، نب  معطم 

دروخب اذغ  هک  نآ  یب  سپ  .دیدرگ  مارح  نم  رب  بشما  رد  اذغ  ندروخ  تسا : هتفگ  دوخ  نزب  هدش  رادیب  نوچ  هدوبر  رد  باوخ  ار 
«. 1  » تسا هدش  شوهیب  یگنسرگ  زا  رازراک  ءانثا  رد  هتفای و  روضح  قدنخ  رفح  يارب  ادرف  هدیباوخ و 

تسا و هداتفا  یتخـس  هب  هدرک و  یم  راک  دوخ  نیمز  رد  هزور  لاح  اب  ادرف  هتـشگ و  راچد  عضو  نیاب  همرـص  نب  سیق  رگید  یتیاورب 
.تسا هدیسر  ص )  ) ربمغیپ هب  ربخ 

زا دـعب  ناضمر  هام  رد  لکا  حاـکن و   » تسا دراو  نومـضم  نیا  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  زا  یـسلجم  تیاورب 
سک ره  ینعی  دوب  مارح  بش  رد  باوخ 

______________________________

 ».. تسا هدش  هدروآ  قدنخ  ةوزغ  لیذ  رد  باتک  نآ  رد  مه  و  ..عبرا » هنس  لاوش  یف  هظیرق  ینب  قدنخلا و  و  تسا ..«  راحب  رد  (- 1)
هنسلا یف  بازحالا  موی  وه  قدنخلا و  هعقو  تناک  مث  تسا ..«  هتفگ  یبوقعی  ..هرجهلا » نم  سمخ  هنس  لاوش  یف  تبسلا  موی  کلذ  و 
هدوب مشـش  لاـس  رد  قدـنخ  کـنج  هک  نیا  رب  تراـبع  نیا  لوا  ۀـلمج  ارهـش » نیـسمخ  هسمخب و  ّللا 

�
ه لوـسر  مدـقم  دـعب  هسداـسلا 

.تسا هداد  خر  مجنپ  لاس  نایم  رد  هعقاو  نآ  هک  دناسر  یم  نانچ  نآ  مود  ۀلمج  نکیل  دراد  تحارص 

تیاور ای  تیاکح  زا  دشاب  مشش  ای  مجنپ  ای  مراهچ  لاس  رد  قدنخ  کنج  هاوخ  لاح  رهب 
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زا هزور  نامز  مکح  هیآ  نیا  رد  هچ  دـیامن  یم  رود  رظنب  نیا  هتفاـی و  لوزن  قدـنخ  گـنج  ناـمز  رد  هیآ  هک  دـیآ  یمرب  ناـنچ  قوف 
تدم نکیل  دشاب  بجاو  هزور  مشـش ) لاس  هب  دسر  هچ  ات   ) مراهچ لاس  ات  هک  تسا  دیعب  رایـسب  هدش و  هدروآ  ءاهتنا  ءادتبا و  ظاحل 
برش لکا و  ییاهن  مکح  نآ و  تقو  هزور ، مکح  رودص  لاس  نامه  رد  هک  دوش  یم  هدز  سدح  نانچ  هکلب  .دشاب  هدشن  نیعم  نآ 

.ملاعلا ّللا 
�

ه .دشاب و  هدش  نیعم  هام ، نآ  رد  نزب  ندش  کیدزن  یعطق  فیلکت  یتح  و 

184 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد ناضمر  هام  رد  حاکن  .دوب  مارح  يو  رب  راطفا  دش  یم  رادیب  دعب  دوب و  هدرکن  راطفا  زونه  دـیباوخ و  یم  دـناوخ و  یم  ءاشع  زامن 
اب دـحا  گنج  رد  هک  تسا  ناـمه  ّللا 

�
ه دـبع   ) ار ریبج  ّللا 

�
ه دـبع  هک  ریبج  نب  تاوخ  ماـن  هب  باحـصا  زا  يدرم  .دوب  مارح  زور  بش و 

رارق هلمح  دروم  ار  نیملسم  رس  تشپ  زا  دنوش و  دراو  اجنآ  زا  دنناوتن  نیکرشم  هک  دوب  يا  هرد  يرادهاگن  رومأم  زادناریت  نت  هاجنپ 
.دش لقن  ریبج  نب  معطم  هب  باستنا  ناونعب  الاب  رد  نونکا  هچ  نآ  رخآ  ات  ..تشاد » یم  هزور  و  دوب ، فیعض  يریپ  و  ردارب ، دنهد )

هک هدـنام  رجف  هب  تقو  نآ  ات   ) ناضمر رد  نزب  ندـش  کیدزن  برـش و  لکا  زاوج  مکح  هتفای و  لوزن  هراب  نیا  رد  هیآ  نیا  لاح  رهب 
«. 1  » تسا هدیدرگ  رداص  دنک ) تراهط  لیصحت  رجف  عولط  زا  شیپ  دناوتب 

مالـسا لها  زا  یخرب  تهج  نیاب  تسا و  هدوب  هدـشن  لزان  ادـتبا  رد  رجفلا » نم   » ظفل هک : هدـش  هتفگ  نینچ  مه  میـس  مکح  ةراـب  رد 
هایس نامسیر 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


یتقو ینشور  هک  دنا  هدرک  یم  لایخ  هتسناد و  یم  تقو  دورو  زاغآ  رایعم  مه  زا  ار  اهنآ  نداد  زیمت  هتشاذگ و  یم  دوخ  دزن  دیفس  و 
عولط روظنم  هک  هدش  مولعم  ِرْجَْفلا » َنِم   » ظفل ۀلیـسو  هب  دعب  ددرگ  یم  مزال  كاسما  دبای  زایتما  دیفـس  زا  هایـس  هک  دسرب  دـح  نآ  هب 

.دیآ یم  دیدپ  نامسآ  رد  رجف  ماگنه  رد  هک  تسا  یطوطخ  طیخ  ود  نیا  زا  دارم  تسا و  قداص  حبص 

______________________________

نیا رب  نارـسفم  زا  روهمج   » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  هیآلا  ..ُثَفَّرلا  ِما�یِّصلا  َهَْلَیل  ْمَُکل  َّلِـحُأ  ۀـیآ  لـیذ  رد  يزار  نیدـلا  رخف  (- 1)
ودب هدش  یم  لالح  وا  رب  عامج  ندیماشآ و  ندروخ و  هدرک  یم  راطفا  راد  هزور  هاگ  ره  هک  هدوب  نانچ  مالسا  زاغآ  رد  هک  دنا  هتفر 

زا سپ  تسا  هدش  یم  مارح  يو  رب  روما  نآ  هدوب  هدرک  راتفر  ود  نیزا  یکی  فالخ  رب  رگا  سپ  دشاب  هدیباوخن  هک  نیا  یکی  طرش :
تباث مالسا  عرش  رد  نیا  تسا : هتفگ  یناهفـصا  ملـسم  وبا  نکیل  .تسا  هدرک  خسن  هیآ  نیا  ۀلیـسو  هب  ار  مکح  نآ  یلاعت  يادخ  نآ 
هدرک خـسن  هدوب  تباث  ناشیا  عرـش  رد  هک  ار  يزیچ  هیآ  نیا  ۀلیـسو  هب  یلاعت  يادـخ  هدوب و  تباث  يراـصن  تعیرـش  رد  هکلب  هدوبن 

« تسا هدشن  عقاو  یخسن  .هجو  چیه  هب  مالسا  عرش  رد  هک  وا ، بهذم  هدیقع و  رب  تسا  ینتبم  ملسم  وبا  ۀتفگ  نیا  .تسا 

185 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مالـسا عراش  هک  هدوب  تداع  ماع ، ینعمب  یفاکتعا ، رب  ار  برع  هک  دوش  هتـسناد  دیاب  لامجا  روطب  مه  مجنپ  مراهچ و  مکح  ةراب  رد 
تاهج رئاس  و   ) نامز ناکم و  دویق و  دودح و  طئارش و  رد  هدرک و  ءاضما  ار  نآ  لصا 
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.تسا هدروآ  اج  هب  فرصت  لخد و  فاکتعا ) تاذ  زا  یجراخ 

هدـمآ ینعم  نیمه  هب  دـیجم  نآرق  رد  یعـضاوم  رد  هکنانچ  يراک  رد  تسا  ینالوط  فقوت  گنرد و  ینعمب  تغل  لـصا  رد  فوکع 
ةروس زا  ۀـیآ 134  دـننام  ..َنیِفِکـا�ْعلا و  ّطِلل َو 

ـ�
َنیِِفئا َِیْتَیب  ا�رِّهَط  ْنَأ  َلیِعا�مْـسِإ  َمیِها�ْربِإ َو  �یلِإ  ا�نْدِـهَع  هرقبلا َو  ةروس  زا  ۀیآ 116  دننام 

ِهِیبَِأل َلا�ق  ْذِإ  ءایبنالا )  ) ةروس 21 زا  ۀیآ 53  دننام  ..ْمَُهل و  ٍما�نْصَأ  �یلَع  َنوُفُکْعَی  ٍمْوَق  �یلَع  اَْوتَأَف  َرْحَْبلا  َلِیئا�رْـسِإ  ِینَِبب  ا�نْزَوا�ج  فارعالا َو 
لواطتملا ثبّللا   » ربتعملا رد  ققحم  ریبعتب  نآ  زا  روظنم  مالـسا  سدـقم  عرـش  رد  َنوُفِکاـ�ع و  اـ�َهل  ُْمْتنَأ  ِیتَّلا  ُلـِیثا�مَّتلا  ِهِذـ�ه  ـا�م  ِهِمْوَق  َو 

.تدابع دصقب  ینالوط  تسا  یگنرد  هدابعلل »

«1  » .تسا هتشاد  یم  فاکتعا  دجسم  رد  ار  ناضمر  هام  رخآ  زور  هد  هشیمه  تلحر  لاس  ات  هّصاخ ، هّماع و  لقنب  ص ،)  ) ربمغیپ

هتفگ نینچ  ربتعملا  رد  ققحم  لقنب  هک  تسا  رمع  ۀـتفگ  دـناسر  یم  تیلهاج  نامز  رد  ار  فاکتعا  ندوب  لومعم  هک  یلیالد  هلمج  زا 
«. مص فکتعا و  لاقف : .هیلهاجلا  یف  اموی  فکتعا  نا  ترذن  ّینا  ّللا :

�
ه لوسرل  تلق  : » تسا

.َنیِعِشا�ْخلا یَلَع  ّلِإ 
�
ا ٌهَرِیبََکل  ا�هَّنِإ  ِها�لَّصلا َو  ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  هرقبلا َو  ةروس  زا  ۀیآ 42  مراهچ -

______________________________

لاس ياضق  زور  هد  دنتـشاد : فاکتعا  زور  تسیب  نآ  زا  دـعب  لاس  رد  دـش و  عقاو  ردـب »  » گنج نآ  رد  هک  لاس  کی  رگم  (- ».. 1)
( یسلجم داعملا - داز  « ) ءادا زور  هد  هتشذگ و 

186 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد ندرک و  يراددوخ  ینعمب  تغل  رد  ربص »  » ظفل َنیِِرباـ�ّصلا  َعَم  ّللا 
�

َه َّنِإ  ِهـا�لَّصلا  ِْربَّصلاـِب َو  اُونیِعَتْـسا  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 148  مجنپ -
: تسا هتفگ  يرعاش  هکنانچ  دوش  یم  لامعتسا  عزج »  » ربارب

هّبغم و ریخ  ربّصلاف  اربصت  ناف 
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نایرت ام  رمالاف  اعزجت  نا 

هتـشادهگن و ار  یـصخش  یکی  هک  نت  ود  ةراب  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  یتیاور  هکناـنچ  دور  یم  راـکب  زین  نتـشادهگن  سبح و  ینعمب  و 
نادنز هب  نادواج  ار  هدنرادهگن  دیشکب و  ار  هدنشک  رباّصلا » اوربصا  لتاقلا و  اولتقا   » هدش تیاکح  ترابع  نیاب  هتـشک  ار  وا  يرگید 
شنان بآ و  دـنراد  زاب  ییاج  رد  ار  یـسک  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  هدـش ، یهن  نآ  زا  هک  ربص ، لـتق  دـینک و  دـبا  سبح  دـینکفا و 

هک یلاح  رد  دنـشکب  ار  یناویح  دوبن  اور  هک  تسنآ  روظنم  اربص » همیهبلا  حـبذ  نع  ّیبّنلا  یهن   » هک ترابع  نیا  زا  دریمب و  ات  دـنهدن 
.درگنب عضو  نآ  رب  ات  دنراد  زاب  وا  ربارب  رد  ار  رگید  ناویح 

هزور ربص »  » زا دارم  دـنا : هتفگ  نانآ ، زا  رتشیب  حوتفلا  وبا  ترابع  ود  زا  یکی  رهاظب  هکلب  نارـسفم ، زا  یخرب  هفیرـش  ۀـیآ  ود  نیا  رد 
ْمُْکیَلَع ٌما�لَـس   » یلاعت هلوق  یف  هدناوخ  ربص »  » ار هزور  اج  دنچ  یلاعت  يادخ  دنتفگ :  » هدیدرگ و زارط  مه  زامن  اب  هک  هنیرق  نادب  تسا 

« اوماص امب  يا  اوُرَبَص » ا�ِمب  ْمُها�زَج  َو   » هلوق یف  و  متمص » امب   » يا ُْمتْرَبَص » ا�ِمب 

187 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دیع زامن 

هک لاوش  لوا  زور  رد  دـنا ، هتفرگ  هزور  نیملـسم  هتفای و  رودـص  ناضمر  هزور  مکح  شنابعـش  رد  هک  يرجه ، مود  لاس  ناـمه  رد 
.تسا هدرک  هماقا  ار  دیع  زامن  نیملسم  اب  ص )  ) ربمغیپ هتشگ و  رداص  دیع  زامن  مکح  تسا  رطف  دیع 

ّللا
�

ه لوسر  جرخ  هنّـسلا  هذـه  یف  و   » .تسا هدروآ  نینچ  هدرک  لقن  مود  لاـس  ثداوح  هب  عجار  یقتنملا  زا  هچ  نآ  لـیذ  رد  یـسلجم 
هیدی نیب  تلمح  دیعلا و  هالص  سانلاب  یّلصف  دیعلا  موی  (ص )
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« ..اهیلع یّلصف  یّلصملا  یلإ  زنعلا ،

.تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  نیا  زا  سپ  يرجه ، مود  لاس  ثداوح  لیذ  رد  ممالا ، كولملا و  خیرات  باتک  رد  يربط ،

رد هنیدم  هب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  هک  هدوب  نانچ  هدیدرگ و  بجاو  لاس ، نآ  نابعش  هام  رد  یلوق  هب  ناضمر ، هام  هزور  لاس  نیا  رد  «و 
یسوم دنا و  هدش  قرغ  نآ  رد  نوعرف  لآ  هک  تسا  يزور  نآ  دنیوگ  یم  دنریگ و  یم  هزور  ار  اروشاع  زور  دوهی  تسا  هدید  هدمآ 
ضرف تّما  رب  ار  ناـضمر  هاـم  ةزور  نوچ  هدرک و  رما  زور  نآ  ةزور  هب  ار  نیملـسم  ص )  ) ربـمغیپ سپ  دـنا  هتفاـی  تاـجن  شناراـی  و 

: تسا هتفگ  نینچ  یهن » نآ  زا  هن  هدرک و  رما  هن  اروشاع  ةزور  هب  هتخاس 

جرخ اهیف  .کلذـب و  مهرمأ  نیموی و  وا  مویب  رطفلا  لبق  ساّنلا  بطخ  ص )  ) ّیبّنلا ّنا  لیق : رطفلا و  هاکز  جارخإـب  ساـّنلا  رما  اـهیف  «و 
، ماّوعلا نب  ریبزلل  تناک  اهیلإ و  یّلصف  یّلـصملا  یلإ  ساّنلاب  اهجرخ  هجرخ  لوا  کلذ  ناک  دیعلا و  هالـص  مهب  یّلـصف  یّلـصملا ، یلإ 

« هنیدملاب نینذؤملا  دنع  ینغلب ، ام  یف  مویلا ، یه  دایعالا و  یف  هیدی  نیب  لمحت  تناکف  هل ، اهبهو  یشاجنلا  ناک 

188 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رطف هاکز 

بوجو مکح  « 1 ، » تسا هدوب  هدـشن  عیرـشت  لاوما  رد  هاکز  مکح  ریـس ، بابرا  رتشیب  ۀـتفگ  هب  زونه ، هک  مود ، لاس  نامه  رد  مه  و 
.تسا هدیدرگ  رداص  رطف  هاکز 

تـسا هدروآ  ترابع  نیاب  يردخ  دیعـس  وبا  زا  یتیاور  هدرک ، لقن  یقتنملا ،  » زا هک  ترجه ، زا  مود  لاس  ثداوح  لیذ  رد  یـسلجم ،
لوسر رجاهم  نم  ارهش  رشع  هینامث  سأر  یلع  نابعش  یف  رهشب  هبعکلا  یلإ  هلبقلا  تفرص  ام  دعب  ناضمر  رهش  ضرف  لزن  لاق : »
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«. لاومالا یف  هاکزلا  ضرفی  نا  لبق  رطفلا ، هاکزب  هنسلا  هذه  یف  ّللا 
�

ه لوسر  رماف  ص )  ) ّللا
�

ه

.تسا هدرک  دای  رطف  هاکز  لیلد  ناونعب  فالخ »  » باتک رد  یسوط  خیش  ار  « 2  » ّلَصَف
�

ی ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  ّکََزت َو 
�

ی ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  ۀفیرش  ۀیآ 

دیع و زامن  دیع و  زور  تاریبکت  تسا و  رطف  ۀقدص  دـنتفگ : رگید  یـضعب  تسا ..«  هدروآ  نینچ  هیآ  نیا  لیذ  رد  يزار ، حوتفلا  وبا 
: یتفگ ار  عفان  رمع  ّللا 

�
ه دبع 

: یتفگ یتفگ ، هن »  » رگا و  یتفر ؟ یّلصم  هب  تفگ : يرآ » : » یتفگ رگا  يدادب ؟ دیع  هقدص 

« ..يدناوخب هیآ  نیا  هگ  نآ  .میور  یّلصم  هب  ات  هدب  هقدص 

______________________________

، ّللا
�

ه لوسر  مدـقم  نم  رهـش  دـعب  اعبرا  هالـصلا  ماـمت  لزن  و  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  عامـسالا » عاـتما   » باـتک رد  يزیرقم  (- 1)
هایعا هنا  مهـضعب : لاق  و  مزح ، نب  دمحم  هرکذ  امک  خیراتلا  اذه  یف  نیرجاهملاب  اقفر  اضیا - هاکزلا  تضرف  و  : » تسا هتفگ  هنیدملا »
مدقم نم  ارهش  رـشع  هتـس  سأر  یلع  نابعـش  ینعی   ) اذه نابعـش  یف  و   » تسا هتفگ  باتک  نامه  رد  ومه  و  ..ناک » یتم  هاکزلا  ضرف 

نا لیق : و  لاومالا » هاکز  ضرف  لبق  : » دعـس نبا  لاق  نیمویب و  دیعلا  لبق  رطفلا  هاکز  ناضمر و  موص  ضرف  هنیدملا ) ص )  ) ّللا
�

ه لوسر 
« ..هرجهلا لبق  لیق : اهیف و  ضرف  هاکزلا 

«. یلعالا  » هروس زا  هیآ 14 و 15  (- 2)

189 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رگید یضعب  تسا ..«  هتفگ  نینچ  هاگ  نآ  هدرک  لقن  دلاخ  اب  هیلاعلا  وبا  هب  تبسن  عفان  اب  ار  رمع  ّللا 
�

ه دبع  ۀیـضق  نیا  ریظن  نآ  زا  سپ 
یلوا دوب ، هدماین  رطف  هاکز  زور و  دیع  زامن  ضرف  هکم  رد  تسا و  یّکم »  » هروس نیا  هک  نآ  يارب  تسا  فیعض  لیوأت ، نیا  دنتفگ :

رت
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« دشاب لخاد  وا  رد  اهزامن  هقدص و  هاکز و  ات  مومع  رب  دشاب  لمح 

190 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

داهج

هراشا

داریا تابـسانم  تایآ و  زا  یخرب  ماملا و  دراد  طابترا  لاتق »  » عوضوم هب  هچ  نآ  زا  یتمـسق  هب  ترجه » اـت  تثعب  زا   » ثحبم رخآ  رد 
: میوگ یم  سپ  دبای  رارق  ثحب  دروم  هدش  هتفگ  هچ  نآ  زا  شیب  عوضوم  نیا  هک  دیامن  یم  بسانم  عضوم  نیا  رد  کنیا  دش 

فرط زا  دـشاب و  یعمتجم  ءارآ  دـئاقع و  تاداع و  قالخا و  بادآ و  موسر و  فالخ  رب  هک  یتعیرـش  نوناـق و  دـصقم و  مارم و  ره 
دئاقع و بادآ و  تاداع و  كرتب  هعماج  دارفا  ددرگ و  رشتنم  ثداح و  موق  عمتجم و  نآ  نایم  رد  یعمج  هقرف و  بناج  زا  ای  صخش 
هچ رگ  دیدرگ  دهاوخ  عقاو  هعماج  راکنا  ّدر و  دروم  راک  زاغآ  رد  ریزگان  دنوش  توعد  دیدج  دصقم  مارم و  زا  يوریپ  دوخ و  ءارآ 

.دشاب تناتم  ماکحتسا و  ۀجرد  تیاهن  رد  نآ  یلقع  ساسا  یقطنم و  ۀیاپ 

ققحت نوگانوگ  ییاهتروص  هب  تسا  نکمم  توعد  نآ  رب  ناشیا  ّدر  راکنا و  دوخ و  تاداع  بادآ و  دـئاقع و  زا  هعماج  دارفا  عاـفد 
همه زا  دشاب و  یم  یلالدتـسا  راکنا  لاطبا و  یقطنم و  ّدر  عافد و  رت ، بسانتم  تیناسنا  فاصنا و  هب  رتلوقعم و  اهنآ  ۀمه  زا  هک  دـبای 

هدننک توعد  قیقحت ، یب  ءادتبا و  زا  هک  تسا  نیا  رترود ، هب  تیناسنا  فاصنا و  زا  و  رتکیدزن ، يدرخ  یب  يدرخ و  هب  انب  و  رتتـشز ،
: دنوش هداد  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  شناگدنورگ  ناوریپ و  و 

هرخالاب یلام و  یندب و  تامطل  تامدص و  ات  هتفرگ  مانشد  ازسان و  زا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


لتق حرج و  برض و  نیتفت و  عیمطت و  دیدهت و  ۀلیسو  هب  هک  نآ  هصالخ  .دبای و  ماجنا  وا  ناوریپ  ای  توعد  بحاص  هب  تبـسن  یناج 
.دیآ لمعب  يریگولج  توعد ، نآ  ذوفن  تفرشیپ و  زا 

: دیامیپ هب  دیاب  ار  هلحرم  هس  دوخ  دصقم  تفرشیپ  يارب  توعد  بحاص  ریزگان  سپ 

191 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنک عافد  دوخ  توعد  زا  هک  نیا  - 1

.دزادرپ عافد  هب  شیوخ  ناوریپ  دوخ و  زا  - 2

.درادن غیرد  زین  موجه  زا  یتح  دنک  باجیا  یترورض  رگا  توعد  تفرشیپ  يارب  - 3

دوخ توعد  رـشن  طسب و  ذوفن و  هب  توعد  بحاص  هجوت  مامت  هچ  ددرگ  زاب  تسخن  ۀلحرم  نامهب  زین  میـس  ۀـلحرم  يرظن  زا  دـیاش 
ماوقا رئاس  هک  دشاب  نئمطم  ینعی  ددرگن  مهارف  وا  تمحازم  بابـسا  دیاین و  نایم  هب  توعد  راک  رد  عفادم  عنام و  رگا  سپ  دشاب  یم 
یلمع رازآ  تیذا و  هب  و  دوب ، دـنهاوخن  توـعد  نآ  هب  ناگدـنورگ  ناوریپ و  اـب  هزراـبم  لاـیخ  هب  رواـجم ، ریغ  اـی  رواـجم  لـئابق ، و 
قباطم قح و  ار  دوخ  توعد  هک  یتروص  رد  نانیمطا ، نیا  اب  نامگ  یب  دش  دـنهاوخن  دراو  لاتق  دانع و  هار  زا  و  تخادرپ ، دـنهاوخن 

مارم و طسب  رـشن و  هب  توعد  ریـس  یعیبط  هار  نامه  زا  دز و  دـهاوخن  تسد  موجه  هلتاقم و  هب  زگ  ره  دـنادب ، لـقع  قباـطم  قطنم و 
.داد دهاوخ  ماجنا  همادا و  ار  دوخ  مادقا  شیوخ ، دصقم 

یم شیپ  اهدـصقم  مارم و  رگید  ثودـح  عقوم  هچ  نآ  زا  دـشاب ، یم  عامتجا  ملاع  ثداوح  نیرتمهم  دـصاقم و  نیرتیلاـع  هک  نید ،
نیا تبسانم  هب  و  رتعیسو ، وا  ذوفن  ةرئاد  نوچ  هکلب  تسین  ظوفحم  نوصم و  ددرگ  یم  هزرابم  دیاش  هضراعم و  بجوم  دیآ و 
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رتدایز و مدرم  موسر  تاداع و  اب  شتنیابم  تفلاخم و  دبای ، یم  ثودح  تیربرب  شحوت و  بتارم  ّولع  تیلهاج و  ّولغ  ماگنه  رد  هک 
.دشاب یم  رتدیدش  رتدایز و  نانآ  تمحازم  تدناعم و  رتشیب و  نآ  ربارب  رد  نادان  مدرم  تمواقم  ریزگان  تسا  رتدیدش 

ۀـضراعم هزرابم و  اـب  درک  عولط  ربکت ، توخن و  رورغ و  یناداـن و  یتسرپدوخ و  نوناـک  برعلا ، هریزج  رد  هک  مالـسا  سدـقم  نید 
.دش وربور  لفاغ ، ناسانشن  ادخ  و  لهاج ، ناکرشم  دیدش 

192 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ص)  ) ربـمغیپ یفرط  زا  هچ  « 1  » دـمآ یمن  نایم  هب  یتمحازم  نادـنچ  تثعب  زاغآ  رد  دـش  هتفگ  حیرـصت  هراشا و  روطب  اهراب  هکنانچ 
رشن و و  دندوبن ، ّمهم  دایز و  ای  هدشن ، ادیپ  یناوریپ  ار  نید  زونه  رگید  یفرط  زا  درک و  یم  راتفر  نانآ  اب  تاشامم  تارادم و  قیرطب 
هن عیمطت  دیدهت و  هب  هک  دنتشادنپ  یم  نانچ  دوخ  ماخ  لایخ  هب  دنتـشاد و  یمن  نآ  زا  یمیب  ور  نیا  زا  دوب  یم  دیدرت  دروم  نآ  ذوفن 

بیقعت و زا  زین  ار  ص )  ) ربمغیپ صخـش  هک  دنتـشاد  یم  عمط  هکلب  تشاد  دـنهاوخ  زاب  يوریپ  زا  ار  نآ  رامـش  تشگنا  ناوریپ  اـهنت 
ةرامش رتشیب و  بولق  رد  شریثأت  ذوفن و  رتدایز و  نید  طسب  رشن و  هچ  ره  مک  مک  تخاس !! دنهاوخ  فرـصنم  شیوخ  توعد  ۀمادا 

يرس کبس  داب  رت و  هتخورفا  ناشیا  بضغ  دسح و  شتآ  دیدرگ  یم  رتنوزفا  نآ  ناوریپ 

______________________________

.دندرک یم  ءافتکا  ینابز  رازآ  هب  هصالخ ، هلزان و ، تایآ  شهوکن  نارای و  ربمغیپ و  زا  ییوگ  دب  هب  رتشیب  و  (- 1)

سنا تیاورب  و  هتفای ، لوزن  هکم  رد  هروس  نآ  همه  رگید  یعمج  سابع و  نبا  زا  یتیاورب  هک  « ) ماعنالا  » ةروس زا  ۀیآ 67  رد  هکنانچ 
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( تسا هدـیدرگ  لزان  راب  کی  هب  نآ  ۀـمه  ..ماعنالا » هروس  ریغ  هلمج  نآرقلا  نم  هروس  ّیلع  لّزن  اـم   » هک ص )  ) ربمغیپ زا  کـلام  نب 
َنیِذَّلا َْتیَأَر  ا�ذِإ  َو  یلاـعت : هلوق  تسا  هتـشگ  نیعم  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  ناراـی  و  ص )  ) ربـمغیپ روتـسد  هتفر و  تراـشا  بلطم  نیاـب 

ّظلا
�

َنیِِملا ِمْوَْقلا  َعَم  �يرْکِّذلا  َدَْعب  ْدُعْقَت  ا�لَف  ُنا�ْطیَّشلا  َکَّنَیِْـسُنی  ا�ّمِإ  ِهِْریَغ َو  ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  ّتَح 
ی� ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  ا�ِنتا�یآ  ِیف  َنوُضوُخَی 

رد ات  ریگ  هرانک  ناشیا  زا  دـنیوگ  یم  ازـسان  ودـب  دـننز و  یم  نعط  اهنآ  رب  دـننک و  یم  ضوخ  ام  تایآ  رد  هک  ار  ناشیا  ینیب  نوچ 
ناشیا زا  نیشنم و  ناراک  متس  هورگ  اب  يدش  هجوتم  رکذتم و  هک  نیا  زا  دعب  یتسشن  نانآ  اب  یـشومارف  هب  رگا  دنیآ و  رگید  یثیدح 

.نیزگ يرود 

لدج کنج و  نارای  و  ص )  ) ربمغیپ رب  نینچ  مه  دنا  هتشاد  تعانق  نابز  مخز  هب  ناکرشم  هیآ  نیا  دافمب  رما  تیادب  رد  هکنانچ  سپ 
هدش هتفگ  یتح  .دنزاس  هبنتم  دوخ  ضارعا  يریگ و  هرانک  هب  ار  ناکرـشم  هک  هدرک  یم  تیافک  هزادـنا  نیمه  هدوبن  مزال  هضراعم  و 
نیا زا  سپ  هتـشاد و  صاصتخا  ص )  ) ربمغیپ دوخ  هب  هکلب  هدوبن  مزال  همه  رب  مالـسا ، ءادـتبا  رد  زین  ضارعا  يریگ و  هراـنک  نیا  هک 
هتشگ فلکم  یهقف  مکح  نیاب  زین  ناشیا  دنراد  راهظا  ار  دوخ  مالـسا  دنا  هتـسناوت  یم  نارای  هدش و  ادیپ  یتوق  كدنا  ار  مالـسا  هک 

.تسا هدیدرگ  صوصخم  ای  خوسنم  مکح ، نیا  نآ  زا  دعب  دنا و 

193 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دش یم  رت  نایامن  ناشتمحازم  رتدیدش و  ناشیا  تدناعم  رتدنت و  نانآ  یتسرپ  اوه  و 

«، تناهک  » ناونع و  تفگ ، بهل  وبا  هکنانچ  رعش »  » ناونع باختنا  هب  ار  توعد  زیگنا  تفگش  ریثأت  زا  عافد 
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روهـشم ندز و  تمهت  هب  توعد و  دوخ  يارب  تفگ ، دـیلو  هکنانچ  رحـس ،»  » ناونع راـکتبا  هب  و  تفگ ، طـیعم  یبا  نب  هبقع  هکناـنچ 
داتفا و یم  ص )  ) ربمغیپ بقع  بهل  وبا  اهتدـم  هکلب  هدرکن  افتکا  تفگ  لهج  وبا  هکنانچ  نونج »  » لاحب ار  توعد  بحاـص  نتخاـس 

.تفگ یم  ازسان  مانشد و  يوب  درک و  یم  یهن  نادب  نداد  شوگ  زا  ار  ناشیا  بهل  وبا  دناوخ  یم  ادخ  هب  ار  مدرم  وا  نوچ 

گنس ار  وا  اهراب  .دنتخیر  یم  شرس  رب  كاشاخ  كاخ و  .دندرک  یم  زارد  تسد  یندب  ياهرازآ  هب  هتـشذگ  ینابز  ياهتیذا  نیا  زا 
مارحلا دجسم  ای  هبعک  رد  یتقو  .دش  یم  يراج  نوخ  شکرابم  ياهقاس  زا  هک  يروط  هب  بلاط  وبا  گرم  زا  سپ  هژیوب  دندرک  ناراب 

.دنتخادرپ یم  وا  ءازهتسا  هرخسم و  رازآ و  تیذا و  هب  دوب  یم  اهنت  هاگ  ره  داتسیا  یم  زامن  هب 

یم شـشوک  ّدـج و  ص )  ) ربمغیپ رازآ  رد  شیرق   » هدـش هدروآ  نومـضم  نیا  باتک ، نآ  ریغ  رد  و  یـسلجم ، لقنب  یفاک ، باتک  رد 
ار يرتش  « 1  » كراـی شیرق ، تشاد  لاغتـشا  زاـمن  هب  هبعک  رد  يزور  دـناسر  یم  رازآ  ار  وا  بهل  وبا  شّمع  رتشیب  همه  زا  دـندرک و 

رثأتم مومغم و  تخس  لمع  نیا  ار  ص )  ) ربمغیپ دنتخیر  دوب ، هدیشوپ  هزات  دوب و  ون  هک  وا  ۀماج  رب  رـس و  رب  ار  نآ  تافاثک  هدروآ و 
ام و  : » داد خـساپ  تسا ؟ ناسچ  امـش  نایم  رد  نم  بسح  مکیف »؟ یبسح  فیک  ّمع  ای  : » تفگ تفر و  بلاـط  وبا  دزن  هب  سپ  تخاـس 
اب دریگرب و  ریـشمش  دومرفب  ار  هزمح  بلاط ، وبا  دـنا !! هدرک  يراتفر  نینچ  نم  اب  شیرق  تفگ : تسیچ  لاؤس  نیا  خا »؟ نب  اـی  كاذ 

اجنآ رد  زونه  شیرق  .دنتفر  دجسمب  مه 
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بلاط وبا  دندوب  هتسشن 

______________________________

ینعمب تسا  هدیـشوپ  ار  نآ  هدـیچیپ و  رتش  هچ  يور  رـس و  رب  هک  كزان  تسا  یتسوپ  نآ  دـشاب و  یم  �یلـس »  » یـسراپ كرای  (- 1)
.تسا هدمآ  زین  همیشم » »

194 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زاس و هدولآ  اهنادب  ار  ناشیا  ياهلیبس  ریگ و  رب  كرای  ياهتفاثک  زا  تفگ : هزمح  هب  بلاط  وبا  دندش  دراو  هدیشک  ریشمش  اب  هزمح  و 
سپ دبنجب  دوخ  ياج  زا  یسک  هک  نآ  یب  تسب  راکب  ار  روتسد  نآ  هزمح  نزب  ندرگ  ریـشمش  اب  ار  يو  دیآ  رد  عنم  رد  زا  سک  ره 

.ام نایم  رد  ام و  زا  وت  بسح  تسا  نیا  انیف » اّنم و  کبسح  اذه   » تفگ درک و  يور  ص )  ) ربمغیپ هب  بلاط  وبا 

رد هکنانچ  دنتـشاد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  ریزگاـن  ناـنآ  زا  یخرب  هک  يروط  هب  دـندرک  یم  رازآ  رایـسب  زین  ار  ناراـی  باحـصا و 
: هدش حیرصت  هراشا و  اهرازآ  اهجنر و  نیاب  دیجم  نآرق  زا  یتایآ 

هراشا تیبملا » هلیل   » ۀیضق هب  هک  ..َكوُجِرُْخی  ْوَأ  َكُوُلتْقَی  ْوَأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  لافنالا َو  ةروس  زا  ۀیآ 8  هلمج  زا 
.دراد

اُونا�ک َْول  ُرَبْکَأ  ِهَرِخْآلا  ُرْجََأل  ًهَنَسَح َو  ا�ْینُّدلا  ِیف  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل  اوُِملُظ - ا�م  ِدَْعب  ْنِم  ّللا 
�

ِه ِیف  اوُرَجا�ه  َنیِذَّلا  لّحنلا َو  هروس  زا  ۀیآ 43  ۀلمج  زا  و 
.َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  �یلَع  اوُرَبَص َو  َنیِذَّلا  .َنوُمَْلعَی 

رسای راّمع  ۀیـضق  هب  هک  ِنا�میِْإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرْکُأ َو  ْنَم  ّلِإ 
�
ا ِِهنا�میِإ  ِدَْعب  ْنِم  ّللِاب 

�
ِه َرَفَک  ْنَم  لّحنلا  ةروس  زا  هفیرش 108  ۀیآ  هلمج  زا  و 

شنز رسای و  بابخ و  لالب و  بیهـص و   ) ار نامیا  لها  زا  نت  دنچ  شیرق  هک  هدوب  نانچ  هصالخ  روطب  هیـضق  نآ  دشاب و  یم  هراشا 
هّیمس
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عیجف عینش و  زرط  هب  وا  ردام  هیمس  مه  دنتـشک و  ار  رامع  ردپ  رـسای  یتح  دندرگرب  نید  زا  هک  دندرک  رایـسب  رازآ  راّمع ) شرـسپ  و 
داهنشیپ دارم و  نتفریذپ  زا  رامع  هتفای ) تداهش  مالسا  رد  هک  تسا  يدیهش  نیتسخن  نز  نیا   ) دیسر لتقب  لهج  وبا  تسدب 

195 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تفای لوزن  هراب  نیا  رد  هیآ  نیا  دیدرگ و  راچان  ناشیا 

..اوُرَبَص اوُدَها�ج َو  َُّمث  اُوِنُتف  ا�م  ِدَْعب  ْنِم  اوُرَجا�ه  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث  لّحنلا  ةروس  زا  ۀیآ 112  هلمج  زا  و 

.درادن یترورض  اهنآ  رکذ  هک  .تایآ  زا  اهنیا  رئاظن  و 

لمحت زیگنا  تفگش  یملح  هلصوح و  اب  ار  ءازهتـسا  نیهوت و  رازآ و  جنر و  هنوگ  همه  شنارای  و  ص )  ) ربمغیپ لحارم  نیا  مامت  رد 
رد یعـضو  نیرتخـس  هب  یتح  تشذگ  رگید  یعـضاوم  رد  هک  یحرـش  هب  دندمآ و  یمن  رب  هزرابم  هضراعم و  ماقم  رد  دـندرک و  یم 
هب دـنتخاس و  تورث  هناخ و  نز و  دـنزرف و  نطو و  زا  يرود  هشبح و  هب  ترجاـهم  هب  یهورگ  دنتـشک و  روصحم  بلاـط  یبا  بعش 

.دنتخادرپن هلتاقم  هزرابم و 

هب اـی  ترجاـهم و  هب  زین  وا  ناراـی  دوب و  نوصم  بلاـط  وبا  هاـنپ  رد  ص )  ) ربـمغیپ هچ  درک  یمن  باـجیا  ار  هلتاـقم  لاوحا ، عاـضوا و 
و ص )  ) ربمغیپ ناج  هکنانچ  عاضوا  نیا  بسحب  دندوبن و  یناج  رطخ  رد  دنتـشاد  یم  هک  یـصخش  تمظع  تردـق و  هب  ای  ترواجم 

هلتاقم مکح  نآ ، ظفح  يارب  اـت  دوبن  هجوتم  يرطخ  زین  وا  توعد  رب  درک  یمن  باـجیا  عاـفد  يارب  ار  هلتاـقم  دوبن و  رطخ  رد  ناراـی 
ور نیا  زا  دش  یم  رتشیب  توعد  ذوفن  رشن و  زورب  زور  یعیبط  روطب  ادخ ، تساوخب  هکلب ، ددرگ  مزال 
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ددرگ و مامت  نارای  و  ص )  ) ربمغیپ ررـض  رب  هلتاقم  راک ، زاغآ  رد  دوب  نکمم  نوچ  هکلب  تفاین  رودـص  هلتاقم  بوجو  مکح  اهنت  هن 
رد دتفا  رطخ  هب  دوب ، هتـشگن  فوشکم  رهاظ و  دـیاب  هکنانچ  قئاقح  و  دـندوب ، دودـحم  نآ  نایماح  زونه  هک  توعد ، ساسا  لصا و 

.دش مکح  نآ  تهارک  هب  لقا  ای ال  تمرح  هب  یهقف ، حالطصاب  ینعی ، دیدرگ  یهن  هلتاقم  زا  دنچ  یتایآ 

، اوملظ مهنا  ببس  هب  : » تسا هدروآ  نینچ  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  ۀیآ  لیذ  اهنآ ،» عماوج  تاوزغ و  رداون   » باب رد  یسلجم 
« ملس هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ّللا ،

�
ه لوسر  باحصا  مه  و 

196 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یتح لاتقلاب » رمؤا  مل  یناف  اوربصا  : » مهل لوقیف  هیلا  نوملظتی  جوجشم  بورـضم و  نیب  نم  هنوتای  اوناک  مهنوذؤی و  نوکرـشملا  ناک 
ظفح يارب  مالسا  رد  لاتق  مکح  لاح  رهب  هیآ » نیعبـس  فین و  یف  هنع  یهن  ام  دعب  لاتقلا  یف  تلزن  هیآ  لّوا  یه  تلزناف و  « 1  » رجاه

هدوب و نآ  زا  يریزگ  هراچ و  هک  یماگنه  ات  ور  نیا  زا  هدوب  نآ  طـسب  جاور و  توعد و  ظـفح  يارب  ناوریپ و  و  ص )  ) ربمغیپ ناـج 
رد هکلب  تسا  هتفاین  رودـص  مکح  نآ  هدـمآ  یم  تسدـب  دوصقم  نیا  تقـشم ، رازآ و  لمحت  ترجاهم و  لیبق  زا  رگید ، ياههار  زا 

نیا رد  حیرـص  دـش  لقن  یـسلجم  زا  هک  قوف  ترابع  .دراد  تحارـص  ندوب  رومأم  مدـعب  زین  یتاـیاور  هدـیدرگ و  عنم  نآ  زا  یتاـیآ 
هب هک  شیرق ، هب  دنتساوخ  ناگدننک  تعیب  هک  یماگنه  دش  دای  شیپ  نیزا  هک  يروط  هب  یناث  ۀبقع  ۀعقاو  رد  مه  .دشاب و  یم  بلطم 

ریشمش هب  دندوب ، هدروآ  موجه  هبقع  لحم 
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توعد دنام و  ظوفحم  ناوت  یم  لاتق  نودب  زونه  کلذب » رمؤا  مل   » دومرف تشادزاب و  ار  نانآ  ص )  ) ربمغیپ دـنیوگ  خـساپ  هزرابم  و 
.ما هدشن  لاتق  هب  رومأم  رظن  نیدب  درک و  ظفح  ار 

زا .ناـج  ظـفح  يارب  اـهنت  هن  هدوـب  توـعد  جاور  ظـفح و  يارب  رتـشیب  تقیقح  رد  هنیدـم  هب  نآ  زا  دـعب  هچ  هشبح و  هب  هچ  ترجه 
: دوش یم  هتفایرد  یبوخ  هب  هتکن  نیا  هدش  دراو  ص )  ) ربمغیپ زا  هک  ریز  تیاور 

ضرا یلإ  ضرا  نم  هنیدب  ّرف  نم  : » تفگ ص )  ) ربمغیپ راحب  رد  یسلجم ، لقنب 

______________________________

اولفکت و  ص )  ) راـصنالا رهظا  نیب  هنیدـملاب  ص )  ) ّللا
�

ه لوـسر  رقتـسا  اـمل  و   » تسا هدروآ  نینچ  عامـسالا » عاـتما   » رد يزیرقم  (- 1)
نذا دـق  ّللا 

�
ه ناـک  .بناـج و  لـک  نم  مهل  اوـضرعت  هدـحاو و  سوـق  نم  هبطاـق  برعلا  مهتمر  رمحـالا  دوسـالا و  نم  هـعنم  هرـصنب و 

هنیدـملا و یلإ  ار  راـص  اـملف   » تسا هتفگ  ومه  و  هیآ 39 ) جـحلا  ةروس  « ) اوُِملُظ ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتا�ُقی  َنیِذَِّلل   » .هلوقب داـهجلا  یف  نیملـسملا 
ۀیآ 216) هرقبلا  ةروس  « ) ..ْمَُکل ٌهْرُک  َوُه  ُلا�تِْقلا َو  ُمُْکیَلَع  َِبتُک   » هلوقب داهجلا  مهیلع  ّللا 

�
ه بتک  دضع  هکوش و  مهل  تناک 

197 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ظفح یلحم  هب  یلحم  زا  رارف  هب  ار  دوخ  نید  سک  ره  دّـمحم » میهاربا و  قیفر  ناک  هّنجلا و  بجوتـسا  ضرـالا ، نم  اربش  ناـک  نا  و 
.دشاب قیفر  دمحم  میهاربا و  اب  اجنآ  رد  ددرگ و  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک 

فعـض تدش و  ظاحل  زا  هدش ، رما  نادب  هک  یماگنه  رد  مه ، رما و  عنم و  ظاحل  زا  هک  نیا  اب  مالـسا  رد  لاتق  مکح  هک  نآ  هصالخ 
مامت رد  هدومیپ  ار  یلحارم  قییضت  میمعت و  ظاحل  زا  مه  و 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


قح و ۀـملک  ءـالعا  زا  يریگولج  يارب  ناـفلاخم  دادعتـسا  ؤیهت و  زا  عاـفد  توعد و  زا  عاـفد  اـی  سفن  زا  عاـفد  مکح  نآ  زا  لـحارم 
( ..ؤیهت دادعتسا و  زا  عافد   ) میس ۀبترم  رد  هک  يروط  هب  دشاب  یم  روظنم  توعد  طسب  هعسوت و 

عافد هچ  تسا  روظنم  عافد  نامه  دـش  ریبعت  هکنانچ  هقیقحلاـب  مه  زاـب  دـشاب  هتـشاد  موجه  هلمح و  تروص  رهاـظ  تروصب  هچ  رگا 
لمتحم و هدـنیآ  ناـمز  رد  هک  تسا  يا  هلمح  زا  رگید  يراـب  دـشاب و  یم  دوجوم  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  يا  هلمح  زا  راـب  کـی 

.تسا نونظم 

دنچ هلمج  نآ  زا  هک  هدـش  ماملا  دـش  هتفگ  هچنادـب  حـیولت  لیبس  رب  ای  حیرـصت  روطب  هتفای  لوزن  لاتق  ةراب  رد  هک  یتایآ  زا  رتشیب  رد 
: ددرگ یم  دای  عضوم  نیا  رد  هیآ 

ُْثیَح ْمُهُوُلْتقا  .َنیِدَـتْعُْملا َو  ُّبُِحی  ا�ل  ّللا 
�

َه َّنِإ  اوُدَـتْعَت  ا�ل  ْمُکَنُوِلتا�ُقی َو  َنیِذَّلا  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتا�ق  هرقبلا َو  ةروس  زا  ات 191  ۀیآ 181  - 1
ْنِإَف ِهِیف  ْمُکُوِلتـا�ُقی  ّتَح 

ی� ِما�رَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َدـْنِع  ْمُهُوِلتـا�ُقت  ـا�ل  ِلـْتَْقلا َو  َنِم  ُّدَـشَأ  ُهَْنتِْفلا  ْمُکوُجَرْخَأ َو  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  ْمُهوُُمتْفِقَث َو 
ِنِإَف ِّلل 

�
ِه ُنیِّدـلا  َنوُکَی  ٌهَْنِتف َو  َنوُکَت  ا�ل  ّتَح 

ی� ْمُهُوِلتا�ق  .ٌمیِحَر َو  ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَـف  ْکلا 
ـ�

.َنیِِرفا ُءا�زَج  َِکل�ذَـک  ْمُهُوُلْتقاَـف  ْمُکُوَلتـا�ق 
اَم ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  �يدَـتْعا  ِنَمَف  ٌصاـ�ِصق  ُتـا�مُرُْحلا  ِما�رَْحلا َو  ِرْهَّشلاـِب  ُما�رَْحلا  ُرْهَّشلا  ّظلا 

ـ�
.َنیِِملا یَلَع  ّلِإ 

ـ�
ا َنا�وْدُـع  ـا�لَف  اْوَهَْتنا 

َنیِقَّتُْملا َعَم  ّللا 
�

َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  ْمُْکیَلَع َو  �يدَتْعا 

198 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دروم زواجت ؛ ءادـتعا و  زا  حیرـص  یهن  اب  مه  نآ  نیلتاقم  صوصخ  اب  لاتق  تسخن  دوش ، یم  هدافتـسا  رهاظب  هکنانچ  تاـیآ ، نیا  رد 
موزلب سفن ، زا  عافد  عوضوم  تقیقح  رد  هدیدرگ و  عقاو  رما 
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هکلب سفن ، رب  ۀمجاهم ، ۀلزنم  هب  دشاب ، یم  توعد  اب  هضراعم  هزرابم و  تقیقح  هب  هک  هنتف ،»  » هاگ نآ  هدش  نیمأت  نیمجاهم ، اب  لاتق 
هدش يروآدای  زاب  لاح  نیمه  رد  تسا و  هتفای  رودص  روتسد  زین  هنتف  نابحاص  اب  لاتق  هب  و  هدیدرگ ، فیرعت  فیـصوت و  نآ  زا  ّدشا 

هزرابم رد  امـش  اب  هنتف ، ای  لاتق  هب  هک  یناسک  رگا  سپ  تسین  يزیرنوخ  راتـشک و  تشک و  لاـتق ، هب  رما  زا  یلـصا  دوصقم  نوچ  هک 
هنتف و ناـیز  زاـب  دـیرادم ، اور  زواـجت  ناـنآ  هب  دیـشاب و  هجوتم  ار  قح  تمحر  نارفغ و  زین  امـش  دـنرادرب  هنتف  لاـتق و  زا  تسد  دـنا 

یم نید  طسب  هعـسوت و  يارب  هنتف و  عفر  يارب  لاتق  موزل  هک  هدـش  حیرـصت  دـیکأت و  هدـش و  دای  نید  ذوفن  طسب و  زا  نآ  يریگولج 
زواجت هدش  ءادتعا »  » هک هزادنا  نآ  زا  شیب  دیابن  و  هدوب ، صاصق  ناونعب  لاتق  ةزاجا  هک  نیا  هب  حیرـصت  زا  سپ  مهرخآ ، رد  دشاب و 

.تسا هدیدرگ  عقاو  دیکأت  دروم  نآ  موزل  هدش و  رما  يراکزیهرپ  يوقتب و  دیآ  لمعب 

دورف لاتق  رد  هک  یتیآ  لوا  دنتفگ : دـیز  نب  نمحرلا  دـبع  سنا و  نب  عیبر   » تسا هدروآ  نینچ  قوف  تایآ  لیذ  رد  يزار  حوتفلا  وبا 
اب يدرک  لاتق  مالـسلا  هیلع  لوسر  دـمآ  هیآ  نیا  نوچ  ْمُکَنُوِلتا�ُقی » َنیِذَّلا  ّللا 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتـا�ق  َو   » یلاـعت هلوق  ینعا  دوب  هیآ  نیا  دـمآ 

نیا ًهَّفاَک » َنیِکِرْـشُْملا  اُوِلتا�ق  َو   » هک دمآ  هیآ  نیا  هک  نیا  ات  يدرکن  لاتق  وا  اب  هک  ار  نانآ  يدرک  اهر  يدـندرک و  لاتق  وا  اب  هک  نانآ 
هک دشاب  نآ  لوق  نیا  رب  اوُدَتْعَت » ا�ل   » ینعم .نآ و  هب  دش  خوسنم  هیآ 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


.ینک توعد  مالسا  هب  ار  ناشیا  هک  نآ  زا  شیپ  يوشم  ناشیا  رس  اب  هاگان  دنکن و  لاتق  امش  اب  هک  سک  نآ  لتقب  ینکن  ادتبا 

دیوـگ هیآ  نیا  رد  يادـخ  هک  نآ  تسین  خوـسنم  چـیه  وا  ماـکحا  زا  تسا و  مکحم  هـیآ  هـک  دـنتفگ : نیرـسفم  زا  رگید  یـضعب  «و 
« باطخ لیلد   » نیا هک  نآ  يارب  دـنکن  لاتق  ام  اب  هک  نانآ  لاتق  بوجو  زا  دـنکن  عنم  دـنک ، رازراک  امـش  اب  هک  نانآ  اب  ینک  رازراـک 

دشاب

199 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسا عورـشم  هچ  نآ  زا  دینکم  يدعت  هک  تسا  نآ  ینعم  لوق  نیا  رب  اوُدَتْعَت » ا�ل  َو   » هلوق اّما  .میدرک  نایب  هکنانچ  تسین  دمتعم  نآ  و 
زارد امش  هب  تسد  دهد و  امش  هب  حلـص  هب  تسد  هک  ار  نآ  و  دیـشکم ، ار  فیعـض  ناریپ  ار و  ناکدوک  ار و  نانز  و  داهج : باب  رد 

.دنکن

« ..دهاجم تسا و  سابع  ّللا 
�

ه دبع  لوق  نیا  یشاب و  هدرک  يدعت  ینک  نینچ  رگا  و 

زا رت  تخـس  رتب و  رفک  تفگ : .رفک  تسا و  كرـش  وا  هب  دارم  هیآ ، رد  هنتف »  » و تسا ..«  هدروآ  نینچ  تایآ  نیمه  لیذ  رد  ومه  زاب 
یـشکب ناشیا  هک  دوبن  اور  ارچ  امـش  زا  مرحم ، ناشیا  دـننک و  یم  رارـصا  رفک ، رب  مارح  هام  رد  مرح  نیمز  رد  ناشیا  رگا  .تسا  لتق 

ار ناناملـسم  نوـچ  هک  يدوـب  تداـع  ار  ناـشیا  تسا و  باذـع  اـجنیا  هـنتف »  » تـفگ یناـسک  مرحم ؟ امـش  مارح و  هاـم  رد  مرح  رد 
: تفگ یلاعت  يادخ  ار ، وا  يدندرک  باذع  يدنتفرگب 

« ..رت تخس  تسرتب و  دننک  یم  ناشیا  هچ  نآ 

ياههام : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  ٌصا�ِصق » ُتا�مُرُْحلا  ِما�رَْحلا َو  ِرْهَّشلِاب  ُما�رَْحلا  ُرْهَّشلا   » لیذ رد  زاب 
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: هعباتتم يا  درس ، هثالث  بجر و  وه  درف و  دحاو  تسا : راهچ  مارح 

دوب مارح  هک  دنناوخ  مارح  ار  اهنآ  ور  نآ  زا  دشاب و  یم  مّرحم ، هجحلا و  وذ  هدعقلا و  وذ  یپ -، رد  یپ  هام  هس  و  بجر ، ادـج ، یکی 
نیاب دارم  و   » تسا هتفگ  نینچ  ار » وا  یتشکن  يدرک و  اهر  يدـید  ار  ردارب  ردـپ و  لتاق  درم  رگا  ات  ندرک  لاتق  هام  نیا  رد  ناشیا  رب 

« ..دندینادرگ زاب  هدعقلا ، وذ   » رد هیبیدحلا » ماع   » رد ار  مالسلا  هیلع  لوسر  هک  تسا  هدعقلا  وذ  هیآ  رد  هام 

یحلـص دـشن و  هکم  رد  دـیدرگ و  زاب  هیبیدـحلا  ماع  مالـسلا  هیلع  لوسر  نوچ  هک  نآ  یکی  يدـنتفگ : لوق  ود  وا  رد  هیآ  ینعم  اما  »
هنهرب ماین و  رد  اهحالـس  اب  دنیآ  هکم  رد  لوسر  ۀباحـص  دنورب و  هکم  زا  ناشیا  دـیآ و  زاب  لاس  رگد  هک  يرارق  ناشیا و  نایم  تفر 

دوب هدعقلا  وذ  نآ  درازگب و  جح  ناکرا  درک و  فاوط  تفر و  هکم  رد  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  لوسر  دمآ  رگد  لاس  نوچ  .دننکن 
هیآ یلاعت  يادـخ  ترجه ، زا  ّتس  ۀنـس  دوب ، هدـعقلا  وذ  مه  دـندرک  عنم  ار  وا  هک  لاس  نآ  و  عبـس ، ۀنـس  هنیدـم ، زا  دـمآ  نوریب  هک 

داتسرف

200 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مارحلا رهـشلا  لاـتق  هک  هیآ  ینعم  رد  هک  تسنآ  رگید  یلوق  .دوب  مارح  ود  ره  تسا و  عنم  هاـم  نآ  لدـب  هب  لوخد  هاـم  نیا  تفگ : و 
ناشیا رگا  دننک  امـش  اب  ناشیا  هک  تسا  لاتق  نآ  ضوعب  ندرک  دیاب  ناشیا  اب  تسا  نامگ  ار  امـش  هک  لاتق  نیا  ینعی  مارحلا  رهـشلاب 

مارح هام  رد  هک  دنراد  یم  اور  دنراد و  یم  لالح 
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دـشاب همرح »  » عمج ُتا�مُرُْحلا »  » .حلفی و دـیدحلاب  دـیدحلا  ملظا و  يدابلا  رـشلاب و  رّـشلا  هک  دـیراد  اور  زین  امـش  دـننک  لاتق  امـش  اب 
، دوـب هس  تسرد  بهذـم  رب  عـمج ، لـقا  و  تسا : تمرح  هس  هک  تفگ  عـمج  هب  نآ  يارب  .تارجح و  هرجح و  تاـملظ و  هـملظک و 

« ..مارحا تمرح  یکی  مرح و  تمرح  یکی  هام و  تمرح  یکی 

، دراوم بلاغ  رد  هک  «، ) نایبتلا  » باتک زا  ای  وا ، زا  رهاظ ، بسحب  و  هدروآ ، حوتفلا  وبا  ار  هچ  نآ  ۀـمه  هک  نیا  زا  سپ  دادـقم  لـضاف 
ریز یهقف  مکح  شش  هدروآ  صخلم  روطب  هتفرگ و  هدنادرگرب ) یـسراپ  هب  ار  نآ  تارابع  هتفرگ و  نآ  زا  حوتفلا  وبا  رهاظ ، بسحب 

.تسا هدرک  دای  دوش  یم  طابنتسا  ریخا  ۀیآ  زا  هک  ار 

ای دشاب  نآ  تمرح  نادقتعم  زا  هاوخ  دنک  یم  زاغآ  لاتق  هب  دراد و  یمن  هاگن  ار  نآ  تمرح  هک  یسک  اب  مارح  هام  رد  لاتق  زاوج  - 1
.هن

يروط هب  هدروآ  موجه  هک  ینمـشد  اب  لاتق  زاوج  ٌصا�ِصق ج - ُتا�مُرُْحلا  َو  ناشیا ، لعف  ریظن  هب  يدـتعم  نابراحم  اب  هلتاقم  زاوج  ب -
.دشاب یم  بجاو  لاتق  نیا  دتفا و  هرطاخم  هب  مالسا  ۀضیب  هزوح و  هک 

..اوُدَتْعاَف ْمُْکیَلَع  �يدَتْعا  ِنَمَف  یلاعت  هلوق  دشاب  رطخ  رد  وا  موجه  هلمح و  زا  ناسنا  ناج  هک  ینمشد  اب  لاتق  زاوج  د -

..دشابن مکاح  مکحب  هچ  رگ  بوصغم  لام  ةزادنا  هب  ملاظ  بصاغ و  لام  زا  صاقت  زاوج  ه -

201 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تیاعر موزل  رگید  یترابع  هب  و  ددنب ، راکب  ار  يوقت  و  دنکن ، يدعت  تازاجم  رد  هک  یتروص  رد  هدـننک ، تازاجم  ندوب  روصنم  و -
یبلطم میدرک  لقن  تایآ  نیا  ةراب  رد  هچ  نآ  زا  تازاجم  رد  يوقت 
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سپ هتشاد  مارتحا  مه  تیلهاج  رد  مارح ، هام  راهچ  هک  تسا  نیا  نآ  دیآ و  یم  تسدب  ماکحا  یئاضما  یسیسأت و  ۀبنج  زا  زین  رگید 
.یسیسأت هن  تسا  یئاضما  اههام  نآ  رد  لتق  تمرح  مکح 

ُْلق ِهِیف  ٍلا�ِتق  « 1  » ِما�رَْحلا ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 214  لوزن  ببـس  ةراب  رد  هچ  نآ  زا  ددرگ  یم  رتنـشور  بلطم  نیا 
َنُولا�زَی ا�ل  ِْلتَْقلا َو  َنِم  ُرَبْکَأ  ُهَْنتِْفلا  ّللا َو 

�
ِه َْدنِع  ُرَبْکَأ  ُْهنِم  ِِهلْهَأ  ُجا�رْخِإ  ِما�رَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  ِِهب َو  ٌْرفُک  ّللا َو 

�
ِه ِلِیبَس  ْنَع  ٌّدَـص  ٌرِیبَک َو  ِهِیف  ٌلا�ِتق 

رخآ زور  رد  هک  هّیرـس »  » نآ ۀیـضق  رد  هچ  دـنا  هدروآ  نارگید ، و  حوتفلا ، وبا  ..اوُعا�طَتْـسا » ِنِإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  ّتَح 
ی� ْمُکَنُوِلتا�ُقی 

دبع نب  ورمع  هداد و  خر  هدـنام ، ردـب »  » گنج هب  هام  ود  هتـشذگ و  ترجه  زا  هام  هدـفه  بجر ، هام  لوا  زور  ای  هرخآلا  يدامج  هام 
ریسا ناشیا  زا  رگید  نت  ود  هدش و  هتشک  ّللا 

�
ه دبع  نب  دقاو  تسدب  هتفر  یم  هکم  هب  فئاط  زا  شیرق  ناوراک  اب  هک  « 2  » یمرضح ّللا 

�
ه

هدرک هناهب  ار  عوضوم  نیا  شیرق  « 3  » دنا هتشگ 

______________________________

زا و  هتمرح » مظعل   » دـنا هتفگ  تسا و  مارح  وا  رد  لـتق  لاـتق و  هک  دـنناوخ  مارح  نآ  يارب  ار  اـههام  نیا  تسبجر و  هاـم  دارم  (- » 1)
ياههام زا  هک  دـنناوخ  نآ  يارب  شبجر  دـنتفرگب  هزین  زا  ار  اهنانـس  برع  هام  نیا  رد  هک  دـنتفگ  هنـسالا » لـصنم   » ار هاـم  نیا  اـجنیا 

لوق نم  بیجرتلا ، نم  شمیظعت ، يارب  دنا  هتفگ  تسین و  وا  تمرح  هب  چـیه  اههام  زا  هک  نآ  يارب  دـنا  هتفگ  ..تسا و  درفنم  مارح ،
..هفیقسلا و موی  هلاق  ریما » مکنم  ریما و  انم  بّجرملا  اهقیذع  کّکحملا و  اهلیذج  انا   » دعس
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یلع هتمحر  هیف  بصی  ّللا 
�

ه نال  دـنناوخ  ّبصا »  » ار هام  نیا  دندینـشن و  حالـص  ۀـعقعق  وا  رد  هک  نآ  يارب  دـنناوخ  ّمصا »  » ار هاـم  نیا 
دوب و همرحلا  میظع  تیلهاج  رد  .دـیامرف  مجر  هام  نیا  رد  ار  شنیطایـش  يادـخ  هک  نآ  يارب  دـنناوخ  مجر »  » زین ار  هام  نیا  هدابع و 

( يزار حوتفلا  وبا  « ) ..دوزفیب شتمرح  دمآ  مالسا  نوچ 

«. دوب مالسا  رد  ناکرشم  زا  ۀتشک  لوا   » وا حوتفلا  وبا  ۀتفگ  هب  (- 2)

«. دندوب ناشیا  مالسا  رد  ریسا  لوا   » حوتفلا وبا  ۀتفگ  هب  دندش و  ریسا  هریغم  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  نامثع  ناسیک و  نب  مکح  (- 3)

202 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا ار و  مارح  هام  دنک  یم  لالحتـسا  دمحم   » دـنا هتـشاد  یم  راهظا  نینچ  هدرک و  یم  شنزرـس  رییعت و  راک  نیا  رب  ار  مالـسا  لها  و 
نایباص يا  دنتفگ  ..ندرک و  تراغ  نتخیر و  نوخ  ندرک و  رازراک  هجو  چیه  هب  وا  رد  يدنتـشادن  اور  يدوب و  نافئاخ  نمأم  اههام 

!!..« یتشادرب زین  تمرح  نآ  ار  مارح  هام  دوب  هدنامب  تمرح  نیا  مه 

طابنتسا و هیآ  نیا  رد  هک  یمکح  جنپ  زا   ) ار مکح  نیتسخن  هدروآ ، هصالخ  روطب  ار  هیرس  نیا  ۀیـضق  هک  نیا  زا  سپ  دادقم ، لضاف 
نکیل دشاب  یم  مارح  گرزب  تسا  یهانگ  ینعی  ٌرِیبَک » ِهِیف  ٌلا�ِتق  ُْلق   » مکحب مارح  هام  رد  لاتق   » تسا هتشون  نومضم  نیدب  هدرک ) دای 

هاگ ره  مه  نآ  دنراد  داقتعا  هام  تمرح  هب  هک  یناسک  هب  دراد  صاصتخا  هکلب  تسین  قالطا  روطب  میرحت  نیا  ام  باحصا  ةدیقع  هب 
مارح وا  اب  لاتق  دنک  یم  ادـتبا  لاتق ، هب  نکیل  دراد  داقتعا  نآ  هب  ای  درادـن  داقتعا  نآ  تمرح  هب  هک  یـسک  اب  اما  دـننکن  زاغآ  لاتق  هب 

..دشاب و یمن 
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: تسا هتفگ  ءاطع  هدش  خوسنم  دعب  هدوب و  مارح  اقلطم  دنا : هتفگ  رتشیب 

«. تساجرب قالطا  روطب  تمرح  هکلب  هدشن  خوسنم 

ِْریَِغب ْمِهِرا�یِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  ٌریِدََقل  ْمِهِرْـصَن  �یلَع  ّللا 
�

َه َّنِإ  اوُِملُظ َو  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  جحلا  ةروس  زا  تایآ 40 و 21 و 42 
ّللا

�
ِه ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِجا�سَم  ٌتا�وَلَـص َو  ٌعَِیب َو  ُعِما�وَص َو  « 1  » ْتَمِّدَُهل ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  ّنلا 

�
َسا ّللا 

�
ِه ُْعفَد  ا�ل  َْول  ّللا َو 

�
ُه اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا ٍّقَح 

ِفوُْرعَْملِاب َو اوُرَمَأ  َها�کَّزلا َو  اَُوتآ  َها�لَّصلا َو  اُوما�قَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ّنَّکَم 
ـ�

ْمُها ْنِإ  َنیِذَّلا  .ٌزیِزَع  ٌّيِوََقل  ّللا 
�

َه َّنِإ  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ّللا 
�

ُه َّنَرُْـصنََیل  ًارِیثَک َو 
«2  » ِرُومُْألا ُهَِبقا�ع  ِّلل 

�
ِه ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  اْوَهَن 

______________________________

: هتفگ كاحـض  نب  دـهاجم  عماوص  میدـهتلا ، نم  دـیدشتب ، ءارق  یقاـب  و  مدـهلا ، نم  دـندناوخ ، لاد  فـیفخت  هب  زاـجح  لـها  (- » 1)
، دـجاسم .نادوهج و  ياهتـشنک  تولـص  .نایاسرت و  ياـهاسیلک  عیب  .ناـئباص و  ياـه  هعموص  تفگ : هداـتق  تیناـبهر  ياـه  هعموص 

« يزار حوتفلا  وبا  « ) ..ناناملسم ياهدجسم 

ِهِْملُظ َدَْعب  َرَصَْتنا  ِنََمل  َو  : » هیکملا يروشلا  هیآل  ریـسفتلا  هباثمب  اذه  و   » تسا هتفگ  تایآ  نیا  لقن  زا  سپ  عیرـشت  خیرات  باتک  رد  ( 2)
«. ٌمِیلَأ ٌبا�ذَع  ْمَُهل  َِکئ�لوُأ  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  ّنلا َو 

�
َسا َنوُِملْظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  ٍلِیبَس  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ا�م  َِکئ�لوُأَف 

203 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا هکنانچ  هتفای  لوزن  لاتق  نذا  ةراب  رد  هک  تسا  هیآ  نیتسخن  ناـشیا  ریغ  نارـسفم و  زا  یهورگ  ۀـتفگ  هب  هک  هفیرـش  تاـیآ  نیا  رد 
زا دنا  هتشگ  عقاو  هلتاقم  دروم  هک  یناسک  هب  هچ  هدش  لیلعت  هیجوت و  سفن  زا  عافد  هب  تسخن  لاتق  نذا  دشاب  یم  دافتسم  اهنآ  رهاظ 

دنا هدیدرگ  جارخا  دوخ  رهش  هناخ و  زا  قحان  هب  هدش و  متس  نانآ  رب  هک  ور  نآ 
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نآ هتفر  تراشا  ّللا »
�

ُه اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا  » ۀلمج ۀلیسو  هب  زین  توعد ، داقتعا و  زا  عافد  هب  تمسق  نیمه  رد  تسا و  هدیسر  روتسد  نیا 

تیوقت دـیکأت و  رتشیب  توعد  تنایـص  ظفح و  يارب  لاتق  هب  نداد  يروتـسد  عوضوم  خـلا » ّنلا 
�
..َسا ّللا 

�
ِه ُْعفَد  ـا�ل  َْول  َو   » ۀـلمج هب  هاـگ 

روظنم هب  لاتق » هب  نذا  ، » تقیقح هب  هجوت و ، دروم  نید  ذوفن  طسب و  ۀلأسم  خـلا » ّنَّکَم 
�
..ْمُها ْنِإ  َنیِذَّلا   » ۀـلمج هب  رخآ  رد  هدـیدرگ و 

.تسا هدش  هیجوت  زین  نآ  ندوب 

ا�نْجِرْخَأ ا�نَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ِنا�ْدلِْولا  ِءا�سِّنلا َو  ِلا�جِّرلا َو  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  ّللا َو 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتا�ُقت  ا�ل  ْمَُکل  ا�م  ءاسّنلا َو  ةروس  زا  ۀیآ 77 
ْنَأ ّللا 

�
ُه یَـسَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  َکَسْفَن َو  ّلِإ 

�
ا ُفَّلَُکت  ا�ل  ّللا 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  ْلـِتا�قَف  هروس  ناـمه  زا  ۀیآ 86  ..ا�ُهلْهَأ و  ّظلا 

�
ِِملا ِهَیْرَْقلا  ِهِذـ�ه  ْنِم 

ّتَح
ی� َءا�ِیلْوَأ  ْمُْهنِم  اوُذِخَّتَت  ا�لَف  ًءا�وَس  َنُونوُکَتَف  اوُرَفَک  ا�مَک  َنوُرُفْکَت  َْول  اوُّدَو  هروس  نامه  زا  ات 94  ۀیآ 91  ..اوُرَفَک و  َنیِذَّلا  َسَْأب  َّفُکَی 

َلَعَج ا�مَف  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأ  ْمُکُوِلتا�ُقی َو  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَف  ..ْمُهوُُمتْدَجَو  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  ْمُهوُذُخَف َو  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  اوُرِجا�ُهی 
ْمُکُولِزَتْعَی َو َْمل  ْنِإَف  ا�هِیف  اوُسِکْرُأ  ِهَْنتِْفلا  َیلِإ  اوُّدُر  ا�مَّلُک  ْمُهَمْوَق  اُونَمْأَی  ْمُکُونَمْأَی َو  ْنَأ  َنوُدیُِری  َنیِرَخآ  َنوُدِجَتَس  اًلِیبَس - ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ّللا 

�
ُه

..ْمُهوُُمتْفِقَث ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  ْمُهوُذُخَف َو  ْمُهَیِْدیَأ  اوُّفُکَی  َمَلَّسلا َو  ُمُْکَیلِإ  اوُْقُلی 

هک توعد ، هار  رد  لاتق  مدع  رب  تسخن  هچ : هدیدرگ  دای  حیرـصت  حـیولت و  روطب  لاتق » نذا   » ۀفـسلف یبوخ  هب  هفیرـش  تایآ  نیا  رد 
دننک ترجاهم  هکم  زا  دندوب  هتسناوتن  هک  مالسا ، لها  زا  نافیعض  سوفن  ظفح  هار  رد  لاتق  مدع  رب  و  تسا ، ادخ  هار 

ج 1، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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204 ص :

هدرک للعم  لوکوم و  نارفاک  رش  عفر  دانتـسا  راظتنا و  هب  ار  نآ  رب  ضیرحت  هب  رما  لاتق و  هب  رما  هاگ  نآ  .تسا  هدمآ  لمعب  شهوکن 
دنزرو و قافن  رگا  دینکم و  یتسود  ناشیا  اب  نیا  رب  انب  دیوش  رفاک  ناشیا  دننام  امـش  هک  دـنهاوخ  یم  نارفاک  هک  هدـش  حیرـصت  زاب 

.دیشکب دیایب  اج  ره  رد  ار  ناشیا  دننکن  ترجاهم 

هار دـننک و  يریگ  هرانک  نارفاک  رگا  هک  هدیـسر  روتـسد  تسا  سفن  ظـفح  توعد و  ظـفح  يارب  لاـتق  هک  نیا  هب  هراـشا  يارب  زاـب 
اب نانآ  رگا  نکیل  دییالایم  تسد  هلتاقم  هب  دیروایم و  تخات  نانآ  رب  مه  امـش  دننکن  مادقا  هلتاقم  هب  امـش  اب  دـنریگ و  شیپ  تمالس 

.دیشکب دیریگب و  دیتفای  اج  ره  ار  نانآ  دنرادن  رب  امش  رازآ  زا  تسد  دنشاب و  يراگزاسان  رس  زا  امش 

هیآ دنچ  نیمه  هب  هجوت  زا  تسین و  يرورـض  اجنیا  رد  اهنآ  ۀـمه  لقن  هک  تسا  رایـسب  لیبق  نیا  زا  یتایآ  لاتق  عوضوم  رد  لاح  رهب 
.دسر یم  توبث  هب  دش  اعدا  هتفگ و  هچ  نآ  دیدرگ  لقن  هک 

راظتنا لامتحا و  ناشیا  بناج  زا  ای  هتـشاد  یم  يدـعت  تمحازم و  ناوریپ  هدـننک و  توعد  اب  ای  توعد  اب  هک  یناـسک  رما ، زاـغآ  رد 
شزاس و رثا  رب  مک ، مک  نکیل  هدوب  یم  دودحم  دح  نیمه  هب  داهج  ۀنماد  دنا و  هدوب  هنیدـم  دوهی  شیرق و  ناکرـشم  هتفر  یم  رطخ 
هک تسا  هتفر  یم  لامتحا  هک  يدح  هب  هدش  رتعیـسو  هنماد  ار  رطخ  لامتحا  نیا  رواجم ، نارفاک  ناکرـشم و  اب  نانآ  نامیپ  هدهاعم و 

هدامآ ناشیا  ۀمه  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  مالسا  لها  دیاب  سپ  دننک  مایق  مالسا  لها  فالخ  رب  برعلا  هریزج  ۀمه  يزور 
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ذوفن هعسوت و  رگید و  یسایس  للع  ناکرشم و  کیرحت  رثا  رب  لاح ، نیع  رد  تفای و  هعـسوت  لاتق  داهج و  ۀنماد  حالطـصاب  دنزاس و 
شیوخ و زا  عافد  يارب  دندوبن و  رادیب  نیملسم  رگا  هک  دمآ  یم  مهارف  يروط  هنیمز  مک  مک  رواجم ، ردتقم و  ياهروشک  هب  مالـسا 

دننام ردتقم  ییاهروشک  ۀلمح  دروم  دوخ  ۀناخ  رد  دنتخادرپ  یمن  داهج  هلمح و  موجه و  هب  دنتفر و  یمن  ولج  هب  ور  نید  تعیرش و 
دراو توعد  رب  ناشیا و  رب  تبرض  نیرتالاب  هک  اسب  هچ  دندش و  یم  عقاو  مور  ناریا و 

205 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دیدرگ ءارجا  غالبا و  مکح  نیا  بجاو و  مالسا  لها  رب  داهج  ترجه  زا  مود  لاس  رد  رظن ، نیا  زا  سپ  دیدرگ ، یم 

.تسا هدش  یم  هدناوخ  لاتق » هب  رما   » لاس مان  هب  لاس  نیا  تبسانم  نیمه  هب 

هرجهلا و نیب  اّمم  هنس  لک  اومس  ّللا 
�

ه لوسر  دهع  یلع  ساّنلا  ناک  دق  : » تسا هتـشون  نینچ  هیقابلا » راثآلا   » باتک رد  نوریب  ناحیر  وبا 
هنـس هثلاثلا  لاتقلاب و  رمالا  هنـس  هیناثلا  ناذالا و  هنـس  یلوالا  هرجهلا : دـعب  ص )  ) هل اهیف  قفتا  اّمم  قتـشم  اهب ، صوصخم  مساـب  هاـفولا 

ءاوتسالا و هنس  هنماثلا  بالغتسالا و  هنس  هعباسلا  سانیتسالا و  هنس  هسداسلا  لازلزلا و  هنس  هسماخلا  هیفرتلا و  هنـس  هعبارلا  صیحمتلا و 
« ..هرجهلا ندل  نم  اهددع  نع  اهرکذب  نونغتسی  اوناک  عادولا و  هنس  هرشاعلا  هءاربلا و  هنس  هعساتلا 

زا دشاب  یم  روکذم  نآرقلا  باتک  رد  شدوخ  دنسب  هک  ینامعن  ریسفت  رد  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  تاوزغ » رداون  باب  رد   » یسلجم
: تسا هتفگ  نینچ  خوسنم »  » و خسان »  » زا وگتفگ  یط  رد  هک ، هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  قداص  ترضح 

هک نیا  هلمج  نآ  زا  ».. 
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ّنِإ
�
ا ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  درک  لزاـن  ار  هیآ  نیا  دومرف و  رومأـم  توعد  هب  طـقف  ار  وا  راـک ، زاـغآ  رد  تشاد  ثوـعبم  ار  ربـمغیپ  ادـخ  نوـچ 

ِعُِطت ـا�ل  ًارِیبَـک َو  اًلْـضَف  ّللا 
�

ِه َنِم  ْمَُهل  َّنَأـِب  َنِینِمْؤُْـملا  ِرَِّشب  ًارِینُم َو  ًاجا�رِـس  ِِهنْذِإـِب َو  ّللا 
ـ�

ِه َیلِإ  ًاـیِعا�د  ًاریِذـَن َو  ًارِّشَبُم َو  ًادِـها�ش َو  َكا�ْنلَـسْرَأ 
ار یـسک  دیابن  تسا و  رومأم  توعد  هب  هک  دومرف  وا  هب  سپ  اًلیِکَو  ّللِاب 

�
ِه �یفَک  ّللا َو 

�
ِه یَلَع  ْلَّکََوت  ْمُها�ذَأ َو  ْعَد  َنیِِقفا�نُْملا َو  ْکلا َو 

�
َنیِِرفا

درک و توعد  ترجه  هب  ار  وا  ادخ  دمآ  شیپ  تیبملا » هلیل   » ۀیضق دنتـشامگ و  تمه  وا  نتـشک  رب  ناکرـشم  نوچ  نکیل  دنک  تیذا 
دنداتفا ساره  میب و  عزج و  هب  دنتـشگ  رومأم  لاتق  هب  مدرم  نوچ  ..اوُِملُظ » ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  : » تفگ دومرف و  بجاو  ار  لاتق 

ا�ذِإ ُلا�تِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  ا�ّمَلَف  َها�کَّزلا  اُوتآ  َها�لَّصلا َو  اوُمِیقَأ  ْمُکَیِْدیَأ َو  اوُّفُک  ْمَُهل  َلِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  دمآ َأ  دورف  هیآ  نیا  سپ 

206 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ا�مَْنیَأ ..ات  ..ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  �یلِإ  ا�نَتْرَّخَأ  ا�ل  َْول  َلـا�تِْقلا  اَْـنیَلَع  َْتبَتَک  َِمل  ـا�نَّبَر  اُولـا�ق  ًهَیْـشَخ َو  َّدَـشَأ  ْوَأ  ّللا 
�

ِه ِهَیْـشَخَک  ّنلا 
ـ�

َسا َنْوَشْخَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف 
دش و ردب  گنج  زور  نوچ  درک و  خسن  ار  هلتاقم  زا  فک  ۀیآ  لاتق »  » ۀیآ سپ  ٍهَدَّیَشُم  ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُتْوَْملا َو  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت 

ورین مالـسا  نوچ  ّللا و 
�

ِه یَلَع  ْلَّکََوت  ا�َهل َو  ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  داتـسرف َو  شربمغیپ  رب  ار  هیآ  نیا  تسناد  ار  نیملـسم  جورخ  ادخ 
َْنل ْمُکَعَم َو  ّللا 

�
ُه َنْوَلْعَْألا َو  ُُمْتنَأ  ِْملَّسلا َو  َیلِإ  اوُعْدَت  اُونِهَت َو  ا�لَف  دمآ  هیآ  نیا  دیدرگ  دایز  نآ  لها  رامش  تفای و 
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دومرف دنوادخ  هروس  رخآ  رد  نیا  زا  دعب  درک  خـسن  دـندوب  حـنجب  نوذام  نآ  بجومب  هک  ار  يا  هیآ  هیآ ، نیا  سپ  ْمَُکلا�مْعَأ  ْمُکَِرتَی 
..ْمُهوُرُصْحا ْمُهوُذُخ َو  ْمُهوُُمتْدَجَو َو  ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف 

.هیآ رخآ  ات 

زا نت  هد  ربارب  رد  هک  دـش  بجاو  ار  نت  ره  هک  داد  رارق  بجاو  هنوـگ  نیدـب  تـما  رب  ار  لاـتق  ادـخ  هـک  نـیا  تـسا  هـلمج  نآ  زا  «و 
ّللا

�
ُه َفَّفَخ  َنْآلا  ۀیآ  هب  ار  مکح  نیا  نآ  زا  سپ  خلا  ..ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  َنوُِربا�ص  َنوُرْشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  تفگ  دنک و  يرادیاپ  ناکرـشم 
رد رگا  هک  دش  نینچ  مکح  سپ  دومرف  خوسنم  هیآ » رخآ  ات  ..ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  ٌهَِربا�ص  ٌهَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإَف  ًافْعَض  ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  ْمُْکنَع َو 
هب ناکرـشم  ةرامـش  رگا  نکیل  دمآ  یمن  رامـشب  فحز » زا  رارف   » نمؤم رارف  دوب  یم  كرـشم  نت  ود  زا  شیب  نانمؤم  زا  نت  ره  ربارب 
رد هک  ًانْـسُح  ّنِلل 

�
ِسا اُولُوق  هفیرـش َو  ۀـیآ  نینچ  مه  ..دـمآ و  یم  رامـشب  فحز  زا  رارف  دـش  یم  عقاو  رارف  دوب و  یم  ربارب  ود  تبـسن 

ا�ل ّللِاب َو 
�

ِه َنُونِمُْؤی  ا�ل  َنیِذَّلا  اُوِلتا�ق  ۀـیآ  لوزن  هب  كوبت  گنج  زا  سپ  هتفای  رودـص  اه ، نآ  هب  تبـسن  دوهی ، اب  حلـص  هدـهاعم و  ماگنه 
.تسا هدیدرگ  خسن  َنوُرِغا�ص  ْمُه  ..ات َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب 

نوریب گنج  دـصقب  باحـصا  اب  ترـضح  نآ  دوخ  اهنآ  رد  هچ  نآ  ص )  ) ربمغیپ نامز  یگنج  عئاقو  هک  دـش  روآدای  دـیاب  اجنیا  رد 
مه گنج  هاوخ  هدش  هدناوخ  هوزغ »  » مان هب  هتفر 

207 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتشگ  فورعم  هّیرس »  » مان هب  هدوبن  هارمه  دوخ  هتشاد و  لیسگ  ار  باحصا  هچ  نآ  هن و  ای  هداتفا  قافتا 

تسیب ریس  بابرا  نارسفم و  ار  ص )  ) ربمغیپ تاوزغ 
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هدوب ناّدو  ای  « ) 1  » ءاوبا ةوزغ  ماشه  نبا  یبوقعی و  رهاظب ، قاحـسا و ، نب  دمحم  ۀـتفگ  هب  اهنآ  نیتسخن  هک  هدرمـش  رب  هوزغ  شـش  و 
نت یس  اب  ار  هزمح  هک  هدوب  نآ  یخرب ، هتفگ  هب  اهنآ  نیتسخن  هک  تسا  هدیدرگ  طبض  هیرس »  » شش یـس و  ایارـس »  » ةرامـش تسا و 

هب نکیل ، هتشگ  وربور  دنا ، هدوب  هکم  لها  زا  راوس  دصیس  اب  هک  لهج ، وبا  اب  وا  هتشاد و  لیسگ  رحب  لحاس  يوسب  نارجاهم  زا  راوس 
یخرب ۀتفگ  هب  هدادـن و  خر  یگنج  هدوب ، نامیپ  مه  فرط  ود  ره  اب  هک  ینهج ، ورمع  نب  يدـجم  يرگیجنایم  رثا  رب  یبوقعی ، ۀـتفگ 

هتـشاد و رومأم  شیرق  رب  نتخات  هب  نارجاهم  زا  راوس  داتـشه  یلوق  هب  ای  تصـش  اب  ار  بلّطم  نب  ثراح  نب  هدیبع  هک  هدوب  نآ  رگید 
رد هدش ) هتسب  مالـسا  رد  هک  هدوب  یملع  نیتسخن  هدش ؛ هتفگ  هکنانچ  هزمح ، ملع  ای  ملع  نیا   ) هداد بیترت  ناشیا  يارب  دیفـس  یملع 
رد هک  يریت  نیتسخن  یخرب  ۀتفگ  هب  هک  هتخاس  اهر  نامک  زا  يریت  صاّقو  یبا  نب  دعـس  هک  نیا  زج  هدادن  خر  یگنج  زین  هیرـس  نیا 

.تسا هدوب  نیا  هدش  اهر  مالسا 

هدروآ بیترت  نیدب  خیرات  ریسفت و  هریس و  بتک  رد  دشاب  یم  اهنآ  رخآ  فئاط »  » و نینح »  » ةوزغ لوا و  ردب »  » ةوزغ هک  هوزغ  هن  نآ 
: تسا هدش 

يربک ردب  - 1

زور رد  گنج  مهدزاود و  زور  ای  متشه  هبنش  ای  میس  زور  رد  هنیدم  زا  ترضح  جورخ 

______________________________

هب هک  دـشاب  یم  ءاـبو  عمج  ءاـبوا »  » بولقم ءاوـبا  تسا  هدـش  هتفگ  هدوـب  هریـشع »  » ةوزغ اـهنآ  نیتـسخن  رگید  یخرب  ۀـتفگ  هب  (- 1)
ناّدو .تسا  هدش  هدناوخ  مان  نیاب  لحم  نیا  رد  ءابو  ترثک  تبسانم 
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تیأر گنج  نیا  رد  .تسا  هدش  هداد  تبـسن  لحم ، ود  نیاب  هداد  خر  اجنآ  رد  گنج  نیا  نوچ  ءاوباب و  کیدزن  تسا  یعـضوم  مان 
.تسا هدش  هتشادرب  تیأر  ص )  ) ربمغیپ اب  نآ  رد  هک  مالسا  رد  تسا  هوزغ  نیتسخن  نیا  هدش و  هداد  ع )  ) یلع تسدب 

208 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدش  عقاو  ترجه  مود  لاس  زا  ناضمر  هام  زا  متفه ، تسیب و  هنیدآ  زور  حوتفلا  وبا  ۀتفگ  هب  ای  مهدفه ، هنیدآ 

اوُقَّتاَف ٌهَّلِذَأ  ُْمْتنَأ  َو  « 1  » ٍرْدَِبب ّللا 
�

ُه ُمُکَرَصَن  ْدََقل  تسا َو  نارمع  لآ  ةروس  زا  ۀیآ 119  هتفای  لوزن  گنج  نیا  ةراب  رد  هک  یتایآ  هلمج  زا 
..َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ّللا 

�
َه

( ترجه زا  میس  لاس  لاوش  رد   ) دحا ةوزغ  - 2

ْنِإ «. 2  » َنِینِمْؤـُم ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَأـْلا  ُُمْتنَأ  اوـُنَزَْحت َو  ـا�ل  اوـُنِهَت َو  ـا�ل  ۀفیرـش َو  ۀـیآ  هدـش  دراو  گـنج  نیا  ةراـب  رد  هک  یتاـیآ  هلمج  زا 
نیاب طوبرم  تاـیآ  رخآ  اـت  ..اُونَمآ  َنیِذَّلا  ّللا 

�
ُه َمَْلعَِیل  ّنلا َو 

ـ�
ِسا َْنَیب  ا�ُهلِوا�دـُن  ّیَْألا 

ُمـا� َکـِْلت  ُُهْلثِم َو  ٌحْرَق  َمْوَْقلا  َّسَم  ْدَـقَف  ٌحْرَق  ْمُکْـسَسْمَی 
دحا گنج  متخ  زا  سپ  هک  هدوب  نینچ  نآ  ۀصالخ  هداتفا و  قافتا  دسالا » ءارمح   » ۀعقاو گنج  نیا  بیقعت  رد  .دـشاب و  یم  تمـسق 

شیرق اداـبم  هک  نیا  طاـیتحا  يارب  ص )  ) ربـمغیپ هـکم  يوـسب  شیرق  ندـش  راپـسهر  هنیدـم و  هـب  شناراـی  و  ص )  ) ربـمغیپ دورو  و 
دوخ تحارج  ناحورجم  دننامب  ملاس  صاخشا  دننک و  تکرح  شیرق  بیقعت  رد  هنیدم  ناگتفای  تحارج  داد  روتسد  دننک  تعجارم 

تشگزاب و ةراب  رد  دندوب و  هدیـسر  ءاحور »  » مان هب  یلحم  هب  هک  شیرق  دندیـسر و  دـسالا » ءارمح   » مان هب  یلحم  هب  ات  دنتـسب  یم  ار 
« دسالا ءارمح   » لحم هب  ار  ص )  ) ربمغیپ ندیسر  نوچ  دنتشاد  هرواشم  هرکاذم و  هنیدم  هب  هلمح 
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هکم هب  هتشگ و  فرصنم  هلمح  تشگزاب و  زا  دندیمهف 

______________________________

: حوتفلا وبا  ۀـتفگ  هب  تسا و  هدرک  رفح  ار  نآ  الخم  نب  ردـب  هک  هنیدـم  هکم و  نیب  رد  تسا  یهاچ  ماـشه : نبا  ۀـتفگ  هب  ردـب  (- 1)
ّللا

�
ه دـبع  اب  متفگب  نیا  نم  تفگ : يدـقاو  ..دـنناوخ  زاب  وا  هب  هاچ  نآ  هک  دوب  یهاـچ  ار  وا  هک  تسا  يدرم  ماـن  ردـب  تفگ : یبعـش  »

ءامـسا هکنانچ  ار  هاـگیاج  نیا  عضوم  تسا  مسا  نیا  لـب  تسا  نیا  فـالخ  دـنتفگ  دـندرک و  راـکنا  ناـشیا  حـلاص  دـمحم  رفعج و 
نیا هک  مدینـش  دوخ  ناوریپ  زا  نم  تفگ : وا  ثیدـح ، نیا  متفگ  ار  يرافغ  نامعن  نب  ییحی  تفگ  وا  مه  دـشاب  عضاوملا  لزاـنملا و 

تـسد رد  تسیبآ  مان  تفگ : كاحـض  تسین و  هنهج  دالب  زا  تسا  رافغ  دالب  زا  نآ  دوب و  ار  ام  فالـسا  ار و  ام  هک  تسا  یبآ  ماـن 
« هنیدم هکم و  تسار 

.نارمع لآ  ةروس  زا  ۀیآ 134  (- 2)

209 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

..ات ..ِلوُسَّرلا  ِّلل َو 
�

ِه اُوبا�جَتْـسا  َنیِذَّلا  ۀـیآ  تسا  هوزغ  نیا  ةراب  رد  .دـندرک  تعجارم  هنیدـم  هب  زین  شناراـی  ربمغیپ و  .دـندش  راپـسهر 
ّنلا

�
..ُسا ُمَُهل  َلا�ق  َنیِذَّلا 

(. مراهچ لاس  رد  دحا - گنج  زا  دعب  هام  راهچ   ) ریضّنلا ینب  ةوزغ  - 3

: هدیدرگ دراو  دوب  دوخ  نکاما  زا  ریضنلا  ینب  جارخا  نآ  ۀجیتن  هک  هوزغ  نیا  ةراب  رد  رشحلا »  » ةروس دنا  هتفگ  نارسفم 

..ْمِهِرا�یِد ْنِم  ِبا�تِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َوُه 

بازحا ای  قدنخ  ةوزغ  - 4

، نارمع لآ  ةروس  ریـسفت  رد  حوتفلا ، وبا  ۀتفگ  هب  نایبلا و  عمجم  زا  لوقنم  هب  هتـشذگ و  ترجه  زا  هام  جنپ  هاجنپ و  یبوقعی  ۀتفگ  هب 
هدوب هرجهلا » نم  سمخ  ۀنـس  لاوش  هام  رد   » وا ریغ  و  بازحالا ) ةروس  ریـسفت  رد   ) ومه ۀـتفگ  هب  ترجه و  زا  مراهچ  لاس  لاوش  رد 

.تسا

ا�ْنلَـسْرَأَف ٌدُونُج  ْمُْکتَءا�ج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ّللا 
�

ِه َهَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  بازحـالا  ةروس  زا  ۀـیآ 9  هوزغ ، نیاب  طوبرم  تایآ  هلمج  زا 
.دشاب یم  تایآلا  ..ا�هْوََرت  َْمل  ًادُونُج  ًاحیِر َو  ْمِْهیَلَع 

هظیرق ینب  ةوزغ  - 5

ینب یلإ  نیرجاهملا  هیار  مّدق   » تسا هدومرف  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ص )  ) ربمغیپ شیرق ، نتخیرگ  قدـنخ و  گنج  متخ  زا  دـعب 
راپـسهر هظیرق  ینب  يوسب  راوس و  رامح  رب  دوخ  و  هظیرق » ینب  یف  ّالا  رـصعلا  اّولـصت  نا  مکیلع  تمزع  : » تسا هتفگ  هاـگ  نآ  هظیرق »
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.تسا هدوب  ترجه  زا  جنپ  لاس  رد  زین  گنج  نیا  .تسا  هتشگ 

رد هتسناد و  مراهچ  لاس  لاوش  رد  ار  نآ  نارمع  لآ  ةروس  ریسفت  رد  حوتفلا  وبا 

210 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفگ  هرجهلا » نم  سمخ  ۀنس  هدوب - هدعقلا  يذ  رخآ  رد  هظیرق  ینب  حتف  و   » ار ترابع  نیا  بازحالا  ةروس  ریسفت 

ْمُکَثَرْوَأ .ًاقیِرَف َو  َنوُرِـسَْأت  َنُوُلتْقَت َو  ًاقیِرَف  َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَـق  ْمِهیِـصا�یَص َو  ْنِم  ِبا�تِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهوُرَهاـ�ظ  َنیِذَّلا  َلَْزنَأ  ۀـیآ َو 
نیاب هراشا  دـشاب  یم  بازحالا »  » ةروس رد  هک  ًاریِدَـق  ْیَـش ٍء  ِّلُک  �یلَع  ّللا 

�
ُه َنا�ک  اـ�هُؤَطَت َو  َْمل  ًاـضْرَأ  ْمَُهلا�ْومَأ َو  ْمُهَرـا�یِد َو  ْمُهَـضْرَأ َو 

تسا هوزغ 

قلطصملا ینب  ةوزغ  - 6

هعازخ و هلیبق  زا  هک  قلطـصملا - ینب  ةوزغ  هظیرق ، ینب  ةوزغ  زا  دعب  : » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  يرولا ، مالعا  زا  لقنب  یـسلجم ،
یلحم رد  گنج  نیا  داتفا و  قافتا  دننک - هلمح  نیملسم  ربمغیپ و  رب  هک  دندوب  هدش  هدامآ  دوب و  رارض  یبا  نب  ثراح  ناشیا  سیئر 

.تسا هداتفا  قافتا  مشش  لاس  نابعش  رد  یلوق  هب  مجنپ و  لاس  نابعش  رد  و  « 1  » عیسیرم مان  هب 

.اوفّتکف و يراـسألاب  رما  و  : » تسا هدروآ  نینچ  هدوـب  نیملـسم  اـب  هبلغ  هک  هوزغ  نیا  لـیذ  رد  عامـسالاب  عاـتمالا  باـتک  رد  يزیرقم 
اهیلع لمعتسا  ءاشلا و  معنلا و  تقیس  عمجف و  حالس  عاتم و  نم  مهلاحر  یف  دجو  امب  رما  بیصحلا و  نب  هدیرب  مهیلع  لمعتسا 
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جرخاف يدـیبزلا  ..نب  ثوغی  دـبع  نب  ءزج  نب  هّیمحم  نیملـسملا - نامهـس  سمخلا و  مسقم  مسقملا - یلع  لمعتـسا  هالوم و  نارقش 
هداد رارق  لماع  مه  مسقم  رب  ص )  ) ربمغیپ ناـمز  رد  هک  دوش  یم  مولعم  تمـسق  نیا  زا  منغملا » عیمج  نم  سمخلا  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر 
.تسا هدش  یم 

نیمه رد  زین  هروس  ۀـیقب  هراشا و  هوزغ  نیا  زا  تعجارم  هب  نیقفانم  ةروس  زا  ..َّلَذَْألا  اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل  ِهَنیِدَْـملا  َیلِإ  ا�نْعَجَر  ِْنَئل  ۀـیآ 
.تسا هدیدرگ  دراو  هنیمز 

______________________________

هدوب هعازخ  هب  قلعتم  یبآ  هاچ  مان  هک  دـشاب  یم  عوسرم »  » رغـصم عیـسیرم »  » ۀـملک سوماـق  رد  يداـبآ  يداـبآزوریف  ۀـتفگ  هب  (- 1)
.تسا هدش  هدناوخ  زین  عیسیرم  هوزغ  مان  هب  تبسانم  نیمه  هب  هوزغ  نیا  .تسا 

211 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ربیخ ةوزغ  - 7

يذ هام  رد  يرولا ، مالعا  نایبلا و  عمجم  زا  لوقنم  هب  مشـش و  لاس  رد  يدـقاو ، لوقنم  هب  و ، یبوقعی ، ۀـتفگ  هب  متفه  لاـس  زاـغآ  رد 
.تسا هدوب  هجحلا 

زور تسیب  زا  سپ  درک  تعجارم  هّیبیدح »  » گنج زا  ص )  ) ربمغیپ نوچ  یـسربط : ۀتفگ  هب  هک   ) تسا هوزغ  نیاب  طوبرم  ياه  هیآ  زا 
�یلِإ ُْمتْقَلَْطنا  اَذِإ  َنوُفَّلَخُْملا  ُلوُقَیَـس  حتفلا  ةروس  زا  هفیرـش 15  ۀیآ  تفر ) نوریب  هنیدم  زا  ربیخ  ةوزغ  يارب  دومن  فقوت  هنیدـم  رد  هک 

زا لوا  ۀیآ  لوق ) راهچ  زا   ) یلوق هب  هروس و  نامه  زا  رگید  یتایآ  مه  ّللا و 
�

..ِه َما�لَک  اُولِّدَُبی  ْنَأ  َنوُدیُِری  ْمُکِْعبَّتَن  ا�نوُرَذ  ا�هوُذُخْأَِتل  َِمنا�غَم 
.تسا هراشا  هوزغ  نیاب  زین  « 1  » ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  ا�نْحَتَف  ّنِإ 

�
ا حتفلا  ةروس 

هکم حتف  ةوزغ  - 8

يوسب هنیدم  زا  هتشذگ  ترجه  زا  متشه  لاس  ناضمر  هام  زا  زور ، هد  یلوق  هب  و  زور ، ود  هعمج  زور  رصع  زامن  زا  دعب  ص )  ) ربمغیپ
.تسا هدناوخ  هاصع »  » ناونعب هتشادهاگن  هزور  هک  ار  یناسک  دومرف و  راطفا  هب  رما  ار  مدرم  رفس  نیا  رد  دش  جراخ  هکم 

َءا�ج ا�ذِإ  ۀیآ  ..ا�نْحَتَف و  ّنِإ 
�
ا ۀیآ  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هتـشگ  دراو  دیجم  نآرق  زا  فلتخم  ياه  هروس  رد  دایز  یتایآ  هوزغ  نیا  ةراب  رد 

..ُْحتَْفلا ّللا َو 
�

ِه ُرْصَن 

َنِینْزَی ا�ل  َْنقِرْسَی َو  ا�ل  ًاْئیَش َو  ّللِاب 
�

ِه َنْکِرُْـشی  ا�ل  ْنَأ  �یلَع  َکَنِْعیا�ُبی  ُتا�نِمْؤُْملا  َكَءا�ج  ا�ذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هنحتمملا  ةروس  لوا  زا  ریز  تایآ  و 
..َّنُهِْعیا�بَف ٍفوُْرعَم  ِیف  َکَنیِصْعَی  ا�ل  َّنِِهلُجْرَأ َو  َّنِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  ُهَنیِرَتْفَی  ٍنا�تُْهِبب  َنِیتْأَی  ا�ل  َّنُهَدا�لْوَأ َو  َْنُلتْقَی  ا�ل  َو 

ناشیا رب  ربمغیپ  هدش  دای  قوف  ۀیآ  رد  هک  ار  یطورش  نانز  اب  تعیب  رد  هوزغ ؛ نیا  رد 
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______________________________

نیا یسربط  زا  راحب  رد  یسلجم  (- 1)
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حتف هنا  اهثلاث  هیبیدحلا و  حلـص  هنا  اهیناث  هکم و  حتف  دارملا  نا  اهدحا  هوجو  یلع  حـتفلا  هذـه  یف  فلتخا  مث  : » هدرک لقن  ار  ترابع 
، مالسالا هملک  ءالعا  هرهاظلا و  تازجعملا  ججحلاب و  مهلک  ءادعالا  یلع  رفظلا  حتفلا  نا  اهعبار  ربیخ 

212 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لوق کی  : » حوتفلا وبا  ۀـتفگ  هب  « 1  » تسا فـالتخا  هدـش  عـقاو  نادرم  زا  نتفرگ  تعیب  زا  دـعب  هک  تعیب  نـیا  زرط  رد  .داد  یم  رارق 
نیا نانز و  تسد  رد  نآ  رگید  فرط  و  ص )  ) لوسر تسد  رد  فرط  کی  ناشیا ، و  ص )  ) لوسر نایم  دندنکفیب  هماج  هک : تسنآ 

ای تفگ ..: هقیقر  تنب  همیما  ..هقفـص  هب  هن  تفرگ  ناـبز  هب  ناـشیا  تعیب  ص )  ) لوـسر هک : تـسنآ  رگید  یلوـق  تساـم و  راـبخا  رد 
ناـبز هب  ار  ناـنز  نم  تعیب  نکیل  تسدـب و  مریگ  یمن  مرحماـن  ناـنز  تسد  نم  تفگ : لوسر  .تعیب  هب  ریگب  نم  تسد  ّللا 

�
ه لوـسر 

یم بآ  نآ  رد  تسد  ناـنز  هگ  نآ  داـهن  وا  رد  تـسد  ص )  ) لوـسر دـندروایب و  بآ  زا  یحدـق  تـفگ : بیعـش  نـب  ورمع  ..دـشاب 
« ..دندز

______________________________

ندینش و رب  تعیب  هدوب و  وا  تسد  ریز  رمع  هتـسشن و  افـص  رب  ص )  ) ربمغیپ نادرم ، زا  تعیب  يارب  هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  يربط  (- 1)
نایم نآ  رد  هک  شیرق ، زا  ینانز  تفای  غارف  نادرم  تعیب  زا  نوچ  : » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  هدوب  ربمغیپ  ادخ و  زا  يرادربنامرف 

هب نوچ  دـنتفای  روضح  ص )  ) ربمغیپ دزن  دوب ، ناساره  ناسرت و  هزمح ، هب  تبـسن  تشز  لمع  ۀطـساو  هب  سانـشان و ، باقن و  اب  دـنه 
دنگوس ادخ  هب  تفگ : دنه  .دیزرون  كرش  ادخ  هب  هک  دینکب  تعیب  تفگ : ص )  ) ربمغیپ دندش  کیدزن  ص )  ) ربمغیپ
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وبا لام  رد  نم  تفگ : دنه  دـینکن  يدزد  و  دومرف : .درک  میهاوخ  تعاطا  ام  همه  نیا  اب  نادرم  اب  ات  يریگ  یم  رتراوشد  ام  رب  ار  راک 
ص)  ) ربمغیپ .مدرک  لالح  ارت  متـشذگ و  هتـشذگ  زا  تفگ : تشاد ، روضح  اـجنآ  هک  نایفـس ، وبا  .ما  هدرک  ور  ریز و  داـیز  ناـیفس 

نز ایآ  تفگ : دنه  دینکن  انز  دومرف و  ص )  ) ربمغیپ زاب  .رذگ  رد  ما  هتـشذگ  زا  يرآ  تفگ : .یتسه  هبتع  رتخد  دنه  وت  انامه  تفگ :
.دیشکن ار  دوخ  نادنزرف  و  : » تفگ ص )  ) ربمغیپ دنک ؟ یم  انز  دازآ 

!!«. یتشک ردب  گنج  رد  یگرزب  رد  وت  میداد و  شرورپ  یکدوک  رد  ار  نانآ  ام  تفگ : دنه 

ناـنیا اـب  تفگ  رمع  هب  ص )  ) ربمغیپ سپ   » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  هاـگ  نآ  هدرک  لـقن  تعیب  رد  هنوگ  نیزا  یتاروتـسد  يربط 
هحفاصم نانز  اب  هاگ  چـیه  ص )  ) ربمغیپ .درک  تعیب  نانیا  اب  رمع  سپ  درک  رافغتـسا  ناـشیا  يارب  شدوخ  ص )  ) ربمغیپ نک و  تعیب 

: تسا هتفگ  حلاص  نب  نابا  ..دومن و  یمن  سمل  ار  مرحمان  ینز  درک و  یمن 

یم بآ  نایم  ار  دوخ  تسد  ص )  ) ربمغیپ سپ  هدش  یم  هتشاذگ  ص )  ) ربمغیپ دزن  بآ  یفرظ  تسا  هدوب  هنوگ  ود  رب  نانز  تعیب  هک 
نانز سپ  هدروآ  یم  نوریب  ار  دوخ  تسد  هاگ  نآ  دـنا ) هتفریذـپ  یم  ناـشیا  هداد و  یم  ناـشیا  هب  روتـسد  هک  نیا  زا  سپ   ) هتـشاذگ

: تسا هدومرف  یم  دـنا  هتفریذـپ  یم  ناشیا  دـنتفگ و  یم  ار  طئارـش  روتـسد و  نوچ  دـنا و  هدرب  یم  ورف  بآ  نآ  ناـیم  ار  دوخ  تسد 
« مدرک تعیب  امش  اب  دیورب 

213 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« فورعم  » ۀملک زا  هک  هتفای  رودص  ماقم  نیا  رد  زین  رگید  یهقف  مکح  دنچ  هدیدرگ  حیرصت  اه  نآ  هب  هیآ  رد  هک  یماکحا  رب  هوالع 
.ددرگ یم  هدافتسا 

رد حوتفلا  وبا 
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وم دنردن و  هماج  هک  دنتفگ : بئاسلا  نبا  دیزلا و  نبا  تسا ..« : هتفگ  هدرک  لقن  وا  هدش و  هتفگ  فورعم »  » ریـسفت رد  هک  یلاوقا  یط 
« ..دنیوگن نخس  نامرحمان  اب  دننیشنن و  مرحمان  نادرم  اب  دنناوخن و  رعش  دنشارتن و  رس  دننکن و  یطیلس  دنشارخن و  وم  دننکن و 

تماقف تسا ،.«  هدروآ  نینچ  ار ، نآ  طورش  ترضح  ءاقلا  تعیب و  تیفیک  حرـش  زا  سپ  میهاربا ، نب  یلع  ریـسفت  زا  لقنب  راحب ، رد 
.؟ اهیف کنیصعن  نا ال  ّللا 

�
ه انرمأ  يذلا  فورعملا  اذه  ام  ّللا 

�
ه لوسر  ای  تلاقف : بلطملا  دبع  نب - ثراحلا  تنب  میکح  ّما 

روبثلا و ال لیولاب و  ّنوعدـت  ابوث و ال  ّندوست  ابیج و ال  نقّزمت  ارعـش و ال  ّنفتنت  اّدـخ و ال  ّنمطلت  ـال  اـهجو و  ّنشمخت  ـال  نا  لاـقف :
« ..ربق دنع  نمقت 

ُْلق لافنالا  ةروس  زا  ۀیآ 39  رهاظ  هچ  دـشاب  هتفای  رودـص  هلبق » ام  ّبجی  مالـسالا  یمالـسا  مهم  مکح  نیا  هوزغ  نیا  رد  دـیاش  مه  و 
هیآ نیمه  دافم  هک  مه ، تیاور  رودـص  نامز  دـیاش  سپ  هدـش  لزان  ردـب  گنج  رد  َفَلَـس  ْدَـق  ا�م  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل 

.دشاب عقوم  نامه  تسا ،

فئاط نینح و  ةوزغ  - 9

رد هکم  یلزنم  دـنچ  رد  نینح  گـنج  دوب ، یم  هکم  رد  ص )  ) ربـمغیپ زوـنه  هک  هکم ، حـتف  زا  دـعب  یکدـنا  متـشه ، لاـس  لاوـش  رد 
.تسا هدش  عقاو  ساطوا »  » مان هب  یعضوم 

ُمُْکیَلَع ْتَقا�ض  ًاْئیَـش َو  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  ٍهَرِیثَک َو  َنِطا�وَم  ِیف  ّللا 
�

ُه ُمُکَرَـصَن  ْدََقل  هبّوتلا  ةروس  زا  ۀیآ 125 
َنیِذَّلا َبَّذَـع  اـ�هْوََرت َو  َْمل  ًادوـُنُج  َلَْزنَأ  َنِینِمْؤُْـملا َو  یَلَع  ِِهلوُـسَر َو  �یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ّللا 

�
ُه َلَْزنَأ  َُّمث  َنیِِربْدـُم  ُْمْتیَّلَو  َُّمث  ْتَبُحَر  اـ�ِمب  ُضْرَأـْلا 

رد تایآلا ، ..اوُرَفَک 
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.هتفای لوزن  گنج  نیا  ةراب 

214 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب هتفر و  فئاـط  يوسب  ص )  ) ربـمغیپ ترـضح  نینح  گـنج  رد  يزوریپ  زا  سپ  لاوش  هاـم  ناـمه  رد  وا ، ریغ  و  یـسلجم ، ۀـتفگ  هب 
.دنا هدروآ  مالسا  هتشگ و  میلست  اجنآ  مدرم  تبقاع  ات  هدرک  هرصاحم  ار  فئاط  زور  تسیب  بیرق  قاحسا  نبا  زا  لوقنم 

ءاـغّرلا هرحب  هب  نوچ  دـش  راپـسهر  فئاـط  يوسب  نینح  زا  ص )  ) ربمغیپ  » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  هوزغ  نیمه  لـیذ  رد  يربـط 
نیا .درک و  صاصق  ار  یلتاق  هدـمآ  دورف  ءاـغّرلا  هرحب  رد  هک  یماـگنه  درازگ و  زاـمن  نآ  رد  درک و  اـنب  يدجـسم  اـجنآ  رد  دیـسر 

هتـشک ار  لیذه  ۀلیبق  زا  يدرم  ثیل  ینب  ۀـلیبق  زا  يدرم  هک  هدوب  نانچ  نآ  تسا و  هدـش  صاصق  مالـسا  رد  هک  هدوب  ینوخ  نیتسخن 
ياه هوزغ  ةراب  رد  دنا » هتشک  لوتقم  ضوعب  ار  لتاق  ات  تسا  هدومرف  هب  هدوب  ءاغّرلا  هرحب  رد  هک  زور  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ سپ  هدوب 

.تسا هدیدرگ  دراو  دیجم  نآرق  رد  یتایآ  شیب  مک و  تسا  هدوب  هدادن  خر  اهنآ  رد  یگنج  هک  زین  رگید 

ا�ل ّللِاب َو 
�

ِه َنُونِمُْؤی  ـا�ل  َنیِذَّلا  اُوِلتـا�ق  ۀـیآ 29  تسا  اهنآ  زا  هک  هدـش  دراو  هبّوتلا  ةروس  رد  دـنچ  یتاـیآ  كوبت ، ةوزغ  ةراـب  رد  هلمج  زا 
ا�م اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ۀـیآ 38  ..َبا�تِْکلا و  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَـی  ا�ل  ُُهلوُسَر َو  ّللا َو 

�
ُه َمَّرَح  ا�م  َنُومِّرَُحی  ا�ل  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلاـِب 

ٌلِیلَق ّلِإ 
�
ا ِهَرِخْآلا  ِیف  ا�ْینُّدلا  ِها�یَْحلا  ُعا�تَم  ا�مَف  ِهَرِخْآلا  َنِم  ا�ْینُّدلا  ِها�یَْحلِاب  ُْمتیِضَر  ِضْرَْألا َأ  َیلِإ  ّثا 

�
ُْمْتلَقا ّللا 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلِیق  ا�ذِإ  ْمَُکل 

..ْمُْکبِّذَُعی اوُرِْفنَت  ّلِإ 
�
ا

ًالا�ِقث َو ًافا�فِخ َو  اوُرِْفنا  ۀیآ 41  و 
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.رگید هیآ  دنچ  ..ْمَُکل و  ٌْریَخ  ْمُِکل�ذ  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلا�ْومَِأب َو  اوُدِها�ج 

هب دـناشن و  یم  دوخ  يور  شیپ  ار  نانآ  تشاد  یم  لیـسگ  یبناج  هب  هیرـس  ناونعب  ار  هباحـص  زا  یعمج  ص )  ) ربمغیپ هک  یماـگنه 
نآ هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یلامث  ةزمح  وبا  زا  یـسلجم  لـقنب  یفاـک  رد  .تخومآ  یم  ار  راـک  شور  هار و  ناـشیا 

مهسلجاف مهاعد  هّیرس  ثعبی  نأ  دارأ  اذا  ّللا 
�

ه لوسر  ناک  : » تسا هتفگ  نینچ  ترضح 

215 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اخیـش اولتقت  اوردغت و ال  اوّلثمت و ال  اولغت و ال  ّللا و ال 
�

ه لوسر  هلم  یلع  ّللا و 
�

ه لیبس  یف  ّللاب و 
�

ه هلا و  مساب  اوریـس  لوقی : مث  هیدی  نیب 
نم لجر  یلإ  رظن  مهلـضفا  وا  نیملـسملا  یندا  نم  لجر  امّیأ  اهیلإ و  ّرطـضت و  نا  ّالا  هرجـش  اوعطقت  هأرما و ال  اـّیبص و ال  ـال  اـیناف و 

ادخ و مان  هب  هیلع » ّللاب 
�

ه اونیعتسا  هنمأم و  هوغلباف  یبا  نا  نیدلا و  یف  مکوخاف  مکعبت  ناف  ّللا 
�

ه مالک  عمـسی  یتح  راج  وهف  نیکرـشملا 
دیریگم شیپ  تمـسق ، زا  شیب  ار  نآ  زا  تقرـس  تمینغ و  رد  تنایخ  ینعی  لولغ ، .دـیورب  شربمغیپ  زا  يوریپ  هب  وا و  هار  هاـنپ و  رد 

ات ار  تخرد  دیشکم  ار  نز  رک و  روک و  توترف و  درم  ریپ  دینکم  ردغ  دیرادم  اور  هتـشکب  تبـسن  هلثم  دیزروم ) شغ  ینعی  لغ  ای  )
مالک ات  تسا  هانپ  رد  دهد  هانپ  ناما و  ناکرـشم  زا  یکیب  یناد ، ای  دشاب  یلاع  مالـسا ، لها  زا  سک  ره  دیزاسن  عوطقم  دیوشن  راچان 

نتفریذپ زا  رگا  دشاب و  یم  ینید  ردارب  امش  اب  دش  وریپ  ار  امش  رگا  سپ  دونشب  ار  ادخ 
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.دیهاوخب تناعتسا  وا  رب  ادخ  زا  دیناسرب و  يو  نمام  هب  ار  وا  دز  زاب  رس  نید 

ار راک  رد  راتفر  یگنوگچ  روتسد  درک و  یم  تحیصن  زردنا و  وا  هب  تساوخ و  یم  تخاس  یم  ریما  هدع  نآ  رب  هک  ار  یـسک  مه  و 
.داد یم  میلعت  يوب 

هتفگ نینچ  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هقدـص  نب  هدعـسم  هک  هدرک  لقن  یفاک  زا  یـسلجم  زاـب 
اوزغا لوقی : مث  هّماع  هباحـصا  یف  مث  هسفن  هصاـخ  یف  لـج  زع و  ّللا 

�
ه يوقتب  هرما  هّیرـس  یلع  هل  اریمأ  ثعب  اذا  ناـک  یبنلا  نا  : » تسا

لخنلا و ال اوقرحت  قهاش و ال  یف  الّتبتم  ادـیلو و ال  اولتقت  اولثمت و ال  اوردـغت و ال  ّللاب و ال 
�

ه رفک  نم  اولتاق  ّللا 
�

ه لیبس  یف  ّللا و 
�

ه مساب 
لکؤی امم  مئاهبلا  نم  اورقعت  و ال  هیلا ، نوجاتحت  مکلعل  نوردـت  مکنأل ال  اعرز  اوقرحت  هرمثم و ال  هرجـش  اوعطقت  ءاملاب و ال  هوقرغت 

اوّفک مهنم و  اولبقاف  اهیلإ  مکوباجا  مه  ناف  ثالث ، يدحا  یلإ  مهوعداف  نیملـسملل  اودع  متیقل  اذا  هلکا و  نم  مکل  دب  ام ال  الا  همحل 
مهنم و اولبقاف  اولعف  ناف  مالسالا  دعب  هرجهلا  یلإ  مهوعدا  مهنع و  اوّفک  و  مهنع ، هولبقاف  هیف  اولخد  ناف  مالسالا  یلإ  مهوعدا  مهنع و 

يرجی نینمؤملا  بارعا  هلزنمب  اوناک  هرجهلا  راد  یف  اولخدی  نا  اوبا  مهراید و  اوراتخا  اورجاهی و  نا  اوبا  نا 

216 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیتاه اوبا  ناف  ّللا 
�

ه لیبس  یف  اورجاهی  نا  الا  یش ء  همسقلا  یف  یفلا ء و ال  یف  مهل  يرجی  نینمؤملا و ال  بارعا  یلع  يرجی  ام  مهیلع 
اوطعا ناف  َنوُرِغا�ص  ْمُه  ٍدَی َو  ْنَع  هیزجلا  ءاطعا  یلإ  مهوعداف 
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.هداهج قح  ّللا 
�

ه یف  مهدهاج  مهیلع و  لج ، زع و  ّللا ،
�

ه نعتساف  اوبا  نا  مهنع و  فک  مهنم و  لبقاف  هیزجلا 

مث مکمکح  یلع  مهلزنأ  نکل  مهب و  لزنت  ـالف  ّلـج ، ّزع و  ّللا ،
�

ه مکح  یلع  اولزنی  نا  یلع  كوداراـف  نصحلا  لـها  ترـصاح  اذإ  «و 
ناـف نصح  لـها  ترـصاح  اذا  ـال و  ما  مهیف  ّللا 

�
ه مکح  اوبیـصت  اوردـت  مل  ّللا 

�
ه مکح  یلع  هوـمتکرت  نا  مکناـف  متئـش  اـمب  مهیف  ضقا 

نا مکناف  مکناوخا  مکئابآ و  ممذ  مکممذ و  یلع  مهلزنأ  نکل  مهلزنت و  ـالف  ّللا 
�

ه لوسر  همذ  ّللا و 
�

ه همذ  یلع  مهلزنت  نا  یلع  كونذآ 
تایاور نیا  رد  ّللا »

�
ه لوسر  همذ  ّللا و 

�
ه همذ  اورفخت  نا  نم  همیقلا  موی  مکیلع  رـسیا  ناـک  مکناوخا  مکئاـبآ و  ممذ  مکممذ و  اورفخت 

تبقارم دوخ و  ةراب  رد  يراگزیهرپ  هب  ار  ریما  هک  نآ  هلمج  رد  هدش  دراو  دـشاب  یم  شیپ  تیاور  رد  هچ  نآ  زا  رتدایز  ییاهروتـسد 
قرغ ندنازوس و  زا  مه  دنا و  هدیزگ  ياج  هوک  راغ و  رد  هدیرب و  قلخ  زا  هک  ینامدرم  نتـشک  زا  هدرک و  رما  ناتـسد  ریز  هب  تبـسن 

اب نوچ  هک  تسا  هدومرف  مه  هدومن و  یهن  محللا  لوکام  تاناویح  نتخاس  هابت  دوباـن و  تعارز و  ندـنازوس  اـمرخ و  تخرد  ندرک 
رگا هیزج و  میس  رد  ترجه و  مالسا  زا  سپ  و  مالسا ، تسخن  دنهاوخب : نانآ  زا  ار  زیچ  هس  زا  یکی  دنوش  وربور  مالسا  لها  نمشد 
دنیآ رد  میلست  رد  زا  هک  نیروصحم  هب  عجار  مه  رخآ  رد  دنزادرپب و  داهجب  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  هکنانچ  دنتفریذپن  ار  کی  چیه 

شیوخ ۀمذ  رب  دیدنب و  نامیپ  دوخ  مکحب  نانآ  اب  هدومرف  هداد و  روتسد 
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.دیناوتن تیاعر  ار  شلوسر  وا و  ۀمذ  ای  دینادن و  ار  ادخ  مکح  تسا  نکمم  هچ  دیراذگ  رارق 

یخرب ةراب  رد  دش  لقن  اهنآ  زا  یخرب  هتفای و  لوزن  یتایآ  دیجم  نآرق  رد  هراشا  ای  حیرـص  روطب  تاوزغ  زا  يرایـسب  ةراب  رد  هکنانچ 
دیجم نآرق  رد  زین  اه  هّیرس  زا 

217 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بتک رد  هک  یلیـصفت  هب  «، 1  » لسالـسلا تاذ  ۀیرـس  ةراب  رد  هک  ..تاـیداعلا » و   » ةروس تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدـیدرگ  دراو  یتاـیآ 
«. 2  » تسا هتفای  لوزن  هدش ، دراو  ربخ  ریسفت و 

______________________________

زاب دوصقم  هب  لین  یب  هدش و  هداتسرف  رومأم و  نآ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  یصاخشا  راب  دنچ  هک  نیا  زا  سپ  هّیرس ، نیا  (- 1)
هتخاس هلسلس  کی  هتسب و  نامسیر  هب  ار  ناریسا  نیملسم  هعقاو  نیا  رد  .هتفای  همتاخ  عوقو و  مالـسلا  هیلع  یلع  تراما  هب  دنا ، هتـشگ 

.تسا هدش  هدناوخ  لسالسلا  تاذ  هلسلسلا و  تاذ  مان  هب  ور  نیا  زا  دندوب 

یکم نکیل  دـشاب  یم  دایز  یلاوقا  هتفای  لوزن  هدوب ، هتوم »  » ةورغ زا  سپ  هک  لسالـسلا ، تاذ  گـنج  رد  هروس  نیا  هک  نیا  رد  (- 2)
.دزاس یم  رتعیسو  یقیقحت  رتدایز و  یعبتت  هب  جاتحم  دیدرت و  دروم  ار  هروبزم  لاوقا  هروس ، نیا  ندوب 

218 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

سمخ مئانغ و 

سوفن و نامگ  یب  هدـش  لوادـتم  لومعم و  للم ، فیاوط و  نیب  زاـت  تخاـت و  مما و  لـئابق و  ناـیم  گـنج  هک  یماـگنه  نیتسخن  زا 
.تسا هتفای  یم  قلعت  نابلاغ  هب  یگنج  تمینغ  ناونعب  هدمآ و  یم  رد  بلاغ  موق  رایتخا  تحت  بولغم  موق  لاوما 

تسه و هدوب و  سوفن  لاوما و  رب  ءالیتسا  نامه  یئاغ  تلع  یلصا و  فده  اهگنج  نیا  زا  يرایسب  رد  رما  زا  تیاهن 
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رارق ییاهن  ضرغ  یـساسا و  روظنم  دـشاب  عامتجا  میظنت  حالـصا و  دارفا و  بیذـهت  تیبرت و  هک  ـالاو  یفدـه  اـهنآ  زا  يدودـعم  رد 
ۀبنج هدوب ، نآ  تیوقت  يارب  روظنم و  نیمه  هار  رد  هقیقحلاـب  هک  نیا  رب  هوـالع  ناـبولغم ، سوفن  لاوـما و  زا  هدافتـسا  تسا و  هتفرگ 

.تسا هتشاد  یم  زین  یعرف  یعبت و 

صخـش هژیوب  يوق  صاخـشا  عفانم  بلاغ ، رد  ظوحلم و  مومع ، عامتجا و  عفانم  رتمک  تقیقح ، رد  مئاـنغ ، هب  تبـسن  رگید  لـلم  رد 
نادنمتورث هدش و  یم  کلام  وا  ار  مئانغ  رتشیب  رتهب و  تمـسق  هتفای و  یم  ماجنا  اهراک  وا  سوه  يوه و  هب  هدش و  یم  روظنم  سیئر 

هک ْمُْکنِم  ِءا�ِینْغَْألا  َْنَیب  ًَهلوُد  َنوُکَی  ا�ل  ْیَک  ۀلمج  دـنا  هدـنکفا  یم  نایرج  شدرگ و  هب  هتـشاد و  یم  لوادـتم  دوخ  نایم  ار  نآ  ءاینغا  و 
نآرق رد  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِنیِکا�سَْملا َو  �یمـا�تَْیلا َو  �یبْرُْقلا َو  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ِّللَف َو 

�
ِه �يرُْقلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  �یلَع  ّللا 

�
ُه َءـا�فَأ  ـا�م  ۀـلمج  زا  سپ 

تراشا مالـسا  زا  لبق  مئانغ  دـساف  عضو  یگنوگچ  هب  دـش ) دـهاوخ  لقن  عضوم  نیمه  رد  و   ) هدـش رکذ  رـشحلا »  » ةروس رد  دـیجم ،
.تسا هدیدرگ  حیرصت  مالسا  رد  مئانغ  دیفم  حیحص و  عضوب  نآ  دعب  ۀلمج  رد  هکنانچ  تسا 

: تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  تسخن ، ۀلمج  لیذ  رد  دوخ  ریسفت  رد  حوتفلا ، وبا 

ار لوا  هتشاذگ و  قرف  لاد ) مضب   ) تلود و  لاد ) حتفب   ) تلود نایم  نادنمشناد  رثکا  »

219 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یلاعت قح  : » تسا هدروآ  نینچ  دنا » هتسناد  اهریغ  هیراعلاک و  لاومالا  نم  مهنیب  ساّنلا  هلوادتی  ام  ینعمب  ار  مود  رفظ و  هبلغ و  ینعمب 
رد هک  نآ  يارب  .امش  نارگناوت  نایم  دشابن  یتلود  تمینغ ، یف ء و  نیا  ات  تفگ :
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يدـمآ وکین  مشچب  ار  وا  یتساوخ و  هچ  نآ  تمـسق  زا  شیپ  هک  نآ  ای  یتفرگرب و  عبر  اجنآ  زا  سیئر  يدوب  یتمینغ  نوچ  تیلهاج 
: مهرعاش لاق  کلذ  یلع  و  يدندناوخ ، ایافص »  » ار نآ  یتفرگرب و 

«4  » لوضفلا و  « 3  » هطیشّنلا کمکح و  و  « 2  » ایافّصلا اهنم و  « 1  » عابرملا کل 

: رعش رخآ ، لاق  و 

بانج نم  ربانملا  ناسرف  ورمع و  لآ  نم  نیعباّرلا  نبا  انا 

« ..درک سمخ  اب  عبر  مالسا  رد  یلاعت  قح  ءاسؤرلا ، نبا  انا  ینعی  لاملا ، عبر  نیذخآلا  نبا  انا  يا 

دای اهنآ  زا  ناونع  هس  هب  دیجم  نآرق  رد  دیآ  یم  رامـشب  تادافتـسا  زا  دـتفا و  یم  مالـس  لها  تسدـب  مالـسا  نافلاخم  زا  هک  یلاوما 
: تسا هدش 

.لافنا - 1

.ء یف  - 2

.تمینغ - 3

درادن دوجو  يدیدرت  تسا  صوصخم  یلولدم  ینعم و  ار  مادـک  ره  هکلب  تسین  ینعم  کی  تغل  بسحب  ار  ظفل  هس  نیا  هک  نیا  رد 
دیجم نآرق  رد  ظافلا  نیا  زا  هک  نیا  رد  نکیل 

______________________________

(. مراهچ کی   ) عبر ینعی  (- 1)

.دزاس دوخ  صوصخم  یفاص و  دنیزگرب و  دوخ  يارب  موق  گرزب  هک  تسا  یلام  نآ  و  هیفص »  » عمج (- 2)

.دتفا نالتاقم  تسدب  گنج  عوقو  زا  شیپ  هک  تسا  یلام  نآ  زا  دارم  (- 3)

.دیآ دایز  تمسق  زا  سپ  هک  تسا  یلام  لوضف »  » زا دارم  (- 4)

220 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدمآ  دیدپ  فلتخم  یلاوقا  دئاقع و  دراد  فالتخا  نآرق ، رد  اهنآ ، یناعم  ای  هدش  هدارا  ینعم  کی 

ّللا َو
�

َه اوُعیِطَأ  ْمُِکْنَیب َو  َتا�ذ  اوُِحلْـصَأ  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتاَف  ِلوُسَّرلا  ِّلل َو 
�

ِه ُلا�ْفنَْألا  ُِلق  .ِلـا�ْفنَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  لاـفنالا  ةروس  زا  هیآ  نیتسخن  رد 
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رگید یلوق  هب  و  دمآ » دورف  هنیدم  هب  هک  تسا  یتروس  لوا  نیا   » سابع نبا  زا  لوقنم  یلوق  هب  هک  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َُهلوُسَر 
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رخآ هب  ات  ..اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  هلوق َو  اهلّوأ  دمآ  دورف  هنیدم  هب  هک  هیآ  تفه  رگم  تسا  یکم  هروس   » نیا « 1  » يوب بوسنم 
.تسا هدش  لامعتسا  لافنا »  » ظفل هیآ » تفه 

ِنیِکا�سَْملا َو �یما�تَْیلا َو  �یبْرُْقلا َو  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِّلل 
�

ِه َّنَأَف  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  لافنالا َو  ةروس  نامه  زا  ۀیآ 42  رد 
« تمینغ  » ظفل ٌریِدَـق  ْیَـش ٍء  ِّلُک  �یلَع  ّللا 

�
ُه ِنا�عْمَْجلا َو  یَقَْتلا  َمْوَی  ِنا�قْرُْفلا  َمْوَی  ا�نِدـْبَع  �یلَع  ا�ْنلَْزنَأ  ا�م  ّللاـِب َو 

�
ِه ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلـِیبَّسلا  ِْنبا 

.تسا هدیدرگ  لامعتسا 

______________________________

سابع و نبا  هداـتق و  لوق  یف  هّیندـم  هروسلا  هذـه  : » تسا هتفگ  هروس  نیا  ریـسفت  زاـغآ  رد  ناـیبتلا »  » باـتک رد  هفئاـطلا  خیـش  (- 1)
ْذِإ اهلوأ َو  تایآ : عبس  ّالا  هّیندم  اّهنا  سابع  نبا  نع  یکح  هنیدملاب و  مالسلا  هیلع  یبنلا  یلع  لزن  ام  لوا  یه  لاق  .نامثع و  دهاجم و 
نبا زا  لوقنم  لوق  ود  نیا  ناونعب  هک  تسا  نامه  عضوم  نیا  رد  حوتفلا  وبا  ترابع  نیع  اهدـعب » تاـیآ  عبـس  رخآ  یلإ  ..َکـِب  ُرُکْمَی 

.دشاب یمن  هدیشوپ  باتک ، ود  نیا  ناگدننک  حیحصت  رب  زج  یسک ، رب  ترابع  ود  نیا  نایم  یفانت  دش و  هدروآ  سابع 

زا ..هیندـم ) اهنا  نایبتلا ..(  مود  ترابع  نکیل  تسا  هداتفا  سابع » نبا   » ۀـملک لاق » و   » هملک زا  دـعب  نایبتلا »  » ترابع زا  رهاـظ  بسحب 
میدقت و هنیدم  یکم و  ظفل  نایم  حوتفلا  وبا  ریسفت  رد  دیاش  .دشاب و  یم  حصا  هدرک  لقن  سابع  نبا  مود  لوق  رد  حوتفلا  وبا  هچ  نآ 

.دشاب هداد  خر  ریخات 

221 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ٍْلیَخ َو ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  ا�مَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  �یلَع  ّللا 
�

ُه َءا�فَأ  ا�م  رشحلا َو  ةروس  زا  متفه  مشش و  تایآ  رد 
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ِلوُسَّرِلل َو ِّللَف َو 
�

ِه �يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  �یلَع  ّللا 
�

ُه َءا�فَأ  ا�م  ٌریِدَق  ْیَش ٍء  ِّلُک  �یلَع  ّللا 
�

ُه ُءا�شَی َو  ْنَم  �یلَع  ُهَلُسُر  ُطِّلَُـسی  ّللا 
�

َه َّنِک�ل  ٍبا�کِر َو  ا�ل 
ُْهنَع ْمُکا�هَن  ا�م  ُهوُذُـخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکا�تآ  ا�م  ْمُْکنِم َو  ِءا�ِینْغَْألا  َْنَیب  ًَهلوُد  َنوُکَی  ا�ل  ْیَک  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِنیِکا�سَْملا َو  �یمـا�تَْیلا َو  �یبْرُْقلا َو  يِذـِل 

ًانا�وْضِر َو ّللا َو 
�

ِه َنِم  اًلْـضَف  َنوُغَْتبَی  ْمِِهلا�ْومَأ  ْمِهِرا�یِد َو  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  َنیِرِجا�هُْملا  ِءا�رَقُْفِلل  ِبا�قِْعلا  ُدیِدَش  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا 
�

َه اوُقَّتا  اوُهَْتناَف َو 
ِیف َنوُدِـجَی  ـا�ل  ْمِْهَیلِإ َو  َرَجاـ�ه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َناـ�میِْإلا  ّدـلا َو 

�
َرا اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َنُوقِداـ�ّصلا َو  ُمُه  َکـِئ�لوُأ  َُهلوُـسَر  ّللا َو 

�
َه َنوُرُْـصنَی 

هب هک ، َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  ٌهَصاـ�صَخ َو  ْمِِهب  َناـ�ک  َْول  ْمِهِـسُْفنَأ َو  �یلَع  َنوُِرثُْؤی  اُوتوُأ َو  اـ�ّمِم  ًهَجاـ�ح  ْمِهِروُدُـص 
.تسا هتفر  راکب  یف ء »  » ظفل هدش  دراو  ریضنلا  ینب  ةراب  رد  هروس  نیا  مامت  نارسفم ، ۀتفگ 

هچب نامز و  هچ  رد  هدـش  جارختـسا  اهنآ  زا  یعرف  ماکحا  هب  عجار  یباتک  باب و  هقف ، رد  هک  هناـگ  هس  تاـیآ  نیا  دـید  دـیاب  نونکا 
؟ دوش یم  هدافتسم  یلولدم  هچ  هناگ  هس  ظافلا  نیا  زا  یهقف  ۀبنج  زا  هتفای و  لوزن  تبسانم 

، هباحص رثکا  زا  لوقنم  بسحب  هک ، تسا  نیا  دیآ  یم  تسدب  ریسفت  بتک  زا  نآ  رودص  لوزن و  نامزب  تبسن  لافنا  ةراب  رد  هچ  نآ 
نادهاجم قیوشت  يارب  زور  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  هدوب  نآ  شلوزن  ببـس  رثکا  ۀتفگ  هب  مه ، هتـشگ و  لزان  ردـب  ةوزغ  رد  هیآ  نیا 

گنج هک  یماگنه  رد  تسا و  هدرک  نیعم  يرجا  یکرشم ) ندرک  ریسا  نتـشک و  صوصخم و  یلحم  هب  هلمح  لیبق  زا   ) ار يراک  ره 
باتش ناناوج  هدش  زاغآ 
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موق نارس  ناوریپ و  هتفرگ و 

222 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدمآ هدیدپ  فالتخا  هدش  نانآ  هرهب  مئانغ  هدوب و  مالـسا  لها  اب  هبلغ  نوچ  دـنا و  هتخادرپن  هلمح  هب  هدرک و  فقوت  ص )  ) ربمغیپ اب 
: تسا

صوصخم ار  نآ  هدـش  هدروآ  گنچ  هب  مئانغ  هدیـسرمه و  هب  يزوریپ  گنج و  ناـشیا  هلیـسو  هب  هک  نیا  ناونعب  ناـناوج )  ) یهورگ
: دنتفگ یم  رگید  یهورگ  دنتسناد ، یم  دوخ 

رگا میشاب و  وا  نابهگن  و  ص )  ) ربمغیپ نهاریپ  رد  میتساوخ  هکلب  میدشن  دراو  نادیم  هب  میدوب  نابج  ای  ناوتان و  هک  باب  نآ  زا  هن  ام 
زا ام  دنتفگ : یم  رگید  يا  هتسد  میریگ  رب  تمسق  مئانغ  زا  دیاب  زین  ام  سپ  میدمآ  یم  رد  گنج  هب  امـش  اب  مه  ام  دوبن  هظحالم  نیا 
هب نانخس ، نیا  زا  دبای  صاصتخا  امش  هب  هک  نیا  هن  ددرگ  میسقت  همه  نایم  مئانغ  دیاب  میتفرگ ، هدهع  رب  ار  امـش  تظافح  رـس  تشپ 

تسا و رایـسب  مدرم  ّللا 
�

ه لوسر  ای  تفگ : ذاعم  دعـس  دـنداتفا  وگتفگ  نیا  رد  مدرم  درک  فقوت  راک  نآ  رد  لوسر   » حوتفلا وبا  ۀـتفگ 
.دـنوش یکـشتم  دـنامن و  يزیچ  موق  رگد  نآ  يارب  یهد  ناـنیا  هب  ار  ناـنیا  يا  هداد  هدـعو  هچ  نآ  رگا  تسا  مدرم  زا  رتمک  تمینغ 

«. درک تمسق  ّتیوس  هب  تمینغ  ناشیا  نایم  زا  ص )  ) لوسر .داتسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ 

میدرک یئوخدـب  نآ و  رد  میدرک  فالخ  نوچ  دـمآ  رد  لـها  رد  هیآ  : » تسا هتفگ  هدـش  لاؤس  لاـفنا  ۀـیآ  زا  تماـص  نب  هداـبع  زا 
، نیبلا تاذ  حالـص  لوسر و  يادـخ و  تعاط  دوب و  يوقت  نیا  رد  دـنکفا و  لوسر  اب  نآ  تمـسق  دیدنـسپ و  هن  ام  زا  یلاـعت  يادـخ 

تمسق هیوسلاب  ام  نایم  لوسر 
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«. درک

دوب هتـشک  ار  ریمع  مردارب  هک  ار  هیما  نب  صاع  نب  دیعـس  هک  یماگنه  هدـش  لزان  نم  ةراب  رد  هیآ  تسا : هتفگ  « 1  » صاقو یبا  دعس 
هیامنارگ وکین  یغیت  فورعم و  حوتفلا ) وبا  ریـسفت   ) فیثکلا وذ  ای  نایبتلا )  ) هفیثکلا وذ  مان  هب  هک  ار  وا  غیت  متـشکب و  ردـب  گنج  رد 

مدرک تساوخرد  شیوخ  يارب  ار  نآ  مئانغ  تمسق  زا  شیپ  ص )  ) ربمغیپ زا  متفرگرب و  دوب 

______________________________

« صاقو یبا  نبا  وه  کلام و  نب  دعس   » تسا هدروآ  نینچ  نایبتلا  باتک  رد  (- 1)

223 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.هن مئانغ  رس  رب  ورب  تسا  ار  ناناملسم  تسین  ارت  تسین و  ارم  غیت  نیا   » دومرف ص )  ) ربمغیپ

.نم هک  دشاب  هدربن  جنر  نیا  هک  دـتفا  یـسک  هب  غیت  نیا  دـشاب  متفگ : .دیـسر  نمب  میظع  یجنر  مداهن و  مئانغ  رـس  رب  مدـمایب و  نمب 
نیا ریظن  هعیبر  نب  کلام  دیـشخب » نمب  داتفا  ص )  ) لوسر اب  غیت  نآ  درک و  مئاـنغ  تمـسق  لوسر  داتـسرف و  هیآ  نیا  یلاـعت  يادـخ 

.تسا هدرک  لقن  دوخ  ةراب  رد  نابزرم »  » مان هب  اهبنارگ  یغیت  يارب  ار  هصق 

.دنا هدرک  فالتخا  نارسفم  تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  لافنا  ظفل  زا  دارم  هک  نیا  هب  عجار 

، دـشاب یم  نایبتلا »  » تارابع ۀـمجرت  وا  ریـسفت  رگید  عضاوم  زا  يرایـسب  دـننام  رهاظب  هک  ار ، حوتفلا  وبا  تراـبع  نیع  عضوم  نیا  رد 
: میروآ یم  تسا  یسراپ  نوچ 

ار يادخ  تفگ : یلاعت  يادخ  تسا ؟ ارک  نیا  دنتفگ : هباحص  تفرگرب ، ردب  زور  لوسر  هک  تسا  مئانغ  زا  دارم ، دنتفگ : یـضعب  ».. 
.دیز نبا  هداتق و  كاحض و  دهاجم و  همرکع و  تسا و  سابع  ّللا 

�
ه دبع  لوق  نیا  تسا و  ار  ربمغیپ  و 

لافنا نآ  تفگ : « 1  » یح نب  حلاص  نب  یلع  »
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نیا هک  يدندیسرپ  هگ  نآ  يدندروآ  یتمینغ  يدندمآ و  يداتسرف  ییاج  هب  ار  یتعامج  يا  ار ، یتّیرـس  ص )  ) لوسر هک  تسایارس 
.تسا ار  ربمغیپ  تسا و  ار  يادخ  هک  داتسرف  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  تسا ؟ ارک 

: لاتق یب  يداتفا  ناناملسم  تسدب  ناکرشم  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  تفگ : ءاطع  »

.دشاب ار  ص )  ) ربمغیپ صاخ  نآ  تفگ : نیا ، دننام  یبسا و  و  هیراج )  ) يراتسرپ هدنب و  زا 

.دننام یحمر و  یعرد و  زا  دتفا  ورف  مئانغ  زا  هک  دوب  نآ  لافنا  هک  تسنآ  سابع  ّللا 
�

ه دبع  زا  رگید  یتیاور  »

.یتساوخ وا  هک  يداد  نآ  هب  يدوب  ار  لوسر  دشاب  ار  لوتقم  درم  هک  بسا  هماج و  حالس و  بلس و  نآ  هک  تسنآ  رگید  یتیاور  «و 

______________________________

.هدش هدروآ  یح  ياج  هب  ییحی »  » نایبتلا رد  (- 1)

224 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یلاعت يادخ  ندوب ؟ دهاوخ  ارک  دـنریگ  یم  زاب  ام  زا  هک  لام  سمخ  نیا  دـنتفگ : رجاهم  هک  نآ  يارب  تسا  سمخ  تفگ : دـهاجم 
.تسا ار  ص )  ) ربمغیپ ار و  يادخ  تفگ :

ار نآ  هـک  بارخ  ینیمز  ره  تـسا : زیچ  دـنچ  لاـفنا  هـک  « 1  » تسنآ مالـسلا  اـمهیلع  قداـص  رقاـب و  زا  دـندرک  تیاور  هچ  نآ  اـما  »
اه و هشیب  اهدور و  اههوک و  رـس  دنراپـسب و  شلها  لاتق ، یب  هک  ینیمز  ره  هلمج و  هب  دنریمب  دشاب  رگا  ای  یلها ، دـشابن و  یقحتـسم 

بصغ هجو  رب  هن  ناشیا  تسد  رد  هک  ناهاشداپ ، ياهعاطقا  و  دنشابن ، بابرا  ار  نآ  و  دنشاب ، هدرکن  عرز  نآ  رب  هک  تاوم ، ياهنیمز 
يا هماـج  یتـمیق و  یبـسا  وـکین و  یکزینک  نآ ، تمـسق  زا  شیپ  مئاـنغ  ۀـلمج  زا  دـشابن و  یثراو  ار  وا  هـک  یـسک  ثاریم  و  دـشاب ،

ار نآ  هچ  نآ  زا  هیامنارگ 
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ار ماما  ۀـلمج  اجنآ  زا  دـنرآ  هک  تمینغ  ره  ماما  يروتـسد  یب  دـننک  لاتق  یموق  نوچ  عاتم و  سنج  ره  زا  تمینغ  رد  دـشابن  يریظن 
.دشاب

، دـشاب رهاظ  نوچ  وا  نامرف  هب  ناناملـسم  راک  رد  دـشاب  رظان  هک  ار  وا  ماقم  مئاـق  وا  سپ  زا  دـشاب و  ار  لوسر  هک  تسنآ  هلمج  نیا  »
رجاتم و زا  دـشابن  هراچ  نآ  زا  ار  ناشیا  هچ  نآ  زا  دـننک  فرـصت  نآ  رد  هک  تسا  یـصخرم  ار  وا  ۀعیـش  ماـما ، تبیغ  لاـح  رد  اـّماف 

« ..نکاسم حکانم و 

نیا خـسن  ای  ءاقب  ظاحل  زا  .تسا  هدـش  هتفگ  نآ  عضوم  لوزن و  نأش  ینعم و  ظاـحل  زا  لاـفنا  ةراـب  رد  ماـقم  نیا  رد  هچ  نآ  دوب  نیا 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  نایبتلا ، باتک  رد  یسوط ، خیش  هدمآ  دیدپ  فالتخا  زین  مکح 

.دـنا هتـسناد  خوسنم  ..ٍء  ْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  ۀـیآ َو  هب  ار  نآ  یموق  تسا  فالتخا  هن  اـی  هدـش  خـسن  لاـفنا  مکح  هک  نیا  رد 
يّدس همرکع و  دهاجم و 

______________________________

ءاهقفلا اهیمـست  اهلهأ و  اهنع  یلجنا  اذا  لاتق  ریغب  برحلا  راد  نم  ذخا  ام  ّلک  لافنالا  ّنا  ّللا 
�

ه دبع  یبا  رفعج و  یبا  نع  يور  و  (- » 1)
( نایبتلا « ) ..و هل  ثراو  نم ال  ثاریم  ائیف و 

225 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتـسنادن خوسنم  ار  نآ  دـیز ، نبا  تسا  ناشیا  زا  هک  رگید  یموق  .تسا  هدرک  رایتخا  ار  نآ  مه  یئاّبج  هتفگ و  ار  نیا  یبعـش  رماع  و 
رب یلیلد  ماقم ، نیا  رد  دـیاب و  یلیلد  ار  خـسن  هک  نیا  رب  هوالع  هچ  تسا  نیمه  مه  حیحـص  هدرک و  راـیتخا  ار  هتفگ  نیا  يربط  .دـنا 

مود ات  دشاب  یمن  هیآ  ود  نیا  نایم  زین  یتافانم  تسین  دوجوم  خسن  نیا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


دیعس میدرک : رکذ  فالخ »  » باتک رد  هن ؟ ای  دشاب  لافنا  ار  یسک  لوسر  زا  سپ  ایآ  هک  نیا  رد  لاح  رهب  .دوش  هداد  رارق  لوا  خسان 
لاح رد  لافنا  هدرک ، رایتخا  ار  نآ  زین  يربط  هک  ءاهقف ، زا  یهورگ  ام و  ةدیقع  هب  .تسین و  دنا  هتفگ  بیعـش  نب  ورمع  بیـسم و  نب 

«. دنشاب یم  وا  نیزگیاج  هک  تسا  همئا  يارب  وا  زا  سپ  وا و  يارب  ص )  ) ربمغیپ تایح 

ریـضنلا ینب  ةوزغ  زا  دعب  نآ  مکح  هک  دوش  هتـسناد  دیاب  مه  نآ ، یهقف  لولدـم  یلوزن و  تابـسانم  نامز و  ظاحل  زا  یف ء »  » ةراب رد 
یتفاسم عطق  دیسرن و  مالسا  لها  هب  یجنر  چیه  هوزغ  نآ  رد  هک  نیا  تبـسانم  هب  هتفای و  رودص  هدوب  ترجه  زا  مراهچ  لاس  رد  هک 

اجنآ هباحص  زا  دنچ  ینت  اب  تسشن و  يرتش  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  لوسر  هک  دوبن  نآ  زا  شیب  و   » دشن عقاو  لاتق  دندرکن و 
یف ء ناونعب  ریضنلا  ینب  لاوما  دننک » اهر  اه  هناخ  دنورب و  هک  نآ  رب  رارق  هحلاصم و  قیرط  رب  داشگب  وا  تسد  رب  یلاعت  يادخ  تفر 

نآ زا  دـندوب ، ینغتـسم  نوچ  راصنا ، هب  تشاد و  صوصخم  نارجاهم  هب  ار  اهنآ  ربمغیپ  تفای و  صاـصتخا  ص )  ) ربمغیپ صخـش  هب 
: ناشیا زا  نت  ودب  رگم  دادن  يزیچ  لاوما 

و « 1  » هشرخ نب  كامس  هناجد و  وبا   ) سک راهچ  ای  هتفگ ) یسوط  خیش  هکنانچ   ) فینح نب  لیهس  و  هشرخ ) نب  كامـس   ) هناجد وبا 
مه نانآ  هب  دـندوب  ریقف  دـنمزاین و  نوچ  صاخـشا  نیا  و  تسا ) حوتفلا  وبا  ریـسفت  رد  هکنانچ  همـصلا ، نب  دـیرد  فینح و  نب  لیهس 

هتفگ حوتفلا  وبا  .دش  هداد  یتمسق 
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ریضنلا ینب  لام  هک  درک  تیاور  باّطخ  رمع  : » تسا

______________________________

ریسفت ترابع  رد  سپ  دشاب  یم  هشبح ) نزو  رب   ) هشرخ نب  باتک ) نزو  رب   ) كامس میج ) فیفخت  لاد و  مضب   ) هناجد وبا  مان  (- 1)
.دوش هعجارم  .تسا  هدیسرمه  هب  یطلغ  حوتفلا  وبا 

226 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دوب هدش  لصاح  ص )  ) لوسر ترـضح  یعـس  هب  دوبن و  یعـس  نآ  رد  ار  سک  چیه  هک  نآ  يارب  صاخ  داد  لوسر  هب  یلاعت  يادخ 
«. داهج يارب  درک  فرص  عارک  حالس و  هجو  رد  یقاب  تنس و  هب  يدرک  هقفن  لام  نآ  زا  لوسر 

رب ابیرقت  دوخ  ریـسفت  رد  ار  اهنآ  حوتفلا  وبا  هک  هدرک  لقن  دـنچ  یلاوقا  نایبت ، باتک  رد  یـسوط ، خیـش  یئیف  یهقف  لولدـم  هب  عجار 
: ددرگ یم  لقن  ترابع  نیعب  حوتفلا  وبا  ریسفت  زا  هدش  هتفگ  هچ  نآ  صخلم  اجنیا  رد  تسا  هدروآ  همجرت  هجو 

رد یف ء »  » قیداصم ةراب  رد  وا  هک  هدرک  لقن  سابع  ّللا 
�

ه دـبع  زا  �يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  �یلَع  ّللا 
�

ُه َءا�فَأ  ا�م  ۀـیآ  لیذ  رد  هک  نیا  زا  دـعب 
هیبرغ و ياههد  ربیخ و  هنیدم و  زا  تسا  لیم  هس  رب  نآ  كدف و  تسا و  هنیدم  هب  نآ  ریضنلا و  ونب  هظیرق و  ونب  : » تسا هتفگ  هیآ  نیا 

: تسا هدروآ  ار  تمسق  نیا  هک  نیا  زا  دعب  و  ..هصاخ » داد  لوسر  هب  هلمج  نیا  یلاعت  يادخ  عبنی 

نود تسا  تبارق  قاقحتـسا ، تهج  دنتفگ : یـضعب  دـندرک  فالتخا  ار  سمخ  لام  مشاه ) ینب   ) ناشیا قاقحتـسا  هجو  رد  ءاهقف  «و 
تهج دـنتفگ : رگید  یـضعب  و  اـم ، بهذـم  تسا و  یعفاـش  بهذـم  نیا  و  دنـشاب ، یکی  باـب  نـیا  رد  شیورد  رگناوـت و  تجاـح :

نداد و دیاب  ناشیا  ناجاتحم  هب  تسا  تجاح  قاقحتسا ،
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: تسا هتفگ  نینچ  تسا » هفینح  نبا  بهذم  نیا 

هگ نآ  تسا ، ص )  ) ربمغیپ لوق  نیا  تسا و  یکی  همه  جارخ  لام  هیزج و  لام  یف ء و  لام  دنتفگ : یـضعب  دندرک : فالخ  هگ  نآ  »
ار هلتاقم  نآ  سامخا  عبرا  دنناتـسب  غیت  هب  هک  دوب  نآ  تمینغ  دشابن و  يرهب  دشاب و  تمینغ  يرهب  دشاب : برـض  درب و  لام  دـنتفگ :

لام تسا ، تیآ  رد  هک  یئیف ، دنتفگ : رگید  یضعب  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  هلوق َو  یف  ار  سمخ  ناقحتـسم  نآ  سمخ  دشاب و 
لام تسار و  فنـص  تشه  تاقدـص  لام  هک  نآ  يارب  تاقدـص  لام  زا  تسا  رتخارف  یئیف  لام  دـنتفگ : رگید  یـضعب  تسا  تمینغ 

.ناناملسم هلمج  حلاصم  رب  دشاب  فورصم  یئیف 

227 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ود رب  یئیف  لام  رمع  رکب و  وبا  هک  تفگ : هداتق  بلّطملا  ینب  مشاـه و  ینب  زا  ار  وا  ناـشیوخ  دوب و  ار  لوسر  یئیف  لاـم  تفگ : رمع  »
زا دـنهد  وا  تبارق  هب  وا  سپ  زا  ار  وا  مسق  .ار  وا  تبارق  یمـسق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ار  لوسر  یمـسق  دـنا : هداهن  تمـسق 

: دنتفگ رگید  یضعب  .دنهد و  نامیتی  شیورد و  هب  هقدص  لیبس  رب  رگید  یمسق  شیورد و  رگناوت و 

نآ سمخ  لافنالا ، ةروس  رد  تفگ  تمینغ  هیآ  رد  یلاعت  يادخ  هچ  نآ  اب  دش  خوسنم  هگ  نآ  دوب  ار  نانیا  مالسا  ءادتبا  رد  تمینغ 
.ار هلتاقم  سامخا  هعبرا  ارهورگ و 

زا رهق  هب  برح  يارـس  زا  دنناتـسب  غیت  هب  هک  دشاب  نآ  تمینغ  لام  هچ  دشاب  تمینغ  لام  ءزج  یف ء  لام  هک  تسا  نآ  ام  بهذـم  «و 
ندرک لقن  دنناوتن  مالسا  يارس  اب  هچ  نآ  ندرک و  دنناوتب  لقن  هچ  نآ 
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زا ای  لاتق  یب  دنناتـسب  نارفاک  زا  هک  دشاب  نآ  یف ء  دنک و  فرـص  ناناملـسم  حلاصم  رد  ار  نآ  ماما  « 1  » دوب ار  ناناملـسم  هلمج  نآ 
ِّللَف َو

�
ِه هلوق  نم  هیآ  نیا  رد  هدرک  ناشیا  رکذ  یلاعت  يادخ  هک  ار  نانآ  هصاخ و  دـشاب  ار  ص )  ) لوسر نآ  دـننک ، اهر  شلها  هک  هید 

.ِلِیبَّسلا ِْنبا  ِنیِکا�سَْملا َو  �یما�تَْیلا َو  �یبْرُْقلا َو  يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو 

: تسا برض  هس  رب  دشاب  فرصت  نآ  رد  ار  تالو  همئا و  هک  یلاوما  هک  تسا  نآ  رمالا  هلمج  «و 

تسا هاکز )  ) هقدص لام  نآ  ریهطت و  لیبس  رب  دنناتسب  ناناملسم  زا )  ) هک تسنآ  یکی  »

______________________________

نآ مالسا  يارس  اب  هچ  نآ  ندرک و  دناوتب  لتقب  هچ  نآ  زا  رهق  هب  برح  يارب  زا   » تسا نینچ  ریسفت  ةدش  پاچ  ۀخـسن  ترابع  (- 1)
هراپ دننام  ترابع  نیا  هچ  دـش  هدروآ  نتم  رد  هک  تسنانچ  نآ  حیحـصت  تسا  صقان  طلغ و  ترابع  نیا  و  دوب » ار  ناناملـسم  هلمج 
لام نا  هیلا  بهذن  يذلا  و   » تسنیا عضوم  نیا  رد  نایبت  تارابع  تسا و  نایبت  باتک  ترابع  ۀـمجرت  باتک  نآ  تارابع  رگید  زا  یی 
یلإ هلقن  نکمی  ام ال  و  مالسالا ، راد  یلإ  هلقن  نکمی  امم  هونع  فیسلاب  برحلا  راد  نم  ذخا  ام  لک  همینغلاف  .همینغلا  لام  ریغ  یفلا ء 

نم ذخا  ام  لک  یفلا ء  .نیملـسملا و  حلاصمل  لاملا  تیب  یلإ  هعافترا  فرـصی  مامالا و  هیف  رظنی  نیملـسملا  عیمجل  وهف  مالـسالا  راد 
« ..هیآلا هذه  یف  نیروکذملل  مهعضی  هصاخ  یبنلا  کلذ  ناک  .اهلهأ و  ءالجنا  وا  لاتق  ریغب  رافکلا 

228 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.هیآلا ِءا�رَقُْفِلل  ُتا�قَدَّصلا  اَمَّنِإ  هلوق  یف  دنیادیپ  نآ  ناقحتسم  تسا و  رهاظ  تاقدص  ۀیآ  رد  نآ  مکح  و 

مئانغ مود  »
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ُْمتِْمنَغ ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  هلوق َو  یف  دـنرهاظ  ناقحتـسم ، ار  نآ  هبلغ و  رهق و  لیبس  رب  دنناتـسب  غیت  هب  نارفاک  زا  هک  دـشاب  یلام  ره  زا  تسا 
دننک تمـسق  ع )  ) ماما ای  ص )  ) لوسر سامخا  هعبرا  دنناسرب  وا  ناقحتـسم  هب  دننک و  نوریب  سمخ  نوچ  ُهَسُمُخ  ِّلل 

�
ِه َّنَأَف  ْیَـش ٍء  ْنِم 

فالخ نیا  رد  اهقف  ۀلمج  .دوب  لخاد  بساکم  تاراجت و  حابرا  ام  کیدزن  هب  .دحاو و  مهس  لجارلل  نامهس و  سرافلل  هلتاقم : نایم 
.دندرک

دشاب ص )  ) ار لوسر  نآ  یتخات و  لاتق و  یب  اوفـص  اوفع  دیآ  ناناملـسم  هب  نارفاک  زا  هک  دشاب  یلام  نآ  تسا و  یف ء  لام  موس  «و 
سابع و ّللا 

�
ه دـبع  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لوق  نیا  هّمئا و  زا  دـشاب  ار  وا  ماقم  مئاق  وا  زا  سپ  وا و  تایح  رد  هصاخ 

.تسین یفلاخم  ار  ناشیا 

.ء یف  لام  نود  مئانغ  لام  زا  ینعی  هلتاقم  نایم  دننک  تمسق  تسا  تالوقنم  هچ  نآ  عارک و  حالس و  دوقن و  ضورع و  عاتم و  اّما  »

رب دنک  فقو  دریگ و  زاب  ناشیا  ياهنیمز  هک  دشاب  ار  ماما  تفگ : کلام  دـندرک : فالخ  رد و  دـشابن  لوقنم  هچ  نآ  اهنیمز و  اّما  «و 
دریگ زاب  اهنیمز  هک  تسین  ار  ماما  تفگ  یعفاش  .دنکن و  اهر  نآ  هلتاقم  هب  ناشیا  حـلاصم  اب  دـشاب  فورـصم  نآ  لخد  ات  ناناملـسم 
هفینح وبا  .دنک و  ناناملسم  ياضر  هب  دنک  هچ  نآ  ای  دنک  تمـسق  ینعی  تسا  لاوما  رئاس  مکح  نآ  مکح  دنک و  ناشیا  زا  فقو  هک 

.لاوما رگید  نوچ  دنک  تمسق  دهاوخ  دنک و  فقو  دریگ و  زاب  دهاوخ  تسا  ّریخم  تفگ :

ام کیدزن  هب  یف ء  تمسق  اّما  »
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رد تفگ  یعفاش  .تسه و  تمینغ  تیآ  رد  هکنانچ  تسه و  تیآ  رد  هکنانچ  تمـسق  شـش  رب  تسقطان ، نآ  رب  نآرق  هک  تسنانچ 
دهع

229 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیلع ّللا 
�

ه یّلص  لوسر  دشاب ، مهس  تسیب  هک  نآ ، زا  سامخا  هعبرا  يدوب : تمسق  جنپ  تسیب و  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  لوسر 
.يدیشخبب یقاب  سمخ  یتساوخ و  وا  هک  يدرک  نانچ  صاخ ، يدوب  ار  مّلس  هلآ و  و 

: دندرک فالخ  نآ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  لوسر  زا  دعب  اّما  »

: تسلوق ود  وا  رد  ار  یعفاش  هّمئا و  زا  دشاب  ار  وا  ماقم  مئاق  هک  تسنآ  ام  بهذم  »

هب ءادتبا  اهلپ ، اهطابر و  يانب  اهزیراک و  ترامع  روغث و  دس  زا  دننک  فرص  روغث  حلاصم  داهج و  تالآ  نادهاجم و  اب  هک  نآ  یکی 
.دنک رتمهم 

مّلـس هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  لوسر  تافو  زا  سپ  ناناملـسم  حلاصم  اب  دننک  فرـص  یعفاش  کیدزن  هب  یف ء  مئانغ و  سمخ  اما  «و 
رقف يارب  زا  دهد  ناشیا  هب  يزیچ  ماما  هک  الا  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  لوسر  گرم  هب  دوشن  طقاس  یبرقلا  يذ  مهـس  ادحاو  الوق 

« ..دهدن يزیچ  ار  نارگناوت  تنکسم و  و 

: تسا هتفگ  ندش  تمینغ  یف ء و  ظاحل  زا  نیمز  ماسقا  رد  حوتفلا  وبا  مه  و 

: تسا مسق  راهچ  رب  اهنیمز  هک  نادب  «و 

ات دـننک  اـهر  ناـشیا  تسد  رد  دـشاب  ار  ناـشیا  نیمز  نآ  .لاـتق  یب  دوخ  تبغر  عوـط و  هب  دـنرآ  مالـسا  وا  لـها  هک  تسنآ  ینیمز  »
فـصن ای  دـشاب  رـشع  تالغ ، زا  ار  ناشیا  دـیآ  لصاح  هچ  نآ  رد  ناشیا  رب  هبهو ، ءارـش  عیبب و  دـننک  یم  فرـصت  دـنهاوخ  هکنانچ 

.رشعلا

«و
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هک ینادنچ  هب  دهاوخ  وا  هک  هعطاقم  هب  دهد  سک  نآ  هب  ماما  دشاب  ار  ناناملسم  ۀلمج  دنناتسب  ریـشمش  هب  هک  دشاب  نآ  رگید  ینیمز 
«. 1  » ناناملسم حلاصم  اب  دنک  فرص  اجنآ  زا  دوش  لصاح  هچ  نآ  دنداد و  حالص 

______________________________

لومعم ار  نآ  هک  یـسک  نیتسخن  دـیاش  دوش و  یم  هدـناوخ  جارخ »  » مان هب  ناـهیقف  حالطـصا  رد  هعطاـقم  نیا  زا  لـصح  اـم  و  (- 1)
لـصا  » تسا هدروآ  ار  دافم  نیا  هیبنت »  » ناونع تحت  دوخ  هقفلا » لوصا   » باـتک رد  يرـضخ  دـمحم  موحرم  .تسا  هدوب  رمع  هتـشاد 

قارع هتفاـی و  ءـالیتسا  قارع  رب  مالـسا  لـها  هک  هدوب  یماـگنه  نآ  هدرک و  عـضو  ّللا ،
�

ه یـضر  باـطخ ، نب  رمع  مالـسا  رد  ار  جارخ 
ددرگ میـسقت  مالـسا  لها  نادهاجم و  نایم  دیاب  اهنیمز  مئانغ  نوناق  بسحب  دـنتفگ  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  هدـمآ  رد  ناشیا  فرـصتب 

رد قارع  ياهنیمز  دـیاب  تفگ  دادـن و  اضر  دوب  یگرزب  ناـیز  بجوم  هک  راـک  نباـب  رمع  دوش ) جراـخ  نآ  سمخ  هک  نیا  زا  سپ  )
رمع هک  دنام  نادب  راک  نیا  سپ  دش  هدـناوخ  جارخ »  » مان هب  ترجا  نیا  ددرگ و  تفایرد  ناشیا  زا  هراجا  دـنامب و  شنابحاص  تسد 

هداد و هراـجا  هب  هشیمه  يارب  دـنا  هتـشاد  تسد  رد  هک  یناـسک  هب  ار  اـهنآ  هدرک و  فقو  نیملـسم  مومع  حـلاصم  رب  ار  یـضارا  نآ 
رب جارخ  زا  هچ  نآ  دوش و  تسدـب  تسد  ناشیا  نایم  رد  ثراوت  هب  اهنآ  زا  عافتنا  دـنامب و  ناـشیا  دوخ  تسد  رد  هک  تسا  هتـشاذگ 

«. ..دنزادرپب هتشگ  ررقم  ردقم و  ناشیا 

230 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هحلاصم ناشیا  هب  ماما  هّمذ  لها  زا  دشاب  هیزج  لها  نیمز  نآ  تسا و  حلص  نیمز  موس  برض  «و 
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مکح دتفیب و  ناشیا  زا  هیزج  حلص و  دنرآ  مالسا  نوچ  تحلصم  بسحب  نآ  شیب  امک  ثلث و  عبر و  زا  دناد  حالص  هچ  نآ  هب  دنک 
ياهرـس رب  دهاوخ  دهن  ناشیا  رب  ماما  هک  دشاب  هیزج  زا  نیا  دنـشاب و  هدروآ  مالـسا  عوط  هب  هک  دـشاب  نانآ  نیمز  مکح  ناشیا  نیمز 

.ناشیا نیمز  رب  دهاوخ  ناشیا و 

ار لوسر  ریـضّنلا  ونب  نیمز  هکنانچ  دشاب  ار  ماما  صاخ ، نآ  دـنورب  اجنآ  زا  دـنراذگ و  زاب  شلها  هک  تسا  ینیمز  مراهچ  برـض  «و 
یجارخ و زا  دنک  نآ  ءایحا  دهدب  یسک  هب  ای  دنک  نآ  ءایحا  هک  دوب  ار  ماما  دشابن  یکلام  ار  نآ  هک  تاوم  ياهنیمز  نینچ  مه  دوب و 

«. يرارق

هب یف ء  یهقف  لولدـم  ةراب  رد  هچ  نآ  زا  هک  دوش  هتـسناد  دـیاب  نآ  مکح  رودـص  نامز  یهقف و  لولدـم  ظاـحل  زا  تمینغ  باـب  رد 
« نایبّتلا  » باتک زا  ار  یسوط  خیش  ۀتفگ  زا  یتمسق  حیضوت ، دیزم  يارب  نونکا  دیدرگ و  نشور  نآ  یهقف  لولدم  دش  هدروآ  لیـصفت 

: تسا هدرک  هداتفا  نینچ  ..ُْمتِْمنَغ  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  ۀیآ َو  لیذ  رد  یسوط  خیش  مینک  یم  لقن  همجرت و  وا 

نیا دوش و  هتفرگ  ناشیا  زا  لاتق  هب  هک  برح  لها  لاوما  زا  تسا  ترابع  تمینغ  »

231 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نب ءاطع  هک  تسا  یفیرعت  ریبعت و  نیا  دوش  هتفرگ  لاتق  یب  هک  تسا  یلاوما  یف ء  تسا و  هدومرف  هبه  نیملـسم  مومعب  ادخ  ار  لاوما 
.هدیدرگ تیاور  ینعم  ود  نیمه  زین  ام  رابخا  رد  تسا و  هتفر  نآ  هب  یعفاش  و  « 1  » هتفگ ار  نآ  يروث  نایفس  بئاس و 

هیآ نیا  دنا : هتفگ  تسا و  ینعم  کی  ار  یف ء  تمینغ و  دنا : هتفگ  رگید  یموق  »
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هدش هداد  نالتاقم  هب  سمخ  راهچ  هیآ  نیا  بسحب  هچ  تسه  رشحلا »  » ةروس هک  ار  ..ِِهلوُسَر * �یلَع  ّللا 
�

ُه َءا�فَأ  ا�م  ۀیآ  تسا  هدرک  خسن 
.تسین یهجو  تجاح و  ار  خسن  هب  مازتلا  دشاب  ینعم  ود  ار  یف ء  تمینغ و  هک  لوا  لوقب  انب  نکیل  تسا 

ۀنؤم رد  دهاوخب  دنکب : دناوت  یم  نآ  رد  دهاوخب  هک  یفرـصت  هنوگ  ره  تسا  صوصخم  ماما  هب  یف ء  لام  ام ، باحـصا  ةدیقع  هب  «و 
رد ار  مدرم  رئاس  و  دشخب ، یم  لوسر  تیب  لها  زا  لیبس  نبا  نیکاسم و  نامیتی و  ناشیوخ و  هب  دهاوخب  دنک و  یم  فرصم  یصخش 

.تسین تباث  یقح  نآ 

دشاب یم  یبرقلا  وذ  يارب  یمهس  لوسر و  ادخ و  شخب  ود  ددرگ : یم  میـسقت  شخب  شـش  هب  ام  ةدیقع  هب  سپ  مئانغ  سمخ  اما  «و 
، مشاـه ینب  زا  شتیب ، لـها  شیوـخ و  جراـخم  رد  ار  نآ  هک  دوـش  یم  هداد  ماـما  هب  ص )  ) ربـمغیپ ناـمز  زا  سپ  مهـس  هس  نیا  هـک 

دشاب یم  تلاسر  نادناخ  زا  لیبس  نبا  يارب  یمهس  نیکاسم و  يارب  یمهس  یماتی و  يارب  یمهس  نآ  رگید  مهس  هس  دنک و  فرصم 
« ..تسین یبیصن  هناگ  هس  ماهس  نیا  زا  ار  مدرم  رگید  زا  سک  چیه  و 

یبرغم یلع  نب  نیسح  .تسا و  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ترضح  شدنزرف  و  ع )  ) نیسح نب  یلع  زا  دوخ  دانسا  هب  يربط  ار  لوق  نیا  و 
دشاب یم  ام  باحصا  زا  هک  ینوباص  زا 

______________________________

مدیسرپ وا  زا  نم  هجو  نیا  زا  درک  قرف  ءاطع  تفگ : حلاص  نب  نسح   » تسا هدروآ  مه  ار  هلمج  نیا  عضوم  نیا  رد  حوتفلا  وبا  (- 1)
« ناشیا ياهنیمز  یف ء  دشاب و  لوقنم  لام  تمینغ  تفگ : تمینغ ؟ یف ء و  نایم  تسیچ  قرف  هک 

(، یباهش  ) هقف راودا 
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232 ص : ج 1 ،

دای دارفنا  روطب  ناشیا  مان  نوچ  نکیل  ددرگ  یم  لـماش  ارهورگ  هس  نیا  دراد و  تیمومع  یبرقلا » يذ   » ظـفل هچ  رگ  هک  هدرک  لـقن 
« ..تسا بهذم  زا  رهاظ  هتفگ  نیا  .دشاب  یمن  لخاد  مومع  نآ  رد  هدیدرگ  نیعم  لالقتسا  هجو  رب  ناشیا  ماهس  هدش و 

زا سپ  دشاب ، یم  لفکتم  ار  سمخ  مکح  نایب  هک  ُْمتِْمنَغ  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  ۀیآ َو  دوش  یم  هدافتـسا  هریـس  ریـسفت و  بتک  زا  هک  يروط  هب 
نیا هداـتفا  روکذـم  ِنـا�عْمَْجلا » یَقَْتلا  َمْوَی  ِنـا�قْرُْفلا ، َمْوَی  ۀـملک  نآ  رخآ  رد  هک  زین  هیآ  دوخ  زا  تسا و  هدـیدرگ  لزاـن  ردـب »  » گـنج

: تسا هتفگ  هفئاطلا  خیش  .دشاب  یم  ردب  زور  موی ، نآ  زا  روظنم  هچ  ددرگ  یم  تباث  بلطم 

نینمؤملا و ّللا 
�

ه رـصنب  مهددـع  هرثک  عم  نیکرـشملا  نم  مهددـع  هّلق  عم  ّقحلا  لها  ّزیمت  ّهنأل  ناقرفلا  موی  ردـب ) موی  ینعی   ) یّمـس «و 
« مالسلا هیلع  ّللا 

�
ه دبع  یبا  نع  يورملا  وه  و  هرجهلا ، نم  نینثا  هنس  رـشع  عساّتلا  لیق : ناضمر و  رهـش  نم  رـشع  عباسلا  موی  ناک  لیق :

هدوب هدـش  یلمع  هیآ  لوزن  زا  شیپ  سمخ  ۀـلأسم  دـشاب  یم  دافتـسم  رابخا  ریـسفت و  هریـس و  بتک  نامه  زا  هکناـنچ  لاـح  نیع  رد 
.تسا

لوزن ببس  دنتفگ  نارـسفم   » تسا هدروآ  نینچ  ..ِهِیف  ٍلا�ِتق  ِما�رَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  هرقبلا  ةروس  زا  ۀـیآ 214  لیذ  رد  حوتفلا  وبا 
- يداـمج هاـم  رد  دوب  لوسر  ۀـمع  رـسپ  وا  داتـسرفب و  ار  شحج  نب  نمحرلا  دـبع  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  لوسر  هک  دوـب  ناـمه  هیآ 

همان ..داتـسرفب و  وا  اب  ار  رجاهم  درم  تشه  دوب و  هتـشذگ  ترجه  زا  هام  هدـفه  تقو  نیا  رد  هام و  ودـب  ردـب  لاـتق  زا  شیپ  هرخـآلا 
دبع ناشیا  ریما  يارب  هتشون 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


رس هگ  نآ  يورن  هنیدم  زا  لزنم  ود  ات  نکم  زاب  رس  ار  همان  نیا  يادخ و  مان  رب  ورب  ّللا »
�

ه مسا  یلع  رس  : » تفگ ار  وا  شحج و  نب  ّللا 
�

ه
هک دهاوخن  یسک  وت  باحـصا  زا  رگا  ربب و  شیپ  زا  نک و  راک  نادب  دشاب  همان  رد  هک  نآ  ناوخ و  دوخ  باحـصا  رب  نک و  زاب  همان 

نکم هارکا  ار  وا  دیایب  وت  اب 

233 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رب باحـصا  اب  ورب  دـعب  اّما  میحّرلا  نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب  دـناوخ : باحـصا  رب  درک و  زابرـس  ار  هماـن  تفرب  لزنم  ود  نوچ  دتـسب  هماـن  وا 
هب هتفر و ، ناراـی  اـب  ّللا 

�
ه دـبع  هداـم » اـب  نآ  زا  يربخ  دـنیآ و  هک  اـت  راد  هاـگن  ناوراـک  هار  يآ و  دورف  هلخن  نطب  هب  اـت  ادـخ  تکرب 

يدروخ دز و  هدوب ، كوکشم  هک  بجر ، ةرغ  ای  هرخآلا ، يدامج  خلس  زور  رد  هدش ، هتـشون  هریـس  بتک  ریـسافت و  رد  هک  یلیـصفت 
ناشیا يالاک  ریـسا و  نانآ  زا  نت  ود  هدـمآ و  رد  اپ  زا  یمرـضح  نب  ورمع  مان  هب  ناکرـشم  زا  نت  کی  راـب  نیتسخن  يارب  هداد و  خر 

ارچ هک  هداتفا  تسدـب  ناناملـسم  شهوکن  يارب  یعوضوم  ار  ناکرـشم  هتـشگ و  فصن  شناراـی  ّللا و 
�

ه دـبع  تسدـب  تمینغ  ناونعب 
شحج ّللا 

�
ه دبع  دیسر  مالسلا  هیلع  لوسر  هب  ثیدح  نیا   » دنا هتخات  ناشیا  ناوراک  رب  بجر  لوا  زور  هتـشادن و  ار  مارح  هام  تمرح 

هب تسد  چـیه  درکب و  فوقوم  ار  ناریـسا  ناوراک و  نآ  .شکب و  ار  یـسک  نک و  لاتق  مارح  هاـم  رد  هک  مدومرفن  ارت  نم  تفگ : ار 
دندش كانشیدنا  نآ  زا  هّیرس  نآ  باحصا  .درکن  زارد  نآ 
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رد ار  وا  هک  میناد  یمن  میدید  بجر  هام  بش ، نآ  زا  سپ  میتشکب  ار  یمرـضح  نبا  ام  ّللا 
�

ه لوسر  ای  دنتفگ : .دـنداتفا  رد  تسد  زا  و 
تساوخ و شیپ  لاـم  نآ  لوسر  .داتـسرف  هیآ  نیا  یلاـعت  يادـخ  يدـندرک  يوگتفگ  نآ  رد  مدرم  .يداـمج و  رد  اـی  میتشک  بجر 

مالسا رد  هک  یتمینغ  لوا  هّیرس و  باحصا  نایم  درک  تمسق  یقاب  دوب و  نآ  دوب  مالسا  رد  هک  یـسمخ  لوا  .درک  نوریب  نآ  سمخ 
«..« 1  » دوب نآ  دوب 

______________________________

رکذ شحج  ّللا 
�

ه دبع  نادناخ  زا  یخرب  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  شحج  نب  ّللا 
�

ه دبع  ۀیـضق  لقن  زا  سپ  دوخ  خـیرات  رد  يربط  (- 1)
مکح رودـص  زا  شیپ  نیا  دراد و  صاـصتخا  ص )  ) ربـمغیپ مئاـنغ  نیا  سمخ  اـنامه  تسا : هتفگ  دوخ  ناراـی  هب  ّللا 

�
ه دـبع  هک  هدرک 

.درک میسقت  دوخ  نارای  نایم  ار  هیقب  تشاذگ و  رانک  ص )  ) ربمغیپ يارب  ار  تمینغ  سمخ  ّللا 
�

ه دبع  سپ  .هدوب  مئانغ  سمخ  بوجو 
لام نآ  رد  چـیه  ..و و  مدادـن  مارح  رهـش  رد  هلتاقم  ناـمرف  امـش  هب  نم  تفگ : ص )  ) ربمغیپ دندیـسر  ص )  ) ربمغیپ روضح  هب  نوچ 

« ..درکن فرصت 

234 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیف دحا و  موی  عرش  اّمنا  و  ردب ) موی  ینعی   ) ذئموی اعورشم  نکی  مل  سمخلا  ّنا  یبلکلا ، ریـسفت  یف  و  : » تسا هتفگ  راحب  رد  یـسلجم 
هعاط اعمس و  ّللا 

�
ه لوسر  ای  اولاقف : ّللا 

�
ه لوسرل  اّهنا  همینغلا و  یف  مهل  ّقح  هنا ال  نوملـسملا  فرع  لافنا ) ۀیآ   ) هیآلا هذه  تلزن  اّمل  ّهنا 

مئانغ مّسق  ّللا 
�

ه لوسر  ّنا  يور  و  ردب ، دعب  متمنغ  ام  يا  ُهَسُمُخ » ِّلل 
�

ِه َّنَأَف  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  َو   » هلوق لزنف  تئـش  ام  عنـصاف 
یلع ردب 
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«: 1  » تسا هدروآ  نینچ  ردب  مئانغ  ةراب  رد  نارای  فالتخا  لقن  زا  سپ  ومه  زاب  سمخی » مل  ءاوس و 

کتلکث ص :)  ) یبّنلا لاقف  فیعّـضلا ؟ یطعت  ام  لثم  مهیمحی  يذـلا  موقلا  سراف  یطعت  ّللا أ 
�

ه لوسر  ای  صاّقو : یبا  نب  دعـس  لاـقف : »
ردب و دعب  سمخلا  ذخأب  لبقتـسا  مث  هباحـصا  نیب  همّـسق  ردبب و  ّللا 

�
ه لوسر  سمخی  ملف  لاق : مکئافعـضب ؟ ّالا  نورـصنت  له  کّمأ و 

«. ردب برح  ءاضقنا  دعب  ..ِلا�ْفنَْألا » ِنَع  َکَنُولَئْسَی   » هلوق لزن 

هوزغ تناک  هنّـسلا  هذـه  یف  و   » تسا هدروآ  نینچ  مود  لاس  عئاقو  ّیط  رد  یقتنملا »  » رد وا  هک  هدرک  لقن  ینورزاک  زا  یـسلجم  زاـب 
«« 2  » ردب دعب  مالسالا  یف  سّمخ  سمخ  لّوا  ناک  لام و  نم  مهل  ناک  ام  نوملسملا  و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  منغ  ..عاقنیق و  ینب 

______________________________

یـش ء همینغلا  نم  مهل  سیل  سانلا و  عجرف  ..ِلا�ْفنَْألا » ِنَع  َکَنُولَئْـسَی   » یلاعت ّللا 
�

ه لزناف  اوفلتخاف  تسا ..«  هتـشون  نینچ  يزیرقم  (- 1)
یف ّدرت  نا  اهب  ص )  ) رما ردـب  مئانغ  یف  اوفلتخا  اّـمل  لاـقی : و  ص ) : ) ّللا

�
ه لوسر  همـسقف  ..ُْمتِْمنَغ » اـ�مَّنَأ  اوُمَلْعا  َو   » یلاـعت ّللا 

�
ه لزنا  مث 

مهنیب مسقت  نا  ص )  ) رما مث  فعـضلا : لها  نود  اهب  مهـصخی  ّللا 
�

ه لوسر  نا  هعاجـشلا  لها  نظف  در  الا  یـش ء  اهنم  قبی  ملف  همـسقلا 
: هیدانم يدان  و  مکئافعضب ) ات ،  ) ..صاقو یبا  نب  دعس  لاقف  .ءاوس  یلع 

« ..هلوهف اریسا  رسا  نم  .هبلس و  هلف  الیتق  لتق  نم 

لوسر هسمخ  سمخ  لوا  ناک  هیناثلا ) هنـسلا  يا   ) اهیف و   » تسا هدروآ  نینچ  عاقنیق ، ینب  ةوزغ  لیذ  رد  دوخ ، خـیرات  رد  يربط  (- 2)
هضبق سمخ  لوا  ناکف  هباحصا  یلع  سامخا  هعبرا  ضف  همهس و  سمخلا و  هیفص و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  ذخاف  مالسالا ، یف  ص )  ) ّللا

�
ه

لوسر
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ص)  ) ّللا
�

ه

235 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا سپ  یبوقعی  هچ  نآ  اب  مه  و   ) دش لقن  حوتفلا  وبا  زا  هچ  نآ  اب  رهاظ  بسحب  هدـش و  هدروآ  زین  رگید  بتک  زا  یخرب  رد  دافم  نیا 
سمخ ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  لزعف  مهعم  ناک  ام  اوذخا  و   » هدروآ ترابع  نیاب  دوخ  خیرات  رد  بائر  نب  شحج  نب  ّللا 

�
ه دـبع  ۀیرـس  لقن 

تافانم دنا ) هدرک  حیرصت  هّیرس  نیا  لقن  یط  رد  مه  نارگید  و  مالـسالا » یف  مسق  سمخ  لّوا  ناکف  هباحـص  اهرئاس ال  مّسق  ریعلا و 
لوا یبوقعی  ترابع  رد  دشاب و  ردـب  گنج  زا  دـعب  رابتعا  هب  ندوب  لوا  نارگید  ینورزاک و  ترابع  زا  دارم  تسا  نکمم  نکیل  دراد 

رد هک  یمئانغ  ترابع  نیا  زا  دارم  هدمآ و  تسدـب  هوزغ  رد  هک  دـشاب  یمئانغ  رابتعا  هب  ندوب  لوا  نآ  زا  دارم  هک  نآ  ای  قلطم  ندوب 
.تسا هدش  میسقت  لیصحت و  هّیرس 

: تسا هدروآ  هظیرق  ینب  ةوزغ  نایاپ  رد  یبوقعی  هک  ترابع  نیاب  میهد  یم  همتاخ  ار  مئانغ  ثحب  تمسق 

« ..سرافلا مهس  هیف  ملعا  منغم  لوأ  ناک  .امهس و  لجاّرلا  نیمهس و  ذخای  سرافلا  ناکف  لجاّرلا : مهس  سرافلا و  مهس  ملعا  و  ».. 

236 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یحضا دیع  زامن 

، هدوب ردـب ، گنج  زا  دـعب  مود ، لاس  لاوش  رد  رثکا  لوقب  هک  عاـقنیق ، ینب  ةوزغ  رکذ  زا  سپ  وا  ریغ  و  یـسلجم ) لـقنب  اـنب   ) ریثا نبا 
.هالص لّوا  یه  نیملسملاب و  یّلصف  یّلصملا  یلإ  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  جرخف  یحضألا  رضح  ّللا و 

�
ه لوسر  فرصنا  ّمث  : » دنا هتفگ 

دیع زامن  نیتسخن  نیا  .درازگب  زامن  ناناملسم  اب  تفر و  یّلصم  هب  سپ  دمآ  شیپ  یحضا  زور  تشگرب و  ص )  ) ربمغیپ اهاّلـص » دیع 
نآ ربمغیپ  هک  دوب  یحضا 
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.تسا هدروآ  ياج  هب  نیملسم  اب  ار 

ینابرق هتسج و  یّـسأت  وا  هب  راک  نیا  رد  زور  نامه  مالـسا  لها  زا  نادنمتورث  هدرک و  ینابرق  دنفـسوگ  ود  ای  کی  زور  نآ  رد  مه  و 
ةراب رد  لاوقا  هلمج  زا  هک  مشاب  هتفگ  شیپ  نیا  زا  دـیاش  « 1  » تسا هدمآ  لمعب  مالـسا  رد  هک  هدوب  ینابرق  نیتسخن  نیا  دـنا و  هدرک 
لوزن نیا  رب  انب  دراد  تلالد  تراشا و  یحـضا  دیع  زامن  هب  هیآ  نیا  هک  تسا  لوق  نیا  ْرَْحنا  َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف  رثوکلا  ةروس  زا  مود  ۀیآ 

« یّکم  » ياه هروس  زا  رثوکلا  ةروس  هک  نیا  اب  دـشاب  مود  لاس  نامه  رد  دـیاب  تسا  لـفکتم  ار  دـیع  زاـمن  مکح  رودـص  هک  هیآ  نیا 
.تسا نآرق 

______________________________

یحض یّلصملاب و  یحضالا  هالـص  یلـص  و  ردب ) دعب  ینعی   ) هنیدملا یلإ  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  داع  و   » تسا هدروآ  نینچ  يزیرقم  (- 1)
یبّنلا هیف  یّحض  دیع  لّوا  وه  هّیحـضا و  رـشع  عبـس  هملـس  ینب  یف  انیّحـض  رباج  لاق : .راسیلا  ووذ  هعم  یّحـض  و  نیتاشب ، لیق  و  هاشب ،

یف ضوعلا  ّللا 
�

ه عرـش  ام  تایدـلا  لقاعملا و  « ) هفیـسب هقّلعم  تناـک  تایدـلا و  لـقاعملا و  هیناـثلا ) يا   ) هنّـسلا هذـه  یف  بتک  و  (ص )
(. اهریغ هیانجلا و 

هنیدملاب سانلاب  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  یلـص  هالـص  لوا  کلذـف  مهب ، یّلـصف  یّلـصملا  یلإ  سانلاب  جرخ  و  تسا ..«  هدروآ  نینچ  يربط 
.هاش حبذ  لیق : و  نیتاش ، هدیب  یلصملاب  هیف  حبذ  و  دیع ، یف  یّلصملاب 

237 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تیصو

هراشا

رد هدوب و  یم  لوادـتم  لومعم و  شیب ، مک و  یفالتخا  اب  مما ، لئابق و  للم و  ماوقا و  نایم  رد  ثاریم  مکح  هک  دـش  دای  شیپ  نیا  زا 
صوصخم ینوناق  ثاریم ، زین  یلهاج  برع 
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یعیرـشت و ۀطبار  مکح  دمآ و  شیپ  ترجه  ار  نآ  لها  دیدرگ و  دـیدپ  مالـسا  نوچ  تسا  هتـشاد  یم  لومعم  جـیار و  يروتـسد  و 
يارب ینامیا  تّوخا  دش و  هداهن  ینید  تبـسن  تبارق و  ۀیاپ  رب  ثاریم  مکح  ّتقوم ، روطب  تفای  هبلغ  یعبط  ینیوکت و  ۀطبار  رب  ینید 

اوُرَـصَن اْوَوآ َو  َنیِذَّلا  ّللا َو 
�

ِه ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلا�ْومَأـِب َو  اوُدَـها�ج  اوُرَجاـ�ه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  ۀـیآ  تفرگ و  رارق  ببـس  ثراوـت 
..اوُرِجا�ُهی ّتَح 

ی� ْیَش ٍء  ْنِم  ْمِِهتَیا�لَو  ْنِم  ْمَُکل  ا�م  اوُرِجا�ُهی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ٍضَْعب َو  ُءا�ِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َِکئ�لوُأ 

نایم ۀـقالع  یفرط  زا  تخاس و  دوبان  ار ، رجاهم  ریغ  نمؤم  رجاهم و  نمؤم  ناـیم  مه  و  رفاـک ، نمؤم و  ناـیم  ثراوت  ۀـقالع  یفرط  زا 
هک یحرـش  هب  سپ ، نآ  زا  درک  مالعا  ءاشنا و  دنـشاب ، یم  نید  ماظن  ناگتفای  تبـسن  نامیا و  ةاشن  ناـگداز  هک  ار ، راـصنا  رجاـهم و 

ْمُهُـضَْعب ِما�حْرَْألا  اُولوُأ  ..ۀـیآ َو  مکحب  هتـشگ و  خوسنم  مکح  نآ  يربک  ردـب  گنج  زا  دـعب  ترجه  مود  لاس  رد  دـش ، هتفگ  اـقباس 
ۀیآ هک  ًاروُطْـسَم  ِبا�تِْکلا  ِیف  َِکل�ذ  َنا�ک  ًافوُْرعَم  ْمُِکئا�ِیلْوَأ  �یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ  ّلِإ 

ـ�
ا َنیِرِجاـ�هُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  ّللا 

�
ِه ِبـا�تِک  ِیف  ٍضْعَِبب  �یلْوَأ 

یعیبط و تسا  يدـنویپ  هک  یببـس ، یبسن و  تبارق  هدـش و  هجوت  بابـسا  باسنا و  ماحرا و  هب  دـشاب ، یم  بازحالا »  » ةروس زا  مشش 
يرگید زا  سپ  یکی  هیاپ  نیا  يور  رب  ثاریم  هب  طوبرم  ماکحا  جیردتب  هتفرگ و  رارق  ثراوت  مکح  رایعم  ینیوکت ،

238 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدوـب لوـمعم  عوـضوم  نیا  رد  هک  یلهاـج  رـصع  ۀـناملاظ  بادآ  تاداـع و  زا  دـش ، هتفگ  شیپ  رد  هک  یحرـش  هب  و  هتفاـی ، رودـص 
هدمآ لمعب  يریگولج 
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مامعا نامرح  مه  و  دنـشاب ، دوجوم  رتخد  ردام و  هک  یماگنه  رد  ثرا  زا  ناردارب ، نامرح  ِما�حْرَْألا  اُولوُأ  ۀـیآ  نامه  زا  هکنانچ  تسا 
زا نانز  دـنداد و  یمن  يزیچ  نانز  هب  نادرم  ندوب  اب  تیلهاج  رد  هک  یتروص  رد  ددرگ  یم  هدافتـسا  رهاوخ ، دوجو  اـب  ماـمعا  ینب  و 

.دندوب مورحم  ثرا 

ثاریم نارهاوخ ، ناردارب و  زا  سک  چـیه  رتـخد  رداـم و  دوـجو  اـب  هک  نآ  رب  تسا  لـیلد  تیآ  نیا  رد  تسا ..« : هتفگ  حوـتفلا  وـبا 
ثاریم مامعالا  ینب  مامعا و  زا  سک  چـیه  رهاوخ  دوجو  اـب  هک  دـنک  یم  لـیلد  نینچ  مه  وا و  هب  دـننارتکیدزن  ناـشیا  نوچ  دـنریگن 

اجنیا رد  هدش و  دای  شیپ  زا  دراد  لامتـشا  تبارق ، هب  ثاریم  ماکحا  رب  هک  یتایآ  زا  يرایـسب  ..وا » هب  دنرتکیدزن  ناشیا  نوچ  دنریگن 
ۀتفگ هب  هدش  هدروآ  ِما�حْرَْألا  اُولوُأ  ۀیآ َو  رد  هک  ًافوُْرعَم  ْمُِکئا�ِیلْوَأ  �یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا ۀلمج  زا  نوچ  نکیل  تسین  روظنم  اهنآ  ءاصقتسا 

رودص نامز  دـنا ، هدرک  رایتخا  ار  نآ  ناهیقف  زا  يرایـسب  هک  لاوقا ، نیا  بسحب  سپ  هدـش  هدازآ  ّتیـصو  هداتق  هفینح و  نب  دـمحم 
.دوش هدروآ  يا  همش  یمالسا  مکح  نیا  ةراب  رد  اج  نیمه  رد  هک  تسا  اج  هب  ور  نیا  زا  تسا  مولعم  يّدح  ات  ّتیصو  مکح 

239 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تیصو هب  طوبرم  تایآ 

نآ زا  هک  دراد  تلالد  دیجم  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  قوف ، ۀیآ  رب  هوالع  ار  نآ  ةراب  رد  هیصوت  رودص  یگنوگچ  ّتیصو و  زاوج  مکح 
: دور یم  راصتقا  ریز  ۀیآ  لقنب  هلمج 

یَلَع اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَأـْلا  ِْنیَدـِلا�ْوِلل َو  ُهَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َرَـضَح  ا�ذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 177 
یَلَع ُهُْمثِإ  ا�مَّنِإَف  ُهَعِمَس  ا�م  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  َنیِقَّتُْملا 
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.هیآلا ..ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا 

یهاوخدوخ و بسحب  رما ، زا  تیاهن  هدوب  یم  لومعم  یلهاج  بارعا  نایم  رد  زین  تیـصو  دیآ  یم  تسدب  عضاوم  یخرب  زا  هکنانچ 
ار یعیبط  سومان  تیاعر  هدوب  تشیعم  تایح و  نآ  اب  مزالم  توادب و  تعیبط  عباوت  زا  تیلهاج و  راثآ  نوئش و  زا  هک  یبلط  ترهش 

مورحم دوخ  لام  زا  ار  ابرقا  ماحرا و  دنا و  هداهن  یمن  یعقو  یعقاو  يدنواشیوخ  یمحر و  یگتـسویپ  ۀطبار  تبارق و  هب  هدرک و  یمن 
!!. دنا هتخاس  یم  نورقم  لئان و  تورث ، ییاراد و  هب  تیصو ، ۀلیسو  هب  ار ، ناگناگیب  و 

بولطم لامک  هب  تادوجوم  ءاقترا  ریس و  يارب  یهلا  تیشم  هک  یـسومان  اب  شماکحا ، مامت  رد  نامگ ، یب  هک ، مالـسا  سدقم  نید 
فیلاکت ماکحا و  اهدنپ و  اهروتسد و  ۀلیسو  هب  ار  یعیبط  یلماکت  ریـس  نامه  هار  دراد و  تقباطم  هرامه  هداهن  تعیبط  داهن  رد  دوخ 

مکح زین  هراب  نیا  رد  دنک  یم  يریگولج  یهلا ، تسا  ینیزاوم  هک  یعیبط ، سیماون  زا  فارحنا  زا  دـهد و  یم  هئارا  تیرـشب  ملاع  هب 
رداص ار  قوف  ۀـیآ  دراو و  لدـع  هار  هب  هدرک  باجیا  هتـساوخ  تیدـحا  تیـشم  هتـشاد و  ءاضتقا  تعیبط  سومان  هکناـنچ  ار  تیـصو 

.تسا هدومرف 

240 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دنتفگ نارّسفم  زا  یضعب  : » تسا هتفگ  نینچ  قوف  ۀیآ  ریسفت  لیذ  رد  حوتفلا  وبا 

نیا یلاعت  قح  يدـندرک  مورحم  ار  ابرقا  هزاوآ و  مان و  يارب  ناگناگیب  قح  رد  يدـندرک  تیـصو  ناشیا  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببس 
« .دننک اهر  تداع  نآ  ناشیا  ات  داتسرف  هیآ 

.تسا هدیدرگ  حیرشت  نییعت و  تایاور  تایآ و  ۀلیسو  هب  نآ  تایـصوصخ  یگنوگچ  عیرـشت و  مالـسا  رد  تیـصو  مکح  تهج  رهب 
زاوج مدع  براقا و  ناثراو و  يارب  تیصو  زاوج  تیصو و  لصا  عیرشت 
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زا هتفرگ و  رظن  رد  ار  هثرو  هب  رارـضا  یـسوم  هک  یماگنه  رد   ) ناثراو یـصوم و  ناـیم  حالـصا  هب  مادـقا  زاوج  نآ و  لیدـبت  رییغت و 
( دـشاب هدرک  تیـصو  هدـش ، لوـکوم  هثرو  هزاـجا  رب  شذوـفن  عراـش  فرط  زا  هک  ثـلث ، زا  دـئازب  هدـیزرو و  فارحنا  هررقم  ةداـج 

.دوش یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  هک  تسا  یماکحا 

، ثراول هّیـصو  ـال  ـالأ  هّقح  ّقح  يذ  ّلـک  یطعأ  یلاـعت  ّللا 
�

ه ّنإ  يوبن  ثیدـح  ثرا و  ۀـیآ  هب  اـقلطم ، هیآ  نیا  ندوب  خوسنم  ةراـب  رد 
، دراوم نایم  لیـصفت  ای  دـشاب ، یم  هعیـش  ءاملع  دـقتعم  هکنانچ  اقلطم ، نآ  ندوبن  خوسنم  ای  هّماع و  ءاـهقف  زا  رتشیب  بهذـم  هکناـنچ 

: ددرگ یم  لقن  اج  نیا  هب  همجرت و  نایبّتلا »  » باتک زا  صیخلت  روطب  هک  تسا  یلاوقا 

بیبحت بیغرت و  هکلب  تسین  ضرف  بوجو و  نآ  زا  دارم  هیآ  نیا  رد  نکیل  ددرگ  یم  لامعتسا  ضرف »  » ینعمب هچ  رگا  بتک »  » ظفل
زئاج اور و  ثراو  يارب  ّتیصو  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  زا  و  بجاو ، هن  دّکؤم ، تسا  یبحتسم  تیصو  سپ  دشاب  یم  روظنم  نآ  زا 

هک ینیدلاو  هب  هیآ  صیـصخت  سپ  دنـشاب  یم  ثراو  فالخ  یب  دنـشاب  لتاق  ریغ  دازآ و  ملـسم و  هک  یتروص  رد  نادـلاو  هچ  تسا 
تفلاخم اب  تّما  عامجا  هچ  درادن  یلیلد  هیآ  ندوب  خوسنم  ءاعدا  مه  و   » .تسا لیلد  یب  دنا ، هدـش  لئاق  یخرب  هکنانچ  دنـشابن ، رفاک 

ار نآ  تسا و  فلاخم  نآ  ندوب  خوسنم  اب  زین  سواط  هوالعب  دباین  ققحت  ام 

241 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیآ نیا  تسا : هـتفگ  « 1  » رحب نب  دمحم  ملـسم  وبا  مه  .تسا و  هداد  صیـصخت  رفاک  نیدـلاو  هب  ثراول » هّیـصو  ال   » ربخ تبـسانم  هب 
ۀیآ هب  نآ  لیصفت  تسا و  لمجم 
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یم یقاب  هیآ  ندوب  خوسنم  رب  عامجا  ءاعدا  يارب  یـشزرا  هچ  فـالتخا  نیا  اـب  سپ  دـشاب  خوسنم  هیآ  هک  نیا  هن  دـشاب  یم  ثیراوم 
.دنام

هب دـحاو  ربـخ  هچ  هدرک  رتاـسران  رترود و  يروصت  هتـشادنپ  خوسنم  ثراول » هّیـصو  ـال  ـالأ   » يوبن ثیدـحب  ار  نآ  هک  رگید  یخرب  »
، ربخ نیا  تحـص  يارب  رگا  دشاب و  یمن  اور  نآ  هب  زین  نآرق  مومع  صیـصخت  ام  ةدیقع  هب  دـشاب و  دـناوتن  نآرق  خـسان  همه  عامجا 

تیـصو زاوج  مدع  ربخ ، زا  تسا  نکمم  هچ  دـشاب  یم  دوجوم  عمج  هجو  ایناث  ناهرب و  یب  تسا  یئاعدا  الّوا  دوش  اعدا  تما  عامجا 
يارب ار  کلمی  ام  عیمجب  تیصو  هیآ ، رهاظ  میشاب و  ام  رگا  هچ  دشاب  روظنم  ثلث  رب  دئاز  رادقم  رد  ثراو  يارب 

______________________________

نب دمحم  ملسم  وبا  : » ءابدالا مجعم  رد  توقای ، لقنب  تسا  هدوب  غیلب  نالّـسرتم  ناگدنـسیون و  زا  ناهفـصا و  لها  زا  ملـسم  وبا  (- 1)
رابرد رد  هدوب و  سراف  ناهفصا و  لماع  یسابع ، ۀفیلخ  ردتقم ، فرط  زا  رگید  مولع  ریسفتب و  ملاع  یلزتعم ، ةدنسیون  یناهفصا  رحب 

بهذم قبط  لیزنّتلا » مکحمل  لیواّتلا  عماج   » باتک تسا  وا  بتک  ۀلمج  زا  قاحـسا : نب  دـمحم  ۀـتفگ  هب  هدرک و  یم  تباتک  ردـتقم 
ودب رعـش  ملـسم  وبا  .تسا » هدرک  دای  لیواّتلا » حرـش   » مان هب  ار  وا  ریـسفت  باتک  دوخ  خـیرات  رد  هزمح  ..دـلجم و  هدراهچ  رد  هلزتعم 

.تسا هتفای  تافو  ( 322  ) يرمق يرجه  ود  تسیب و  دصیس و  لاس  رد  هزمح  خیرات  زا  لقنب  .تسا  هتفگ  یم  یـسراف ) یبرع و   ) نابز
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هتفگ  هیثرم  يراعشا  هب  ار  وا  یناهفصا  ةرامع  نب  هزمح  نب  یلع 

اوعمسا يداؤف و  اوّدر  مهل  تلقف  ادّمحم  رحب  نبا  یثرت  الا  اولاق  و 

عیطتسی نلف 
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عرقی بئاصملاب  احیرق  احیرج  هبلق  راط  نم  لوقلا 

عبطی دّنهملا  بضعلا  هب  عبط  هرمج و  لثم  دقاو  ءاکذ  برغ  و 

عتعتتی لفحلا ال  یف  قطنم  اذ  يرّذلا و  یف  هباتکلا  تیب  نم  ناک  نم  و 

242 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

صیصخت هب  هدرک و  رظن  فرص  هیآ  رهاظ  زا  هدیسرمه  هب  عامجا  ثلث ، رب  دئازب  تبسن  نوچ  نکیل  مینک  یم  هزاجا  براقا  نیدلاو و 
.میا هدش  لئاق  نآ 

هاگ ره  نکیل  درک  عمج  ناوتن  مکح  ود  نایم  هک  تسا  يدروم  رد  خسن  هچ  باوصان  تسا  یلوق  ثاریم ، ۀـیآ  هب  هیآ  ندوب  خوسنم  »
نینچ دروم  نیا  رد  دـشاب و  یمن  یترورـض  خـسن  رب  ار  هیآ  لمح  دریذـپ  ناکما  مه  اب  اهنآ  عمج  دـشابن و  ّداضت  یفانت و  اهنآ  ناـیم 

.درادن دوجو  یتافانم  چیه  یصوصخ  روطب  ناشیا  يارب  تیصو  هب  رما  نایم  ءابرقا و  نیدلاو و  يارب  ثاریم  ضرف  نایم  هچ  تسا 

خوسنم رب  عامجا  نیا  تسا و  عاـمجا  دروم  دراد ) روهظ  بوجو  رد  هیآ  هک  نیا  اـب   ) تیـصو مکح  ندوبن  بجاو  هک  نیا  هب  دانتـسا  »
تیبوبحم و مدـع  مزلتـسم  تیـصو ، بوجو  مدـع  رب  عامجا  هچ  دـنک  یمن  تباث  ار  نآ  ندوب  خوسنم  زین  دـنک  یم  تلالد  هیآ  ندوب 

دافمب دنـشاب  مورحم  ثرا  زا  هک  یئابرقا  ردام و  ردپ و  يارب  تیـصو  تهج  نیمه  زا  دـشاب و  یمن  نآ  تیبودـنم  بابحتـسا و  مدـع 
..تسا هتسنادن  خوسنم  مکح  نیاب  تبسن  ار  هیآ  نیا  سک  چیه  دشاب و  یم  تباث  مکح  نیا  زئاج و  هیآ  نیمه 

یمن تیـصو  براقا  ریغ  يارب  تسا : هتفگ  نسح  هدرک و  دانتـسا  ءابرقا  ریغ  يارب  تیـصو  ذوفن  زاوج و  مدـع  رب  هیآ  نیاب  سواـط  ».. 
ءاهقف قافتا  هب  ام و  بهذمب  هچ  رگ  ود  نیا  هتفگ  دشاب و 
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« ..دنک یم  لاطبا  تسا  هدرک  عامجا  ءاعدا  هیآ  ندوب  خوسنم  رب  هک  ار  یسک  لوق  لاح  رهب  نکیل  تسین  تسرد 

رگید یضعب  و  : » تسا هتفگ  نینچ  هتشون ، دش  لقن  وا  زا  شیپ  نیا  زا  هک  ار  یلوق  هیآ  نیا  لوزن  ببس  رد  هک  نیا  زا  سپ  حوتفلا ، وبا 
نیا دمآ  ثیراوم  تیآ  نوچ  دوبن  ضورفم  یبیصن  ار  ناشیوخ  يرهب و  ار  ردپ  ردام و  هک  داتـسرف  نیا  هاگ  نآ  یلاعت  يادخ  دنتفگ :

نایب ام  ثیراوم و  ۀیآ  هب  تسا  خوسنم  تیآ ، تفگ  هک  تسا  سک  نآ  لوق  نیا  دش و  كورتم 

243 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار نیا  ثیراوـم و  ۀـیآ  هب  تسا  خوـسنم  هیآ  هک  تسا  نآ  ءاـهقف  زا  رتـشیب  بهذـم  .تسین و  خوـسنم  تسا و  مکحم  هیآ  هک  میدرک 
ار هرقبلا » ةروس   » ۀیآ ءاسنلا »  » ةروس ۀیآ  دـنتفگ : ناشیا  هک  دـهاجم  هداتق و  زا  دـندرک  تیاکح  سابع و  ّللا 

�
ه دـبع  زا  دـندرک  تیاور 

َّلَق ا�ّمِم  َنُوبَْرقَْألا  ِنا�ِدلا�ْولا َو  َكََرت  ا�ّمِم  ٌبیِـصَن  ِءا�سِّنِلل  َنُوبَْرقَْألا َو  ِنا�ِدلا�ْولا َو  َكََرت  ا�ّمِم  ٌبیِـصَن  ِلا�جِّرِلل  یلاعت  هلوق  ینعی  درکب  خوسنم 
دوـب تفرعم  یکدـنا  هک  ار  نآ  اـنامه  هچ  ناـشیا  زا  درک  تیاـکح  نیا  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  بجع  ًاـضوُْرفَم و  ًابیِـصَن  َُرثَـک  ْوَأ  ُْهنِم 

ای ثراو  هیآ  نیا  رد  دنردام و  ردپ و  ثّروم  یّفوتم ، اجنآ  هک  نآ  يارب  ءاسّنلا  ةروس  ۀیآ  هب  ندوب  دـناوت  خوسنم  هیآ  نیا  هک  دـیوگن 
« ..دیعب نوب  نیتیآلا  نیب  ردپ و  ردام و  هل  یصوم 

ثلث

رد تسا  راد  هدهع  یهقف  بتک  ار  اهنآ  لقن  رایسب و  دشاب ، یم  طبنتسم  تایاور ، تایآ و  زا  هک  تیصو ، عوضوم  رد  یهقف  یماکحا 
دیآ یم  نایم  هب  وگتفگ  رودص  خیرات  ظاحل  زا  نوچ  اجنیا 
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هراشا هجوت و  دروم  ثاریم  مکح  لیدبت  ۀیآ  یط  رد  وا  ریغ  هیفنح و  دمحم  ۀـتفگ  هب  هک  تیـصو ، مکح  رودـص  عیرـشت و  خـیرات  و 
عوضوم تبـسانم  نامهب  کنیا  دمآ  نایم  هب  نخـس  خـیراتلا  مولعم  مکح  نیا  ةراب  رد  تبـسانم  نیاب  دوب  مولعم  يدـح  ات  هدـش ، عقاو 

.ددرگ یم  نشور  نآ  رودص  تاهج  يدح  ات  حرطم و  ثلث » »

رد یفاطلا  یعرش  ماکحا  : » نادنمشناد رگید  ۀتفگ  یـسوط و  خیـش  ریبعتب  رئاد و  یعقاو  دسافم  حلاصم و  رادم  رب  هک  یعرـش  ماکحا 
ثرا و عوضوم  رد  .دنک  یم  ادیپ  هقباطم  هنزاوم و  میقتـسم ، لقع  نیزاوم  اب  دراوم  ۀمه  رد  نامگ  یب  دشاب » یم  یلقع  ماکحا  ۀـنیمز 

دنک یم  كاردا  بئاص ، مهف  ملاس و  لقع  هک  اجنآ  ات  تقیقح  رد  تسا و  تباث  يراج و  مکح ، هدـعاق و  نیمه  زین  ثلث  تیـصو و 
دروم اجنیا  رد  هصالخ  روطب  هک  تسا  هدـیدرگ  تیاعر  یهلا  نوناـق  نیا  رد  ددرگ  تیاـعر  دـیاب  عوضوم  نیا  رد  هک  یناـهج  ماـمت 

: ددرگ یم  عقاو  هراشا 

244 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدرک هتخودنا  دایز ، ای  مک  یلام ، دوخ ، رب  يریگ  تخـس  راشف و  یتخبدب و  یتخـس و  درد و  جنر و  نارازه  لمحت  اب  ایند  رد  یـسک 
ۀجیتن دشوپ و  هب  مشچ  هدروآ  درگ  تقـشم  تمحز و  همه  نآ  اب  هچ  نآ  زا  ددـنبرب و  تخر  ناهج  نیا  زا  دـیاب  هاوخن ، هاوخ  کنیا ،

لاح رد  ار  تیکلام  لصا  هک  نیا  ضرف  اب  يراذـگنوناق ، رظن  زا  اجنیا  رد  .درذـگب  دراذـگب و  ار  شیوخ  رمع  تدـم  تاـیح و  ةرود 
: رارق نیا  زا  دیآ  یم  نایم  هب  رابتعا  رظن و  نیدنچ  تامم  يرهق  دمآ  شیپ  رابتعا  هب  مینادب ، ربتعم  ملسم و  تایح 

اب وا  ۀطبار  هک  نیا  - 1
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.ددرگ رابتعا  یب  دوبان و  هرسکی  شراک  ششوک و  لصاح  يو و  نایم  هقالع  هتسسگ و  یلکب  لام 

.تسا هدوب  یم  تایح  لاح  رد  هک  دنام  اج  رب  یقاب و  توق  نامهب  وا  ۀطبار  تیکلام و  هک  نیا  - 2

تامم زا  دـعب  لاحب  توق  همه  اب  تاهج و  مامتب  هن  دوش و  عطقنم  یلکب  هن  تایح  زا  دـعب  لاحب  تبـسن  قح  هقـالع و  نآ  هک  نیا  - 3
دودحم يدـح  هب  لصف  عمج و  عطق و  نآ  هکلب  دوش  عمج  تیکلام  مکح  ظاحل  زا  تامم  تایح و  لاح  نایم  هقیقحلا ، یف  لصو و ،

.دشاب

لاعفنا لعف و  دـسافم و  حـلاصم و  راسکنا  رـسک و  يدارفنا و  نوئـش  یعامتجا و  تاـهج  ۀـمه  نتفرگ  رظن  رد  اـب  راـبتعا ، هس  نیا  زا 
هب رتبـسانم و  لام  ظفح  لیـصحت و  هب  دارفا  بیغرت  قیوشت و  هب  رتکیدزن و  فاـصنا  لدـع و  هب  شراـبتعا  هچ  نآ  حـباقم ، نساـحم و 

نیمأت ظاحل  زا  مه  و  تیکلام ، ۀطبار  قح و  ۀمادا  هار  زا  وا ، تیصخش  هب  مارتحا  تیثیح و  ظفح  ظاحل  زا  هدننک ، دیلوت  لاح  تیاعر 
.تسا میس  رابتعا  نامه  دشاب  یم  رتقفاوم  شناگتسب ، ناشیوخ و  یناگدنز 

بجوم گرم ، هک  هدش  هدنامهف  لام  بحاص  هب  مکح  نیا  ۀلیـسو  هب  ینعی  هتـشگ  عیرـشت  هزاجا و  تیـصو  مکح  تسخن  ور  نیا  زا 
هکلب ددرگ  یمن  شلام  اب  وا  ۀطبار  عطق 

245 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب تقو  نآ  يارب  دوخ  هاوـخ  لد  روـطب  ـالاح  زا  ار  نآ  دـنک و  نیعم  فـیلکت  زین  گرم  زا  دـعب  يارب  دوـخ  لاـمب  تبـسن  دراد  قـح 
لقا ای ال  هدمآ  لمعب  کلام  زا  یقیوشت  دشاب ، یم  يرطف  یعیبط و  یقح  ظفاح  هک  مکح ، نیا  عیرشت  هب  سپ  دناسرب  فرصم 
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.تسا هدش  يریگولج  وا  يدرس  لد  زا 

یم مزال  عیرـشت  ماقم  رد  اهنآ  تیاعر  هک  قئاقد ، تاکن و  حلاصم و  مامت  زین  مکح  نیا  رد  تسا  هتفای  رودص  ثاریم ، مکح  هاگ  نآ 
هک هدش  هجوت  لثملا  یف  هدـیدرگ  عقاو  هجوت  رظن و  دروم  ددرگ ، یم  لیوطت  بجوم  قاروا  نیا  رد  اهنآ  حیرـشت  لیـصفت و  دـشاب و 
رب يرابتعا ، هب  سک ، ره  ناشیوخ  ددرگ و  میسقت  وا  ناشیوخ  نایم  وا  لام  هک  تسا  نیا  سک  ره  لام  میـسقت  رد  ماسقا  نیرت  یعیبط 

: دنا هنوگ  هس 

.نانیا ناعّرفتم  هلاخ و  همع و  ولاخ و  ومع و  رهاوخ و  ردارب و  ناشیا و  ناّدلوم )  ) نامّدقتم ردام و  ردپ و  دننام  يرهق  ناشیوخ  - 1

.رگید کی  هب  تبسن  رهوش  نز و  زا  کی  ره  دننام  يرایتخا  - 2

.دالوا دالوا  دالوا و  دننام  تمسق  ود  رب  لمتشم  - 3

و ردام ) ردپ و   ) مدقتم ۀلـسلس  دننام  دـنراد  ینیوکت  تبـسن  وا  هب  هطـساو  یب  دوخ و  يدوخ  هب  ای  ناسنا  ناشیوخ  رگید  يریبعت  هب  و 
، لصا زا  نانآ  تبـسن  ای  دنا و  هتفای  باستنا  ردام  ردپ و  ۀطـساو  هب  هک  رهاوخ  ردارب و  دننام  هطـساوب  ای  دالوا ) دـننام   ) عرفتم ۀلـسلس 

.رهوش نز و  دننام  تسا  يرابتعا  یعیرشت و  هکلب  تسین  ینیوکت 

، دندوجو تلع  ینیوکت  یلوط  ۀلسلس  رد  هک  لوصا ، دراد : تبارق  تبـسن  هقبط ، هس  اب  دیلوت ، نیوکت و  بسحب  ناسنا ، هصالخ  روطب 
تلع لیلاعم  دننام  ناسنا ، اب  عقاو و  ینیوکت  یـضرع  ۀلـسلس  رد  هک  لوصا ، عورف  دنـشاب و  یم  لولعم  هلـسلس  نامه  رد  هک  عورف ، و 

مه ضرع  رد  شودمه و  یعیرشت  رابتعا  ملاع  رد  عیرشت و  رثا  رب  هک  هقبط  کی  اب  طقف  عیرشت  بسحب  .دنـشاب و  یم  مزالتم  هدحاو ،
(. رهوش نز و   ) دنا هتفای  رارق 

راودا
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جنرتسد ۀجیتن  زا  اهتدم  هدوب و  لخدم  يذ  صخـش  دوجو  لصا  رد  هک  یناسک  هچ  دش : یم  تاقبط  نیا  تیاعر  دیاب  ثرا  نوناق  رد 
دوخ مه  هک  دالوا  لام  زا  ةدنام  یقاب  رد  یقح  ار  ناشیا  کنیا  ردام ) ردپ و   ) هدرک فرصم  صخـش  يامن  وشن و  هار  رد  دوخ  لام  و 

ندوب دنمتورث  ضرف  ددرگ و  روظنم  دـیاب  تسا ، ناشیا  تّوتف  تمه و  شـشوک و  جـنر و  جـئاتن  زا  يدوجو و  راثآ  زا  وا  لام  مه  و 
توبث درف  هن  دشاب  ظوحلم  دیاب  عون  عیرـشت ، ماقم  رد  هک  نیا  رب  هوالع  هچ  دوشب  قح  نیا  زا  ناشیا  نامرح  بجوم  دیابن  ردام  ردپ و 

رارق وا  لولعم  هدـمآ و  دـیدپ  صخـش  زا  نانآ  دوجو  لصا  هک  یناسک  مه  .تسین و  رئاد  ءانغ  رقف و  رادـم  رب  یلام  قوقح  هنوگ  نیا 
یم ّتلع  ۀـمذ  رب  ّتیلولعم  ّتیّلع و  تعیبط  مکحب  ناکما  دـح  ات  نانآ  ءاقر  تحار و  ءاقب و  تایح و  تیاـعر  نادـنزرف )  ) دـنا هتفرگ 

يدح ات  شیوخ ، لمع  نیا  ةراّفک  هب  دیاب  هدیدرگ  دالوا  ثودـح  ثروم  دوجو و  بجوم  هک  ردام  ردـپ و  رگید  یترابع  هب  دـشاب و 
ناشیا هب  لام  اب  ّلقأ  دنور ال  یم  نوچ  لامعا و  لامب و  دنتـسه  ات  دـنورب : هیام  دالوا  ءاقترا  ءاقبا و  هار  رد  تسا ، هتخاس  ناشیا  زا  هک 

.دننک تدعاسم 

زا یمهس  دیاب  همع ) ومع و  لیبق  زا  فالسا  نادنزرف   ) دنـشاب یم  ناسنا  نابهگن  نابیتشپ و  تایح  رد  یعیبط ، روطب  هک  یناسک  مه  و 
هدـنام وا  يارب  هدیـسر و  وا  هب  للع  ۀلـسلس  ینعی  فالـسا  ۀـیحان  زا  رتشیب  تیم  لام  تسا  نکمم  هک  هژیوب  دوش  هداد  ناشیا  هب  هکرت 

دشاب
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مکحب هک ، یناـسک  مه  تسا و  دوجوم  تباـث و  یعیبط  یقح  لاـم  نآ  رد  لـلع ) رد  كارتـشا  هار  زا   ) ار ناـشیا  تروص  نیا  رد  هک 
تدعاسم و ۀجیتن  رد  اعون  و  هدیدرگ ، کیرـش  ینعم  مامتب  یناگدنز  رد  هتـشگ و  ثداح  ناشیا  نایم  تدـحو  هکلب  تبارق  عیرـشت ،

دیاب هک  دننک  یم  ادیپ  لام  نآ  هب  تبـسن  یقح  یعیبط  روطب  هدمآ ، دـیدپ  یئامن  ای  هدیـسرمه ، هب  یلام  رگیدـکی  اب  نانآ  تدـضاعم 
.ددرگ روظنم  مه  قح  نیا  ار  راذگنوناق 

ماهس و نابحاص  اب  دریگ و  رظن  رد  ار  اهنآ  دودح  هضورفم و  ماهس  تقد  هب  اصوصخم  دنک و  روغ  هلأسم  نیا  رد  تقد  هب  یسک  رگا 
نانآ قوقح  یعیبط  دودح 

247 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب ار  ناسنا  هدش  تیاعر  نآ  رد  يداصتقا  یفـسلف و  یعامتجا و  یعیبط و  تاهج  مامت  هک  عوضوم  کی  نیمه  نامگ  یب  دنک  قیبطت 
- هریزج لهج  رـسارس  طیحم  رد  ةدـییاز  یّما و  صخـش  نت  کـی  رکف  ةدـیلو  رهاـظ  تروصب  هک  مالـسا  هقف  یعیرـشت  ماـقم  تمظع 

یلع میکح  نآ  عضاو  أدبم و  هدمآ و  تعیبط  ملاع  ءارو  ام  زا  نوناق  نیا  هک  دنک  یم  فارتعا  ریزگان  دزاس و  یم  انـشآ  هدوب ، برعلا 
.تسا هدوب  تایلک  تایئزج و  مامتب  ملاع  قالطالا ،

ددرگن عطقنم  یلکب  لام  بحاص  رایتخا  هک  نیا  يارب  هدـش : رداـص  ثاریم  مکح  سپ  نآ  زا  تیـصو و  مکح  تسخن  میتفگ : يراـب 
قح هتـسبرب  تخر  ناهج  زا  شدوخ  هک  یناـمز  يارب  یتح  شیوخ  لاـم  رد  هک  هدـش  هداد  وا  هب  راـیتخا  هدـیدرگ و  عیرـشت  تیـصو 

هک نیا  زا  معا  دهد  هعسوت  هنماد و  گرم  زا  دعب  ات  ار  دوخ  ۀناکلام  ءالیتسا  ینعی  دنک  فرصت  لخد و  تیصو  هار  زا  دشاب  هتشاد 
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نآرق رد  راب  نیدـنچ  نآ  دـیکات  تیوقت و  دـییات و  يارب  یتح  ناگناگیب و  ةراب  رد  ای  ددـنب  راکب  ناـشیوخ  هب  تبـسن  ار  ءـالیتسا  نیا 
يارب هاگ  نآ  .ا�ِهب * » یِصُوی  ٍهَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم   » و .ا�ِهب » َنوُصُوت  ٍهَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  رگم ..«  دسر  یمن  ثرا  هب  هب  ون  هک  هدش  حیرـصت  دیجم 

ای یعیبط  ّتلع  رد  مزالت  ای  ّتیلولعم  ای  ّتیّلع  ۀطـساو  هب  هک ، ار  نارب  ثاریم  دـنک و  هدافتـسا  ءوس  دوخ  راـیتخا  نیا  زا  اداـبم  هک  نیا 
قوقح زا  ار  ناشیا  دزاس و  عئاض  هدرک  ادـیپ  وا  لامب  تبـسن  یتاذ  يا  هقـالع  یعیبط و  یقح  يراـبتعا ، يداد و  رارق  ّتلع  رد  مزـالت 

نآ زا  زواجت  هدیدرگ و  روظنم  نآ  يارب  فورعم »  » دـح دـیجم ، نآرق  ریبعتب  هدـش و ، دودـحم  رایتخا  نیا  دـیامن  مورحم  یلکب  دوخ 
رد ِفوُْرعَْملِاب و  َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَِدلا�ْوِلل َو  ُهَّیِصَْولا  ًافوُْرعَم و  ْمُِکئا�ِیلْوَأ  �یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا یلاعت : هلوق  تسا  هدش  هدناوخ  فنج »  » ناونعب ّدح 

لیم فیح و  دروم  ناثراو  یعیبط  قح  هک  نیا  يارب  هدـش و  دـیدحت  فیرعت و  ثلث »  » هب فورعم )  ) ناونع ّدـح و  نیا  يوبن  تاـیاور 
ددرگن

248 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا دایز  يرادقم  ثلث »  » هچ ثلثب  ات  تسا  رتهب  دشاب  ثلث  زا  رتمک  هب  تیصو  هک  هدیدرگ  دیکات 

: تسا هدومرف  یم  هک  هدش  دراو  ع )  ) رقاب ترضح  زا  یفاک ) عورف  رد   ) یتیاور رد 

ثّلثلاب یصوأ  نم  .ثّلثلاب و  یصوأ  نا  نم  ّیلإ  ّبحا  عبّرلاب  یصوأ  نال  عبّرلاب و  یصوأ  نا  نم  ّیلإ  ّبحا  یلام  سمخب  یصوأ  نال  »
ریغ فورعملا  یلإ  ّدرت  هّیصولا  ّنا  لاقف : هرثکا  وا  هّلک  هلامب  یصوا  یفوت و  لجر  یف  ع )  ) نینمؤملا ریما  یضق  .غلاب و  دقف  كرتی  ملف 

هسفن ملظ  نمف  رکنملا 
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رتبوبحم ملام  زا  یسمخ  هب  متیصو  مهثاریم » ثاریملا  لهأل  كرتی  فورعملا و  یلإ  ّدرت  اّهناف  « 1  » فیحلا رکنملا و  هتّیصو ، یف  یتا  و 
نآ زا  يزیچ  دنک و  تیصو  ثلثب  سک  ره  .نآ و  ثلثب  متیصو  زا  تسا  رتبوبحم  شعبر  هب  نآ و  عبر  هب  متیـصو  زا  نم  دزن  رد  تسا 

هدرک و تیـصو  دوخ  لام  رتشیب  ای  همه  هب  هک  يدرم  ةراب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  هدرک  هغلابم  يور و  هدایز  هیآ  ره  دنکن  رـسک 
درپس و رکنم »  » هار دوخ  تیصو  رد  هک  ره  سپ  ددرگرب  فورعم »  » نامهب دیاب  تیصو  تفگ  هک  دومرف  مکح  نینچ  دوب  هتشذگ  رد 

«. 2  » دوش هدراذگاو  ناشدوخ  يارب  ثاریم  لها  ثاریم  هدنادرگ و  رب  فورعمب  شتیصو  دیاب  دوش  رانک  رب  تسار  هار  زا 

______________________________

.دشاب یم  لیم  فارحنا و  ینعمب  ود  ره  تسا  تیاور  نیا  رد  هک  فیح »  » اب ..ًافَنَج  ٍصُوم  ْنِم  َفا�خ  ْنَمَف  هفیرـش  ۀیآ  رد  فنج  (- 1)
ریما هک  دـنا  هدرک  تیاور  و  تسا ..« : هتفگ  حوتفلا  وـبا  .هدوـمرف  تئارق  اـفیح »  » مه ار  هیآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یتـیاور  رد  و 

« ریغلا ّقحل  اناصقن  املظ و  يا  دشاب  نامه  ینعم  و  افیح »  » دناوخ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

( هرقبلا ةروس  زا  ۀیآ 178   ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  ا�لَف  ْمُهَْنَیب  َحَلْصَأَف  ًاْمثِإ  ْوَأ  ًافَنَج  ٍصُوم  ْنِم  َفا�خ  ْنَمَف  یلاعت  هلوق  (- 2)

249 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ربمغیپ مدش  ضیرم  نم   » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  صاّقو  دعس  هک  هدش  دراو  ریـسفت ، هقف و  بتک  زا  يرایـسب  و  نافرعلا ،» زنک   » رد
: متفگ يوب  دش  امرف  فیرشت  متدایع  هب  (ص )

.هن تفگ : فصنب ؟ متفگ : .هن  تفگ : منک ؟ تیصو  ملام  ۀمه  هب  ّللا 
�

ه لوسر  ای 
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؟ ثلثب متفگ :

«1  » مهیدیأب ساّنلا  نوفّفکتی  ّهلاع  مهعدـت  نأ  نم  ریخ  ءاینغا  .خ ل ) .کتثرو   ) کتّیرذ عدـت  نإ  ّکنإ  .ریثک  ثّلثلا  .ثّلثلا و  : » تفگ
: تفگ وا  دـش  دوخ  ماـمعا  ینب  زا  یکی  نیلاـب  رد  هک   » دـنا هدرک  تیاور  حوتفلا ) وـبا  لـقنب  اـنب   ) مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  زا 

؟ ارت تسا  لام  ردقچ  تفگ : منک ؟ یتیصو 

یلام ینعی  ینک  یمن  اهر  ریخ  اریخ و  كرتت  مل  يراد و  لایع  وت  هن  تفگ : .دـشاب  مرد  دـصهن  ات  دـصتفه  زا  تسا ، رازه  ریز  تفگ :
«. نک اهر  نادنزرف  يارب  ار  تلام  کلایعل » کلام  عد   » رایسب

لام بحاص  يارب  هک  نیا  هب  هجوت  مامت  اب  تفگ  دیاب  لاح  رهب  هدش و  هدروآ  زین  نآ  ریغ  یفاک و  عورف  رد  رگید  یتایاور  دافم  نیاب 
هدیدرگ و تیاعر  الماک  زین  یتسدگنت ، رقف و  ۀجیتن  رد  ناشیا  دوخ  عایـض  مدع  هکلب  ناثراو ، قح  عایـض  مدـع  ددرگ  تیاعر  یقح 

هدش طورـشم  نادب  فراصم ) ای  ناگناگیب  هب  دسر  هچ  ات  ، ) براقا نیدلاو و  هب  یتح  تیـصو ، بابحتـسا  تیعورـشم  الّوا  ور  نیا  زا 
نیمه رد  ایناث  و  َنِیبَْرقَْألا ) ِْنیَِدلا�ْوِلل َو  ُهَّیِصَْولا  ًاْریَخ ، َكََرت  ْنِإ  دشاب .(  ناوارف ، یلام  ینعی  ریخ ،»  » ار لام  بحاص  هک 

______________________________

نم ّللا 
�

ه لوسر  ای  تفگ : دوب  رامیب  وا  دش و  وا  نیلاب  رد  هک  دعس  اب  مالسلا  هیلع  لوسر  ربخ  و  تسا ..«  هدروآ  نینچ  حوتفلا  وبا  (- 1)
؟ منک تیصو  لام  ۀلمج  مراد  يرتخد  ثراو ، مراد و  رایسب  لام 

مه ثلث  تفگ : ریثـک » ثّلثلا  ثّلثلا و   » یلب تفگ  کـی ؟ هس  متفگ : .هن  تفگ : .همین  متفگ : .هن  تفگ : يرهب ؟ ود  متفگ : .هـن  تـفگ :
زونه تفگ  ساّنلا » اوفّفکتی  ّهلاع  مهکرتت  نا  نم  یلوا  ریخب  كدلو  كرتت  نال  : » تفگ هگ  نآ  دشاب  رایسب 
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« دنهاوخ مدرم  زا  دوخ  فافک  ات  شیورد  ینک  اهر  ار  ناشیا  هک  دشاب  نآ  زا  هب  ینک  اهر  ریخب  ار  دوخ  نادنزرف  هک 

250 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناـثراو يارب  ار  دوخ  لاـم  ثلث  ود  مک  تسد  دـیامن و  يراددوخ  لـیم  فیح و  زا  دـنک و  لـمع  فورعم »  » قـیرطب دـیاب  مه  دروـم 
يزیچ كولمم  نت  دـنچ  زج  دوب و  ریغـص  دـنچ  ياراد  هک  ار  راصنا  زا  يدرم  ص )  ) ربمغیپ یفاـک  عورف  تیاورب  ور  نیا  زا  .دراذـگب 

راک نیا  رب  هتشاد ، مالسا  راذگنوناق  رظن  رد  هدنب  نتخاس  دازآ  هک  یتیمها  تیبوبحم و  همه  اب  .تخاس  دازآ  ار  ناشیا  ۀمه  تشادن و 
رگا ساّنلا » نوففکتی  اراغـص  هیبص  كرت  نیملـسملا ، عم  هونفدـت  مکتکرت  ام  هرما  ینومتملعا  وا  : » تفگ درک و  شهوکن  شنزرس و 
ياج رب  دوخ  زا  یناکدوک  وا  هچ  دیراپـس  كاخ  هب  نیملـسم  ناتـسروگ  رد  ار  وا  متـشاذگ  یمن  دـیدوب  هتخاس  هاـگآ  وا  راـک  زا  ارم 

.دننک زارد  ناشیا  يوسب  زاین  تسد  دنهاوخ و  زاب  مدرم  زا  دوخ  فافک  هک  فک  هب  لئاس  تشاذگ 

زا شیپ  مکح  نیا  هک  ددرگ  یم  هدافتـسا  نانچ  یتیاور  زا  زین ) ّتیـصو  لصا  دیاش  هکلب   ) ثلثب تیـصو  مکح  رودص  نامز  ةراب  رد 
نینچ هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یفاک  عورف  رد  .تسا  هدیدرگ  ءاضما  بیوصت و  ّتیـصو  ۀـیآ  لوزن  هنیدـم و  هب  ترجه 

ناک و  توملا ، هرـضح  هنا  هّکمب و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  ناک  هنیدـملاب و  يراصنالا  رورعم  نب  ءاربلا  ناـک   » تسا هدومرف 
ّیبنلا ءاقلت  یلإ  ههجو  لعجی  نا  نفد  اذا  ءاربلا  یصوا  و  سدقملا ، تیب  یلإ  نّولصی  نوملسملا  و  هباحـصا ، هّکمب و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر 

یصوا هلبقلا و  یلإ 
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حیرـصت دشاب ، یم  حیحـصلاک » نسح   » ثیداحا زا  هیارد »  » ّنف حالطـصاب  هک  ار ، ثیدـح  نیا  هلمج  رد  هّنّـسلا » هب  ترجف  هلام  ثلثب 
ءاضما بیوصت و  هب  نامه  هدرک و  تیـصو  شیوخ  لام  ثلثب  هتفای و  تافو  هنیدم  رد  هکم ، هب  ربمغیپ  ترجه  زا  شیپ  ءارب  هک  تسا 

.تسا هدیسر 

251 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مجر مکح 

نایبلا عمجم  رد  یـسربط ، خیـش  و  دوخ ، ریـسفت  رد  حوتفلا  وبا  و  نایبتلا »  » رد هفئاطلا  خیـش  و  دنا ، هتفگ  نارـسفم  زا  يرایـسب  هکنانچ 
مجر مکح  دنا ، هدروآ  یتیاکح  ّیط  رد  مالّـسلا ، هیلع  رقاب  ترـضح  زا  نافرعلا ، زنک  رد  دادـقم ، لضاف  و  راحب ،) رد  یـسلجم  لقنب  )

ترـضح زا  تیاور  قبط  تیاکح ، نآ  .تسا  هدنام  اج  رب  هدشن و  خسن  زین  مالـسا  سدـقم  نید  رد  هک  هتـشاد  تباث  یلـصا  هاروت  رد 
ود ره  هک  دوهی  فارـشا  زا  يدرم  نز و  ربـیخ  رد  ترجه  زا  مراـهچ  لاـس  رد  هک  هدوب  نینچ  نارّـسفم  زا  یهورگ  ۀـتفگ  و  ع )  ) رقاـب
هب دـنزاس  يراج  ناشیا  ةراب  رد  هدوب  مجر  هاروت ، رد  هک  ار  ادـخ  مکح  دنتـشادن  شوخ  دوهی  نوچ  دـنا و  هدرک  اـنز  هدوب  نصحم » »

شیامزآ ار  ص )  ) ربمغیپ دـنا  هتـساوخ  مه  نمـض  رد   ) دـشاب هدـش  رداـص  مجر »  » زا رتناـسآ  یمکح  مالـسا  رد  دـیاش  هک  نیا  دـیما 
بتک زا  یخرب  رد  هکنانچ  تفگ و  ار  مجر  مکح  ص )  ) ربمغیپ دنـسرپب  ار  هلأسم  نآ  ات  دنداتـسرف  ص )  ) ربمغیپ دزن  یناسک  دـنیامن )

«1  » دندرک راسگنس  دجسم  ولج  رد  ار  ود  نآ  ات  دومرفب  هدش ، هتشون 

______________________________

مجر هعبارلا ) هنسلا  ینعی   ) اهیف و  : » تسا هتفگ  ترجه ، زا  مراهچ  لاس  ثداوح  لیذ  رد  یسلجم ،) لقنب   ) یقتنملا رد  ینورزاک  (- 1)
هدعقلا و يذ  یف  هّیدوهیلا  ّيدوهیلا و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 331 

http://www.ghaemiyeh.com


عبرا هنـس  یف  و  : » تسا هدروآ  نینچ  يزیرقم ، لقنب  يرذالب ، َنوُقِـسا�ْفلا  ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللا 
�

ُه َلَْزنَأ  اـ�ِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  یلاـعت : هلوق  لزن 
هنس لاقی : ثلث و  هنس  اهجّوزت  لیق : .شحج  تنب  بنیز ، هتّمع  هنبا  جّوزت  هنّـسلا  هذه  نم  هدعقلا  يذ  یف  .رمخلا و  تمّرح  هرجهلا  نم 

باتک مّلعتب  تباث  نب  دـیز  رما  هنّـسلا  هذـه  یف  .باجحلا و  هیآ  تلزن  .نیکاسملا و  ّما  بنیز ، عم  ثلث  هنـس  اـهجّوزت  لـیق : .سمخ و 
نیب قئاس  و  هنیدملا ، تلزلز  و  فوسخلا ، هالص  یّلص  رمقلا و  فسخ  هرخآلا  يدامج  یف  .هّیدوهیلا و  ّيدوهیلا و  مجر  اهیف  .دوهیلا و 

« الّلحم اقبس و  امهنیب  لعج  ّتس و  هنس  یف  لیق : و  لیخلا ،

252 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

َْمل َنیِرَخآ  ٍمْوَِقل  َنوُعا�ّمَـس  ِبِذَْـکِلل  َنوُعا�ّمَـس  اوُداـ�ه  َنیِذَّلا  َنِم  ..هدـئاملا َو  هروـس  زا  هیآ 45  لـیذ  رد  ار ، تیاـکح  نآ  حوـتفلا  وـبا 
شیپ دنداتـسرف  ار  یهورگ  رابحا ، زا  نادوهج ، یتعامج  هک  تسا ..«  هدروآ  ترابع  نیدب  ِهِعِـضا�وَم  ِدـَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  َكُوتْأَی 

نصحم ناشیا ، دندرک و  انز  ربیخ  لها  نافورعم  فارشا و  زا  سک  ود  هک  دوب  نآ  نآ  ربیخ و  هب  داتفا  هک  يا  هثداح  رد  ص )  ) لوسر
هک دنتـشاد  عمط  .ناشفرـش و  تمرح و  يارب  ار ، ناشیا  دننک  مجر  تسیاب  یمن  ار  ناشیا  دوب و  مجر  ناشیا  مکح  هاروت  رد  دندوب و 

هظیرق و ینب  نادوهج  هب  دنداتـسرف  یـسک  دوب  برح  ص )  ) لوسر اب  ار  ربیخ  لها  دـشاب و  فیفخت  ار  نآ  ص )  ) اـم لوسر  عرـش  رد 
ار ام  ناسک  نیا  تسا  حلص  وا  اب  ار  امش  نونکا  میـسرپ  يوتف  دّمحم  زا  هک  میهاوخ  یم  دشاب و  يا  هثداح  ار  ام  دنتفگ : ریـضن و  ینب 

يرب اجنآ 
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لوبق وا  زا  دیامرف  مجر »  » رگ ینک و  لوبق  وا  زا  دیامرف  دلج »  » دح ناشیا  قح  رد  دمحم  رگا  دنتفگ : ار  ناشیا  دنسرپ و  هلأسم  نیا  ات 
ّللا

�
ه و  دنتفگ : هظیرق  ونب  .دنتفگب  لاح  نیا  دندمآ و  دورف  هظیرق  ینب  هب  دندوب و  ناشیا  اب  هثداح  نادـنوادخ  دـندمایب و  هگ  نآ  ینکم 

: دنتفگ دندمایب و  ..و  ورمع و و  نب  هبعش  دسا و  بعک  فرشا و  بعک  هگ  نآ  یشاب  هراک  ار  نآ  هک  دیامرف  نآ  ار  امش 

نم ءاضقب  تفگ : ص )  ) لوسر دوب ؟ هچ  ناشیا  مکح  دنـشاب  نصحم  ناشیا  دـننک و  انز  هک  ینز  يدرم و  ات  هد  ربخ  ار  ام  دـمحم  اـب 
دندرکن لوبق  دـماین و  شوخ  ار  موق  نآ  ار ، ناـشیا  دوـمرف  مجر »  » دـمآ و لـیئربج  يرآ  دـنتفگ : میوـگ ؟ نم  هچ  نآ  یـشاب  یـضار 

ار ایروص  نبا  ات  وگب  تفگ : لیئربج  .تسین  دنتفگ : .تسا  مجر  امش  باتک  رد  ینکن و  لوبق  نم  زا  تفگ : لوسر 

253 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ایروص نبا  امش  نم و  نایم  تفگ : لوسر  دوب  هدیدن  ار  وا  ص )  ) لوسر تفگب و  ار  لوسر  وا  تفص  ناشیا و  وت و  نایم  دننک  مکاح 
ارم لیئربج  نکل  ما  هدیدن  ار  وا  تفگ : یـسانش ؟ اجک  زا  ار  ایروص  رـسپ  وت  دـنتفگ : هاروت ، هب  تسا  نادوهج  نیرتملاع  وا  هک  دـشاب 

ار وا  ربـیخ و  هـب  دنداتـسرف  سک  دـنداد و  رارق  نـیا  رب  مـشچ ، کـی  يور ، دیفـس  تـسا  درما  یناوـج  وا : تفــص  وا و  هـب  داد  ربـخ 
«. .دندروایب

دوهی رابحا  فیرحت  تلع  شحیرشت  ترضح و  زا  وا  قیدصت  ار و  وا  ترضح  نداد  دنگوس  و   ) ایروص رـسپ  ندمآ  لیـصفت  هاگ  نآ 
هک دوهی  یناطلس  شهاوخ  هب  ار  هاروت  مکح 
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 ».. تسا هدروآ  نینچ  نآ  زا  سپ  هدرک  لقن  ار  ددرگن ) ءارجا  وا  ةراب  رد  مجر  مکح  تسا  هتساوخ  یم  هدوب و  هدرک  انز  شمع  رـسپ 
هک دوب  نانچ  نآ  میداهن و  ندز  هنایزات  دلج و  ام  .دنشاب  تسار  نآ  رد  عیضو  فیرـش و  ات  مجر ، نود  نداهن  دیاب  يزیچ  میتفگ : ام 

میدرک هایـس  وا  يور  میدز و  وا  رب  هنایزات  لهچ  نآ  زا  درک  انز  هک  ار  نآ  میدودنا و  ریق  هب  دنتفاتب و  دندروایب و  ینـسر  ات  میدومرفب 
.میداهن مجر  ياج  هب  تبوقع  نیا  میدینادرگب و  ار  وا  هنوگژاو و  میدناشن  يرخ  رب  و 

وت هک  نیا  تسا  طرـش  دـنتفگ : دـندرک و  تمالم  ار  وا  دـنداهن و  وا  رد  يور  دـندوب  رـضاح  نادوهج  .يداد  فاـصنا  تفگ : لوسر 
يادخ ینک  یم  دیدرک و  امش  هچ  نآ  هک  ملوسر  نم  هک  ار  امش  دش  مولعم  تفگ : لوسر  راتـسا ..!!؟ کته  رارـسا و  فشک  يدرک 

.دهد ربخ  ارم  یلاعت 

هک ما  یـسک  لوا  نم  هک  شاب  هاوگ  ایادخ  راب  تفگ : .دندرک  مجر  لوسر  دجـسم  رد  رب  ار ، نز  درم و  ار ، ود  ره  ات  دومرفب  هگ  نآ 
.دندوب هدیناریمب  نادوهج  هک  مدرک  هدنز  وت  رماوا  زا  يرما 

دـیاین و وا  رب  گنـس  ات  تشاد  یم  نز  شیپ  رد  تسد  درم  دـندرک و  یم  مجر  ار  ناشیا  هک  مدوب  رـضاح  نم  تفگ : رمع  ّللا 
�

ه دـبع  »
ِبا�تِْکلا َلْهَأ  ا�ی  هک  داتسرف  ار  هیآ  نیا  ادخ  نآ  دنع 

254 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رب هیآ  نـیا  سلجم  نآ  رد  ص )  ) لوـسر «« 1  » ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَی  ِبا�تِْکلا َو  َنِم  َنوُفُْخت  ُْمْتنُک  اـ�ّمِم  ًارِیثَک  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  ـا�ُنلوُسَر  ْمُکَءاـ�ج  ْدَـق 
« ..دناوخ ناشیا 

ریسفت و بتک  زا  هکنانچ  انز ، دح  مکح  ةراب  رد  لاح  رهب 
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اوُدِهَش ْنِإَف  ْمُْکنِم  ًهََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئا�ِسن  ْنِم  َهَشِحا�ْفلا  َنِیتْأَی  ّللا 
�
ِیتا ءاسّنلا َو  ةروس  زا  ۀیآ 19  تسخن  دیآ ، یم  رب  نآ  ریغ 

رّونلا ةروس  زا  ۀیآ 2  هب  هنایزات  مکح  نآ  زا  سپ  هتفای و  لوزن  اًلِیبَس  َّنَُهل  ّللا 
�

ُه َلَعْجَی  ْوَأ  ُتْوَْملا  ّفَوَتَی 
�
َّنُها ّتَح 

ی� ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَأَف 
ّللا

�
..ِه ِنیِد  ِیف  ٌهَْفأَر  ا�مِِهب  ْمُکْذُخَْأت  ا�ل  ٍهَْدلَج َو  َهَئاِم  ا�مُْهنِم  ٍدِحا�و  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِینا�ّزلا  ُهَِینا�ّزلا َو 

یئاّبج و يّدس و  هداتق و  دهاجم و  ساّبع و  ّللا 
�

ه دـبع  دـیز و  نبا  كاّحـض و  نوچ  دـنتفگ : نارّـسفم  رتشیب  : » تسا هتفگ  حوتفلا ، وبا 
راهچ يدرک و  انز  ینز  نوچ  هک  دوب  نانچ  عرش  لّوا  رد  تسا  خوسنم  ..ْمُِکئا�ِسن  ْنِم  َهَشِحا�ْفلا  َنِیتْأَی  ّللا 

�
ِیتا ۀیآ َو  هک  جاّجز ، یخلب و 

هیآ نیا  مجر ، مکح  دمآ و  ّدح  ۀیآ  نوچ  ندرم ، هب  ات  يدنتـشاد  زاب  هناخ  رد  ار  وا  هک  يدوب  نآ  وا  مکح  يدنداد  هاوگ  وا  رب  هاوگ 
..ِینا�ّزلا ُهَِینا�ّزلا َو  یلاعت  هلوقب  هدش  خوسنم 

خوسنم یـضعب  هیآ  سپ  دنامب  ياج  رب  هاوگ  راهچ  مکح  .مجر و  دشاب  هنـصحم  هک  ّبیث  هنایزات و  دص  دـشابن  هنـصحم  هک  رکب  رد 
«. 2 « » تسا انز  نارسفم  قافتا  هب  هشحاف  هب  دارم  ..مکحلا و  تباث  یضعب  تسا و  مکحلا 

______________________________

( هدئاملا  ) ةروس 5 زا  ۀیآ 18  (- 1)

هشحافلا یف  هأرملاب  ولخت  هأرملا  امه ، لاق : َهَشِحا�ْفلا  َنِیتْأَی  ّللا 
�
ِیتا َو  ملسم : وبا  لاق  و  : » تسا هتفگ  هنیمز  نیمه  رد  هفئاطلا  خیـش  (- 2)

هروکذـملا هشحافلا  نا  نوفلتخی  مهناف ال  نورـسفملا  هیلع  امل  عامجإلل و  فلاخم  لوق  اذـه  و  هقحاسملا ..) ینعی   ) نهنع هروکذـملا 
(. ع  ) ّللا

�
ه دبع  یبا  و  ع )  ) رفعج یبا  نع  يورملا  وه  خوسنم و  مکحلا  اذه  نا  انزلا و  هیآلا ، یف 

هقف راودا 
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255 ص : ج 1 ، یباهش ،) )

ققحم نآ  رب  عامجا  نارگید ، و  هفئاطلا ، خیش  ۀتفگ  هب  دوجوم و ، نآ  رب  تنـس  نکیل  تسین  یحیرـصت  مجر ، مکحب  دیجم  نآرق  رد 
هفئاّطلا عامجا  هیلع  کّشلا و  هیف  جـلتخی  هجو ال  یلع  رتاّوتلا  ههج  نم  مولعم  مجّرلا  توبث  و  تسا ..« : نینچ  ناـیبتلا »  » تراـبع .تسا 

لزن اّمل  و  : » تسا هتفگ  مکح  نیاب  عجار  نایبّتلا »  » رد زاب  مهفالخب » ّدـتعی  مه ال  و  جراوخلا ، ـالا  هیف  فلاـخی  مل  هّمـالا و  عاـمجا  لـب 
« ..ِینا�ّزلا ُهَِینا�ّزلا َو   » هلوق

«. مجّرلا ّمث  دلجلا  ّبیّثلاب  ّبیّثلا  ماع و  بیرغت  هئام و  دلج  رکبلاب  رکبلا  الیبس : ّنهل  لعج  دق  ص :)  ) ّیبنلا لاق 

دیدپ هار  یلاعت  يادخ  ..رکبلاب  رکبلا  الیبس  ّنهل  ّللا 
�

ه لعج  دق  دمآ : دورف  دح  ۀیآ  نوچ  تفگ ، ع »  » لوسر و  : » تسا هتفگ  حوتفلا  وبا 
رهوش و  درم ، زا  درادـن  نز  هک  تسا  نآ  ناشیا  زا  رکبب  دارم  هنایزات و  دـص  ار  ناشیا  ندز  دـیاب  دـح  دـنک  انز  رکب  اب  هک  رکب  دروآ 

هچ رگا  مجر  ةراب  رد  لاح  رهب  ءاهقفلا » نیب  هیف  فـالخ  یلع  مجر ، هگ  نآ  دـح و  لوا  دـنک  اـنز  نوچ  ّبیث  اـب  ّبیث  نز و  زا  درادـن 
.دشاب یم  عامجا  دروم  رتاوتم و  نآ  مکح  هتفای و  رودص  نآ  ةراب  رد  یلعف ، مه  یلوق و  مه  تنس ، نکیل  درادن  تحارص  نآرق 

مجر دـنیوگ : نامدرم  دـیآرب  زارد  راگزور  نوچ  مسرت  یم  هک  تفگ : باطخ  رمع  تفگ ، سابع  ّللا 
�

ه دـبع  : » تسا هتفگ  حوتفلا  وبا 
دـشاب نصحم  دـنک و  انز  هک  نآ  رب  تسا  بجاو  مجر  الا و  دـننک ، عئاض  يادـخ  ضئارف  زا  يا  هضیرف  میبای  یمن  يادـخ  باتک  رد 

دوش و رهاظ  یلمح  ای  دهد  رارق  وا  ای  دوش  مئاق  نآ  هب  هنّیب  نوچ 
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« میدرک مجر  اـم  درک و  مجر  دوـخ  دـهع  رد  ع )  ) لوـسر و  هتبلا » اـمهومجراف  اـینز  اذا  هخیّـشلا  خیّـشلا و  : » ما هدـناوخ  نآرق  رد  نم 
هراشا و روطب  هچ  نآ  رب  هوالع  هدـش  وا  روضح  رد  نآ و  مکحب  ربمغیپ و  ناـمز  رد  هک  مجر  ینعی  یلمع ، تنـس  ةراـب  رد  یتاـیاکح 

نآ ریغ  و  ریسفت ، بتک  رد  دش ، دای  لامجا 

256 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دشاب یم  نینچ  حوتفلا  وبا  ترابع  لقنب و  نآ  دشاب و  یم  « 2  » زعام ۀصق  رتروهشم  هلمج  نآ  زا  هک  « 1  » تسا هدش  هدروآ  لیصفت  هب 
ارم ما  هدرک  انز  نم  ینرهطف  تینز  ّینا  ّللا 

�
ه لوسر  ای  تفگ : دمآ و  لوسر  کیدزن  هب  کلام  نب  زعام  دیوگ : دـنک و  تیاور  هدـیرب  »

: تفگ ص )  ) لوسر نک  كاپ 

ناـمه لوسر  .ینرهطف  تینز  ّللا 
�

ه لوسر  اـی  تفگ : دـمآ و  زاـب  سپ  تفرب  يا  هراـپ  .یلاـعت  يادـخ  زا  هاوخ  شزرمآ  نک و  هبوت  ورب 
وت تفگ : لوسر  مراهچ  راب  هب  راب ، راهچ  ات  داد ، باوج  نامه  لوسر  تفگ و  تخـس  نیا  مه  دـمآ و  زاـب  يا و  هراـپ  تفرب  تفگب :

تـسم اـت  يرگنب  تفگ : ّللا 
�

.ه لوسر  اـی  هن  دـنتفگ : یناد ؟ چـیه  یگناوید  نیا  زا  تفگ : دیـسرپ و  هباحـص  زا  هن  تفگ : يا ؟ هناوـید 
: تفگ يدوب ؟ نصحم  يدرک  انز  تفگ : ص )  ) لوسر .دوبن  تسم  دندیدب  .تسه 

« ..دندرک مجر  ار  وا  ات  دومرفب  ص )  ) لوسر .یلب 

______________________________

.تسا هدرک  لقن  ار  اهنآ  زا  یتمسق  ءاسنلا  هروس  زا  ..ْمُِکئا�ِسن  ْنِم  َهَشِحا�ْفلا  َنِیتْأَی  ّللا 
�
ِیتا هیآ َو  ریسفت  لیذ  رد  حوتفلا  وبا  ( 1)

.همجعم ءاز  رب  هلمهم  نیع  میدقتب  ( 2)

257 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«1  » قراس دح 

هریس بتک  رد  و  هتفگ ، یسلجم ) لقنب  « ) یقتنملا  » رد ینورزاک  هک  يروط  هب  ترجه  زا  مراهچ  لاس  رد 
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نیمه هداد  خر  يدزد  مالسا  لها  نایم  رد  هک  يراب  نیتسخن  دیاش  هدیدزد و  یهرز  یـسوا  قریبا  نب  همعط  هدش ، هدروآ  لیـصفت  هب 
.تسا هدوب  هعقاو 

روطب دزد  تسد  ندیرب  مکح   » ما هتـشون  نینچ  مرادن  دای  هب  مه  نآلا  هدرکن و  طبـض  ار  نآ  ذخام  هک  دوخ  ياهتـشاددای  زا  یکی  رد 
لاـس نآ  رد  هک  نآ  هچ  تسا  هدوب  ترجه  زا  لاس 4  رد  رهاظ  بسحب  نکیل  هتفای  رودـص  ینامز  هچ  رد  هک  تسین  هتـسناد  قیقحت ،

موکحم دـی  عطق  هب  هدـش ) تبث  هریـس  بتک  رد  هک  یلیـصفت  هب   ) هدـیدزد و یهرز  یـسوا  ناـمعن  نب  هداـتق  ۀـناخ  زا  قریبا  نب  همعط 
یم راهظتسا  هدافتـسا و  نانچ  دوش  یم  لقن  حوتفلا  وبا  زا  یترابع  یط  رد  هک  يا  هلمج  زا  نکیل  دندرک » عطق  ار  وا  تسد  هدیدرگ و 

.تسا هدوب  هدش  رداص  هداد  خر  ترجه  زا  مراهچ  لاس  رد  هک  قریبا  نبا  ۀیضق  زا  شیپ  قراس  دی  عطق  مکح  هک  ددرگ 

هدروآ حوتفلا  وبا  هفئاطلا و  خیـش  هدرک و  لقن  نایبلا  عمجم  زا  یـسلجم  هک  يروط  هب  قریبا  نب  همعط ) وبا   ) ای همعط  ۀیـضق  لاـح  رهب 
: دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  حوتفلا  وبا  ترابع  هب  تسین  دنا  هدروآ  هچ  نآ  رد  یفالتخا  ابیرقت  دنا و 

، تسا طوبرم  هیضق  نیدب  هک  ۀیآ 117 ، ات  ءاسّنلا  ةروس  زا  ۀیآ 106  لیذ  رد  حوتفلا ، وبا 

______________________________

.تسا هدوب  يدح  ار  قراس  مه  یلهاج  برع  رد  دیآ  یم  تسدب  عضاوم  یضعب  زا  هک  يروط  هب  (- 1)

.تسا هدروآ  نینچ  یلهاج » برع  تادابع  لامعا و  نایب   » لیذ رد  برالا  غولب  باتک  رد  یسولآ 

عطق اذا  لـجرلا  نوبلـصی  هریحلا  كولم  نمیلا و  كوـلم  تناـک  .قرـس و  اذا  ینمیلا  قراـسلا  دـی  نوـعطقی  اوناـک  مهنا  کـلذ  نم  «و 
« ..قیرطلا

هقف راودا 
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258 ص : ج 1 ، یباهش ،) )

ینابنا رد  عرد  نآ  دـیدزدب و  یـسک  زا  یعرد  قریبا  نب  همعط  هک  تسا  نآ  ساـبع  ّللا 
�

ه دـبع  زا  رگید  یتیاور  و   » تسا هدروآ  نینچ 
يارـس رد  رب  دروایب و  نابنا  هگ  نآ  تخیر  یم  سوبـس  نآ  هار  رد  ات  درک  خاروس  هراپ  نابنا  نآ  دوب  سوبـس  ةراـپ  اـجنآ  رد  هک  دوب 
يارـس زا  تفاین  درک  عرد  بلط  عرد  دنوادخ  دوب  دادماب  نوچ  .درب  دوخ  ۀناخ  هب  تفرگرب و  عرد  داهنب و  يدوهیلا  ریمّـسلا  نب  دـیز 
.دروآ لوـسر  شیپ  تفرگب و  ار  وا  درب و  يدوـهیلا  ریمّـسلا  نب  دـیز  يارـس  ردـب  یپ  تفرب و  رثا  رب  دوـب  هتخیر  سوبـس  دـمآ  نوریب 

«. داتسرف تیآ  نیا  یلاعت  يادخ  دربب  تسد  ار  دوهج  نآ  هک  درک  نآ  تمه  لوسر 

.درادن ترورض  اجنیا  رد  اهنآ  لقن  هک  هدش  لقن  زین  رگید  تروص  دنچ  هب  هیضق  نیا 

تـسد ار  دوهج  نآ  هک  درک  نآ  تمه  لوسر   » حوتفلا وبا  زا  لوـقنم  تراـبع  ۀـلمج  نیرخآ  زا  میتـفگ  مه  شیپ  هکناـنچ  تهج  رهب 
ینعی هدرک  تمه  نآ  دانتسا  هب  ربمغیپ  هک  تسا  هدوب  هدش  رداص  هعقاو  نیا  زا  شیپ  دی  عطق  مکح  هک  دوش  یم  راهظتسا  نانچ  دربب »

.دربب ار  دوهج  نآ  تسد  تسا  هتساوخ  یم 

فانم و دبع  نب  لفون  نب  ّيدع  نب  راّبجلا  لاجرلا ، نم  مالسالا  یف  عطق  نم  لّوا  و  « » 1  » هدش لقن  ترابع  نیا  ءاملعلا  دئاوف  باتک  زا 
یتا یبّنلا  ّنا  يور  اـمل  هعاـس ، هقنع  یف  عوطقملا  دـی  قیلعت  ّبحتـسی  .موزخم و  ینب  نم  دـسالا  دـبع  نب  نایفـس  تنب  هّرم  ءاـسنلا  نم 

« هقنع یف  تقّلعف  اهب  رما  ّمث  هدی  عطقف  قراسب 

______________________________

یسلجم نادرگاش  زا  یمان  دومحم  جاح  نآ  فلوم  هک  یطخ  یگنج  زا  (- 1)
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.دش لقن  هدوب  عبتتم  لضاف و  يدرم  و 

259 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فوخ زامن 

هماـقا فوخ  زاـمن  راـب  نیتسخن  يارب  هتفاـی ، عوقو  مراـهچ  لاـس  رد  وا  ةدـیقع  هب  هک  «، 1  » عاـقرلا تاذ  ةوزغ  رد  ماـشه  نبا  ۀـتفگ  هب 
نبا ةدیقع  فالخ  رب  هک ، نیا  هار  زا  دنا ، هتـسناد  طوبرم  مشـش  لاس  هب  ار  لمع  مکح و  نیا  ءارجا  رودـص و  یخرب  .تسا  هدـیدرگ 
مشش لاس  رد  هک  «« 2  » درق يذ   » ةوزغ هب  ار  نآ  ۀـماقا  نیتسخن  هک  نیا  هار  زا  ای  هتـسناد  مشـش  لاس  رد  ار  عاـقرلا  تاذ  ةوزغ  ماـشه ،

.دنا هتسناد  قلعتم  هدش  عقاو 

رد و   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  ..َها�لَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَأَف  ْمِهِیف  َْتنُک  ا�ذِإ  ءاـسّنلا َو  ةروس  زا  ۀیآ 103  لیذ  رد  نایبّتلا  ریسفت  رد  هفئاّطلا  خیش 
یلحم ناـمثع  نزو  رب   ) نافـسع رد  ص )  ) ربمغیپ هک  هتفاـی  لوزن  یماـگنه  هیآ  نیا  هچ  ص )  ) ربـمغیپ توبن  رب  تسا  یتلـالد  هیآ  نیا 

باحصا اب  ص )  ) ربمغیپ دنا و  هدوب  هّکم ) یحاون  رد  تسا  یهوک  ناجنز  نزو  رب   ) نانجض رد  ناکرـشم  و  هّکم ) یلزنم  ود  رد  تسا 
یتصرف رب  سپ  دنزاتب  شباحصا  و  ص )  ) ربمغیپ رب  هک  دنا  هدرک  مامتها  ناکرشم  هداد و  ماجنا  لماک  دوجس  عوکر و  اب  ار  رهظ  زامن 

هداد تسد  زا  هک 

______________________________

رمح و ددج  هیف  لبج  حفس  یف  ناک  لاتقلا  ّنأل  کلذب  تیّمس   » تسا هدش  هدروآ  نآ  ریغ  و  هّیهبلا » هضوّرلا   » باتک رد  هکنانچ  (- 1)
یف تناک  عاقّرلا  ّنأل  وا  ّرحلا  هّدـشل  قرخ  دولج و  نم  عاقّرلا  مهلجرا  یلع  اوّفلف  هافح  اوناـک  هباحّـصلا  ّنـأل  وا  عاـقّرلاک  دوس  رفص و 

یف تناک  هرجش  مسا  اّهنأل  وا  قرخلا  اهیلع  ّنوفلی  اوناکف  مهلجرا  تقّقشتف  هافح  هب  موق  رورمل  وا  مهتیولأ 
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.نافطغ ضرا  یه  دجن و  نم  عضوم  لیق : و  ءام ، وا  رئب  دنع  هنیدملا ، نم  لایما  هثالث  یلع  یه  و  هوزغلا ، عضوم 

.تسیا همشچ  مان  (- 2)

260 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تـسد زا  لاجم  زونه  دنا : هتفگ  یم  یخرب  هب  یخرب  هدشن  هماقا  زونه  رـصع  زامن  هک  دنا  هدش  هّجوتم  نوچ  نکیل  هتـشاد  یم  فسات 
ریگلفاغ يارب  ماـگنه  نآ  هدیـسر و  ماـمتا  هب  هچ  نآ  زا  تسا  رتبوبحم  ناـشیا  رظن  رد  هدـنام ، یقاـب  هک  رـصع ،)  ) رگید زاـمن  هتفرن و 

دوخ باحصا  اب  ص )  ) ربمغیپ تشگ و  رداص  فوخ  هالص  مکح  لزان و  ص )  ) ربمغیپ رب  هیآ  نیا  سپ  .دشاب  یم  بسنا  نانآ  ندرک 
اب وا  هچ  دـمآ  رد  مالـسا  هب  دـیلو  دـلاخ  هک  دـش  نیا  ببـس  یخرب ، ۀـتفگ  هب  عوضوم ، نیمه  .دـناوخ و  فوـخ  زاـمن  ار  رـصع  زاـمن 

هشیدـنا و رب  یهلا  یهجو  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسناد  نوچ  تشاد و  رطاخ  رد  ار  نیملـسم  ندرک  ریگلفاـغ  ۀـشیدنا  دوب و  ناکرـشم 
.دمآ رد  مالسا  هب  تفای  عالطا  ناشیا  مامتها 

نآ رد  .دـمآ  شیپ  نایحل  ینب  ةوزغ  ریـضّنلا  ینب  ةوزغ  زا  دـعب   » تسا هدرک  لقن  ار  نومـضم  نیا  يرولا  مـالعا  زا  راـحب  رد  یـسلجم 
رب ار  زامن  باحـصا  اب  سپ  دنرآ  موجه  ناشیا  رب  هک  دـنراد  لد  رد  ناکرـشم  هک  دـش  یحو  ص )  ) ربمغیپ رب  نافـسع  لحم  رد  هوزغ 
زا سپ  هام  ود  عاـقرلا  تاذ  ةوزغ  نآ  زا  دـعب  دوب و  هظیرق  ینب  هوزغ  زا  سپ  هوزغ  نیا  هک  تسا : هدـش  هتفگ  .درازگب و  فوخ  قیرط 

هدوب ربیخ  زا  دـعب  عاقّرلا  تاذ  ةوزغ   » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  هک  هدرک  لـقن  يراـخب  زا  ومه  تسا » هداد  خر  ریـضّنلا  ینب  ةوزغ 
زا یعمج  هب  ص )  ) ربمغیپ
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« ..درازگب فوخ  زامن  ص )  ) ربمغیپ هک  يروط  هب  دمآ  نایم  هب  فوخ  دروخ و  رب  دوبن  یبرح  ناشنایم  هک  نافطغ 

هام ود  ریضنلا  ینب  ةوزغ  زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ  » تسا هدش  هدافا  نینچ  اجنآ  رد  هک  هدرک  لقن  ریثا  نبا  فیلات  لماکلا »  » زا یسلجم  زاب 
تاذ ةوزغ  نیا  دـمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  نافطغ ، ۀـلیبق  زا  هبلعث ، ینب  براحم و  ینب  دـصقب  سپ  نآ  زا  درک  تماقا  هنیدـم  رد  ار  عیبر 

روتسد سپ  دوب  راک  رد  فوخ  نکیل  دماین  نایم  هب  یلاتق  دروخرب و  ناکرشم  هب  سپ  دشاب  یم  عاقرلا 

261 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. تسا هدوب  ترجه  مجنپ  لاس  زا  مّرحم  رد 9  هوزغ  نیا  هک  هدش  هتفگ  و  «.. 1  » تفای رودص  فوخ  زامن 

شیپ عاقرلا  تاذ  ةوزغ  لاس  نیا  رد  و   » تسا هتشاد  هدافا  نینچ  مجنپ ، لاس  ثداوح  لیذ  رد  هک ، هدرک  لقن  ینورزاک  زا  یسلجم  زاب 
مهارف يداـیز  ياـهتیعمج  هبلعث  راـمنأ و  هک  داد  ربخ  ص )  ) ربمغیپ ناراـی  هب  دـش و  دراو  هنیدـم  هب  یـسک  هک  دوب  ناـنچ  نآ  دـمآ و 
دصتفه یلوق  هب  سک و  دص  راهچ  اب  مّرحم  مهد  هبنـش  بش  دیـسر  ص )  ) ربمغیپ هب  ربخ  نیا  دننک  گنج  نیملـسم  اب  هک  دنا  هدروآ 

ار یـسک  اجنآ  رد  نز  نت  دـنچ  زج  نکیل  .دیـسر  تسا ، یهوک  مان  هک  عاقّرلا ، تاذ  رد  ناشیا  لحم  هب  دـش و  نوریب  هنیدـم  زا  سک 
هلمج نآ  رد  هک  ار  نانز  دیدن 

______________________________

یم جراخ  قاروا  نیا  ثحب  عوضوم  زا  یهقف  خـیرات  ظاحل  زا  هک  هدرک  لقن  ار  يا  هیـضق  عاقرلا ، تاذ  ةوزغ  لیذ  رد  ریثا ، نبا  (- 1)
تربع ۀیام  ار  نامیا  لها  هجوت و  لباق  رایسب  یمالسا  خیرات  ظاحل  زا  نوچ  نکیل  دشاب 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 342 

http://www.ghaemiyeh.com


بئاغ ماگنه  نآ  رد  هک  نز  رهوش  دـندرک  ریـسا  ار  نافطغ  زا  ینز  نیملـسم  هوزغ  نیا  رد  دوش ..«  یم  هدروآ  یقرواـپ  نیا  رد  تسا 
زا دنیـشنن و  ياپ  زا  دشکن  ار  یـسک  ص )  ) ربمغیپ نارای  زا  ات  هک  درک  دای  دنگوس  دش  هاگآ  نز  ندش  ریـسا  زا  تشگرب و  نوچ  دوب 

.دیدرگ ناور  ناشیا  یپ  رد  سپ  دشکن  تسد  ناشیا  بیقعت 

يرگید نارجاهم و  زا  يدرم  دریگ  هدهع  هب  ار  ام  ینابهگن  ینابـساپ و  بشما  هک  تسیک  تفگ : دمآ و  دورف  یلحم  رد  ص )  ) ربمغیپ
.دنتـشاذگ هبون  مه  اب  دنداتـسیا و  اپب  دوب  اجنآ  رد  نارای  و  ص )  ) ربمغیپ لوزن  هک  يا  هرد  ۀنهد  رد  دنتـساخرب و  راک  نیدب  راصنا  زا 

.درازگ یم  زامن  داد و  یم  ساپ  يراصنا  دیباوخ و  رجاهم  درم  بش  رس 

دروآرب و نت  زا  ار  ریت  يراصنا  دنکفا  وا  رب  يریت  دید  هداتسیا  زامن  هب  ار  يراصنا  درم  نوچ  دوب  نیملسم  بیقعت  رد  هک  ینافطغ  درم 
ار میس  ریت  داتـسیا !! زامن  هب  ياج  رب  اپ  نانچ  مه  دیـشک و  نوریب  شیوخ  نت  زا  ار  نآ  زاب  دنکفا  وا  رب  رگید  يریت  داد ، همادا  ار  زامن 
تسجرب و ياج  زا  رجاهم  درم  .درک  هاگآ  هیـضق  رب  رادـیب و  ار  قیفر  مامت و  ار  زامن  تفر و  دوجـس  عوکرب و  هاگ  نآ  دروآرب  نت  زا 

: تفگ تسنادب  لاح  نوچ 

مزاـس عطق  ار  نآ  متـساوخن  هک  مدوب  لوغـشم  يا  هروس  تئارق  هب  تفگ : یتخاـسن  رادـیب  ارم  تسخن  ریت  ناـمه  رد  ارچ  ّللا 
�

ه ناـحبس 
.متخاس هجوتم  ارت  تفای  همادا  يزادنا  ریت  درک و  ادیپ  هلابند  راک  نوچ  نکیل 

ص)  ) ربمغیپ رماب  هک  روغث ، زا  یکی  هک  دوبن  منآ  میب  رگا  دنگوس  ادخ  هب 
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!!« متشاد یمن  رب  تسد  هروس  مامتا  زا  مداد و  یم  ناج  دوش  عئاض  مرومام ، شظفح  هب 

262 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رب ربخ  یب  دندرگرب و  بارعا  ادابم  هک  دنتشاد  میب  نیملسم  دنتخیرگب و  اههوک  هب  بارعا  دنتفرگب و  دوب  لامج  بحاص  يا  هزیـشود 
« ..مالسا رد  تسا  هدوب  فوخ  زامن  نیتسخن  نیا  درازگب و  فوخ  زامن  نارای  اب  ص )  ) ربمغیپ سپ  دنزاتب  ناشیا 

رد راب و  دنچ  ص )  ) ربمغیپ هک  دوش  یم  هدافتـسا  نانچ  تسا ، هدش  هدروآ  یهقف  بتک  زا  یخرب  و  ریـسافت ، زا  یـضعب  رد  هچ  نآ  زا 
.عاقرلا تاذ  رد  میس  نافسع و  رد  يرگید  لّخنلا و  نطب  رد  یکی  تسا : هدومرف  هماقا  ار  فوخ  هالص  لحم ، دنچ 

ا�ذِإَف ْمُهَتَِحلْـسَأ  اوُذُخْأَْیل  َکَعَم َو  ْمُْهنِم  ٌهَِفئا�ط  ْمُقَْتلَف  َها�لَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَأَف  ْمِهِیف  َْتنُک  ا�ذِإ  هفیرـش َو  ۀیآ  لیذ  رد  دادـقم ، لضاف  هچ  نآ  زا 
َْول اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو  .ْمُهَتَِحلْـسَأ  ْمُهَرْذِـح َو  اوُذُـخْأَْیل  َکَعَم َو  اوُّلَُـصْیلَف  اوُّلَُـصی  َْمل  �يرْخُأ  ٌهَِفئا�ط  ِتْأَْتل  ْمُِکئا�رَو َو  ْنِم  اُونوُکَْیلَف  اوُدَـجَس 
ْنَأ �یـضْرَم ، ُْمْتنُک  ْوَأ  ٍرَطَم  ْنِم  ًيذَأ  ْمُِکب  َناـ�ک  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحـا�نُج  ـا�ل  ًهَدِـحا�و َو  ًهَْلیَم  ْمُْکیَلَع  َنُولیِمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأ  ْمُِکتَِحلْـسَأ َو  ْنَع  َنُولُفْغَت 

نانچ هدرک  دای  تیفیک ، ظاحل  زا  فوخ ، هالـص  يارب  و  ««، 1  » ًانیِهُم ًابا�ذَع  ْکِلل 
�

َنیِِرفا َّدَعَأ  ّللا 
�

َه َّنِإ  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  ْمُکَتَِحلْسَأ َو  اوُعَـضَت 
رکذ نآ  يارب  عون  هس  ءاهقف  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  وا  هچ  هدش  هماقا  فلتخم  عاوناب  اهلحم  نآ  رد  فوخ  زامن  هک  دوش  یم  مولعم 

: دنا هدرک 

ود هتسد  کی  اب  دنک  هتسد  ود  ار  دوخ  باحصا  ماما  دنشاب و  هلبق  تمس  رد  نمـشد  هک  تسا  نانچ  نآ  لخن و  نطب  هالـص  تسخن  »
دنشاب لوغشم  تسا  رحب  رگید  ۀتسد  نآ  دناوخب و  لماک  ار  تعکر 
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..دنزادرپ تسا  رحب  لوا  ۀتسد  دناوخب و  دوش  یم  بوسحم  هضیرف  ناشیا  يارب  هلفان و  وا  يارب  هک  رگید  تعکر  ود  هتسد  نیا  اب  دعب 

ره اب  دزاس و  بترم  فص  ودب  ار  ناشیا  ماما  سپ  دشاب  هلبق  تمس  رد  مه  زاب  نمشد  هک  تسا  هنوگ  نیدب  نآ  نافسع و  هالص  مود  »
ددنب مارحا  دتسیا و  زامن  هب  فص  ود 

______________________________

( ءاسنلا  ) ةروس 4 زا  هیآ 103  (- 1)

263 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوچ دنتسیا  ياپ  هب  تسارح  يارب  مود  فص  دننک و  هدجس  وا  اب  لوا  فص  طقف  دور  هدجس  هب  نوچ  نکیل  دور  عوکرب  ود  نآ  اب  و 
اب ماما  سپ  دننک  ضوع  مه  اب  ار  دوخ  ياج  فص  ود  نیا  هاگ  نآ  دنور  هدجـس  هب  مود  فص  دـنزیخرب  هدجـس  زا  لوا  فص  ماما و 

تعکر نآ  رد  هک  مود  فـصو  درازگب  دوـب ، یم  مود  فـص  شیپ  تعکر  رد  هک  لوا ، فـص  ار  هدجـس  نـکیل  دور  عوـکرب  ود  ره 
ددرگ و قحلم  ماما  هب  دهـشت  رد  دور و  هدجـس  هب  مود  فص  دنیـشن  دهـشت  هب  ماما  نوچ  دشاب  اپب  تسارح  يارب  دوب ، یم  لوا  فص 

.دناسر ماجنا  هب  ود  ره  اب  زین  ار  مالس  هتسب  فص  ود  ره  اب  مارحا  هکنانچ  ماما 

ناشیا و نایم  تسا  تمس  نامه  رد  رگا  ای  دشاب  هلبق  فلاخم  تمس  رد  نمشد  هک  تسا  نیا  نآ  طورش  عاقّرلا و  تاذ  هالـص  میـس  »
مالـسا لها  دور و  ناشیا  موجه  میب  هکنانچ  دشاب  دنمورین  نمـشد  دشاب و  موجه ، ضرف  رب  ناشیا ، ندید  زا  عنام  یلئاح  مالـسا  لها 

، دزادرپب تمواقم  هب  نمشد  ربارب  رد  هناگادج  يا  هتسد  ره  هک  دندرگ  میسقت  هتسد  ودب  دوشب  هک  دشاب  دایز  هزادنا  نآ  هب  ناش  هّدع 
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هب ناشیا  اب  سپ  دـشاب  رود  هب  نمـشد  سرریت  زا  هک  درب  یم  یلحم  هب  ار  ناشیا  دزاس و  یم  ادـج  ار  هتـسد  کی  ماما  طئارـش ، نیا  اب 
تعکر بوجو  يور  زا  وا  نیمومام  دزیخ  یمرب  مود  تعکر  يارب  نوچ  دروآ  یم  اـج  هب  لـماک  ار  تعکر  کـی  دتـسیا و  یم  زاـمن 

يارب هورگ  نآ  دنا  هداتـسیا  تسارحب  نمـشد  ربارب  رد  هک  لوا  هورگ  ياج  هب  دنور  یم  دننک و  یم  مامت  دـنوش و  یم  يدارف  ار  مود 
دهشت هب  ماما  نوچ  دننک و  یم  ءادتقا  ماما  هب  ار  مود  تعکر  سپ  دهد  یم  لوط  ار  زامن  تئارق  ناشیا  راظتنا  هب  ماما  دنیآ و  یم  زامن 

یم قحلم  ماما  هب  دهد  یم  لوط  ار  نآ  ماما  هک  دهـشت  رد  دنروآ و  یم  اج  هب  ار  دوخ  مود  تعکر  دنزیخ و  یم  رب  ناشیا  دنیـشن  یم 
.دهد یم  مالس  ناشیا  اب  ار  زامن  ماما  دندرگ و 

: تسا هار  ود  نآ  میـسقت  رد  هک  نآ  زج  تسا  تیفیک  نیمه  هب  یتـعکر ) ود  هن  دـشاب  یتـعکر  هـس  ینعی   ) دـشاب برغم  زاـمن  رگا  «و 
لوا ۀتسد  اب  نآ  زا  تعکر  ود  هک  نآ  یکی 

264 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ۀتسد اب  رخآ  تعکر  ود  لوا و  ۀتسد  اب  لوا  تعکر   ) بیترت نیا  سکع  رگید  دوش و  هدروآ  اج  هب  مود  ۀتـسد  اب  رخآ  تعکر  کی  و 
(. مود

نسح هکنانچ  دنا  هدرک  لمح  لّخنلا  نطب  هالص  رب  ای  هکلب  « 1  » دنا هدرکن  لمح  نافسع  هالص  رب  ار  هفیرـش  ۀیآ  ءاملع  زا  کی  چیه  »
« ..تسلوق ود  نآ  رد  عاقّرلا و  تاذ  هالص  رب  ای  هتفگ و  يرصب 

ار ناشیا  تافالتخا  اهقف و  لاوقا  هدرک و  رکذ  لیـصفت  هب  ار  فوخ  زاـمن  تیفیک  هک  نیا  زا  سپ  هدـش  داـی  ۀـیآ  لـیذ  رد  حوتفلا  وبا 
هداد حرش 
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نیا رد  قافتا  فالتخا و  تاهج  ظاحل  زا  هعیـش  بهذم  اب  ار  کلام  لبنح و  دمحا  یعفاش و  یلیل و  یبا  نبا  ۀـفینح و  وبا  بهاذـم  و 
لوسر هک  میتفگ  ام  هک  بیترت  نیا  رب  ام  ناـفلاخم  اـم و  فرط  زا  هدـمآ  رایـسب  راـبخا  و  تسا ..« : هتفگ  نینچ  هداد  قاـبطنا  عوضوم 

« ..نآ زج  عاقّرلا و  تاذ  لّخنلا و  تاذ  نافسع و  هب  هاگیاج  دنچ  رد  درک  نینچ  فوخ  هالص  (ص )

______________________________

زا یلاـخ  رهاـظب  دـیدرگ  لـقن  ..ْمِهِیف  َْتنُک  ا�ذِإ  ۀـیآ َو  لـیذ  رد  هفئاـطلا  خیـش  زا  تمـسق  نیا  زاـغآ  رد  هـچ  نآ  اـب  هـتفگ  نـیا  (- 1)
نافسع رد  زامن  رب  هیآ  هک  دشاب  قافتا  رگا  هوالعب  تسا  هتفای  لوزن  نافسع  رد  هیآ  هک  هدش  حیرصت  اجنآ  رد  هچ  تسین  يراگزاسان 

رب مدقم  هک  نافسع  هالص  هدوب ، نآ  زا  دعب  ود  نیا  یضعب  ۀتفگ  هب  هک  عاقرلا ، تاذ  ای  لخنلا  نطب  عقوم  رد  نآ  لوزن  ددرگن و  لمح 
.؟ تسا هتشاد  یکردم  هچ  هتفای  عوقو  هیآ  لوزن 

265 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ممیت مکح 

قلطـصملا ینب  ةوزغ  زا  دعب  مجنپ  لاس  هدش ، هتفگ  مّیـس  لاس  تسا : هدش  فالتخا  هتفای  رودص  نامز  هچ  رد  مّمیت  مکح  هک  نیا  رد 
، نآ زا  ریسفت  ملع  تمسق  رد  هیاقّنلا ،» ءاّرقل  هیارّدلا  مامتا   » باتک رد  یطویس ، نیدلا ، لالج  تسا  ینورزاک  یکتـشد و  لوق  زین  « 1»

ۀتفگ هب  مشش و  لاس  نابعـش  رد  دشاب  یم  هدئام  ةروس  رد  هک  ممیت  ۀیآ  و  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  يرـضح ، ياه  هیآ  نایب  رد 
هک ءادـیب  اـی  شیجلا  تاذ  رد  عیـسیرم »  » ةوزغ زا  نتـشگرب  ماـگنه  مراـهچ  لاـس  رد  رگید  یخرب  ۀـتفگ  هـب  مـجنپ و  لاـس  رد  یخرب 

دشاب یم  هنیدم  کیدزن 
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«. ..تسا هتفای  لوزن 

�یَّتَح ٍلِیبَس  يِِربا�ع  ّلِإ 
�
ا ًاُبنُج  ا�ل  َنُولوُقَت َو  ا�م  اوُمَْلعَت  ّتَح 

ی� کُس 
�

�يرا ُْمْتنَأ  َها�لَّصلا َو  اُوبَْرقَت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ءاسّنلا  ةروس  زا  ۀیآ 46  زا 
ًابِّیَط ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَـف  ًءـا�م  اوُدَِـجت  ْمَلَف  َءاـ�سِّنلا  ُُمتْـسَما�ل  ْوَأ  ِطـِئا�ْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ  َءاـ�ج  ْوَأ  ٍرَفَـس  �یلَع  ْوَأ  �یـضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  اُولِـسَتْغَت ،

ۀیآ 8 زا  مه  ًاروُفَغ و  اوُفَع  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  ْمُکیِْدیَأ  ْمُکِهوُجُِوب َو  اوُحَْسماَف 

______________________________

تب راب  نیتسخن  يارب  هتفر و  نایم  زا  وا  ۀلیسو  هب  لیعامسا  نید  هک  ثراح ، نب  هعیبر  .دشاب  یم  دعس  نب  همیزج  بقل  قلطـصم  (- 1)
یم هعازخ  ۀـلیبق  زا  يا  هفیاط  قلطـصملا  ینب  .تسا و  هدوب  قلطـصم  نیمه  دادـجا  زا  هداهن ، لبه »  » ار نآ  مان  هدیـشک و  هبعک  ماـب  هب 

.دنشاب

266 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْمُکَلُجْرَأ ْمُکِسُؤُِرب َو  اوُحَْـسما  ِِقفا�رَْملا َو  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  ْمُکَهوُجُو َو  اُولِـسْغاَف  ِها�لَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدئاملا  ةروس  زا 
ًءا�م اوُدَِجت  ْمَلَف  َءا�سِّنلا  ُُمتْسَما�ل  ْوَأ  ِِطئا�ْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءا�ج  ْوَأ  ٍرَفَس  �یلَع  ْوَأ  �یضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  اوُرَّهَّطاَف َو  ًاُبنُج  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْنیَبْعَْکلا َو  َیلِإ 

، ُهَتَمِْعن َِّمُتِیل  ْمُکَرِّهَُطِیل َو  ُدـیُِری  ْنِک�ل  ٍجَرَح َو  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ّللا 
�

ُه ُدـیُِری  ا�م  ُْهنِم  ْمُکیِدـْیَأ  ْمُکِهوُجُِوب َو  اوُحَْـسماَف  ًابِّیَط  ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف 
هدافتسا نآ ، تیفیک  مه  و  دیآ ، یم  اج  هب  نآ  هب  ممیت  هچ  نآ  ممیت و  ببـس  هتفای ، لوزن  ممیت  ةراب  رد  هک  َنوُرُکْـشَت ، ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع 

«. 1  » ددرگ یم 

زا دیاش  ءاسّنلا  ةروس  لوزن  دشاب  هتفای  لوزن  دش ، لقن  یطویـس  زا  هکنانچ  مشـش ، لاس  رد  هیآ  نیا  رگا  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  اجنیا  رد 
دیاب زین  ءوضو  عیرشت  مکح  هک  دوش  یم  جاتنتسا  نینچ  تروص  نیا  رد  دشابن و  رتشیپ  لاس  نامه 
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تنس ۀلیسو  هب  نآ  بوجو  هک  نآ  ای  هدش ؟ یم  هدناوخ  زامن  ءوضو  یب  نآ  زا  شیپ  ایآ  سپ  دشاب  هتفای  رودص  تاقوا  نیمه  رد 

______________________________

تسا هدرک  هدافا  نینچ  دشاب  یم  ممیت  تیفیک  نایب  رد  هلأسم  نآ  هک  تاّیرصانلا » لئاسم   » باتک زا  ۀلأسم 46  رد  یضترم  دّیس  (- 1)
لوق رد  یعفاش ، کلام و  یعازوا و  .فک  ود  رهاظ  يور و  يارب  دشاب  یم  تبرـض  کی  هک  تسنیا  ممیت  رد  ام  بهذـم  زا  حیحـص  »
لاح رهب  دنناد و  یم  مزال  مه  ار  نطاب  دننک و  یمن  راصتقا  فک  ود  رهاظ  رب  یعفاش  کلام و  هک  نیا  زج  دـنا  هتفگ  ار  نیمه  میدـق :

ار يور  یکی  تسا : تبرـض  ود  دنا : هتفگ  دوخ ، دیدج  لوق  رد  یعفاش ، هفینح و  وبا  دنناد  یمن  زئاج  ار  زواجت  غسر )  ) تسد دـنب  زا 
یبا نبا  بکنم )  ) هناش ات  ار  تسد  ود  رگید  ار و  يور  یکی  تسا : تبرض  ود  تسا  هتفگ  يرهز  .قفرم  ات  تسد  ود  يارب  يرگید  و 

.دنک حسم  مه  اب  ار  تسد  ود  يور و  دیاب  تبرض  رهب  هک  تسا  تبرض  ود  دنا : هتفگ  یح  نب  نسح  یلیل و 

امنا ص :)  ) لاق کلذـب  ّللا 
�

ه لوسر  تربخاف  تکّعمتف  تبنجا  دـق  : » تسا هتفگ  هک  تسا  راّمع  ثیدـح  اـم  بهذـم  تحـص  رب  لـیلد 
«. هیفک رهاظ  ههجو و  امهب  حسم  امهضفن و  مث  هدحاو  هبرض  ضرالا  یلع  هیدیب  برض  و  اذه : کیفکی 

267 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ۀبنج زا  عوضوم  نیا  تسا ؟ هدـیدرگ  رداص  مشـش  لاس  رد  هیقب  رتشیپ و  نآ  تاـیآ  زا  یـضعب  هک  نیا  اـی  تسا ؟ هدوب  هدـش  هدـناسر 
«. 1  » تسین نشور  هدنسیون  نیا  رب  العف  یخیرات 

کیدزن یلحم  رد  هدرک  یم  تعجارم  قلطصملا  ینب  ةوزغ  زا  ترضح  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  یکتشد  تهج  رهب 
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.تسا هدیدرگ  رداص  نآ  مکح  لزان و  ممیت ، ۀیآ  بآ ، ندوبن  ۀطساو  هب  حبص  زامن  ماگنه  هدمآ و  دورف  لصلص »  » مان هب  هنیدم 

______________________________

هب عجار  باتک  نیا  زا  ۀحفـص 66  رد  هچ  نآ  زا   » ما هدرک  تشاد  دای  نینچ  باتک  ۀیـشاح  رب  عضوم  نیا  رد  لوا  پاچ  زا  دـعب  (- 1)
هدش میلعت  مدرم  هب  تنس »  » ۀلیسو هب  ءوضو  روتـسد  هک  دیآ  یم  رب  هدش  هدروآ  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  وضو  لیئربج  نتخومآ  یگنوگچ 

«. ملاعلا ّللا 
�

ه .تسا و 
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رمخ تمرح 

زین یلهاج  برع  زا  نادنمدرخ  هکلب   ) هفلاس نایدا  عئارـش و  ۀمه  رد  رمخ  میرحت  مکح  ددرگ  یم  هدافتـسا  دـنچ  یتایاور  زا  هکنانچ 
مکح تثعب ، زاـغآ  زا  مه  مالـسا  نید  رد  هتـشاد و  یم  دوـجو  دـنا ) هتـشاد  یم  باـنتجا  نآ  زا  هتـشاد و  یمن  اور  ار  رمخ  ندـیماشآ 

میا هدرک  حیرـصت  هراشا و  رگید  عضاوم  رد  دیاش  هچ  نآ  بسحب  رما ، زا  تیاهن  تسا ، هدوب  ررقم  ردـقم و  یهلا  ملع  رد  نآ  میرحت 
رودص و ماقم  رد  لماک ، قیقد و  روطب  تایـضتقم  فورظ و  لاوحا و  عاضوا و  تیاعر  دشاب و  یم  جیردت  لیهـست و  رب  نید  ءانب  هک 

ماجرف رد  ات  هدومیپ  دـنچ  یلحارم  درک ، میهاوخ  نایب  هک  يروط  هب  غالبا ، ۀـلحرم  ظاـحل  زا  زین  مکح  نیا  ددرگ ، یم  روظنم  غـالبا ،
.تسا هدیدرگ  غالبا  هدوب  روظنم  زاغآ ، زا  هچ ، نآ 

تاملک زا  فرح  هس  ود  رد  یتریاغم  كدـنا  اب  دافم و  کی  هب  تیاور ، هس  هب ، رـشا  باتک  رد  یفاـک ، عورف  زا  مود  دـلج  رد  ینیلک ،
قداص ترضح  زا  تیاور  نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  و  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  اهنآ ،

(: (ع

ّزع و ّللا ،
�

ه ثعب  ام  »
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هلصخ نم  نولقنی  اّمنا  امارح و  رمخلا  لزت  مل  رمخلا و  میرحت  هیف  ناک  هنید  لمکأ  اذا  ّهنا  ّلج ، زع و  ّللا ،
�

ه ملع  یف  الا و  ّطق  اّیبن  ّلج ،
ینعم بسحب  هدمآ و  ندش  طولخم  ندناشوپ و  ینعمب  تغل  لصا  رد  رمخ »  » تهج رهب  اوکلهل » هلمج  مهیلع  لمح  ول  هلـصخ و  یلإ 

تخس دشوجب و  نوچ  ار  روگنا  ریصع  تسا  یمسا   » يزار حوتفلا  وبا  ۀتفگ  هب  یهقف 
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روگنا و زا  هچ  ره  دنتفگ : فسوی  وبا  يروث و  نایفس  هفینح و  وبا  .نارّـسفم و  رتشیب  کیدزن  ندرک ، تسم  تروس و  رد  ینعا  دوش ،
.دنیوگ رمخ  ار  نآ  شتآ  رب  هن  دشوجب  دننک و  امرخ 

مارح شتآ  رب  رگا  دشاب و  نیمز  رب  رگا  ءاوس  دـشوج  هک  يریـصع  ره  هک  تسنآ  ام  بهذـم  و  دـندرک : فالخ  خوبطم  رد  هگ  نآ  »
.رمخ وهف  هریثک  رکسأ  ام  هنیدملا : لها  روهمج  لاق  ّدتشا و  اذا  بنعلا  ریصع  رمخلا   » هفئاطلا خیش  ریبعتب  و  ..دوش »

«. انتایاور یف  رهاّظلا  وه  و 

تـسنآ ینعم  میمعت  هدرک ، حیرـصت  نادب  زین  هفئاطلا  خیـش  هکنانچ  دـنچ ، یتایاور  رهاظ  دـشاب  ینعم  رهب  فرع  رد  تغل و  رد  رمخ ،
«. 1  » یهقف مکح  بسحب 

______________________________

، تسا معا  ینعم  هک  رتـس ، طـلخ و  ینعم  رکـسم »  » ماـسقا ماـمت  رد  هچ  دراد  لـماک  تبـسانم  رمخ »  » يوغل ینعم  اـب  میمعت  نیا  (- 1)
دتشت یتلا  بنعلا  ریصع  رمخلاف   » هتفگ ..ُرِْـسیَْملا  ُرْمَْخلا َو  اَمَّنِإ  ۀیآ  لیذ  رد  هک  نیا  زا  سپ  هفئاطلا  خیـش  ور  نیا  زا  .دشاب  یم  دوجوم 

هیطغتلا بابلا ، یف  لصالا  لقعلا و  یلع  یطغی  رکسلاب  اهنأل  ارمخ  یمسی  و  مارح ، رمخلا  لیلق  .هریثک و  رکسی  یتلا )؟(  ریـصعلا  وه  و 
، ءانإلا ترمخ   » هغللا لها  لوق  نم 
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و ذـیبنلا ، یمـسی  نا  بجی  قاقتـشالا  اذـه  یلع  و  تسا ..«  هدروآ  نینچ  ..رمتخی » یتح  یطغی  یتلا )؟(  نیجعلا  رمخلا  و  هتیطغ ..» اذا 
نیا رد  حوتفلا  وبا  رمخلا » ماکحا  عیمج  عمجا ، .اهیلع  يرجی  نا  و  ینعملا ، یف  اـهکارتشال  ارمخ ، هعاونأ ، فـالتخا  یلع  رکـسم  لـک 

: تسا هتفگ  نینچ  هدروآ  ار  نآ  خیش  هچ  نآ  ۀمه  ندروآ  زا  سپ  عضوم ،

رد و  دیآ » یهن  تحت  رد  دنناوخ و  رمخ »  » ار نآ  دشاب ، هک  عون  ره  زا  دنک ، تسم ) ظ :  ) یتسم هچ  ره  قاقتشا ) ظ :  ) سایق نیا  رب  «و 
ای زیوم  ای  امرخ  زا  رگا  دننک و  روگنا  زا  رگا  ءاوس  دـشاب  هک  يرکـسم  ره  دوب  مارح  رکـسم  و  تسا ..«  هدروآ  نینچ  رگید  یعـضوم 
ره دـمحا و  روث و  وبا  کلام و  یعفاش و  کیدزن  هب  ام و  کیدزن  هب  دـشاب  ناسکی  میرحت  باب  رد  شرایـسب  كدـنا و  وج ، اـی  نزرا 

دنیوگ شنآ  يارب  رمخ  سپ  ..هریغ  رجـش و  نم  كاراو  ام  وه  تسا و  رمخ  زا  رمخ »  » قاقتـشا هک  نیا  يارب  دوب  رمخ  دوب  نینچ  هچ 
مارح ات  دیاب  دب  هیآ ال  رهاظ  زا  سپ  دنناوخ  رمخ  ار  نآ  دوب  لقع  رماخم  هچ  ره  تسا و  رمخ  رب  نآرق  ظفل  نوچ  دـشوپ  هب  لقع  هک 

« ..دوب
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تیاور ع )  ) قداص ترضح  زا  قیرط  ودب  هلمج  نآ  زا  هک  هدروآ  هراب  نیا  رد  یتایاور  یفاک ، عورف  رد  دوخ ، دانـسا  هب  ینیلک ، خیش 
نم عـبّتلا  بیبّزلا و  نم  عـیقّنلا  مرکلا و  نم  ریـصعلا  هسمخ : نم  رمخلا  ص :)  ) ّللا

�
ه لوـسر  لاـق  : » تسا هـتفگ  ترـضح  نآ  هـک  هدرک 

«. رمّتلا نم  ذیبّنلا  ریعّشلا و  نم  رزملا  لسعلا و 

، حوتفلا وبا 
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ّنإ ارمخل و  بیبّزلا  نم  ّنإ  ارمخل و  بنعلا  نم  نإ  ارمخل و  رمّتلا  نم  ّنإ   » دومرف مالـسلا  هیلع  لوسر  و  : » تسا هدروآ  دوخ  ریـسفت  رد 
ةراـب رد  خـلا » ..دوـب  رمخ  اـمرخ  زا  تفگ  ارمخل » هرّذـلا  نم  نإ  ارمخل و  ریعّـشلا  نم  نإ  ارمخل و  هطنحلا  نم  نإ  ارمخل و  لـسعلا  نم 

یتالوحت راودا و  رهاظ ، رد  اهنآ ، بجومب  ناـمز ، ءاـضتقا  بسحب  نآ ، یهقف  مکح  هتـشگ و  لزاـن  دـیجم  نآرق  رد  ریز  تاـیآ  رمخ 
: تسا هدمآ  لمعب  حیرصت  نآ  یعطق  تمرح  رب  ماجرف  رد  ات  هتفای 

«. َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ًهَیَآل  َِکل�ذ  ِیف  َّنِإ  ًانَسَح  ًاقْزِر  ًارَکَس َو  ُْهنِم  َنوُذِخَّتَت  ِبا�نْعَْألا  ِلیِخَّنلا َو  ِتا�رَمَث  ْنِم  َو   » لّحنلا ةروس  زا  ۀیآ 69  - 1

.دراد تلالد  رمخ  ۀحابا  رب  نارسفم  زا  رتشیب  ۀتفگ  هب  هتفای و  لوزن  هکم  رد  هیآ  نیا 

باشود تسا و  هکرـس  وکین » يزور   » هب تسا و  رمخ  رکـس »  » هب دارم  دنتفگ  یموق  : » تسا هدروآ  نینچ  هیآ  نیا  لیذ  رد  حوتفلا  وبا 
نیا هک  نانآ  .وکین و  يزور  دیریگ و  یم  رمخ  وا  زا  تفگ : .دـنریگ  روگنا  امرخ و  زا  هچ  نآ  زا  تسلالح  هچ  نآ  زیوم و  امرخ و  و 

مارحب یلاعت ، يادخ ، هک  دـیاشن  هک  نآ  يارب  دوبن  مارح  رمخ  زونه  تسا  هدـمآ  رمخ  میرحت  زا  شیپ  هیآ  نیا  دـنتفگ : دـنتفگ ، لوق 
دبع دوعسم و  ّللا 

�
ه دبع  لوق  تسا  رمخ  رکس »  » زا دارم  میتفگ  هک  لوق  نیا  ..دشاب و  عونمم  و  روظحم ) ظ :  ) روذحم مارح ، .دهن  تنم 

یبلک دهاجم و  نسح و  میهاربا و  نیزر و  وبا  ریبج و  دیعس  رمع و  ّللا 
�

ه
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سابع ّللا 
�

ه دبع  زا  تیاور  کی  یلیل و  یبا  نبا  و 
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مجاعا ياهرمخ  رکـس »  » اما تفگ : هداتق  .تسلالح  هچ  نآ  نسح » قزر   » تسمارح و نانیا  ةویم  زا  هک  تسنآ  رکـس » : » تفگ وا  هک 
ار نآ  دنروخب ، هچ  نآ  نسح » قزر   » دنروخ و زاب  هک  دشاب  نآ  رکس » : » تفگ یبعـش  .باشود  هکرـس و  نیا  وکین » يزور   » تسا و

..لوکام رب  ار  نیا  داد و  ریسفت  بورشم  رب 

روگنا زا  هک  دوب  نآ  رمخ » : » تسا هتفگ  مالـسلا  هیلع  لوسر  تفگ : دـشاب و  رمتلا  ذـیبن  رکـس »  » هک سابع  ّللا 
�

ه دـبع  زا  تفگ : یبا  و 
هچ ره  زا  ار  امش  منک  یم  یهن  ملوسر  هک  نم  مدنگ و  زا  اریبغ »  » سرواگ و زا  رزم »  » نیبگنا و زا  عیقن »  » امرخ و زا  رکـس »  » دنریگ و

« ..دنک یتسم 

..ا�مِهِعْفَن ْنِم  ُرَبْکَأ  ا�مُهُْمثِإ  ّنِلل َو 
�
ِسا ُِعفا�نَم  ٌرِیبَک َو  ٌْمثِإ  ا�مِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملا  ِرْمَْخلا َو  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 216  - 2

یم شعفانم »  » رابتعا هب  رگید  یخرب  هدرک و  شکرت  رمخ ، ندوب » مثا   » راـبتعا هب  ناراـی  زا  یخرب  هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  هک  هیآ  نیا 
دندمآ لوسر  شیپ  لوسر  هباحص  یتعامج  هک  دوب  نیا  هیآ  لوزن  ببس  دنتفگ : نارسفم  زا  یتعامج   » حوتفلا وبا  ۀتفگ  هب  .دندیماشآ 

ره نیا  هک  رامق  رمخ و  باب  رد  نک  يوتف  ار  ام  لاملل » هبلسم  لقعلل ، هبهذم  امهنإف  رسیملا  رمخلا و  یف  انتفا   » ّللا
�

ه لوسر  ای  دنتفگ : و 
ِرْمَْخلا ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  داتـسرف : ار  هیآ  نیا  یلاعت : يادخ  .ار  هغلابم  داهن  لعاف  مسا  ياج  هب  ردصم  .دنا  هدنیابر  لام  هدنرب و  لقع  ود 

« ..ِرِْسیَْملا َو 

..َنُولوُقَت ا�م  اوُمَْلعَت  ّتَح 
ی� کُس 

�
�يرا ُْمْتنَأ  َها�لَّصلا َو  اُوبَْرقَت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ةروس 4 )  ) ءاسّنلا ةروس  زا  ۀیآ 46  - 3

سپ هتفای و  لوزن  هنیدم  رد  زین  هیآ  نیا 
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.دندرک یم  بانتجا  ندیماشآ  زا  زامن  يارب  .نآ  لوزن  زا 
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رمخ یتعاـمج  دوـبن  مارح  رمخ  هک  مالـسا  تیادـب  رد  دـنتفگ : نارـسفم  یـضعب  : » تسا هدروآ  نینچ  هیآ  نـیا  لـیذ  رد  حوـتفلا  وـبا 
«. داتسرف هیآ  نیا  یلاعت ، يادخ  يدندرک  زامن  يدندش و  تسم  يدندروخ و 

ِنا�ْطیَّشلا ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمـا�لْزَْألا  ُباـ�ْصنَْألا َو  ُرِْـسیَْملا َو  ُرْمَْخلا َو  اَـمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  ةروس 5 )  ) هدـئاملا هروـس  زا  ۀیآ 92  - 4
..ُهُوِبنَتْجاَف

هیآ نیا  ریـسفت  لیذ  رد  هفئاطلا  خیـش  .تسا  هدـش  هدافتـسا  نآ  زا  رمخ  تمرح  یعطق  مکح  هدـیدرگ و  لزان  هنیدـم  رد  مه  هیآ  نیا 
: نالوق هیآلا  هذه  لوزن  ببس  یف  لیق  و   » تسا هتفگ  نینچ 

.هیآلا هذه  تلزنف  ..لمج  یحلب  هبرضف  رمخلا  ابرش  اناک  دق  راصنالا و  نم  الجر  صاقو  یبا  نب  دعس  یحال  امهدحا  »

تلزنف .ایفاش  انایب  رمخلا  یف  انل  نّیب  ّللا 
�

ّمه رمع : لاق  کُـس »
�

�يرا ُْمْتنَأ  َها�لَّصلا َو  اُوبَْرقَت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی   » هلوق لزن  اّـمل  هنا  یناـثلا  »
اَمَّنِإ ۀـیآ  لوزن  زا  سپ  هک  تسا  هدـنام  مدای  هب  نینچ  هدـید و  هدوب ، یباـتک  هچ  تسین  مداـی  هب  نونکا  هک  بتک ، زا  یخرب  رد  هیـآلا »
ةروس زا  ۀیآ 31  - 5 تمرح » دق  رمخلا  ّنإ  الأ   » داد یم  ادـن  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  يدانم  ص )  ) ربمغیپ ةدومرف  هب  ..ُرِْـسیَْملا  ُرْمَْخلا َو 

..ِّقَْحلا ِْریَِغب  َیْغَْبلا  َْمثِْإلا َو  َنََطب َو  ا�م  ا�ْهنِم َو  َرَهَظ  ا�م  َشِحا�وَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  ا�مَّنِإ  ُْلق  ةروس 7 )  ) فارعالا

.دمآ دهاوخ  نآ  هب  لالدتسا  تیفیک  هتفای و  لوزن  هّکم  رد  هیآ  نیا 

هتفگ هتفای ، عوقو  دوب ) هتشذگ  دحا  گنج  زا  هام  راهچ  هک  رفـص  هام  ارهاظ   ) مراهچ لاس  رد  هک  ریـضّنلا  ینب  ۀعقو  لیذ  رد  یبوقعی ،
هذه یف  و  : » تسا
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« رمخلا میرحت  تلزنف  اورکسف  خیضفلا  نوملسملا ، برش  هازغلا 

273 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدش  هدافا  نینچ  يرجه  مراهچ  لاس  ثداوح  لیذ  رد  یقتنملا  باتک  زا  راحب  رد 

ةراب رد  هیآ  راهچ  ادخ  هک  تسنیا  ریمخ  عوضوم  رد  نخـس  لامجا  هتفای و  رودـص  رمخ  تمرح  مکح  مراهچ ) لاس   ) لاس نآ  رد  «و 
نآ رد  دنا و  هدیماشآ  یم  بارش  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  نیملسم  هدش و  لزان  هکم  رد  هیآلا  ..ِتا�رَمَث  ْنِم  هیآ َو  تسا : هدرک  لزان  نآ 

سپ هدـمآ  دورف  ۀـیآلا  ..ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  ۀـیآ  رمع  لبج و  نب  ذاعم  هلأسم  رد  نآ  زا  سپ  تسا  هدوب  یم  لالح  ناـشیا  رب  تقو 
ات دنا  هدیماشآ  یم  ار  نآ  ّنِلل »

�
ِسا ُِعفا�نَم  َو   » ۀلمج دانتـسا  هب  رگید  یهورگ  هتفگ و  شکرت  ٌرِیبَک » ٌْمثِإ  ا�مِهِیف   » ۀلمج دانتـسا  هب  یهورگ 

هدیماشآ و ناشیا  هدروآ و  رمخ  ناشیا  يارب  هتساوخ و  ینامهیم  هب  ار  یعمج  هتخاس و  یماعط  فوع  نب  نمحرلا  دبع  يزور  هک  نیا 
ةروس تئارق  رد  هک  زامنشیپ  دنا  هداتسیا  زامن  هب  هتشاد و  مدقم  ار  نارضاح  زا  یکی  هدیـسر و  ارف  ماش  زامن  نوچ  .دنا  هدیدرگ  تسم 

«. نورفاکلا »

اَهُّیَأ ا�ی  ۀـیآ  سپ  رخآ » ات  ..َنوُدـُبْعَت  ا�م  ُدـُبْعَأ  تسا  هدرک  تئارق  نینچ  طاقـسا و  هروس  نیا  دراوم  مامت  زا  ار  ال »  » ۀـملک هدـناوخ  یم 
رد دنتفگ : یموق  هتشگ  لزان  هیآ  نیا  نوچ  تسا و  هدش  مارح  زامن  تاقوا  رد  رکس  هتفای و  لوزن  هیآلا  ..َها�لَّصلا  اُوبَْرقَت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
دنا هدیماشآ  یم  ماگنه  نآ  ریغ  رد  هدرک و  یم  بانتجا  نآ  زا  زامن  زا  شیپ  سپ  تسین  يریخ  دوش  لئاح  زامن  ام و  نایم  هک  يزیچ 

دنا هدیماشآ  یم  رمخ  ءاشع ، زامن  زا  غارف  زا  سپ  ناشیا  زا  یخرب  هک  يروط  هب 
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هدوب یم  رایشه  هدیـسر  یم  رهظ  ماگنه  نوچ  هک  دنا  هدیماشآ  یم  حبـص  زامن  زا  سپ  هدش و  یم  لئاز  ناشیا  زا  یتسم  حبـص  ات  هک 
نآ رد  هدـناوخ و  یناـمهیم  هب  هدوب ، هلمج  نآ  زا  صاـّقو  دعـس  هک  ار ، نیملـسم  زا  یهورگ  کـلام  نب  ناـبتع  یتقو  هک  نیا  اـت  دـنا 
اَمَّنِإ ۀـیآ  سپ  ایفاش  اـنایب  رمخلا  یف  کـیأر  اـنل  نّیب  ّللا 

�
ّمه : » تسا هتفگ  رمع  هراـب  نیا  رد  هداد و  خر  دروخ  دز و  هعزاـنم و  یناـمهم 

..ُرِْسیَْملا ُرْمَْخلا َو 

.تسا هدیدرگ  لزان  هیآلا 

274 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یلیـصفت اب  ار  تمـسق  نیا  مه  نارـسفم  رگید  حوتفلا و  وبا  .تسنارـسفم  زا  رتشیب  ۀـتفگ  هدـش  لقن  راـحب  باـتک  رد  هک  تمـسق  نیا 
رابخا نیا  هدوب و  مارح  هشیمه  هک  تسنآ  ام  باحصا  یضعب  نارـسفم و  یـضعب  لوق  و   » حوتفلا وبا  ۀتفگ  هب  نکیل  دنا  هدروآ  رتدایز 

« ..دننکن لوبق  ار 

هب هیآلا  ..ِرِْسیَْملا  ِرْمَْخلا َو  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  ار  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 216  هک  نیا  زا  سپ  يو ، هک  هدرک  لقن  يرـصب  نسح  زا  حوتفلا  وبا 
: تسا هتفگ  نومضم  نیدب  هتسناد ، رمخ  یعطق  تمرح  لیلد  ریبک »  » ناونعب نآ  فاصتا  اب  صوصخب  و  مثا »  » ظفل دانتسا 

نآ رد  هک  تسین  نآ  زا  شیب  درکن  میرحت  لیلد ، نیا  کُـس و 
�

�يرا ُْمْتنَأ  َها�لَّصلا َو  اُوبَْرقَت  ا�ل  هک  دـمآ  زامن  ۀـیآ  تسخن  رمخ ، باـب  رد  »
میرحت لیلد  نیا  ٌرِیبَک و  ٌْمثِإ  ا�مِهِیف  ُْلق  دمآ  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ  .ییوگ  هچ  هک  ینادن  یـشاب و  تسم  هک  یلاح  رد  زامن  زا  دشاب  یهن 

«2  » ُما�لْزَْألا َو  « 1  » ُبا�ْصنَْألا ُرِْـسیَْملا َو  ُرْمَْخلا َو  اَمَّنِإ  دـمآ : هدـئاملا » ةروس  ۀـیآ  شمیرحت  دـیکات  هب  نآ  زا  سپ  میتفگ و  هکنانچ  درک 
ِنا�ْطیَّشلا ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر 
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 … ُهُوِبنَتْجاَف

______________________________

.دندرک یم  بصن  تدابع  يارب  ار  اهنآ  هچ  دشاب  یم  تب  نآ  زا  دارم  و  حتفب )  ) بصن عمج  (- 1)

اهرفس هب  مادقا  اهراک و  رد  اه  نآ  هب  هک  ناکیپ  یب  رس و  یب  ییاهریت  درص »  » لثم نآ  مض  و  لمج »  » لثم ءاز  حتفب  ملز  عمج  (- » 2)
یم سیونان  ار  یضعب  و  یبر » یناهن   » یضعب رب  و  یبر » ینرمأ   » دنا هتـشون  یم  اهنآ  زا  یـضعب  رب  هک  تیفیک  نیدب  دنا  هدز  یم  لافت 

مادقا نآ  بجومب  ات  دیآ  نوریب  یکی  اه  هدش  هتـشون  زا  ات  دنا  هدز  یم  لافت  هرابود  هدمآ  یم  نوریب  يا  هتـشونان  رگا  دنا و  هتـشاذگ 
.دننک

تسنانچ اهنآ  ۀصق  هدوب و  فورعم  یلهاج  نامز  رد  هک  تسیا  هناگ  هد  ياهریت  يوبن  تیاور  مه  روهـشم و  بسحب  مالزا »  » زا دارم  »
ره هک  دنا  هتشاد  یم  ریت  هد  هاگ  نآ  هدرک  یم  میسقت  هراپ  هدب  هتـشک و  یم  هدیرخ و  یم  يرتش  هدمآ و  یم  مهارف  مه  اب  درم  هد  هک 

بحاص ددع  تفه  مان  دنا  هدوب  هداد  رارق  مهـس  یب  ار  ددع  هس  لئاق و  یمهـس  اهنآ  ددع  تفه  يارب  هدـناوخ و  یم  یمان  هب  ار  کی 
.مهس جنپ  سفان ، .مهس  راهچ  سلح ، .مهس  هس  بیقر ، .مهس  ود  ماوت ، .مهس  کی  ّذف ، هدوب  رارق  نیدب  ناشمهس  ةزادنا  مهس و 

یم يا  هسیک  رد  ار  اهریت  نیا  دغو  و  حیفس ، حینم ، تسا : رارق  نیدب  بیصن  یب  ددع  هس  مان  .مهس و  تفه  یّلعم ، .مهس  شـش  لیم ،
هب هدرب و  یم  تسد  نآ  نایم  رد  نآ  زا  سپ  هداد  یم  ناکت  ار  هسیک  وا  دـنا  هداد  یم  دامتعا  دروم  یـصخش  تسدـب  ار  نآ  هتخیر و 

هدوبن و یقح  تشوگ  رد  ارـسک  نآ  هدـمآ  یم  نوریب  بیـصن  یب  يریت  رگا  سپ  هدرک  یم  جراخ  يریت  کیرـش  هد  زا  کی  ره  ماـن 
.تسا هدوب  وا  رب  رتش  تمیق  ثلث  تخادرپ 

نیدب
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بیـصن یب  ياهریت  نابحاص  بیـصن و  اب  ياهریت  نابحاص  ات  هدروآ  یم  نوریب  کیرـش  صاخـشا  مان  هب  ار  اـهریت  زا  کـیاکی  شور 
رب رتـش  تمیق  هدـش و  یم  هداد  راد  مهـس  ياـهریت  ناـبحاص  هب  يدـنب  مهـس  بسحب  رتـش  تشوگ  سپ  هدـش  یم  صخـشم  مولعم و 

ِما�لْزَْألِاب اوُمِسْقَتْسَت  ْنَأ  َو   » تسا هتفگ  هدومرف و  مارح  ار  نآ  ادخ  هک  تسیرامق  نیا  هدیدرگ و  یم  لیمحت  مهـس  یب  ياهریت  نابحاص 
( نیرحبلا عمجم  « ) تسندوب مارح  قسف »  » زا دارم  و  ٌقِْسف » ْمُِکل�ذ 

275 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک تسا  هیآ  راهچ  هدـش  دراو  رمخ  مکح  ةراب  رد  هک  یتایآ  دـیآ  یمرب  طوبرم ، بتک  رگید  زا  يا  هراـپ  و  ریـسفت ، بتک  زا  هچ  نآ 
.تسا هدش  لقن  زین  دیآ ، یم  رامشب  مجنپ  هیآ  هک  يرگید ، هیآ  هب  لالدتسا  هعیش  ءاملع  زا  یخرب  زا  نکیل  دش  دای 

: اولاقف نورّسفملا  اّما  و   » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  نافرعلا ، زنک  رد  دادقم ، لضاف 

نآ هب  تبسن  ار  نآ  بیترت  لوزن و  بابسا  یگنوگچ  هک  نیا  زا  سپ  و  ..ِلیِخَّنلا » ِتا�رَمَث  ْنِم  هّکمب َو  لزن  تایآ : عبرا  رمخلا  یف  لزن 
هیآ هب  يرکـسم  ره  رمخ و  میرحت  رب  یتعامج  یـضترم و  دیـس  : » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  هدرک  دای  صیخلت ، روطب  هیآ ، راهچ 

َْمثِْإلا َنََطب َو  ا�م  ا�ْهنِم َو  َرَهَظ  ا�م  َشِحا�وَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  ا�مَّنِإ  ُْلق  فارعا  ةروس  رد  تسا  دنوادخ  لوق  نآ  دنا و  هدرک  لالدتسا  زین  یمجنپ 
: دنا هتفگ  ِّقَْحلا و  ِْریَِغب  َیْغَْبلا  َو 

: تسا هتفگ  رعاش  هکنانچ  تسا  هدش  هتساوخ  رمخ »  » هیآ نیا  رد  مثا »  » زا

لوقعلاب لعفی  مثإلا  كاذک  یلقع  لض  یّتح  مثإلا  تبرش 

«. تسا هدیدرگ  هدارا  ..زا  ناهنپ و  يانز  نطب » ام   » زا رادمچرپ و  نانز  يانز  رهظ ،» ام   » زا و 

انب هچ  رگا 
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دروم لالدتسا  نیا  رد  رعاش  ۀتفگ  اهنت  دادقم  لضاف  هتفگ  رهاظب 

276 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ ندورس  مالسا و  زا  دعب  ءارعش  زا  رگا  هژیوب  رعش  نیا  هک  دیآ  یم  رظنب  دیعب  نکیل  هدش  عقاو  وا  نایأرمه  یـضترم و  دیـس  دانتـسا 
..ِرْمَْخلا ِنَع  َکَنُولَئْسَی  ۀیآ  لوزن  زا  دعب 

تسا یکم  ياه  هروس  زا  هک  فارعالا  ةروس  رد  هیآ  نیا  هک  صوصخب  ددرگ ، عقاو  یضترم  دیس  دننام  یصاخشا  دانتسا  لباق  دشاب ،
هلمج نآ  زا  هک  دنشاب  هدروآ  ار  لالدتسا  نیا  هطوبرم  تایاور  دانتسا  هب  وا  نایأرمه ، و  یـضترم ، دیـس  تسا  لمتحم  سپ  دشاب ، یم 

: ریز تیاور  تسا 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  يو  هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  ّیلع  زا  یفاک ، عورف  رد  دوخ ، دانسا  هب  ینیلک 

نکیل هدیدرگ  عقاو  یهن  دروم  دیجم  نآرق  رد  رمخ »  » هک دنناد  یم  مدرم  تفگ : ع )  ) نسحلا وبا  ترضح  هب  یسابع ، ۀفیلخ  يدهم ، »
دـشاب یم  تمرح  رد  حیرـص  يا  هیآ  نآرق  رد  رگا  نوـنکا  تسا  هدـش  مکح  نآ  تمرح  هب  حیرـص  روـطب  نآرق  رد  هـک  دـنناد  یمن 

.وگرب

..َشِحا�وَْفلا َیِّبَر  َمَّرَح  ا�مَّنِإ  ُْلق  هیآ  نیا  يرآ  هک  داد : خساپ  ترضح 

و دنتـشارفا ، یمرب  تیأر  هرجاف  نانز  تیلهاج  رد  هک  تسا ، راکـشآ  يانز  اـ�ْهنِم » َرَهَظ  ـا�م   » زا دارم  هچ  دراد  تحارـص  نآ  تمرح  رب 
ار وا  تفای و  یم  تافو  يدرم  نوچ  ص )  ) ربمغیپ تثعب  زا  رتشیپ  هچ  دنا  هدوب  ناردپ  ۀحوکنم  هک  دـشاب  یم  ینانز  َنََطب » ا�م   » زا دارم 
زا دارم  .تخاس و  مارح  ار  نآ  ّلج  ّزع و  يادخ  سپ  تفرگ  یم  ینز  هب  دوبن ، شدوخ  ردام  هاگ  ره  ار ، نز  نآ  شرسپ  دوب  یم  ینز 

ٌرِیبَک ٌْمثِإ  ا�مِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملا  ِرْمَْخلا َو  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  تسا  هتفگ  رگید  یعضوم  رد  ادخ  تسا و  رمخ  نیعم  روطب  مثا » »
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.تسا ربکا  هدومرف ، ادخ  هکنانچ  ود ، نیا  مثا  .تسا و  رامق  رمخ و  مثا »  » زا دارم  دیجم  نآرق  رد  سپ 

: متفگ وا  هب  نم  هّیمشاه » يوتف  ّللا 
�

ه هذه و   » نیطقی نب  ّیلع  يا  تفگ : يدهم 

جراخ تیبلا  لها  امش  زا  ار  لمع  نیا  هک  ار  ییادخ  ساپس  نینمؤملا  ریما  ای  ییوگ  یم  تسار 
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«. ّیضفار ای  تقدص  : » تفگ نمب  رایتخا  یب  دنک  يراددوخ  تسناوتن  يدهم  دنگوس  ادخ  هب  .تخاسن 

: تسا هدرک  تیاور  ار  نومضم  نیا  باحصا  زا  یضعب  زا  لسرم »  » یتیاورب ومه 

مدرم هدـمآ  دورف  هیآ  نیا  نوچ  تسا  هدوب  هیـآلا  ..ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  ۀـیآ  هتفاـی  لوزن  رمخ  میرحت  ةراـب  رد  هک  يزیچ  نیتـسخن  »
َو  » هچ تسین  هتسب  ناشیا  رب  هار  تهج  همه  زا  نکیل  دشاب  یم  هتسیاش  مثا »  » زا بانتجا  هک  دنتسناد  هتفایرد و  ار  رامق  رمخ و  تمرح 
رت تخس  تسخن  ۀیآ  زا  ار  هیآ  نیا  هک  داتسرف  ار  هیآلا  ..ُرِْسیَْملا  ُرْمَْخلا َو  اَمَّنِإ  ۀیآ  ّلج  ّزع و  يادخ  سپ  هدش  هتفگ  زین  ّنِلل »

�
ِسا ُِعفا�نَم 

تخاس و همیمض  نآ  هب  دشاب  یم  رتدیکا  رتدیدش و  مود  لوا و  زا  هک  ار  میس  هیآ  سپ  نآ  زا  دشاب  یم  رتحیرـص  تمرح  ةدافا  رد  و 
ِها�لَّصلا ِنَع  ّللا َو 

�
ِه ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُـصَی  ِرِْـسیَْملا َو  ِرْمَْخلا َو  ِیف  َءا�ضْغَْبلا  َهَوا�دَْـعلا َو  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُنا�ْطیَّشلا  ُدـیُِری  اـ�مَّنِإ  تسا  هیآ  نیا  نآ 

دای ۀـناگ  هس  تایآ  رد  هک  نیا  زا  سپ  هاگ  نآ  درمـشرب  ار  نآ  میرحت  للع  دومرف و  رما  رمخ  باـنتجا  هب  سپ  « 1  » َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف 
ا�م ا�ْهنِم َو  َرَهَظ  ا�م  َشِحا�وَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  ا�مَّنِإ  ُْلق  هک  هیآ  نیمراهچ  رد  درک ، دای  ار  نآ  تمرح  دش ، هتفگ  هک  يروط  هب  هدش ،
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ۀیآ رد  نکیل  هدش  رکذ  مه  نآ  عفانم  خلا  ..َکَنُولَئْـسَی  هیآ  نیتسخن  رد  سپ  .دومن  صیـصنت  حیرـصت و  نآ  تمرح  رب  ..َْمثِْإلا  َنََطب َو 
هک دـنک  یم  هدارا  نوچ  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  تساور  نآ  زا  نیا  تسا و  هدـیدرگ  مکح  نآ  تمرح  هب  تهج  کی  ور و  کی  ریخا 

نامرف يارب  ار  دوخ  دننک و  سفن  نیطوت  ات  دـناسر  یم  مدرم  هب  ار  نآ  یـش ء  دـعب  ائیـش  جـیردت و  روطب  دـیامن  ضرف  ار  يا  هضیرف 
تعاطا راب  ریز  هب  نت  سپ  دنمرب  نآ  زا  دنرمـش و  نیگنـس  ار  نآ  تسا  نکمم  هن  رگ  دنزاس و  هدامآ  یهلا  یهاون  رماوا و  زا  يرادرب 

« .دنهدن

______________________________

( هدئاملا  ) ةروس 5 زا  ۀیآ 29  (- 1)
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حیحص و ..َشِحا�وَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  ا�مَّنِإ  ُْلق  ۀیآ  هب  عجار  تالالدتـسا  تایاور و  نیا  رگا  هک  ددرگ  یم  دروآ  دای  تمـسق  نیا  ۀمتاخ  رد 
هراب نیا  رد  ناشیا  ریغ  و  نارّـسفم ، هک  یلیـصافت  عئاقو و  ۀـمه  یندـم و  هن  دوب  دـهاوخ  یّکم  ماـکحا  زا  رمخ  تمرح  دـشاب  تسرد 

رودص و لصا  ۀـنیمز  رد  هن  دوب  دـهاوخ  هدـش  رداص  مکح  دـیکأت  دـیدشت و  ۀـنیمز  رد  تقیقح  رد  دـشاب ، تسرد  رگا  دـنا ، هدروآ 
هتفای لوزن  هّکم  رد  هچ  نآ  دوش  هتفگ  لئاق و  بتارم  مکح ، ةراب  رد  « 1  » رّخاتم نییلوصا  زا  یخرب  حالطصاب  هک  نیا  رگم  نآ  عیرشت 

.دناسر یم  ار  مکح  زّجنت  ّتیلعف و  هبترم  هدش  ءاشنا  لزان و  هنیدم  رد  هک  یتایآ  هدوب و  ءاضتقا  ۀبترم  هب  داشرا  يارب 

نیدـب هیـضق  نآ  دراد و  راعـشا  رمخ  تمرح  مکح  ندوـب  یکم  رب  زین  نآ  هک  هدروآ  يا  هیـضق  دوـخ ، ةریـس  باـتک  رد  ماـشه ، نـبا 
ربمغیپ هک  یماگنه  تسا : هصالخ 
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ینب یـشعا  تسا  هدرک  یم  توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  هدوب و  هدرکن  ترجاـهم  هنیدـم  هب  زونه  هتـشاد و  یم  فیرـشت  هکم  رد  (ص )
حدم رد  يا  هدیصق  هدش و  راپسهر  هّکم  هب  مالسا  نیدب  فرشت  دصقب  لئاو  نب  رکب  نب  یلع  نب  بعـص  نب  هباکع  نب  هبلعث  نب  سیق 

دنچ « 2  » تسا هلمج  نآ  زا  هک  هتفگ  ص )  ) ربمغیپ

______________________________

، ءاضتقا تسا : لئاق  هبترم  راـهچ  مکح  يارب  يرمق ، يرجه  لاس 1329  هب  یفوتم   ) یناسارخ مظاک  دمحم  الم  دـنوخآ  موحرم  (- 1)
.زجنت تیلعف و  ءاشنا ،

: تسنیا شعلطم  هک  هدیصق  نیا  همه  ( 2)

ادّهسم میلّسلا  تاب  امک  ّتب  ادمرا و  هلیل  كانیع  ضمتغت  مل  أ 

: تسا ریز  تیب  دنچ  علطم ، زا  دعب  هلمج  نآ  زا  هک  دشاب  یم  تیب  راهچ  تسیب و  ماشه  نبا  لقنب 

اددهم هبحص  مویلا  لبق  تیسانت  اّمنا  ءاسّنلا و  قشع  نم  كاذ  ام  و 

ادسفاف داع  ياّفک  تحلص  اذا  نئاخ  وه  يّذلا  رهّدلا  يرا  نکل  و 

ادّدرت فیک  رهّدلا  اذه  هّللف  هورث  تدقف و  اناّبش  الوهک و 

ادرمأ تبش و  نیح  الهک  ادیلو و  عفای  انأ  ذم  لاملا  یغبا  تلز  ام  و 
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: ریز تیب 

ادّمحم یقالت  یّتح  افح  نم  هلالک و ال  نم  اهل  يوآ  تیلآ ال  و 

ادن هلضاوف  نم  یقلت  یحارت و  مشاه  نب  باب  دنع  یجانت  ام  یتم 

ادجنأ دالبلا و  یف  يرمعل  راغأ  هرکذ  نورت و  ام ال  يری  اّیبن 

ادغ هعنام  مویلا  ءاطع  سیل  لئان و  بغت و  ام  تاقدص  هل 

وا رب  ار  هدیصق  هتفگ و  ار  دوخ  دصق  یشعا  هدیسرپ و  وا  دصقم  زا  هدروخرب و  وا  هب  شیرق  ناکرـشم  زا  یخرب  هدیـسر  هکم  هب  نوچ 
: تسا هتفگ  يوب  هدمآ و  رب  ینزهر  ددص  رد  صخش  نآ  تسا  هدناوخ 
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نیاب ارم  برأ » نم  هیف  یلام  رمأ  کلذ  ّنإ  ّللا 
�

ه و  : » تسا هداد  خساپ  یشعا  .دزاس  یم  مارح  ار  انز  دمحم  انزلا » مرحی  ّهنإ  ریصب ، ابا  ای  »
.تسا هدنامن  يزاین  راک 

یف ّنإ  ّللا 
�

ه وـف  هذـه  اـّمأ  : » تسا هداد  خـساپ  یـشعا  .دـنک  یم  مارح  ار  رمخ  ربـمغیپ  رمخلا » مرحی  ّهنإ  : » تسا هتفگ  صخـش  نآ  زاـب 
هـشیر اهزیچ و  رطاخ  رد  نآ  زا  ارم  سپ  رمخ  اما  ملـساف » هیتآ  ّمث  اذـه  یماع  اهنم  يّورتاـف  فرـصنم  ینکل  تـالالعل و  اـهنم  سفّنلا 

هتـشگرب و هگ  نآ  .مریذپ  یم  مالـسا  میآ و  یم  دـعب  منک و  یم  هشیدـنا  هراب  نآ  رد  ار  لاسما  مدرگ و  یم  رب  ور  نیا  زا  تسا  ییاه 
.تسا هتشذگ  رد  لاس  نامه  رد 
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فوسخ زامن 

تـسا نیا  مالک  دوجا  بلعث ، ۀـتفگ  هب  لصا  رد  نکیل  سکعب  دور و  یم  راکب  فوسک  ياـج  هب  فرع ، تغل و  رد  یهاـگ ، فوسخ 
رب ماـگنه  نآ  رد  هنیدـم  دوهی  هتفرگ و  هاـم  ترجه  زا  مجنپ  لاـس  رد  لاـح  رهب  سمـشلا » تفـسک  رمقلا و  فـسخ   » دوـش هتفگ  هک 

دندرازگب زامن  ناشیا  داد  زامن  روتـسد  مالـسا  لها  هب  ص )  ) ربمغیپ دنا  هدرک  وداج  ار  هام  دنا  هتفگ  یم  هتخاون و  یم  یـسم  ياهفرظ 
.تفای ءالجنا  رمق  ات 

.تسا هتفای  لوزن  باجح  ۀیآ  وا  جاودزا  زور  رد  هتفرگ و  ینز  هب  ار  شحج  رتخد  بنیز  ص )  ) ربمغیپ لاس  نیمه  رد 

بابر نب  شحج  تنب  بنیز  ّللا 
�

ه لوسر  جّوزت  اهیف   » تسا هدش  هدروآ  نینچ  مجنپ ، لاس  ثداوح  لیذ  رد  یقتنملا ، زا  لقنب  راحب ، رد 
دق ّیناف  لاق  یـسفنل  هاضرا  تلاقف ال  دـیزل  ّللا 

�
ه لوسر  اـهبطخف  ّللا 

�
ه لوسر  عم  رجاـه  نّمم  تناـک  بلّطملا و  دـبع  تنب  همیما  اـهّمأ  و 

مث هثراح  نب  دیز  اهجّوزتف  کل  هتیضر 
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« هنس نیثالث  سمخ و  تنب  ذئموی  یه  هرجهلا و  نم  سمخ  هنس  هدعقلا  يذ  لالهل  ّللا 
�

ه لوسر  اهجّوزت 
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هدناوخ رسپ  نز  اب  جاودزا  باجح و  مکح 

هراشا

زین رگید  مکح  ود  هدـعقلا ) يذ  لوا  اـی  لاوش  رخآ   ) مجنپ لاـس  ناـمه  رد  تـالوقنم ، نیا  بسحب  هک  دـش ، روآداـی  دـیاب  اـجنیا  رد 
: تسا هتفای  رودص 

.باجح - 1

.هدناوخ رسپ  نز  اب  جاودزا  زاوج  - 2

ا�ذِإ ْنِک�ل  ُها�نِإ َو  َنیِرِظا�ن  َْریَغ  ٍما�عَط  �یلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هفیرـش  ۀیآ  ۀلیـسو  هب  لوا  عوضوم 

ِّقَْحلا َو َنِم  ِییْحَتْسَی  ا�ل  ّللا 
�

ُه ْمُْکنِم َو  ِییْحَتْسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َنا�ک  ْمُِکل�ذ  َّنِإ  ٍثیِدَِحل  َنیِِسنْأَتْسُم  ا�ل  اوُرِشَْتناَف َو  ُْمتْمِعَط  ا�ذِإَف  اُولُخْداَف  ُْمتیِعُد 
اوُحِْکنَت ْنَأ  ا�ل  ّللا َو 

�
ِه َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َنا�ک  ا�م  َّنِِهبُوُلق َو  ْمُِکبُولُِقل َو  ُرَهْطَأ  ْمُِکل�ذ  ٍبا�جِح  ِءا�رَو  ْنِم  َّنُهُولَئْـسَف  ًاعا�تَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس  ا�ذِإ 

ماـکحا و هـیآ  نـیا  رد  هتفاـی و  رودـص  لوزن و  دــشاب ، یم  ةروـس 33 ) « ) بازحـالا  » ةروـس زا  ۀـیآ 53  هک  ..ًادـَبَأ  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَجا�وْزَأ 
: تسا هدیدرگ  رداص  هدوب  ص )  ) ربمغیپ تاصتخم  زا  هک  زین  رگید  یتاروتسد 

بنیز جاودزا  بش  رد  هک  تسا : نیا  هدـش  هتفگ  هچ  نآ  ۀـصالخ  قوف  ۀـیآ  رد  ماعط » فرـص  زا  سپ  راشتنا   » مکح لوزن  ببـس  رد 
هـس دـنتفر  دـندروخ و  ماـعط  همه  هک  نیا  زا  سپ  درک  توعد  ماـعط  هب  ار  مدرم  تخاـس و  هداـمآ  همیلو  ص )  ) ربمغیپ شحج  رتخد 

دندنامب اجنآ  رد  سک 
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ةرجح هب  یـشکرس  ناونعب  تساخرب و  دـیورب ، دـیوگب : ناشیا  هب  هک  تشاد  یم  مرـش  ص )  ) ربمغیپ دنتـسشنب  سانیتسا  ثیدـحب و  و 
مه اب  هتسشن و  سک  هس  نآ  زونه  نتشگزاب  زا  سپ  تفر و  نانز  رگید  هشئاع و 
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.تفای لوزن  هیآ  نیا  سپ  داتفا  دنسپان  ماربا  نآ  ار  ص )  ) ربمغیپ دندوب  وگتفگ  هب 

هب یتعاـمج ، يزور  هک  دوب  نآ  ببـس  دـنتفگ : رگید  یـضعب  : » هلمج نآ  زا  هک  هدـش  هتفگ  یلاوقا  باـجح  مکح  لوزن  ببـس  رد  و 
دمآ و یم  هشئاع  هنایم ، رد  .دندروایب  یماعط  ات  دومرفب  وا  دندوب و  رـضاح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  لوسر ، شیپ  هشئاع ، ةرجح 

تیآ یلاعت ، يادخ ، دماین  شوخ  ار  لوسر  دمآ و  زاب  وا  تسدب  درم  نآ  تسد  داد  یم  یـسک  هب  دروآ و  یم  ماعط  نوچ  دـش و  یم 
.دیدرگ لزان  ٍبا�جِح  ِءا�رَو  ْنِم  َّنُهُولَئْسَف  ًاعا�تَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  ا�ذِإ  ۀیآ َو  ینعی  داتسرفب » باجح 

«1  » بنیز دـیز و   » ناونعب هدرک ، نامثع  نهاریپ  فورعم ، لوقب  ار ، نآ  حیـسم  تّما  زا  ناـضرغم  زا  یخرب  هک  مود ، عوضوم  ةراـب  رد 
هدوهیب يزرو و  ضرغ  هک  نیا  يارب  دـنا  هتخاـت  دوخ ، لوعجم  ۀـصق  قـبط  دـساف و  ناـمگ  هب  نیملـسم ، مالـسا و  رب  هتخادرپ و  هصق 

: دوش هتسناد  هتفگ و  هصالخ  روطب  دیاب  عضوم  نیا  رد  ددرگ ، نشور  نانآ  ییوگ 

______________________________

هیلع عقو  دـق  ناک  یحولا و  لبق  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  هاّنبت  : » تسا هدروآ  نینچ  دـیز  ةراـب  رد  هک  هدرک  لـقن  یـسربط  زا  یـسلجم  (- 1)
: لاق بلاط و  ابأ  یتا  هثراح و  هوبا  مدـقف  ملـساف  مالـسالا  یلإ  هاعد  ّللا 

�
ه لوسر  یّبن ء  امل  .ظاکع و  قوسب  ّللا 

�
ه لوسر  هارتشاـف  یبّسلا 

.هقتعی نا  اما  هعیبی و  نا  اّماف  کیخا  نبا  لس 

، شیرق رشعم  ای  هثراح : لاقف  ّللا 
�

ه لوسر  قرافی  نا  دیز  یباف  .ءاش  ثیح  بهذیلف  ّرح  وه  لاق : ّللا :
�

ه لوسرل  بلاط  وبا  کلذ  لاق  اّملف  »
: ّللا

�
ه لوسر  لاقف  .ینبا  سیل  هنا  اودهشا 

نبا نع  يور  ..دّمحم و  نب  دیز  یعدی  ناکف  .ینبا  ادیز  ّنا 
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« ..ْمِِهئا�بِآل ْمُهوُعْدا  نآرقلا : لزن  یّتح  دمحم  نب  دیز  الا  هثراح  نب  دیز  وعدن  اّنک  ام  لاق : رمع 

283 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دنا و هتسناد  یم  یقیقح  رـسپ  نز  دننام  ار  وا  نز  هدناوخ و  یم  رـسپ  ناونعب  ار  هدناوخ  رـسپ  هک  هدوب  لوادتم  لومعم و  تیلهاج  رد 
یبلص و رـسپ  ۀلزنم  هب  هدناوخ  رـسپ  هک  مکح  روتـسد و  نیا  فرـص  دیاش  هک  يدح  هب  هدوب  یم  يوق  رایـسب  نانآ  رظن  رد  ینعم  نیا 

تـسد تیلهاـج ، تداـع  زا  هـک  هدـش  یمن  نآ  ثعاـب  هدرک و  یمن  يریثأـت  دـشاب  یمن  روـظحم  وا  نز  اـب  جاودزا  تـسین و  یقیقح 
.دننک مادقا  حابم  راک  نیاب  دنرادرب و 

رازاب رد  تیلهاج  ناریـسا  هلمج  زا  ار  وا  تثعب  زا  شیپ  ص )  ) ربمغیپ هک  هدوب  ّدو  دبع  ینب  هلیبق  زا  یبلک  لیجارـش  نب  هثراح  نب  دیز 
تسا هدوب  هداد  رارق  تاخاؤم  بلّطملا  دبع  نب  هزمح  وا و  نایم  مالسا  رد  هدیزگرب و  دوخ  يرـسپ  هب  هتخاس و  دازآ  هدیرخ و  ظاکع 
لوسر ۀـمع  بلّطملا  دـبع  رتخد  همیما  شردام  هک  نیا  ظاحل  زا  دوب و ، لامج  بحاص  ینز  هک  ار  شحج  رتخد  بنیز  ص )  ) ربمغیپ

هک نیا  لاـیخ  هب  تسخن  شحج ، ّللا 
�

ه دـبع  شردارب  بنیز و  درک  يراگتـساوخ  وا  يارب  تشاد  یم  تفارـش  تهج  ود  زا  دوب ، ادـخ 
هک دندش  هجوتم  نوچ  نکیل  دنتـشاد  راهظا  ار  دوخ  تقفاوم  هدـش و  لدـشوخ  دـشاب  یم  ص )  ) ربمغیپ دوخ  يارب  يراگتـساوخ  نیا 

دندادن و نت  تجوازم  نیاب  تسا  نییاپ  تخس  ناشیا  هب  تبـسن  وا  فرـش  هدوب و  هدنب  دیز  هک  نیا  ناونعب  تسا  دیز  يارب  هبطخ  نیا 
ّللا َو

�
ُه یَضَق  ا�ذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ا�ل  ٍنِمْؤُِمل َو  َنا�ک  ا�م  بازحالا َو  ةروس  زا  ۀیآ 36  سپ  دندرک  ابا 
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ص)  ) ربـمغیپ هب  راـیتخا  داد و  جاودزا  هب  نت  دینـشب  ار  هیآ  نوـچ  بنیز  تفاـی  لوزن  ْمِهِْرمَأ  ْنـِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُـهل  َنوُـکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُـسَر 
هدزاود بیرق   ) ّدم هاجنپ  رداچ و  رازا و  هعنقم و  نهاریپ و  میس و  مهرد  تصـش  رز و  رانید  هد  نیباک  اب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ تشاذگ 

دوب دیز  ۀناخ  رد  بنیز  هک  یتدم  زا  سپ  .تسب  دقع  دیز  يارب  امرخ  نم ) بیرق 25   ) عاص یس  و  جنرب ) وج و  مدنگ و   ) ماعط نم )
.تفرگ ینز  هب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ تفگ و  شقالط  دیز  دیسرمه و  هب  فالتخا  دیز  اب  ار  وا 

284 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب باستنا  نادناخ و  هب  هرخافم  تسا و  مالسا  نتـشاد  هب  یقیقح ، فرـش  هک  دوش  هدنامهف  همه  هب  هدوب  مزال  تسخن  هیـضق ، نیا  رد 
ظاـحل زا  لاـمج  زا  رظن  عطق  هک ، ار  دوخ  ۀـمع  رتخد  ص )  ) ربمغیپ ور  نیا  زا  دور  یمن  رامـشب  مهم  يزیچ  مالـسا  ربارب  رد  ناـگرزب 

، ار اج  یب  تارخافم  نآ  ات  درک  رایتخا  دوب  هدـش  دازآ  ةدـنب  هک  یـسک  يارب  تشاد ، ءاقترا  هبترم  نیرتـالاب  هب  برع  ناـیم  رد  فرش 
ربارب زین  ییوشانز  ظاحل  زا  ار  ناشیا  دزاس  یم  ردارب  ار  دازآ  هدـنب و  مالـسا  هکنانچ  دـنامهفب  دزاس و  نک  هشیر  یملع ، ۀلیـسو  نیاب 
يارب هاگ  نآ  هدیدرگ  یلمع  دوب ، یم  نارگ  رایسب  ناشیا  رب  یلهاج  برع  رد  هک  مهم ، بلطم  ود  زا  یکی  هلیسو  نیاب  سپ  .دنک  یم 
رثؤم دیز  رد  و  هداد ، دنپ  بنیز  نتشاد  هگن  هب  ار  وا  و  هدرک ، تحیـصن  ار  دیز  راب  نیدنچ  هک  نیا  زا  سپ  مود ، ۀلأسم  نتخاس  یلمع 

هب ص )  ) ربمغیپ تسا ، هتفگ  قالط  ار  وا  تبقاع  و  هداتفین ،
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.تسا هتفرگ  ینز  هب  ار  وا  هدرک و  يراگتساوخ  بنیز  زا  دیز : دوخ  ۀلیسو 

ام دمحم  دنتفگ : دـندز  هنعط  ناقفانم  نادوهج و   » هدروآ نایم  هب  ییاهوگتفگ  هدوب  یم  برع  فرع  تداع و  فالخ  رب  هک  راک  نیا 
ةروس زا  ۀـیآ 4  دـمآ  ناـیم  هب  نانخـس  نیا  نوـچ  درک » ینز  هب  ار  رـسپ  نز  وا  مینک و  ینز  هـب  ار  رـسپ  نز  هـک  نـیا  زا  دـنک  یهن  ار 

ْمُُکلْوَـق ْمُِکل�ذ  ْمُکَءـا�ْنبَأ  ْمُکَءـا�یِعْدَأ  َلَـعَج  ـا�م  ْمُِکتاـ�هَّمُأ َو  َّنُْهنِم  َنوُرِهاـ�ُظت  ّللا 
ـ�

ِیئا ُمُکَجا�وْزَأ  َلَـعَج  ـا�م  ..هک َو  تفاـی  لوزن  بازحـالا 
ِنیِّدـلا َو ِیف  ْمُُکنا�وْخِإَف  ْمُهَءا�بآ  اوُمَْلعَت  َْمل  ْنِإَف  ّللا 

�
ِه َدـْنِع  ُطَْسقَأ  َوُه  ْمِِهئا�بِآل  ْمُهوُعْدا  َلِیبَّسلا  يِدـْهَی  َوُه  َّقَْحلا َو  ُلوُقَی  ّللا 

�
ُه ْمُکِها�ْوفَأـِب َو 

..ْمُکِیلا�وَم

هتشاد یم  بوسحم  یبلـص  رـسپ  ار  هدناوخ  رـسپ  هدروآ و  یم  رامـشب  یقیقح  ردام  هدوب  هدش  هرهاظم  هک  ار  ینز  تیلهاج  رد  نوچ 
قالطا نیا  هتخاسن  امـش  رـسپ  زین  ار  ناگدناوخ  رـسپ  هدادن و  رارق  امـش  رد  ام  ادـخ  ار  نانز  نآ  تسا : هدومرف  نینچ  هیآ  نیا  رد  دـنا 

ار هار  دیوگ و  یم  ار  تقیقح  ادخ  نکیل  تقیقح  زا  فشاک  دشاب  يرما  هن  دـییوگ  یم  نابز  هب  هک  تسا  یلوق  ناشیا  رب  رـسپ »  » ظفل
، دیناوخب ناشناردپ  مان  هب  ار  ناگدناوخ  رسپ  دنایامن : یم 

285 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنشاب یم  امش  یلاوم  امش و  ینید  ناردارب  هن  رگ  و  دینادب ، ار  ناشیا  ناردپ  رگا 

هک تسا  هدش  حیرصت  ..َنیِِّیبَّنلا  َمَتا�خ  ّللا َو 
�

ِه َلوُسَر  ْنِک�ل  ْمُِکلا�جِر َو  ْنِم  ٍدَحَأ  ا�بَأ  ٌدَّمَُحم  َنا�ک  ا�م  بازحالا  ةروس  زا  ۀیآ 140  رد  مه  و 
.دشاب یمن  وا  یقیقح  رسپ  دیز  تسین و  سک  چیه  یعقاو  یبلص و  ردپ  ص )  ) ربمغیپ

بلطم یلصا  ۀتکن  هروس ، نامه  زا  ۀیآ 37  هب  رخآ ، رد  و 
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ِیف یِفُْخت  ّللا َو 
�

َه ِقَّتا  َکَجْوَز َو  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِْهیَلَع َو  ّللا 
�

ُه َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  تسا َو  هدیدرگ  يروآدای  حیرـص  روطب 
ٌجَرَح َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ا�ل  ْیَِکل  ا�هَکا�نْجَّوَز  ًارَطَو  ا�ْهنِم  ٌْدیَز  �یضَق  ا�ّمَلَف  ُها�شَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ّللا 

�
ُه ّنلا َو 

�
َسا یَـشَْخت  ِهیِْدبُم َو  ّللا 

�
ُه اَم  َکِسْفَن 

ماعنا شقح  رد  يدازآ ، هب  وت  و  تیادـه ، هب  ادـخ  هک   ) دـیز هب  هک  ار  یماـگنه  نک  داـی  ..ًارَطَو  َّنُْهنِم  اْوَضَق  ا�ذِإ  ْمِِهئـا�یِعْدَأ  ِجا�وْزَأ  ِیف 
مدرم زا  تسنآ و  ةدننک  راکـشآ  ادخ  ار  هچ  نآ  یتشاد  یم  لد  رد  وت  زیهرپب و  ادـخ  زا  رادـهگن و  ار  شیوخ  نز  یتفگ  دـیا ) هدرک 

جاودزا وت  هب  ار  بنیز  اـم  درک  ییوشاـنز  بنیز  اـب  دـیز  نوـچ  سپ  .یـسرتب  وا  زا  هک  نیا  هب  تسا  رت  هتـسیاش  ادـخ  يدیـسرت و  یم 
.دشابن یجرح  دنشاب ، هدرک  ناشیا  هب  مه  یکیدزن  هک  یماگنه  رد  دوخ ، ناگدناوخ  رسپ  نانز  هب  تبسن  نانمؤم  رب  ات  میدرک 

دیز ۀـناخ  هب  هدز  رـس  يزور  ص )  ) ربـمغیپ دـنا : هتفگ  نینچ  غورد  هب  هتخاـس و  ناـضرغم  زا  یخرب  هک  هدوب  ناـنچ  هن  هصق  نیا  سپ 
ار وا  ینز  هب  ص )  ) ربمغیپ ات  هداد  قالط  ار  وا  دـیز  هتـشاد و  یم  لد  رد  ار  نیا  و  هدـش ! وا  قشاع  هداتفا و  بنیز  هب  شمـشچ  و  هتفر !
زا رتنایامن  هتفگ  نیا  رد  یگتخاـس  لـعج و  راـثآ  هچ  ُهاـ�شَْخت » ْنَأ  ُّقَحَأ  ّللا 

�
ُه َو   » هک هدرک  دـیدهت  ار  ص )  ) ربمغیپ ادـخ  تسا و  هتفرگ 

ضرغ اه و  هتفگ  نآ  ندوب  لوعجم  رب  هچ  نآ  زا  یخرب  هنومن  باب  زا  داـشرا  يارب  نکیل  دـشاب  هتـشاد  زاـین  یحیـضوت  هب  هک  تسنآ 
: ددرگ یم  دای  تسرهف  روطب  .دراد  راعشا  اهنآ  ناگدنیوگ  ینار 

نس رد  بنیز  - 1
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هدش ص )  ) ربمغیپ نز  دعب  دیز و  نز  تسخن  یگلاس  جنپ  یس و 

286 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

باجح و هدرک و  یم  یگدـنز  رهـش  کی  رد  مه  اـب  هک  ار  دوخ  ۀـمع  رتخد  عقوم  نآ  اـت  ص )  ) ربمغیپ هک  درک  روصت  ناوت  یم  اـیآ 
هکنانچ - 2 دوش !!؟ وا  يادیـش  هتفیـش و  هتخاب و  لد  دنیبب و  ار  وا  قافتا  روطب  هبترم و  کی  هک  دشاب  هدـیدن  هدوبن  راک  رد  مه  یعنام 

یم یعنام  هچ  سپ  هتفگ  باوج  ص )  ) ربمغیپ دوخ  اب  جاودزا  لایخ  هب  تسخن  هدوبن و  یضار  دیز  هب  بنیز  دش  لقن  هیـضق  لصا  رد 
؟ تفرگ یم  ینز  هب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ لوا  ماگنه  نامه  زا  هک  هتشاد 

عالطا مه  دیز  نازادرپ ، غورد  نیا  ۀـتفگ  هب  هدـش و  بنیز  دـنا ) هدرک  ریبعت  ضرغم  نانهد  دـب  هکنانچ   ) قشاع ص )  ) ربمغیپ رگا  - 3
يدـنمدرخ چـیه  برع ، تیمح  تیبصع و  ظاحل  اب  مه  نآ  تداع ، فرع و  بسحب  ایآ  دـشاب  هداد  قالط  ار  وا  تهج  نیاـب  هتفاـی و 

هک یتروص  رد  دوش ؟ یم  يراک  نینچ  ۀطـساو  یتریغ  اـب  رهوش  چـیه  اـی  دـهد  یم  رارق  هطـساو  يراگتـساوخ  يارب  ار  قباـس  رهوش 
هک ناقفانم  ناکرشم و  دش  یم  عقاو  ماگنه  نآ  رد  يا  هیـضق  نینچ  رگا  - 4 1 !؟»  » تسا هدوب  دیز  دوخ  ص )  ) ربمغیپ جاودزا  ۀطساو 

تکاس دنزاس  اوسر  هلیسو  نادب  ار  وا  دنهد و  ترهش  ص )  ) ربمغیپ فالخ  رب  ات  دنتـساوخ  یم  ادخ  زا  ار  يا  هناهب  عوضوم و  كدنا 
دننک و جارختـسا  بتک  نایم  زا  ار  نآ  یحیـسم  نادان  ناغلبم  هک  دنتـشاذگ  یم  رـصع  نیا  يارب  ار  هیـضق  نیا  دنتـسشن و  یم  مارآ  و 

دراو ءامدق ، بتک  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  یتالوقنم  مامت  زا  تهج  رهب  دنیامن !!؟ اپ  رب  وهایه 
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دبای و فیفخت  راظنا  رد  هدناوخ  رـسپ  نز  نتفرگ  داعبتـسا  هک  هدوب  نیا  رابتعا  هب  طقف  جاودزا  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نانچ  هدـش 
.دورب نایم  زا  تیلهاج  مکح 

______________________________

اهرکذاف بهذا  دیزل  مّلـس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  لاق  بنیز  هدـع  تضقنا  امل  لاق : یئاسّنلا ، دـمحا و  و  ملـسم ، جرخا  و  (- 1)
.یطویس نیدلا  لالج  فیلأت  لوّزنلا » بابسا  یف  لوقّنلا  بابل   » باتک ترابع  نیع  ..اهربخاف » قلطناف  ّیلع 

287 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ربمغیپ هک  نیا  نآ  ۀـصالخ  .تسین  دروم  یب  نآ  ندرک  دای  هک  دـسر  یم  رظنب  هجوت  لباق  يا  هتکن  ص )  ) ربمغیپ راک  نیا  رد  هوالعب 
هدوب یم  نییاپ  هتـشاد ، یگدرب  یگدنب و  ۀـقباس  نوچ  هبتر ، ماقم و  ظاحل  زا  مه  وا  رهوش  هک  هقّلطم  هبّیث و  ینز  زا  لمع  نیاب  (ص )
نیئاپ ای  ندوب  هقلطم  ای  ندوب  هبّیث  هک  تسا  هتخومآ  دوخ  تّما  هب  هداد و  يدـنلب  رـس  تفارـش و  ار  يو  وا  جاودزا  اب  هدرک و  تیامح 

ص)  ) ربمغیپ هب  تسا  هتـسیاش  راک  همه  رد  هک  تّما  سپ  ددرگ  نز  ندـنام  رهوش  یب  بجوم  دـیابن  قباس  رهوش  ماقم  هجرد و  ندوب 
نیا بجومب  هچ  نآ  اما  دیامن  يوریپ  وا  زا  دریگ و  رظن  رد  ار  وا  راک  تسا  اج  هب  زین  یقالخا  لمع  نیا  رد  دنک  ءادتقا  یّـسات و  دوخ 

.تسا هدوب  مکح  نیا  راهظا  نیمه  هدرک  یم  میب  نآ  راهظا  زا  هتشاد و  یم  لد  رد  ص )  ) ربمغیپ هیآ 

نآ قح  رد  نیا  هک  نآ  يارب  دـسرتن  يادـخ  زا  وا  هک  دـنکن  نآ  لـیلد  ُهاـ�شَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ّللا 
�

ُه هلوق َو  اـما  تسا و  حوتفلا  وبا  ریـسفت  رد 
ا�ی : » تفگ هکنانچ  دسرت  ادخ  زا  وا  هک  دشاب  اور  مه  یسک 
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تـساوخ یکرـش  مالـسلا  هیلع  لوسر  هک  دـنکن  لیلد  نیا  و  َکـُلَمَع » َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  : » تفگ هکناـنچ  و  ّللا »
�

َه ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ 
مارح ءایعدا  نانز ]  ] حاـکن هک  دـنک  خوسنم  ار  تیلهاـج  مکح  نآ  اـت  تساوخ  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  ناـنچ  راـبخا  رد  .ندروآ و 

وا رب  وت  داد  قالط  ار  بنیز  هثراح  دیز  نوچ  هک  ار  مالسلا  هیلع  لوسر  درک  رما  .يدندوب  بلص  زا  هک  رسپ  نانز  حاکن  نوچ  دنتشاد 
لد رد  نیا  مالـسلا  هیلع  لوسر  .ار  یقیقح  رـسپ  نز  هکنانچ  تسین  مارح  ندرک  ینز  هب  ار  هدـناوخ  رـسپ  نز  هک  دـنادب  ات  دـنب  حاکن 

تیآ نیا  یلاعت ، قح ، دـننک  تمالم  ار  وا  هک  دیـسرت  نامدرم  زا  و  يادـخ ، نامرف  هب  راک  نیا  رب  مزع  هلأسم و  نیا  ملع  ینعا  تشاد ،
نآ و راهظا  رد  یـسرت  یم  نامدرم  تمالم  زا  هدرک و  دـهاوخ  راکـشآ  يادـخ  هک  يراد  یم  ناـهنپ  لد  رد  يزیچ  تفگ  داتـسرف و 

لد رد  ینعم  نیا  زا  يزیچ  دومرف  ار  لوـسر  داتـسرف و  تیآ  نیا  یلاـعت  قـح  سپ  نآ  رامـضا  رد  یـسرتب  يادـخ  زا  هک  نآ  رت  یلوا 
« ..هّکم حتف  زور  هک  تسنآ  تسا  ثیدح  نیا  دّکؤم  هچ  نآ  رادم و  هدیشوپ 

288 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تـشاد یم  یفخم  دوخ  رد  ص )  ) ربمغیپ ار  هچ  نآ  دـنا  هتفگ  یخرب  و  هدـش ..«  هدروآ  نومـضم  نیا  نافرعلا  زنک  رد  مه  راحب و  رد 
سپ دـنک  یم  جاودزا  ار  وا  ص )  ) ربـمغیپ دـهد و  یم  قـالط  ار  بنیز  دـیز ، هک  دوـب  هدرک  ماـهلا  مـالعا و  وا  هب  ادـخ  هک  دوـب  نـیا 

ِقَّتا َکَجْوَز َو  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ  : » دومرف وا  هب  ص )  ) ربمغیپ مهد  قالط  ار  بنیز  مهاوخ  یم  تفگ  دمآ و  دیز  هک  یماگنه 
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نیا و  دهدن ؟ قالط  درادـهگن و  ار  وا  یتفگ  دـیز  هب  ارچ  دوش  وت  نز  دـیاب  بنیز  هک  یتسناد  یم  هک  نیا  اب  تفگ  يوب  يادـخ  ّللا »
�

َه
ص)  ) ربمغیپ هچ  نآ  هک  هدومرف  مالعا  دنوادخ  هچ  دراد  تقباطم  نآرق  توالت  اب  هدش  تیاور  زین  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  زا  هک  ینعم 

ربمغیپ هک  ار  يزیچ  رگا  سپ  درکن  راهظا  يزیچ  اـ�هَکا�نْجَّوَز »  » تفگ هک  جـیوزت  زج  درک و  دـهاوخ  راـهظا  ءادـبا و  وا  هدومن  ءاـفخا 
رد ار  نآ  دوخ  ةدـعو  حیرـصب  ادـخ  دـیاب  دوب  دـیز  نداد  قالطب  وا  لیم  هدارا و  ای  بنیز  هب  قشع  تبحم و  هتـشاد  یم  یفخم  (ص )

« ..تسا هدومرفن  ار  يزیچ  نآ ، ۀفسلف  جیوزت و  زج  هک  نیا  اب  دومرف  یم  راهظا  ییاج 

لییذت

ِخَْألا َو ُتا�َنب  ْمُُکتا�لا�خ َو  ْمُُکتا�ّمَع َو  ْمُُکتا�وَخَأ َو  ْمُُکتـا�َنب َو  ْمُُکتاـ�هَّمُأ َو  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  ءاـسنلا  ةروس  زا  ۀیآ 27  لیذ  رد  هفئاطلا ، خـیش 
ُمُِکئا�ِسن ْنِم  ْمُکِروُجُح  ِیف  ّللا 

�
ِیتا ُمُُکِبئا�بَر  ْمُِکئا�ِسن َو  ُتا�هَّمُأ  ِهَعا�ضَّرلا َو  َنِم  ْمُُکتا�وَخَأ  ْمُکَنْعَـضْرَأ َو  ّللا 

�
ِیتا ُمُُکتا�هَّمُأ  ِتْخُأـْلا َو  ُتـا�َنب 

ا�م ّلِإ 
�
ا ِْنیَتْخُْألا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَأ  ْمُِکبا�لْصَأ َو  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئا�ْنبَأ  ُِلئا�لَح  ْمُْکیَلَع َو  َحا�نُج  ا�لَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِإَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  ّللا 

�
ِیتا

ص)  ) ربمغیپ هک  هتفای  لوزن  ماگنه  نآ  رد  هیآ  نیا  تسا  هتفگ  ءاطع   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  ًاـمیِحَر  ًاروُفَغ  َناـ�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  َفَلَـس  ْدَـق 
ُِلئا�لَح دومرف َو  ادخ  سپ  دندمآ  رد  وگتفگ  هب  هنیمز  نآ  رد  ناکرشم  تفرگ و  ینز  هب  ار  هثراح  نب  دیز  نز 

289 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دومرف ْمُکَءا�ْنبَأ و  ْمُکَءا�یِعْدَأ  َلَعَج  ا�م  َو  دومرف : هکنانچ  ْمُِکبا�لْصَأ  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئا�ْنبَأ 

..ْمُِکلا�جِر ْنِم  ٍدَحَأ  ا�بَأ  ٌدَّمَُحم  َنا�ک  ا�م 

نیا رد  ءاطع  هچ  نآ  زا 
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نامز هدیدرگ  دای  قوف  ۀیآ  رد  هک  یهقف  مهم  مکح  دـنچ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نانچ  هدرک ، لقن  وا  زا  هفئاطلا  خیـش  و  هتفگ ، دروم 
.تسا هدوب  ترجه  زا  مجنپ  لاس  رد  زین  اهنآ  رودص 

290 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فذق دح 

مشش لاس  رد  ناشیا ، ریغ  ماشه و  نبا  يربط و  لقنب  قاحسا ، نبا  ۀتفگ  هب  نکیل  تسین  نشور  قیقحت ، روطب  فذق ، دح  عیرشت  نامز 
ٍئِْرما ِّلُِکل  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َْلب  ْمَُکل  ارَش  ُهُوبَـسَْحت  ا�ل  ْمُْکنِم  ٌهَبْـصُع  ِْکفِْإلِاب  ُؤا�ج  َنیِذَّلا  َّنِإ  ۀیآ  لوزن  و  کفإ »  » ۀیـضق زا  سپ  ترجه ، زا 

نب حطسم   ) سک هس  یحو ، ۀجیتن  رد  هشئاع  تئارب  توبث  و  « 1  » ٌمیِظَع ٌبا�ذَع  َُهل  ْمُْهنِم  ُهَْربِک  ّلََوت 
�

ی يِذَّلا  ِْمثِْإلا َو  َنِم  َبَسَتْکا  اَم  ْمُْهنِم 
رب دح  نآ  موکحم و  فذـق  دـحب  دـندرک ، حیرـصت  ءاشحف  عوقوب  هیـضق  نآ  رد  هک  شحج ،) رتخد  هنمح  تباث و  نب  ناّسح  هثاثأ و 

.تسا هدیدرگ  يراج  ناشیا 

.تسا هدمآ  دورف  هیآ  ود  فذق  ّدح  ةراب  رد   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  نافرعلا » زنک   » رد دادقم  لضاف 

ُمُه َکـِئ�لوُأ  ًادـَبَأ َو  ًهَدا�هَـش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  ـا�ل  ًهَدـْلَج َو  َنِیناـ�مَث  ْمُهوُدـِلْجاَف  َءا�دَهُـش  ِهََعبْرَأـِب  اُوتْأَـی  َْمل  َُّمث  ِتا�نَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو  - 1»
لوزن هشئاع  ۀصق  رد  ریبج  نب  دیعس  ۀتفگ  هب  هیآ  نیا  هک  « 2  » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا 

�
َه َّنِإَف  اوُحَلْصَأ  َِکل�ذ َو  ِدَْعب  ْنِم  اُوبا�ت  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َنوُقِسا�ْفلا 

ۀتفگ هک  نیا  ضرف  رب  تسا و  معا  شا  هدـئاف  هچ  تسا  رتهب  هتفگ  نیا  دـشاب و  یم  نینمؤم  ناـنز  ۀـمه  ةراـب  رد  يا  هتفگ  هب  هتفاـی و 
.ددرگ یمن  مکح  صیصخت  بجوم  لوزن ، ببس  ندوب  صاخ  هچ  تسناد  ماع  ار  نآ  مکح  دیاب  مه  زاب  ددرگ  مّلسم  دیعس ،

______________________________

.رّونلا ةروس  زا  ۀیآ 11  (- 1)

(- 2)
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.رّونلا ةروس  زا  ۀیآ 4 و 5 

291 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ببس هک  نیا  اب  هیآ  نیا  رد  و  « 1  » ٌمیِظَع ٌبا�ذَع  ْمَُهل  ِهَرِخْآلا َو  ا�ْینُّدلا َو  ِیف  اُونُِعل  ِتا�نِمْؤُْملا  ِتا�ِلفا�ْغلا  ِتا�نَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  - 2»
مکح هک  دشاب  مولعم  ات  هدش  هدروآ  عمج  ۀغیـص  هب  نآ  ياهتعن  مه  و  تانـصحم »  » ظفل هدوب  درفم  دـحاو و  وا  تسا و  هشئاع  لوزن ،

«. دشاب یمن  مکح  ندش  صوصخم  ثعاب  ببس ، صوصخ  تسا و  ماع  نآ 

اب ناشیا  نوچ  هک  دـمآ  هّکم  تارجاهم  قح  رد  هیآ  هک  تفگ  یلامث  ةزمح  وبا  : » تسا هتفگ  مود ) ۀـیآ   ) هیآ نیا  لـیذ  رد  حوتفلا  وبا 
دنور یم  روجف  هب  ناشیا  دنتفگ  دندز و  هنعط  ار  ناشیا  هّکم  ناکرـشم  دنتفر  هنیدم  هب  لوسر  يافق  زا  دندرک و  ترجه  ص )  ) ربمغیپ

« ..ار هدئاف  دوب  رتلماش  ات  دشاب  رت  یلوا  ندرک  مومع  رب  وا  لمح  تسا و  هشئاع  دارم ، دنتفگ : یضعب  و 

ّللا َو
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  َنیِرِجا�هُْملا  َنیِکا�سَْملا َو  �یبْرُْقلا َو  ِیلوُأ  اُوتُْؤی  ْنَأ  ِهَعَّسلا  ْمُْکنِم َو  ِلْضَْفلا  اُولوُأ  ِلـَتْأَی  ـا�ل  ۀـیآ َو  لـیذ  رد  هفئاـطلا  خـیش 
نینچ دـشاب  یم  تالفاغ  تانـصحم  یمر  ۀـیآ  زا  شیپ  هک  « 2  » ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  ّللا 

�
ُه ْمَُکل َو  ّللا 

�
ُه َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  ـا�ل  اوُحَفْـصَْیل َأ  اوـُفْعَْیل َو 

: تسا هتفگ 

اهعیطقف و هتقفنب  موقی  هیلع و  يرجی  ناک  هثاثا و  نب  حطـسم  رکب و  یبا  یف  تلزن  هیـآلا  ّنا  دـیز : نبا  هشئاـع و  ساـبع و  نبا  لاـق  «و 
یلإ هل  رکب  وبا  داع  هیآلا  هذه  تلزن  اّملف  هشئاع  یف  کفالا  باحـصا  عم  لوخدلا  نم  هنم  ناک  امل  ادبا  هقفنی ) ظ :  ) هعفنی نا ال  فلح 

ارجاهم انیکسم و  ناک  رکب و  یبا  هلاخ  نبا  حطسم  ناک  ..ناک و  ام 
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هـصق یئاّبجلا : یلع  وبا  لاق  کفالا و  فذـق  یف  یبّنلا  هّدـح  نم  دـحا  حطـسم  ناـک  ..نیّیردـبلا و  هلمج  نم  هنیدـملا و  یلإ  هّکم  نم 
« ..لوق فالخب  اردب  دهش  نّمم  یصاعملا  عقت  نا  زوجی  دق  هنا  یلع  ّهلاد  حطسم 

رون ةروس  زا  ۀیآ 4 و 5  لیذ  رد  نایبتلا »  » باتک رد  ومه  و 

______________________________

.رّونلا ةروس  زا  هیآ 23  (- 1)

.رّونلا ةروس  زا  ۀیآ 22  (- 2)

292 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب كاحـض  لوق  حـیجرت  لوزن و  نأش  رد  كاحـض  دیعـس و  فالتخا  لـقن  زا  سپ  هیـآلا  ..اُوتْأَـی  َْمل  َُّمث  ِتا�نَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو 
هماقا دهاش  راهچ  دننک و  یم  فذـق  روجف  انز و  هب  ار  هفیفع  نانز  هک  یناسک  ینعی   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هدـئاف  ندوب  معا  دانتـسا 
نامه زین  رفعج  یبا  ددرگ  یم  يراج  ّدح  هماج  رد  تسا : هتفگ  نسح  .تسا  بجاو  هنایزات  داتشه  ناشیا  زا  کی  ره  رب  دنا و  هدرکن 

هدز هنایزات  هنهرب  ددرگ و  نوریب  دیاب  وا  نت  زا  هماج  تسا : هتفگ  میهاربا  .دوش  یم  هدز  هنایزات  هتـسشن  نز  هداتـسیا و  درم  هتفگ و  ار 
هدومرف یهن  هشیمه  يارب  فذاق »  » تداهـش نتفریذپ  زا  هیآ  رد  ادخ  فذق ..) رد  هن  ینعی   ) دوش یم  هنهرب  انز  رد  ام  ةدـیقع  هب  دوش و 

تـسا فالتخا  ءانثتـسا  نیا  عجرم  رد  .تسا  هدومن  ءانثتـسا  دـننک  هبوت  دـعب  هک  ار  یناسک  هاـگ  نآ  هدرک  مکح  قسف  هب  ناـفذاق  رب  و 
دراو ناشیا  رب  فذق  ّدـح  هاوخ  تسلوبق  ناشیا  تداهـش  دـننک  هبوت  رگا  هک  تسا  نآ  دارم  و  نوقـساف »  » زا ءانثتـسا  دـنا : هتفگ  یموق 

هرکب وبا  و  کتداهش » تلبق  تبت  نا  : » تسا هتفگ  هرکب  یبا  هب  رمع  هتفگ و  ار  نیا  بیسم  دیعس  دشاب  هدشن  دراو  زونه  ای  دشاب  هدش 
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نب رمع  ریبح و  نب  دیعـس  دهاجم و  سواط و  اطع و  یبعـش و  يرهز و  قورـسم و  لوق  نآ  دنک و  بیذکت  ار  دوخ  هک  هدشن  رـضاح 
زین ام  بهذم  دنا  هتفگ  ار  نامه  مه  وا  باحصا  یعفاش و  دشاب  یم  هللا  دبع  یبا  رفعج و  یبا  لوق  مه  تسا و  كاحـض  زیزعلا و  دبع 

.تسنامه

ُمُه َِکئ�لوُأ  َو   » دوخ لوقب  ار  ناشیا  ادخ  نآ  زا  سپ  اُوبا�ت » َنیِذَّلا  اَّلِإ  ..ًادـَبَأ  ًهَدا�هَـش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  ا�ل  َو   » تسنیا ریدـقت  تسا : هتفگ  جاّجز 
اُولَبْقَت ا�ل  َو   » زا هن  نوقساف »  » زا تسا  ءانثتسا  دنا : هتفگ  میهاربا  نسح و  ّبیسم و  نب  دیعس - حیرش و  .تسا  هدرک  فیصوت  َنوُقِسا�ْفلا »

هاگ ره  هک  نیا  رد  تسین  یفالخ  تسین و  هتفریذپ  هاگ  چیه  فذاق  تداهش  سپ  تسا  هدیقع  نیا  مه  ار  قارع  لها  ًاَدبَأ » ًهَدا�هَش  ْمَُهل 
هتفریذپ وا  تداهش  دنک  هبوت  فذاق  دشابن و  دح  ارجا  ۀبلاطم  يارب  یسک  دشاب و  هدرم  هفوذقم »  » هک هنوگ  نیاب  دشاب  هدشن  ارجا  دح 

کئلوأ و   » هک ریدقت  نیا  رب  دشاب  عجار  ینعم  ود  رهب  ءانثتسا  هک  دراد  ءاضتقا  نیا  دوش و  یم 

293 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دور و یمن  نایم  زا  هبوت  هب  دشاب و  یم  هفوذقم »  » قح ّدح ، و  مهنم » نیبئاتلا  الا  مهتداهـش  لوبق  عانتما  عم  مهفذـق  یف  نوقـسافلا  مه 
.دنک بیذکت  ار  دوخ  هک  تسا  فقوتم  ّقلعم و  نیا  رب  وا  ۀبوت  هک : دنا  هتفگ  یموق 

.تسا هتسنادن  دوخ  بیذکت  هب  جاتحم  ار  فذاق  هبوت  لوبق  سنا  کلام  نکیل  هتفگ  ار  نآ  مه  یعفاش  هدش  تیاور  مه  ام  رابخا  رد 

دازآ هدنب و  يواست  ام  باحصا  نکیل  تسا  بجاو  هنایزات  لهچ  دشاب  زینک  ای  هدنب  فذاق  رگا  تسا : هتفگ  هفینح  وبا 
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زین نمحرلا  دبع  نب  مساق  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  .دراد  ءاضتقا  ار  يواست  مه  هیآ  مومع  رهاظ  دـنا  هدرک  تیاور  هنایزات  داتـشه  رد  ار 
دلج و  : » تسا هتفگ  هشئاع  تئارب  لوزن  کفا و  ۀیضق  هب  هراشا  زا  سپ  قلطصملا  ینب  ۀعقو  لیذ  رد  یبوقعی  « 1 « » دنا هتفگ  يواست  هب 

تخا شحج  تنب  هنمح  ُهَْربِـک و  ّلََوت 
�

ی يِذَّلا  وـه  و  « 2  » لولـس نب  ّیبا  نب  ّللا 
�

ه دـبع  هثاثا و  نب  حطـسم  تباث و  نب  ناّسح  ّللا 
�

ه لوسر 
«. بنیز

______________________________

« فذاق تداهش  لوبق  مدع  مکح   » لیبق زا  دوش  یم  هتسناد  زین  رگید  مکح  دنچ  رودص  نامز  دش  لقن  هچ  نآ  زا  (- 1)

.دسر یم  رظنب  دیعب  وا  رب  دح  ارجا  مه  یتاهج  زا  دشاب  هدش  يراج  دـح  مه  ّیبا  ّللا 
�

ه دـبع  رب  هک  هدیـسرن  رظنب  رگید  ییاج  رد  (- 2)
.دوش قیقحت  لمات و 

294 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

جح ۀضیرف 

ینورزاک هلمج : نآ  زا  هدیدرگ  عیرـشت  زین  رگید  یماکحا  ترجه  زا  مجنپ  لاس  رد  دوش  یم  هدافتـسا  بتک  یخرب  زا  هک  يروط  هب 
هوزغ زا  دـعب  شحج  تنب  بنیز  جاودزا  کفا و  ثیدـح  ممیت و  هیآ  لوزن  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  یـسلجم ، لقنب  یقتنملا ، رد 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  هک  نیا  زا  سپ  و  هدیدرگ » عقاو  مجنپ  لاس  رد  قلطصملا  ینب 

( ماش هار  هب  هنیدم  یلزنم  کی  رد  تسا  هدوب  یلحم   ) هباغ يوسب  هک  دش  راوس  ص )  ) ربمغیپ هّجحلا  يذ  هام  رد  مجنپ  لاس  رد  مه  «و 
ار نومـضم  نیا  درازگ » یم  هتـسشن  زامن  درک و  تماقا  هناخ  رد  زور  جنپ  سپ  تفای  همدـص  شتـسار  نار  داتفیب و  بوکرم  زا  دورب 

: تسا هدروآ 

ار نآ  ص )  ) ربمغیپ تفای و  لوزن  جح  ۀضیرف  لاس  نآ  رد  مه  «و 
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ار هّکم  متشه  لاس  رد  درکن و  جح  دیدرگ و  جراخ  هنیدم  زا  هرمع  ءاضق  دصقب  متفه  لاس  رد  هچ  تخادنا  ریخات  هب  یعنام  چیه  یب 
«. دیدرگ فرشم  هّکم  هب  شدوخ  مهد  لاس  رد  داتسرف و  هّکم  هب  رکب  وبا  تراما  هب  ار  ّجاح  مهن  لاس  رد  دوشگب و 

هفینح یبا  باحصا  کلام و  .ددرگ  یم  بجاو  ّقیـضم  روطب  مالـسالا  هّجح   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  ربتعملا »  » باتک رد  یّلح  قّقحم 
ّیبّنلا رخا  هتفای و  لوزن  ترجه  زا  مشـش  لاس  رد  ّجح  ۀـضیرف  هچ  دـناد  یم  عّسوم  بجاو  ار  نآ  یعفاش  .دـنراد  ار  هدـیقع  نیمه  زین 

« ..رذع ریغ  نم  هرشاعلا ) هنسلا  ظ :  ) هرشع هنس  یلإ  جحلا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص 

رد هیآلا  ِّلل 
�

..ِه َهَرْمُْعلا  َّجَْحلا َو  اوُِّمتَأ  ۀیآ َو  دنا  هتفگ  هتـسناد و  مشـش  لاس  ار  جح  مکح  رودـص  نامز  ریـس ، بابرا  روهمج  تهج  رهب 
ار هدیقع  نیا  یهورگ  نکیل  هتفای  لوزن  لاس  نآ 

295 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ زا  شیپ  بوجو  مکح  رگا  هدوب و  متشه  لاس  رد  هّکم  حتف  هچ  هدش  عیرشت  مهن  لاس  رد  جح  مکح  دنا : هتفگ  هتسنادن و  تسرد 
لاس نآ  رد  هدیدرگ و  زاغآ  راک  نیا  مهن  لاس  زا  هک  یتروص  رد  تفای  یم  ماجنا  ّجح  لامعا  متـشه  لاس  رد  دیاب  دوب  هتـشگ  رداص 
نیا دشاب  یم  ملـسم  هچ  نآ  نکیل  تسا  هتـشاد  لیـسگ  باحـصا  زا  یکی  اب  دنور  جحب  دنا  هتـساوخ  یم  هک  ار  یناسک  ص )  ) ربمغیپ

هب هّکم ، کیدزن  زا  ناکرـشم  اب  حلـص  ناـمیپ و  بجومب  دوش و  دراو  هّکم  هب  تسناوتن  مشـش  لاـس  رد  نوچ  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا 
فرشم هّکم  هب  هدعقلا  يذ  هام  رد  شیپ  لاس  نامیپ  دانتسا  هب  متفه  لاس  رد  تشگرب  هنیدم 
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.دومرف غالبا  ار  عوضوم  نیاب  طوبرم  ماکحا  زا  یخرب  درک و  ءاضق  ار  هرمع  دش و 

هبعک ۀناخ  نامتخاس 

نیا میهاربا  ترضح  نامز  زا  هدش  حیرـصت  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  هدوب و  یم  تدابع  لحم  مالـسا  زا  شیپ  دیدم  ینامز  هبعک  ۀناخ 
ا�نَّبَر َو ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ّنِم 

�
ا ْلَّبَقَت  ـا�نَّبَر  ُلیِعا�مْـسِإ  ِْتیَْبلا َو  َنِم  َدِـعا�وَْقلا  ُمیِها�ْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  َو  یلاـعت : هلوق  تسا  هدـش  هتخاـس  اـنب 

ساسا رب  ءاـنب ، نآ  و  « 1  » ُمیِحَّرلا ُبا�ّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ا�ْنیَلَع  ُْبت  ا�نَکِـسا�نَم َو  ا�نِرَأ  ََکل َو  ًهَِملْـسُم  ًهَّمُأ  ا�ِنتَّیِّرُذ  ْنِم  َکـَل َو  ِْنیَِملْـسُم  ـا�ْنلَعْجا 
.تسا هدوب  یم  دوجس  عوکر و  فاکتعا و  فاوط و  لحم  نمأم و  مرح و  هدیدرگ و  انب  تدابع 

مالسلا هیلع  میهاربا  ساسا  اب  دندرک  ناریو )  ) ناریب ادخ  ۀناخ  نوچ  : » تفگ هک  هدش  تیاور  سابع  ّللا 
�

ه دبع  زا  حوتفلا  وبا  ریـسفت  رد 
ّللا

�
ه انا  دوب : هتشون  .دناوخب  نآ  ات  نمی  لها  زا  ار  يدرم  دناوخب  یبهار  .برع  تغلب  دنا  هدرک  شقن  اجنآ  رب  دنتفایب  یگنس  دندیسر 

______________________________

.هرقبلا ةروس  زا  ۀیآ 121  (- 1)

296 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اّقح كالما  هعبسب  اهتففح  نیلبجلا و  نیذه  تعضو  موی  رمقلا و  سمّـشلا و  ضرالا و  تاوامّـسلا و  تقلخ  موی  اهتمرح  « 1  » هّکب وذ 
.نبّللا ءاملا و  یف  اهلهأل  كرابم  اهلابج ، لوزت  یتح  لوزت  ال  « 2»

هک زور  نآ  هام و  باتفآ و  مدیرفآ و  نیمز  نامسآ و  هک  يزور  نآ  رد  رهـش  نیا  مدرکب  مارح  .هکم  دنوادخ  ماادخ  نم  دوب  هتـشون 
لها مدرک  تکرب  دوشن و  لئاز  اههوک  ات  دوشن  لئاز  نیا  وا و  رب  مدرک  لکوم  ار  تماقتسا  اب  ۀتشرف  تفه  اجنیا و  مداهنب  اههوک  نیا 

ۀیآ 119 زا  ریش » بآ و  رد  ار  رهش  نیا 
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ْنَأ َلیِعا�مْـسِإ  َمیِها�ْربِإ َو  �یلِإ  ا�نْدِهَع  یلَـصُم َو  َمیِها�ْربِإ  ِما�قَم  ْنِم  اوُذِـخَّتا  ًاْنمَأ َو  ّنِلل َو 
�
ِسا ًَهبا�ثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإ  هرقبلا َو  ةروس  زا  و 120 

ْمُْهنِم َنَمآ  ْنَم  ِتا�رَمَّثلا  َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْرا  ًانِمآ َو  ًادََلب  ا�ذ�ه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیِها�ْربِإ  َلا�ق  ْذِإ  ِدوُجُّسلا َو  ِعَّکُّرلا  َنیِفِکا�ْعلا َو  ّطِلل َو 
�

َنیِِفئا َِیْتَیب  ا�رِّهَط 
هکنانچ تسا  دافتسم  یناعم  نیمه  زین  ..ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ّللِاب َو 

�
ِه

______________________________

هبرضب وه  ام  ..لوقیف و  میم  ءاب و  نایم  دنک  هبقاعم  برع ، هک  نآ  يارب  ناتغل ، امه  و  تسا ، هکم  دنا : هتفگ  جروم  كاّحـض و  (- » 1)
رهـش مان  هّکم  دـنا : هتفگ  رگید  یـضعب  .تسا  مرح  ۀـلمج  هّکم  هناخ و  تسا و  دجـسم  نیمز  هّکب  تفگ : باهـش  نبا  .مزال  بزـال و 

رب اجنآ  رد  مدرم  هک  نومحازی  يا  هیف  نوکابتی  ساّنلا  ّنأل  کلذب  یّمـس  تسا  هاگفاوط  هک  اجنآ  تسا و  هناخ  نیمز  مان  هّکب  تسا و 
اّهنأل هدناوخ  هّکب  شنآ  يارب  تفگ : ریبز  ّللا 

�
ه دبع  ..دنرذگب  رگیدکی  شیپ  دننک و  زامن  رگیدکی  شیپ  رد  دننک و  تمحز  رگیدکی 

لیـصفلا و ّکم   » برعلا لوق  نم  دشاب  كدنا  وا  رد  بآ  هک  دنناوخ  هّکم ]  ] نآ يارب  ار  رهـش  اما  ..اهّقدـت و  يا  هربابجلا  قانعا  ّکبت 
( حوتفلا وبا  ریسفت  « ) ..نبللا نم  هما  عرض  یف  ام  ّصتما  اذا  ّکتما »

اومده اّمل  اشیرق  ّنا  : » تسا هتفگ  ترضح  هک  نیا  زا  سپ  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یتیاور  یفاک  عورف  رد  (- 2)
ۀملک ات  ار  سابع  نبا  زا  لوقنم  ترابع  ..هیف » اذاف  ارقف  الجر  اوعد  یتح  هتئارق  اونسحی  مل  باتک  هیف  ارجح  هدعاوق  یف  اودجو  هبعکلا 

.تسا هدومرف  اقح » »

297 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ۀیآ 122 زا  ا�نَکِسا�نَم » ا�نِرَأ  َو   » هلمج نیا  رد 
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.دشاب یم  راکشآ  هدوب  هناخ  داجیا  زا  ضرغ  هتفای و  یم  ماجنا  اجنآ  رد  هک  يدابع  مسارم  هروس  نامه  زا 

ُما�قَم نَِّیب 
ٌتا� ٌتـا�یآ  ِهِیف  َنیَِملـا�ْعِلل  ًيدُـه  ًاـکَرا�بُم َو  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ّنِلل 

ـ�
ِسا َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  نارمع  لآ  ةروس  زا  ۀیآ 91  ۀیآ 90 و  رد  و 

نآ ندوب  مرتحم  هناخ و  ندوب  دـبعم  ۀـقباس  هب  اًـلِیبَس » ِْهَیلِإ  َعا�طَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ّنلا 
ـ�

ِسا یَلَع  ِّلل 
�

ِه ًاـنِمآ َو  َناـ�ک  ُهَلَخَد  ْنَم  َمیِها�ْربِإ َو 
، دـشاب نآ  کسانم  نداد  ماـجنا  جـح و  ندروآ  اـج  هب  هک  یمیهاربا ، ننـس  بادآ و  زا  يوریپ  بوجوب  نآ  ۀـلابند  رد  مه  حیرـصت و 

هتـساوخ یم  ادخ  زا  انب  ماگنه  رد  میهاربا  هدوب و  نآ  يارب  هناخ  ءانب  هک  تسا  نامه  تقیقح ، رد  مکح ، نیا  تسا و  هدـیدرگ  مکح 
نیرتمهم هدش ) دای  اه  نآ  هب  میهاربا  تایعدتـسم  هناخ و  تمرح  ءانب و  هک  دنچ  یتایآ  زا  سپ   ) هرقبلا ةروس  زا  ۀیآ 113  رد  هکنانچ 

َهَمْکِْحلا َو َبـا�تِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  َکـِتا�یآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  « 1  » ْمُْهنِم ًالوُسَر  ْمِهِیف  ْثَْعبا  ا�نَّبَر َو  هدـیدرگ  ریرقت  هنوگ  نیاـب  میهاربا  ءاعدتـسا 
ِهَِّلم ْنَع  ُبَغْرَی  ْنَم  َو   » ۀلمج هب  هناخ  مارتحا  تنس  میهاربا و  تلم  هب  تبسن  نآ  هب  لصتم  ۀیآ  رد  ُمیِکَْحلا و  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِهیِّکَُزی 

.تسا هدمآ  لمعب  دیکات  دیئات و  یهجو  نیرتفیطل  هب  ..ُهَسْفَن » َهِفَس  ْنَم  ّلِإ 
�
ا َمیِها�ْربِإ 

ِعَّکُّرلا َنیِِمئا�ْقلا َو  ّطِلل َو 
�

َنیِِفئا َِیْتَیب  ْرِّهَط  ًاْئیَـش َو  ِیب  ْكِرُْـشت  ا�ل  ْنَأ  ِْتیَْبلا  کَم 
�

َنا َمیِها�ْربِِإل  ا�نْأََّوب  ْذِإ  جحلا َو  ةروس  زا  ات 31  ۀیآ 27  رد  و 
ِیف ّللا 

�
ِه َمْسا  اوُرُکْذَی  ْمَُهل َو  َِعفا�نَم  اوُدَهْـشَِیل  ٍقیِمَع  ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرما�ض  ِّلُک  �یلَع  ًالا�جِر َو  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ّنلا 

�
ِسا ِیف  ْنِّذَأ  ِدوُجُّسلا َو 

ّیَأ
ٍما�
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ِْتیَْبلِاب اُوفَّوَّطَْیل  ْمُهَروُذـُن َو  اُوفُوْیل  ْمُهَثَفَت َو  اوُضْقَْیل  َُّمث  َریِقَْفلا  َِسئا�ْبلا  اوُمِعْطَأ  ا�ْهنِم َو  اُولُکَف  ِما�ْعنَْألا  ِهَمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ـا�م  �یلَع  ٍتـا�مُوْلعَم 
قیتع هناخ و  دهع  مدقت  زاب  ِقِیتَْعلا 

______________________________

نیاب ص )  ) ربمغیپ زا  یملس  هیراس  نب  صابرع  زا  حوتفلا  وبا  هک  یثیدح  تسا  تراشا  شیاعدتـسا ، میهاربا و  توعد  نیمه  هب  (- 1)
، یبا هوعد  انا  کـلذ : لـیوأتب  مکئّبنأ  فوس  هنیط و  یف  لدـنجمل  مدآ  ّنا  نییبنلا و  متاـخل  ّللا 

�
ه دـنع  ّینا   » تسا هدرک  تیاور  تراـبع 

«. ماّشلا روصق  هب  تءاضأ  رون  اهنم  جرخ  هنا  یّما  ایؤر  یسیع و  هراشب  و  میهاربا ،

298 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. 1  » تسا هدش  رکذ  اجنآ  رد  هناگی  يادخ  شتسرپب  هجوت  موزل  نآ و  ندوب 

، دشاب یم  بسانم  هّکب »  » ۀیمست هجو  رد  لوقنم  هوجو  زا  یکی  اب  هک  يرگید ، نامز و  تمدق  هناخ ، ندوب  قیتع  ریسفت  هوجو  زا  یکی 
فرـصنم شیوخ  دصق  زا  رگا  هدرک  یم  نآ  بیرخت  دـصق  يرگمتـس  نوچ  هک  نارگمتـس  هربابج و  رورـش  زا  تسا  نآ  ندوب  دازآ 

.تسا هدیسر  یم  تکاله  هب  هتشگ  یمن 

.ار وا  دـمآ  دـیدپ  جـلاف  دیـسر  دـیدق »  » هب نوچ  دـنک  ناریو  هبعک  ۀـناخ  دـمآ  عّبت  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  ریبج  نب  دیعـس  زا 
: دنتفگ ار ، ابطا  دناوخب و  رکشل  ناگرزب 

اجنیا رگا  .یهورکم  نآ  زا  دراد  زاب  ار  وا  يادخ  يدب ، هب  دنک  هناخ  نیا  دـصق  وا  هک  ره  هک  تسا  يدـنوادخ  ار  هناخ  نیا  کلم ! ای 
وکین یتوسک  ار  هناـخ  اـت  دومرفب  دـمایب و  وا  .يدـب  هب  نکم  ضرعت  ار  نآ  تسه و  ارت  هک  يراـک  نک و  یتراـجت  ور و  رد  یهاوخ 

رتشا رازه  دوب و  وا  درک  هوسک  ار  هناخ  هک  سک  لوا  دندیناشوپ و  وا  رد  دنتخاس و 
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« ..داد تلص  درک و  تّربم  ار  مرح  لها  درک و  نابرق 

______________________________

نیا رب  سابع  نبا  زا  لوقنم  تیاور  هکنانچ  ددرگ  راعـشتسا  زین  میهاربا  نامز  رب  هناخ  یلـصا  ءاـنب  میدـقت  لوا ، ۀـلمج  زا  دـیاش  (- 1)
دانتـسا نیاب  هدوب و  میهاربا  هناخ ، نیاب  نیتسخن  هک  هتفگ : دـهاجم  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  دادـقم  لـضاف  .تشاد  تحارـص  مدـقت ،

زا شیپ  هناخ  هک  تسنیا  قح  دـشاب و  یم  فیعـض  هتفگ  ود  نیا  نکیل  هدرازگ  جـح  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  میهاربا  هتفگ : نیـسح 
هدرک لقن  دافم  نیدب  تیاور  دنچ  هاگ  نآ  تسا » هدش  دراو  زین  یتایاور  رد  هکنانچ  هدوب  تدابع  لحم  هدـش و  هتخاس  میهاربا  نامز 

.تسا

299 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حیرـصت نآ  تدابع  تمدق  هناخ و  تمدق  هب  مه  یتایاور  رد  « 1  » دشاب یم  روطسم  دیجم  نآرق  رد  روهشم و  زین  لیف  باحصا  ۀیـضق 
تیبلا هالو  لیعامسا  ونب  لزی  مل  : » تسا هتفگ  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  یفاک  عورف  رد  هلمج  زا  تسا  هدش 
اودسف ْمُُهبُوُلق و  ْتَسَقَف  ُدَمَْألا  ُمِْهیَلَع  َلا�طَف  ددا  نب  ناندع  نمز  ناک  یّتح  رباک  نع  رباک  هنوثراوتی  مهنید  رما  مهّجح و  ساّنلل  نومیقی 
ءایـشا مهیدیأ  یف  لاتقلا و  هیهارک  جرخ  نم  مهنم  هشیعملا و  بلط  یف  جرخ  نم  مهنمف  اضعب  مهـضعب  جرخا  مهنید و  یف  اوثدـحا  و 
عمجلا تخالا و  هنبا  بالا و  هأرما  نّولحتـسی  اوناک  مهنا  ّالا  حاکّنلا  یف  ّللا 

�
ه مّرح  ام  تانبلا و  تاهّمالا و  میرحت  نم  هّیفنحلا  نم  هریثک 

ام یف  ناک  كرّـشلا و  نم  مهّجح  یف  مهتیبلت و  یف  اوثدحا  ام  الا  هبانجلا  نم  لسغلا  هیبّلتلا و  ّجحلا و  مهیدیأ  یف  ناک  نیتخالا و  نیب 
یسوم ددا ، نب  ناندع  لیعامسا و  نیب 
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هریزج مدرم  تدابع  لحم  هجوت و  دروم  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  زارد  رود و  ییاهلاس  هبعک  ۀـناخ  هک  نیا  رد  تهج  رهب  مالـسلا » هیلع 
هک نیا  رد  و  « 2  » تسین يدیدرت  هدوب  برعلا 

______________________________

داحلا و لها  فالخ  رب  هحئال  ججح  هحـضاو و  ۀـلدا  زا  : » دـنا هتفگ  هدـش و  هجوتم  وا ، ریغ  و  هفئاطلا ، خیـش  هکنانچ  هیـضق  نآ  (- 1)
، اهنیا زج  و  اهفسخ ، اهداب و  اه و  هلزلز  دنچ  ره  درادن  ناکما  روعـشلا  مدع  تعیبط  هب  هعقاو  نآ  تبـسن  اریز  دشاب  یم  عناص  نارکنم 

گنـس دوخ  اب  هک  ییاهغرم  موجه  هچ  دـشاب  لیوات  لـباق  هدـناسر ، تکـاله  هب  ار  هیغاـط  مما  لـلم و  اـه  نآ  هب  ادـخ  هک  يروما  زا 
روما زا  دنیب  رازآ  جـنر و  هورگ  نآ  ریغ  زا  یکی  ای  دـبای  تاجن  هورگ  نآ  زا  یکی  هک  نآ  یب  صوصخم  یهورگ  رب  دنـشاب  هتـشادرب 

ار هصق  نیا  دـناوت  یمن  یـسک  دـشاب و  یمن  ریذـپ  ناکما  میکح  اناد و  یعناص  ةداراب  زج  یلمع  نینچ  عطق  روطب  هکلب  تسین  یعیبط 
نآ هب  تبسن  ناگدنونش  هک  هدرک  تئارق  هکم  لها  رب  یماگنه  ار  لیف  ةروس  ص )  ) ربمغیپ اریز  دنک  راکنا  ار  نآ  ای  درمـش  رابتعا  یب 

هدرک دای  هراب  نیا  رد  ص )  ) ربمغیپ هچ  نآ  رگا  دندوب و  هدنز  هعقاو  نآ  نارظان  نادهاش و  زا  يرایسب  دنتشاد و  بیرق  يدهع  هعقاو ،
توبن ءاعدا  بیذـکت  يارب  هلیـسو  نیرتگرزب  ار  نامه  دـنتخادرپ و  یم  راکنا  هب  نامگ  یب  دوب  ناشیا  دوهـشم  فالخ  رب  لـصا و  یب 

«. دنداد یم  رارق  ص )  ) ربمغیپ

ام نایب   » لیذ رد  برع ، لاوحا  هفرعم  یف  برالا  غولب  باتک  رد  یفوتم 1270 ،) يدادغب  یسولآ  يرکش  دومحم  دیس   ) یسولآ (- 2)
« هیلهاجلا یف  لامعالا  تادابعلا و  نم  هیلع  برعلا  ناک 
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هب راب  تفه  ..دنا  هتـشاد  یم  مارحا  هرمع و  جـح و  یلهاج  بارعا  هک ، نیا  لامعا  تادابع و  هلمج  زا  : » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا 
: تسا هتفگ  بلاط  وبا  .دنا  هدرک  یم  یعس  هورم ، افص و  نایم  هدومن و  یم  سمل  ار  رجح  هدرک و  یم  فاوط  هناخ  رود 

لیاخم هروص و  نم  امهیف  ام  افصلا و  یلإ  نیتورملا  نیب  طاوشا  و 

کیرش الا  کل  کیرش  کیّبل ال  ّللا 
�

ّمه کیّبل  : » دنا هدرک  یم  ریبعت  نینچ  هدروآ و  یم  کیرش  هیبلت  رد  هک  نیا  زج  هتفگ  یم  هیبلت  و 
.دنا هتشاد  یم  تارمج  یمر  يده و  هتخادرپ و  یم  فوقو  هب  فقاوم  رد  کلم » ام  هکلمت و  کل  وه 

یـسک سپ  تخادـنا  یم  ندرگ  هب  وم  زا  ةدالق  تسب  یم  مارحا  ناشیا  زا  يدرم  هاگ  ره  تیلهاج  لها  هک  هدـش  تیاور  زلجم  یبا  زا 
هدالق درم  یلوق  هب  .دنکفا و  یم  ندرگ  هب  زیرف )  ) رخذا زا  يا  هدالق  دروآ  یم  نایاپ  هب  ار  شیوخ  جح  نوچ  دـش  یمن  ضرعتم  وا  هب 

هب وا  هب  یـسک  تشاد و  یمن  اورپ  سک  چـیه  زا  سپ  تخادـنا  یم  دوخ  رتش  ندرگ  هب  ای  دوخ  ندرگ  هب  امرخ  تخرد  تسوپ  زا  يا 
دـندروآ و نایم  هب  ار  تدـش )  ) سمح يار  هک  دوب  نیا  شیرق  تاراکتبا  زا  ..دـش و  یمن  ضرعتم  دـناسر و  یمن  يرازآ  هجو  چـیه 
زا کی  چیه  میتسه و  مرح  نانکاس  هناخ و  ءایلوا  مارتحا و  ياراد  میهاربا و  نادنزرف  اب  دـنتفگ : یم  هک  دوب  نانچ  نآ  دنتـسب و  راکب 
لح زا  يزیچ  دیابن  ام  سپ  تسین  لئاق  يرگید  يارب  تسلئاق  ام  يارب  ار  هچ  نآ  سک  چیه  دنرادن و  ار  ام  تلزنم  ردق و  برع  لئابق 

درمش دهاوخ  فیفخ  ار  ام  برع  هن  رگ  مینک و  میظعت  مارتحا و  مرح  دوخ  دننام  ار  مرح ) جراخ  )
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و جح » رعاشم و   » زا هک  دنتشاد  لوبق  هک  نیا  اب  ار ، هفرع  زا  ۀضافا  و  هفرع » هب  فوقو   » ور نیا  زا  تشاذگ  دهاوخ  مک  ام  مارتحا  زا  و 
دنتـسه نکاس  مرح  جراخ  رد  هک  یناسک  ینعی  لح » لها   » ةدهع هب  هفیظو  نیا  دنتفگ : دندرک و  كرت  تسا ، میهاربا  نید  ۀـلمج  زا 
مارتحا تسا  مرح  نوریب  رد  ار  هچ  نآ  میور و  نوریب  مرح  زا  هک  تسین  هتسیاش  میتسه  مرح  لها  ینعی  سمح  هک  ام  نکیل  دشاب  یم 

کشک و نتخاس  ار  سمح )  ) مرح لها  دنتفگ : هک  دوب  نانچ  نآ  دنتسب و  راکب  رگید  یعادتبا  راکتبا و  زاب  ..مینک  میظعت  میراذگ و 
..دنورب ییوم  ياهرداچ  ریز  هب  دیابن  مه  دیاشن و  نغور 

هدروآ مرح  نوریب  زا  دوخ  اب  هک  یئاذغ  زا  دیاشن  ار  لح  لها  دنتفگ : هک  هنوگ  نیاب  دنتشاذگ  رگید  یتعدب  راکتبا و  زاب  نآ  زا  سپ 
سابل رد  زج  دیابن  دننک  فاوط  ار  هناخ  دنهاوخ  یم  هک  يراب  نیتسخن  دنروخب و  دـنا ، هدـمآ  هرمع  جـح و  ناونعب  هک  یماگنه  دـنا ،

ۀماج ناشیا  درم  ای  نز  زا  یکی  رگا  دـننک و  فاوط  هنهرب  دـیاب  دنتـشادن  دـنتفاین و  سابل  هنوگ  نآ  رگا  دـنزادرپ و  فاوط  هب  سمخ 
دـنکفا و یم  رود  هب  ار  نآ  فاوط  زا  غارف  زا  سپ  دـیاب  درک  یم  فاوط  هتـشاد  دوخ  اب  لح  زا  هک  يا  هماج  اـب  تشاد و  یمن  سمح 

« ..دندیمان یم  یقل  ار  هماج  نآ  دنزب و  تسد  هماج  نآ  هب  يرگید ) هن  وا و  دوخ  هن   ) تشادن قح  یسک 

300 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب هک  حیحص  روما  زا  يرایسب  دننام  زین ، ینید  رما  نیا  هک  نیا  زج  دشاب  یمن  یبیر  ههبش و  هتشاد  یم  یهلا  یساسا  ینید و  یلصا 
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تسد زا  ار  دوخ  حیحص  یلصا و  گنر  روهد  رورم 

301 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  یلصا  گنر  مدرم  لهج  رثا  رب  مالسا  زا  لبق  اهلاس  ددرگ ، یم  نورقم  تاموهوم  تافارخ و  هب  و  « 1  » دهد یم 
رب شیانب  دیحوت و  رب  شساسا  هک  هناخ  نیا  هک  يروط  هب  هدنامن  نوصم  رـشب  یتسرپ  مهو  ینارـسوه و  جئاتن  زا  زین  هبعک  ۀناخ  ینعی 

كرش و نوناک  تفای و  فارحنا  یلصا  دوصقم  یساسا و  فده  زا  یلکب  مالسا  زا  شیپ  اهتدم  هدش  هداهن  لک  راگ  هدیرفآ  شتسرپ 
.دیدرگ ناثوا  لکیه  مانصا و  زکرم  یتسرپ و  تب 

دشاب و یم  فلخ  يارب  مزال  قئاقح  تاروتـسد و  ةدـننک  ءاشنا  فلـس و  ءایبنا  ماکحا  موسر و  ةدـننک  ءایحا  هک  مالـسا  سدـقم  نید 
، تما يارب  شیپ  ماکحا  زا  هچ  نآ  دـنادرگرب و  قباس  لاحب  ار  هناخ  عاضوا  دراد  یم  صاـخ  یهجوت  یمیهاربا  ۀـفینح  تلم  هب  هژیوب 

سپ دومرف  میلعت  مالـسا  لها  هب  هدش  یم  مزال  دعب  ۀنمزا  لاوحا  عاضوا و  بسحب  هک  ییاهروتـسد  ماکحا و  بیوصت و  هدوب  حـلاص 
هب اًلِیبَس و  ِْهَیلِإ  َعا�طَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ّنلا 

�
ِسا یَلَع  ِّلل 

�
ِه تفگ َو  داد و  رارق  بجاو  دنشاب  هتشاد  تعاطتسا  هک  یناملـسم  مدرم  رب  ارجح 

هب هیآ  نآ  رد  باطخ  وا ، ریغ  دادقم و  لضاف  لقنب  یئاّبج ، نسح و  ۀتفگ  هب  هک  ..ًالا�جِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ّنلا 
�
ِسا ِیف  ْنِّذَأ  هفیرـش َو  ۀـیآ 

.دومرف دیدشت  دیکات و  ار  نآ  بوجو  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  هکنانچ  میهاربا ، هب  هن  دشاب  یم  ص )  ) ربمغیپ

______________________________

ةروس زا  ۀیآ   ) خلا ..اُوفِرُْـست  ا�ل  اُوبَرْـشا َو  اُولُک َو  ٍدِجْـسَم َو  ِّلُک  َدـْنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  ا�ی  ۀـیآ  لیذ  رد  يزار  نیدـلا  رخف  (- 1)
( فارعالا
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: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  تسخن » هلأسم   » رد

نآ رب  تداع  .بش و  رد  نانز  زور و  رد  نادرم  دـندرک : یم  فاوط  ار  هناخ  یگنهرب  لاحب  یلهاـج  برع  لـئابق  تفگ : ساـبع  نبا  »
هماج رد  ام  : » دـنتفگ یم  دـندمآ و  یمرد  دجـسمب  هنهرب  دـندنکفا و  یم  نت  زا  ار  اه  هماج  دندیـسر  یم  ینم  دجـسمب  نوچ  هک  دوب 

: دنتفگ یم  یخرب  و  مینک » یمن  فاوط  میا  هدش  هانگ  بکترم  اهنآ  رد  هک  ییاه 

نارود رب  دـنتفرگ و  یم  يا  هچراپ  ناشیا  نانز  .میهد  یم  ماجنا  میدرک  كاپ  هنهرب و  ناـهانگ  زا  هک  نیا  هب  لاـفت  يارب  ار  راـک  نیا 
دندرازگ یم  هماج  اب  ار  زامن  .دندرک و  یمن  ار  راک  نآ  شیرق  هچ  دنناشوپ  هب  شیرق  ینعی  سمح  ربارب  رد  ار  دوخ  ات  دـنتخیوآ  یم 

ربمغیپ هب  دـنتفریذپ  ار  نآ  هک  یناـسک  دـمآ  مالـسا  نوچ  سپ  دـندروخ  یمن  یبرچ  دـندروخ و  یمن  توق  ةزادـنا  هب  زج  ماـعط  زا  و 
دـیروخب و تشوگ  دیـشوپ و  هب  اه  هماج  ینعی  دـش  لزان  هیآ  سپ  مینک  لاونم  نادـب  راک  هک  تسا  رت  هتـسیاش  ار  اـم  دـنتفگ : (ص )

«. دینکم فارسا  دیماشایب و  بآ  دیروخب و  یبرچ 

302 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

جح دوب و  هنیدم  رد  لاس  هد  ص )  ) ربمغیپ هک  هدـش  تیاور  مالـسلا » هیلع  قداص  ترـضح  زا   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  دادـقم  لضاف 
بارعا و زا  رایـسب  یقلخ  سپ  دنک  جحب  مالعا  ناذیا و  مدرم ، نایم  رد  يدانم  ات  دومرف  ص )  ) ربمغیپ .تفای  لوزن  هیآ  نیا  ات  درازگن 
جراخ و هنیدم  زا  هدنام  هدعقلا  وذ  رخآ  هب  زور  راهچ  ص )  ) ربمغیپ دـندمآ و  مهارف  هنیدـم  لها  زا  نادـنمتورث  زا  رتشیب  ناشیا و  ریغ 

هب ار  نآ  ماکحا  لاعفا و  تخادرپ  هب  بوجو  لصا  میلعت  زا  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دش » راپسهر  هکم  يوسب 
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ِيْدَْهلا َو َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف  ُْمتْرِصْحُأ  ْنِإَف  ِّلل 
�

ِه َهَرْمُْعلا  َّجَْحلا َو  اوُِّمتَأ  داد َو  روتـسد  نینچ  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 192  هب  سپ  تخومآ  مدرم 
ا�ذِإَف ٍکُُسن  ْوَأ  ٍهَقَدَـص  ْوَأ  ٍما�یِـص  ْنِم  ٌهَیْدـِفَف  ِهِسْأَر  ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناـ�ک  ْنَمَف  ُهَّلِحَم  ُيْدَْـهلا  َُغْلبَی  ّتَح 

ی� ْمُکَـسُؤُر  اوُِقلَْحت  ـا�ل 
ٌهَرَـشَع َْکِلت  ُْمتْعَجَر  ا�ذِإ  ٍهَْعبَـس  ِّجَْحلا َو  ِیف  ّیَأ 

ٍما� ِهَثا�َلث  ُما�یِـصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْـسیَتْسا  اَمَف  ِّجَْحلا  َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  ُْمْتنِمَأ 
سپ داد  میلعت  ار  نآ  نامز  ِبا�قِْعلا و  ُدـیِدَش  ّللا 

�
َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 

�
َه اوُقَّتا  ِما�رَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  يِرِـضا�ح  ُُهلْهَأ  ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َِکل�ذ  ٌهَِلماـ�ک 

: تفگ هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 193  رد 

َّنِإَف اوُدَّوََزت  ّللا َو 
�

ُه ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ا�م  ِّجَْحلا َو  ِیف  َلا�دِج  ا�ل  َقوُُسف َو  ا�ل  َثَفَر َو  ا�لَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  ٌتا�مُوْلعَم  ٌرُهْـشَأ  ُّجَْـحلا 
ۀیآ ۀیآ 195 و  ۀیآ 194 و  داد  روتـسد  دنچ  یتایآ  یط  رد  ار  نآ  کسانم  رعاشم و  مه  ِبا�ْبلَْألا و  ِیلوُأ  ا�ی  ِنوُقَّتا  �يْوقَّتلا َو  ِدا�ّزلا  َْریَخ 

ُهوُرُکْذا ِما�رَْحلا َو  ِرَعْشَْملا  َْدنِع  ّللا 
�

َه اوُرُکْذاَف  ٍتا�فَرَع  ْنِم  ُْمتْضَفَأ  ا�ذِإَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  اًلْـضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحا�نُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  هرقبلا  ةروس  زا   196
.ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
َه اوُرِفْغَتْسا  ّنلا َو 

�
ُسا َضا�فَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  ّضلا 

�
.َنیِّلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکا�دَه َو  ا�مَک 

ْنِم ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ا�م  ا�ْینُّدلا َو  ِیف  ا�ِنتآ  ا�نَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ّنلا 
�
ِسا َنِمَف  ًارْکِذ  َّدَشَأ  ْوَأ  ْمُکَءا�بآ  ْمُکِرْکِذَک  ّللا 

�
َه اوُرُکْذاَف  ْمُکَکِـسا�نَم  ُْمْتیَـضَق  ا�ذِإَف 

هروس نامه  زا  ۀیآ 199  ٍقا�لَخ و 
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ا�لَف َرَّخََأت  ْنَم  ِْهیَلَع َو  َْمثِإ  ا�لَف  ِْنیَمْوَی  ِیف  َلَّجَعَت  ْنَمَف  ٍتا�دوُدْعَم  ّیَأ 
ٍما� ِیف  ّللا 

�
َه اوُرُکْذا  َو 
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َّجَح ْنَمَف  ّللا 
�

ِه ِِرئا�عَش  ْنِم  َهَوْرَْملا  ا�فَّصلا َو  َّنِإ  هروس  نامه  زا  ۀیآ 153  و  َنوُرَشُْحت ، ِْهَیلِإ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  �یقَّتا َو  ِنَِمل  ِْهیَلَع  َْمثِإ 
جحلا ةروس  زا  ۀیآ 38  ۀیآ 37 و  ۀـیآ 33 و  ٌمِیلَع و  ٌرِکا�ش  ّللا 

�
َه َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَم  ا�مِِهب َو  َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحـا�نُج  ـا�لَف  َرَمَتْعا  ِوَأ  َْتیَْبلا 

ا�ْهیَلَع ّللا 
�

ِه َمْسا  اوُرُکْذاَف  ٌْریَخ  ا�هِیف  ْمَُکل  ّللا 
�

ِه ِِرئا�عَش  ْنِم  ْمَُکل  ا�ها�ْنلَعَج  َنُْدْبلا  ..ِبُولُْقلا َو  يَْوقَت  ْنِم  « 1  » ا�هَّنِإَف ّللا 
�

ِه َِرئا�عَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َِکل�ذ َو 
ا�هُموُُحل َو ّللا 

�
َه َلا�نَی  َْنل  «. 2  » َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  ا�ها�نْرَّخَـس  َِکل�ذَک  َّرَتْعُْملا  َِعنا�ْقلا َو  اوُمِعْطَأ  ا�ْهنِم َو  اُولُکَف  ا�ُهبُونُج  ْتَبَجَو  ا�ذِإَف  َّفا�وَص 

ةروس زا  و 3  ۀـیآ 2  َنِینِـسْحُْملا و  ِرَِّشب  ْمُکا�دَـه َو  ا�م  �یلَع  ّللا 
�

َه اوُرِّبَُکِتل  ْمَُکل  ا�هَرَّخَـس  َِکل�ذَـک  ْمُْکنِم  �يْوقَّتلا  ُُهلـا�نَی  ْنِک�ل  اـ�هُؤا�مِد َو  ـا�ل 
ْنِم اًلْـضَف  َنوُغَْتبَی  َما�رَْحلا  َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َال  َدـِئا�لَْقلا َو  َال  َيْدَْـهلا َو  َال  َما�رَْحلا َو  َرْهَّشلا  َال  ّللا َو 

�
ِه َِرئا�عَـش  اوُّلُِحت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدـئاملا 

..اوُدا�طْصاَف ُْمْتلَلَح  ا�ذِإ  ًانا�وْضِر َو  ْمِهِّبَر َو 

َْدیَّصلا َو اُوُلتْقَت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدـئاملا  ةروس  زا  ۀـیآ 96  لیبق  زا  رگید  یتایآ  رد  ار  فیلاکت  ماکحا و  زا  يا  هراپ  نینچ  مه  و 
َنیِکا�سَم ُما�عَط  ّفَک 

�
ٌهَرا ْوَأ  ِهَبْعَْکلا  َِغلا�ب  ًایْدَـه  ْمُْکنِم  ٍلْدَـع  ا�وَذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَتَق  ا�م  ُلـْثِم  ٌءا�زَجَف  ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  ٌمُرُح َو  ُْمْتنَأ 

.تسا هدومرف  نایب  ..ًاما�یِص  َِکل�ذ  ُلْدَع  ْوَأ 

______________________________

يوقت نم  رئاعـشلا  میظعت  نا  هانعم  میظعتلا  نم  هلـصخلا  یلإ  دوعت  نا  زوجی  .همیظعتلا و  یلإ  دوعت  اـهناف )  ) هلوق یف  هیاـنکلاف  (- ».. 1)
(. نایبتلا ریسفت  « ) هتیشخ نم  يا  بولقلا 

میظعتلا یلإ  ریمضلا  دوعی  نا  لمتحی  (- ».. 2)
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« .مهبولق يوقت  نم  هئشان  يا  بولقلا  يوقت  نم  مهنم ، هلخلا  کلت  ناف  ّللا 
�

ه رئاعـش  مّظعی  نم  انلوق و  یلإ  مالکلا  عجریف  ..هّلخلا  ینعمب 
( يروباشین نآرقلا  بئارغ  ریسفت  )

304 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیملـسم هب  لماک  روطب  ارجح  ماکحا  بادآ و  ۀـمه  دـش ، فرـشم  هّکم  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  یلاس  رد  یلوق  تاـمیلعت  نیا  رب  هوـالع 
.دومرف یلمع  یلعف و  میلعت 

تیاور ص )  ) ربمغیپ جـح  تیفیک  هب  عجار  حیحـص  ربخ  نیدـنچ  هلآ » هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  یبنلا  ّجـح   » باب رد  یفاـک  عورف  باـتک  رد 
ماقا ّللا 

�
ه لوسر  ّنا  : » تفگ هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رامع  نب  هیواعم  زا  ریمع  یبا  نبا  هنـسح  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک 

ِّلُک ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرما�ض  ِّلُک  �یلَع  ًالا�جِر َو  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ّنلا 
�
ِسا ِیف  ْنِّذَأ  َو   » هیلع ّلج ، ّزع و  ّللا ،

�
ه لزنا  مث  ّجحی  مل  نینـس  رـشع  هنیدـملاب 

رـضح نم  هب  ملعف  اذـه  هماـع  یف  ّجـحی  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  ّنأـب  مهتاوصا  یلعأـب  اونذؤی  نا  نینمؤملا  رماـف  ٍقیِمَع » ٍّجَـف 
هب و نورمؤی  ام  نورظنی  نیعبات  اوناک  امنا  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ّللا 

�
ه لوسر  عم ]  ] ّجحلا اوعمتجا  بارعالا و  یلاوعلا و  لها  هنیدملا و 

لستغاف سمشلا  تلاز  هفیلحلا  يذ  یلإ  یهتنا  املف  هدعقلا  يذ  نم  نیقب  عبرا  یف  ّللا 
�

ه لوسر  جرخف  هنوعنـصیف  ائیـش  عنـصی  وا  هنوعبتی 
..لوألا لیملا  دـنع  ءادـیبلا  یلإ  یهتنا  یّتح  ادرفم  ّجـحلاب  مزع  رهّظلا و  هیف  یّلـصف  هرجّـشلا  دـنع  يذـّلا  دجـسملا  یتا  یتح  جرخ  مث 

دوب مالـسا  سدقم  عراش  روظنم  هکنانچ  یمالـسا  مکح  نیاب  نیملـسم  رگا  هک  ددرگ  روآدای  تسین  تبـسانم  یب  اجنیا  رد  ثیدحلا »
هتسیاش و هکنانچ  ار  یهلا  ۀضیرف  نیا  دنتشاد و  یم  تیانع 
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دوخ یقیقح  ۀفیظو  هب  مدرم  ّنِلل 
�
.ِسا ًاما�ِیق  َما�رَْحلا  َْتیَْبلا  َهَبْعَْکلا  ّللا 

�
ُه َلَعَج  نآرق  فیطل  ریبعتب  دندروآ و  یم  ياج  هب  دـشاب  یم  هتـسیاب 

دـشاب دیاب  هک  دوب  هدش  نانچ  ایند  عضو  هکلب  تسه  هک  دوب  نینچ  نیا  زج  مالـسا  لها  راگزور  دندرک  یم  مادقا  مایق و  هراب  نیا  رد 
.تسین نانچ  نونکا  و 

ترابع نیاب  ع )  ) قداص ترضح  زا  باحصا  زا  يا  هدع  زا  یفاک  عورف  رد  ینیلک  هک  هنـسح  یتیاور  دشاب  رظان  ینعم  نیمه  هب  دیاش 
.تسا هدرک  لقن  هبعکلا » تماق  ام  امئاق  نیّدلا  لازی  «ال 

305 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هکنانچ مکح ، نیا  رد  تسه ، تیاده  داشرا و  علطم  تلاسر و  قرـشم  یحو و  نوناک  هک  هکم ، لها  حالـص  تعفنم و  تسا  یهیدب 
َها�لَّصلا اوُمیُِقِیل  ا�نَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َْدنِع  ٍعْرَز  يِذ  ِْریَغ  ٍدا�ِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْسَأ  یِّنِإ  ا�نَّبَر  هک  هتخاس ، باجتـسم  ادخ  هتـساوخ و  میهاربا 

رد برعلا  هریزج  يداـصتقا  يداـبآ  مه  هدـیدرگ و  نیماـت  ظوحلم و  ..ِتا�رَمَّثلا  َنِم  ْمُْهقُزْرا  ْمِْهَیلِإ َو  يِوْهَت  ّنلا 
ـ�

ِسا َنِم  ًهَدـِْئفَأ  ْلَـعْجاَف 
دافتسم مهم  مکح  نیا  زا  کش  یب  الاک  دورو  رودص و  جاور  قوس و  ۀماقا  ناهج و  عاقصا  فانکا و  زا  رامش  یب  دارفا  دورو  ۀجیتن 

دودـح نآ  ناـمدرم  موـمع  يارب  مکح  نـیا  ۀـجیتن  رد  زین  یملع  یقـالخا و  تـیبرت  شرورپ و  رتـالاب  هدـئاف  ود  نـیا  زا  ددرگ و  یم 
راتفر نوئش  مامت  رد  یمالسا  ننـس  بادآ و  قبط  رگا  ندمتم  ياهروشک  فلتخم و  دالب  مدرم  اب  سامت  رثا  رب  هچ  دسر  یم  لوصحب 

نیا یمومع  ۀجیتن  رتمهم  همه  زا  دیدرگ  یم  لصاح  ناشیا  يارب  نوگانوگ  یتامولعم  لدتعم و  نیرواجم ، نینکاس و  قالخا  دش  یم 
ماهلا و دهم  قارشا ، یحو و  زکرم  رد  هلاس  همه  هچ  دشاب  یم  عوضوم 
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دوـخ زا  یگتـسراو و  ۀـیاپ  رب  نآ  ءاـنب  هـک  عـمتجم  کـی  رد  نـیمز و  بوـنج  لامـش و  زا  ناـهج  برغ  قرــش و  زا  یهورگ  داـشرا 
يردارب یهاوخ ، عون  یتسرپادخ و  تیناحور و  یتوکلم و  راونا  هب  لاعتشا  يرازگتمدخ و  افو و  افص و  ملاوع  هب  هجوت  یگتشذگ و 

رد بذـهم ، كاپ و  یلاح  نانچ  اب  سدـقم  ینیمز  نانچ  رد  دـندرگ  یم  عمج  مه  رود  هب  تسا  هدـش  هداهن  تاـساوم  هکلب  يربارب  و 
کلامم نادلب و  لاوحا  عاضوا و  زا  دـنوش ، یم  دـحتم  اتکی و  هکلب  طبترم  انـشآ و  مه  اب  لد ، هتخورفا  ناج و  هتخوس  یعـضو  نانچ 

توعد و زرط  رد  .دننک  یم  ثحب  دوخ  یعامتجا  تفرشیپ  یقرت و  هب  عجار  دندرگ ، یم  فقاو  دوخ  تردق  فعض و  رب  علطم و  مه 
نیملسم كرتشم  نمـشد  هک  الثم ، یقرـش ، روشک  کی  نمـشد  زا  عافد  رد  دننار  یم  نخـس  هقح  دئاقع  رـشن  طسب و  مالـسا و  غیلبت 

.دنزادرپ یم  هرکاذم  هرواشم و  هب  مه  اب  تسلامش ، بونج و  برغ و  قرش و 

306 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یلع مکاح  تموکح  تحت  دعابتم ، یحاون  هفلتخم و  میلاقا  ۀتـسج  رب  دارفا  زا  هک  یمالـسا  یلاع  للملا  نیب  عمجم  نآ  رد  هلمجلاب  و 
طاطحنا یقرت و  دارفنا ، عامتجا و  تامم ، تایح و  نوئش  عیمج  ةراب  رد  هتـشگ  فلتؤم  وا  سدقم  تاذب  بستنم  لحم  رد  قالطالا و 

، دـندروآ یم  ناـیم  هب  هرکاذـم  جـیورت  تیادـه و  غیلبت ، توعد و  تراـجت ، يرگادوـس و  تعارز ، تعانـص و  داـصتقا ، تساـیس و 
یم کمک  مه  زا  و  دـننک ، یم  تدـعاسم  مهب  دوخ  نطاوم  دالب و  بئاـصم  صئاـقن و  عفر  رد  دـنهد ، یم  يأر  دـننک ، یم  داهنـشیپ 

فوقو ۀجیتن  رد  یقیقح و  داحتا  لماک و  طابترا  ۀطساو  هب  و  دنریگ ،
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یم دـهج  لذـب  یمالـسا  روشک  رهـش و  هعماج و  ره  بویع  عفر  رد  روما  همه  يراجم  نوئـش و  همه  زا  عالطا  لاوحا و  عاـضوا و  رب 
تفرـشیپ یقرت و  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  ۀـبنج  زا  لحم ، ره  اب  بسانتم  نوئـش  ظفح  تیاعر  اـب  ار ، میلاـقا  دـالب و  ۀـمه  دـنیامن و 

هب ار  ربخ  یب  مه  زا  قرفتم  تالیکـشت  دنروآ و  یم  رد  لکـش  کی  تروص و  کی  هب  یحور  یقالخا و  بیذهت  لیمکت و  يویند و 
دنریگ و یم  تسدـب  ار  ناهج  هقلطم  تدایـس  مامز  هلیـسو  نیاب  دـنهد و  یم  رارق  تقیقح  کی  حور و  کی  تموکح و  کی  ۀـلزنم 

.دندرگ یم  شوغآ  مه  یعقاو  تداعس  یقیقح و  تفارش  اب  و  دنراد ، یم  راکشآ  راهظا و  ار  ِهِّلُک * » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » تقیقح

عفانم زا  هچ  نآ  هب  دیدرگ  لقن  شیپ  نیا  زا  هدش و  هدروآ  جـحلا  ةروس  زا  ۀیآ 29  زاغآ  رد  هک  ..َو » ْمَُهل  َِعفا�نَم  اوُدَهْشَِیل   » ۀلمج دیاش 
.دشاب يداشرا  هراشا و  دسرب ، رظنب  ای  هدش ، هراشا  جح 

.تسا هدروآ  یم  اج  هب  جـح  لمع  زین  ترجه  زا  شیپ  ص )  ) ربمغیپ دوش : یم  هدافتـسا  دـنچ  یتایاور  زا  هکناـنچ  دوب ، رکذـتم  دـیاب 
ایآ متفگ : ع )  ) قداص ترضح  هب  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  دیز  نب  رمع  زا  باحـصا  ةدع  زا  شدانـسا  هب  یفاک  عورف  رد  ینیلک 

هدرک لقن  يراـخب  حیحـص  زا  راـحب  رد  هجح » نیرـشع  معن  (: » ع  ) لاـق تسا ؟ هدروآ  ياـج  هب  یجح  عادولا  هجح  زج  ص )  ) ربمغیپ
ّللا

�
ه دبع  نب  رباج  زا  راحب  رد  مه  و  عادولا » هّجح  ّالا  هرجهلا  دعب  ّجحی  مل  اهددع و  فرعی  مل  اهدعب  هوبّنلا و  لبق  یبّنلا  ّجح   » هک تسا 

ّهنا : » تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  يراصنا 
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«. عادولا هّجح  هرجهلا و  لبق  نیتّجح  ججح : ثلث  ّجح  (ص )

307 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاقستسا زامن 

ص)  ) ربمغیپ دزن  هنیدم  مدرم  دش  کشخ  یلاس  هنیدـم  رد  ترجه  زا  مشـش  لاس  رد  دـنا  هدروآ  ثیدـح  لها  ریـس و  بابرا  هکنانچ 
ص)  ) ربمغیپ ّلج »، ّزع و  ّکبر ، اـنل  قستـساف  ساـنلا  « 1  » ّتنـسا یـشاوملا و  تکله  رجّـشلا و  سبی  رطملا و  طحق  : » دنتفگ دـنتفر و 

نوریب رهـش  زا  مدرم  اب  ص )  ) ربمغیپ دیـسر  زور  نآ  نوچ  .دیروایب  دوخ  اب  یتاقدـص  دـییایب و  زور  نآ  رد  تفگ  ود  رب  مان  ار  يزور 
.دندیسر یّلصم  هب  ات  داتفا  هار  هب  دوخ  هب  صوصخم  راقو  هنیکس و  اب  ص )  ) ربمغیپ .دندش 

یم لومعم  نیدـیع  زاـمن  رد  هکناـنچ  دـناوخب و  درک ، یم  تئارق  رهج  روـطب  هک  زاـمن ، تعکر  ود  داتـسیاب و  شیپ  زا  ص )  ) ربـمغیپ
زا نوچ  .دـناوخب  هیـشاغلا »  » ةروس و  باتکلا » هحتاـف   » مود تعکر  رد  و  یلعـالا »  » ةروس و  باـتکلا » هحتاـف  ، » لوا تعکر  رد  تشاد 

ریبکت تشارفارب و  ار  اهتـسد  تشاد و  دـنلب  ار  اـهوناز  درک و  ور  تشپ و  ار  دوخ  ءادر  تشگرب و  مدرم  يوسب  ور  تفاـی  غراـف  زاـمن 
يوار هک  سنا  .دناوخب  هدش ، هدروآ  نآ  ریغ  راحب و  رد  هک  اعد ،) نآ  رخآ  ات  ..اثیغم  انثغا  انقـسا و  ّللا 

�
ّمه  ) ار ءاقـستسا  ءاعد  تفگ و 

ناراب تشگ و  کـیدزن  مهب  دـمآ و  دـیدپ  نامـسآ  رد  هدـنکارپ  ياـهربا  هک  میدوب  ياـج  رب  زونه  تسا : هتفگ  دـشاب  یم  هعقاو  نیا 
.دش ریزارس 

اهنامتخاس تعارز و  هب  ناراب  ۀمادا  دـنتفگ : دـندمآ و  ص )  ) ربمغیپ روضح  هب  نیملـسم  سپ  تفای  همادا  ناراب  نیا  زور  هنابـش  تفه 
نیا زا  ص )  ) ربمغیپ .دزاس  عطقنم  ار  نآ  هک  ناوخب  ار  يادخ  دناسر  یم  نایز 
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سوءر یلع  ّللا 
�

ّمه اـنیلع  ـال  و  « 2  » اـنیلاوح ّللا 
�

ّمه  » تفگ هدرک و  دـنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  هاـگ  نآ  داـتفا  هدـنخ  هب  مدرم  لـالم  تعرس 
هیدوألا نوطب  رجّشلا و  تبانم  و  « 3  » بارّظلا

______________________________

.طحقلا یه  هنسلا و  یف  اولخد  يا  (- 1)

.ام رب  هن  ناراب  هب  ام  نهاریپ  رد  .انیلع  رطمت  انیلاوح و ال  رطما  يا  (- 2)

.کچوک ياههوک  فتک ) نزو  رب   ) برظ عمج  (- 3)

308 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ هدنخ  زا  سپ  یتیاورب  .تفای و  عاطقنا  رهش  زا  ناراب  سپ  ماکآلا » روهظ  و 

؟ هلوق اندشنی  يذلا  نم  هانیع  ترق  اّیح  ناک  ول  .بلاط  یبا  ّرد  هّلل  »

: تدرا کناک  ّللا 
�

ه لوسر  ای  تفگ : تساخ و  ياپ  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  سپ 

لمارألل همصع  یمایتلا  « 1  » لامث ههجوب  مامغلا  یقستسی  ضیبا  و 

لضاوف همعن و  یف  مهدنع  مهف  مشاه  لآ  نم  كالهلا  هب  ذولی 

لضانن هنود و  لتاقن  اّمل  دّمحم و  « 2  » يزبی ّللا 
�

ه تیب  متبذک و 

لئالح انئابآ و  نع  لهذن  هلوح و  عرصن  یتح  ملسن  و 

: تفگ تساخرب و  هنانک »  » ۀلیبق زا  يدرم  هاگ  نآ  دوب  مروظنم  شراعشا  نیمه  يرآ  دومرف  ص )  ) ربمغیپ

رطملا ّیبنلا  هجوب  انیقس  رکش  نّمم  رکشلا  دمحلا و  کل 

رصبلا هنم  ضحتما  و  « 3  » هیلا هوعد  هقلاخ  ّللا 
�

ه اعد 

رطملا انیأر  یتح  عرسا  ادّرلا و  « 4  » اقلاک الا  کی  ملف 

رضم ایلع  ّللا 
�

ه هب  ثاغا  « 5  » قاعبلا ّمج  لئازعلا  قافد 

ررغ وذ  ضیبا  بلاط  وبا  هّمع  لاق  امک  ناک  و 
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ربخلا كاذل  نایعلا  اذه  مامغلا و  بوصب  یقسی  ّللا 
�

ه هب 

ریغلا یقلی  ّللا 
�

ه رفکی  نم  دیزملا و  یقلی  ّللا 
�

ه رکشی  نمف 

« تنسحا دقف  نسحا  رعاش  کی  نإ  : » ّللا
�

ه لوسر  لاقف 

______________________________

.دشاب یم  یتخس  نامز  رد  ةدننک  ماعطا  ای  أجلم  هانپ و  دارم  لابج  نزو  رب  (- 1)

.دوشب بولغم  روهقم و  (- 2)

، ریمض عجرم  (- 3)
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.دشاب یم  ثیغ  لازنا  ای  ثیغ 

.رعش ترورض  يارب  رصق  هب  (- 4)

نزو رب  قاعب  .دـشاب  یم  تسا  کشم  ناهد  ینعمب  و  ءالزع »  » عمج هک  یلازع »  » بولقم لیازع  .هدـنزیر  ناوارف و  ناراـب  قاـفد  (- 5)
.دشاب هدنزیر  تخس  هک  يربا  قازب 

309 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راهظ مکح 

نوع و رـصن و  : » تسا هتفگ  یهارف  رـصن  وبا  هکناـنچ  تسا  قتـشم  دـشاب  یم  يراـی  نوـع و  ینعمب  هک  رهظ  زا  تغل  لـصا  رد  راـهظ 
رگید مراحم  زا  یکی  اـی  رداـم  تشپ  هب  ار  دوخ  نز  يدرم  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  یهقف  حالطـصا  بسحب  نکیل  يراـی » ترهاـظم 
رهظک ّیلع  تنأ   » دـیوگب یعرـش  ریبعتب  دـنک و  هیبشت  ءاهقف ) زا  یعمج  ۀـتفگ  هب   ) نانآ ءاضعا  رئاس  هب  ای  رهاوخ ) رتخد و  نوچ  مه  )

ار قالط  ینعی  دـنا  هدرب  یم  راکب  قالط  ۀـلزنم  هب  ار  نآ  نکیل  هدوب  لومعم  لوادـتم و  راهظ ، یلهاج  برع  رد  مالـسا  زا  شیپ  یّما »
.دنا هداد  یم  ماجنا  ریبعت  هلیسو و  نیدب 

نز هک  لاوقا ) فالتخاب  ملید  ای  تماص  ای  هبلعث  ای  بلغت  اـی   ) دـلیوخ رتخد  هلیمج ) اـی   ) هلوخ ماـن  هب  ینز  ترجه  زا  مشـش  لاـس  رد 
ّیلع تنأ  : » تسا هتفگ  وا  هب  يو  رهوش  هک  هتشاد  راهظا  هدش و  فرشم  ص )  ) ربمغیپ روضح  هب  هدوب  وا  مع  رتخد  تماص و  نب  سوا 
نیا ۀعجارم  رثا  رب  سپ  .تسا  هدیدرگ  مارح  يو  رب  هتفای و  عوقو  قالط  ترابع  نیدـب  هک : تسا  هتفگ  نآ  زا  سپ  مه  و  یّما » رهظک 

ْدَق یلاعت  هلوق  .تسا  هتفای  لیدـبت  یمالـسا  مکحب  تیلهاج  مکح  هتفای و  لوزن  هلداجم »  » ةروس لوا  ۀـیآ  راهچ  وا  ررکم  لاؤس  نز و 
ا�مُکَرُوا�َحت ُعَمْسَی  ّللا 

�
ُه ّللا َو 

�
ِه َیلِإ  یِکَتْشَت  ا�هِجْوَز َو  ِیف  َُکلِدا�ُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ّللا 

�
ُه َعِمَس 
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َنِم ًارَْکنُم  َنُولوُقََیل  ْمُهَّنِإ  ْمُهَنْدـَلَو َو  ّللا 
�
ِیئا اَّلِإ  ْمُُهتاـ�هَّمُأ  ْنِإ  ْمِِهتاـ�هَّمُأ  َّنُه  ـا�م  ْمِِهئاـ�ِسن  ْنِم  ْمُْکنِم  َنوُرِهاـ�ُظی  َنیِذَّلا  ٌریَِـصب  ٌعیِمَـس  ّللا 

�
َه َّنِإ 

ْمُِکل�ذ اـ�ّساَمَتَی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  اُولـا�ق  اـ�ِمل  َنوُدوـُعَی  َُّمث  ْمِِهئاـ�ِسن  ْنِم  َنوُرِهاـ�ُظی  َنیِذَّلا  ٌروـُفَغ َو  ٌّوـُفََعل  ّللا 
ـ�

َه َّنِإ  ًاروُز َو  ِلْوَْـقلا َو 
ًانیِکْـسِم َنیِّتِس  ُما�عْطِإَف  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَمَف  ا�ّساَمَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِْنیَِعبا�تَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُما�یِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  ٌرِیبَخ  َنُولَمْعَت  ا�ِمب  ّللا 

�
ُه ِِهب َو  َنوُظَعُوت 

.ٌمِیلَأ ٌبا�ذَع  ْکِلل 
�

َنیِِرفا ّللا َو 
�

ِه ُدوُدُح  َْکِلت  ِِهلوُسَر َو  ّللِاب َو 
�

ِه اُونِمُْؤِتل  َِکل�ذ 

310 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد تسا و  هدش  هدروآ  نومضم  کی  هب  هیضق  نیا  اهنیا  ریغ  حوتفلا و  وبا  ریسفت  رد  راحب و  رد  نافرعلا و  زنک  رد  نایبتلا و  ریـسفت  رد 
تسا یسراپ  هک  قاروا  نیا  رد  و  هدیدرگ ، یم  تیاعر  مه  رگید  عقاوم  رد  هک  حوتفلا  وبا  ریسفت  ندوب  یسراف  تبسانم  نامهب  اجنیا ،

لقن ترابع  نیعب  اجنآ  زا  هدش  هفیرش  تایآ  نیا  لوزن  ءاشنم  یهقف و  مکح  نیا  رودص  ببس  هک  ار  هیـضق  نآ  هدش ، یم  لقن  نآ  زا 
: مینک یم 

وا رب  توهـش  دـیرگن  یم  وا  رد  شرهوش  درک  یم  زامن  زور  کـی  دوب  مادـنا ، وکین  لاـمج ، هب  ینز  وا  هک  دوب  نآ  ببـس  دـنتفگ  ».. 
ار نز  دوب  یتّدح  وا  رد  زیت و  دوب  يدرم  سوا  نبا  ار و  وا  درک  عنم  دـنک  تولخ  وا  اب  ات  تساوخ  دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  دـش  بلاغ 

لها قالط  زا  ءالیا  راهظ و  .دوب و  هتفگ  هچ  نآ  رب  دش  نامیـشپ  هگ  نآ  .يردام  تشپ  نوچ  نم  رب  وت  یّما » رهظک  ّیلع  تنأ  : » تفگ
نم رب  وت  هک  تسا  نانچ  نم  نامگ  تفگ : ار  نز  هگ  نآ  .يدوب  تیلهاج 
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هلآ و هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  لوسر  زا  نیا  هک  مراد  یم  مرـش  تفگ : .سرپـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  لوـسر  زا  ورب  تفگ : .یمارح 
هشئاع ةرجح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  لوسر  دمایب و  نز  سپ  سرپب  ورب و  تفگ : .مسرپب  نم  ات  نک  اهر  تفگ : .مسرپب  مّلس 

: تفگ دمایب و  نز  .تسش  یم  رس  دوب و 

دندوب ناشیوخ  دوب و  لام  ارم  مدوب و  ناوج  نم  تفرگ و  ینز  هب  ارم  تماص  نب  سوا  نم  رهوش  هک  نتـسناد  ياـمرفب  ّللا 
�

ه لوسر  اـی 
چیه تسا  نامیـشپ  نونکا  نم و  زا  درک  راـهظ  دـندنامن  ناـشیوخ  ارم  دـش و  لدـب  يریپ  هب  یناوج  دروخب و  نم  لاـم  نوـچ  نوـنکا 

هک ییادخ  هب  ّللا 
�

ه لوسر  ای  تفگ : .وا  رب  يدش  مارح  وت  تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  لوسر  ار ؟ ام  راک  نیا  رد  دشاب  يریبدت 
رگا تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  لوسر  .نم  رب  تسا  نامدرم  نیرت  تسود  تسا و  نم  نادنزرف  ردپ  وا  هک  داتـسرف  قحب  ارت 

: تفگ .یمارح  يو  رب  وت  تسا  نینچ 

: تفگ وا  .يو  رب  یمارح  تفگ : .درکن  قالط  رکذ  داتسرف  قحب  ارت  هک  ییادخ  هب  ّللا 
�

ه لوسر  ای 

لوط ار و  دوخ  ییاهنت  تجاح و  منک  یم  يادخ  اب  تیاکش  یتدحو » یتقاف و  ّللا 
�

ه یلإ  وکشا 

311 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  لوسر  .تسا  نم  نادنزرف  ردپ  وا  هک  نآ  يو و  اب  تبحص 

مّلس هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  لوسر  هک  ره  دتسرفب و  هک  دشاب  داتسرفن و  يزیچ  وت  باب  رد  يادخ  یمارح و  يو  رب  وت  عرش  رهاظ  زا 
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راب یتحار » یـصالخ و  هیف  ام  کّیبن  ناسل  یلع  لزنا  ّللا 
�

ّمه یلاح  هدـش  یتقاف و  ّللا 
�

ه یلإ  وکـشا  : » یتفگ وا  .یمارح  يو  رب  وت  یتفگ :
.مالسا رد  يدوب  راهظ  لوا  نآ  .دشاب و  نآ  رد  نم  یصالخ  تحار و  هچ  نآ  تربمغیپ  نابز  رب  تسرف  ورف  ایادخ 

هتسشان مامت  رگید  ۀمین  دوب و  هتسشب  همین  کی  تسش  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  لوسر  رـس  هشئاع  تفر  یم  لاح  نآ  نوچ  ات 
اب هک  نز  نآ  لوق  دینش  يادخ  ..ا�هِجْوَز » ِیف  َُکلِدا�ُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ّللا 

�
ُه َعِمَس  ْدَق   » ملـس هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  لوسر  هب  دمآ  تیآ  هک 

ادـیپ تیآ  رگید  رد  راهظ  مکح  هگ  نآ  ..دـنک  یم  تیاکـش  يادـخ  اب  دوخ  لاح  شرهوش و  باب  رد  دـنک  یم  هرظانم  هلداجم و  وت 
وا رهوش  داتسرف و  سک  دش  غراف  یحو  ندینـش  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  لوسر  نوچ  « » هیآلا ..َنوُرِها�ُظی  َنیِذَّلا  : » تفگ درک 

دازآ هدرب  ات  یناوت  تفگ : ار  سوا  ملس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  لوسر  هگ  نآ  ..يو  رب  دناوخب  تایآ  تماصلا و  نب  سوا  دناوخب ، ار 
هزور هتسویپ  هام  ود  ات  تفگ : ملس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  لوسر  .تسنارگ  هدرب  تسا و  كدنا  نم  لام  ّللا 

�
ه لوسر  ای  تفگ : ینک ؟

: تفگ يراد ؟

.دوش کیرات  ممشچ  موش و  فیعض  مروخن  يزیچ  راب  ود  ای  کی  يزور  رگا  نم  ّللا 
�

ه لوسر  ای 

هیلع ّللا 
�

ه یّلص  لوسر  .یهد  يرای  نآ  رب  ارم  وت  هک  الا  ّللا 
�

ه لوسر  ای  ّللا 
�

ه ال و  تفگ : یهد ؟ ماعط  ار  نیکسم  تصـش  ات  یناوت  تفگ :
اعد عاص و  هدزناپ  هب  مهد  يرای  ارت  نم  تفگ : ملس  هلآ و  و 
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« ..دمآ مهارف  ناشیا  راک  دنداد و  وا  هب  ات  دومرفب  عاص  هدزناپ  هگ  نآ  دهد  تکرب  ارت  یلاعت  يادخ  ات  منک 

حوتفلا وبا  زا  هک  یبیترت  هب  هراّفک ، مکح  لـقن  زا  سپ  هدروآ ، راـهظ  هب  طوبرم  تاـیآ  لـیذ  رد  هک  مهن ، ةدـئاف  رد  ناـفرعلا ، زنک  رد 
نیکاـسم ۀـمه  زا  شدوـخ  هک  وا  نتفگ  نیکاـسم و  ماـعطا  هزور و  نـتفرگ  هدـنب و  نتخاـس  دازآ  زا  سوا  راذـتعا  و  هدـش ، تیاـکح 

تسا رتدنمزاین 

312 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیـضق نیا  رد  .داد و  تزاجا  يوب  ار  نز  هب  عوجر  دومرفب و  رافغتـسا  هب  ار  وا  دـیدنخب و  ص )  ) ربمغیپ سپ   » تسا هدرک  هدافا  نینچ 
یم دـیئات  ار  مکح  نیا  دوش و  یم  حابم  نزب  تشگزاب  ددرگ و  یم  نیزگیاـج  رافغتـسا  هراّـفک ، زا  زجع  اـب  هک  نیا  رب  تسا  یتلـالد 

دوعی نأ ال  ونیل  ّهبر و  رفغتـسیلف  هراّـفکلا  نع  هبحاـص  زجع  اذا  راـهّظلا  ّنإ   » هک ع )  ) قداـص ترـضح  زا  راـمع  زا  قثوم  یتیاور  دـنک 
دریگب هزور  زور  هدجیه  دیاب  دنک  ماعطا  نیکـسم  تصـش  تسناوتن  هاگ  ره  دنا : هتفگ  ام  باحـصا  زا  یخرب  هراّفک » کلذـب  هبـسحف 

رد هک  لاصخ  زا  زجع  اب  هک  تسنآ  یلوا  نکیل  دـنا  هدرک  افتکا  نآ  هب  هتـشاد و  مدـقم  ماـعطا  رب  ار  هزور  هدـجیه  ةزور  رگید  یخرب 
بیترت و  راهظ »  » مکح رودص  نامز  دش  هتفگ  هچ  نآ  زا  دور » راصتقا  نآ  رب  دبای و  لاقتنا  رافغتـسا  هب  هدـش  صیـصنت  اهنادـب  باتک 

.دیدرگ مولعم  لوزن  ببس  نآ و  ةرافک 

313 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءالیا مکح 

هّیلا و ّیلع  : » تسا هتفگ  رعاش  هکنانچ  دشاب  یم  هّیلا »  » نآ لصا  هشیر و  دنگوس و  ینعمب  تغل  رد  تسا  لاعفا  باب  ردـصم  هک  ءالیا 
نآ عمج  و  ..رهش » مایص 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


ذوخأم ربتعم و  ریصقت »  » هّدام نیا  ینعم  رد  دوش و  یم  هتـسب  عمج  تاّیـشع »  » و ایاشع »  » رب هّیـشع »  » هکنانچ دیآ  یم  تاّیلا »  » و ایالأ » »
هار نیمه  زا  مه  دنگوس  ینعمب  دنک و  یمن  یهاتوک  ریصقت و  شـشوک  رد  ینعی  ادهج » ولأی  نالف ال  : » دوش یم  هتفگ  هکنانچ  تسا 
زا تسا  ترابع  ضاـیر ، بحاـص  ریبعتب  یهقف  حالطـصا  رد  دـشاب و  یم  ریـصقت  یفن  راـکنا و  يارب  مه  دـنگوس  هچ  دور  یم  راـکب 

یلع هتدایز  عم  هب ، وا  نامزب ، دییقت  ریغ  نم  اقلطم  وا  ءادبا  اقلطم ، وا  البق ، اهب ، لوخدـملا  همئادـلا  هجوزلا  یط  كرت و  یلع  فلحلا  »
یم هدروآ  ریز  رد  هک  ار  نآ  هب  طوبرم ، تایآ  تسین و  نشور  الماک  ءالیا  مکح  رودـص  ناـمز  هچ  رگ  اـهب » رارـضإلل  رهـشا ، هعبرا 

هدوب یم  قالط  ۀلزنم  هب  هتشاد و  یم  یلهاج  ۀقباس  هک  نیا  ظاحل  زا  راهظ »  » اب نوچ  نکیل  دشاب  یمن  مولعم  صاخ  یلوزن  نأش  دوش 
.دش هدروآ  اجنیا  رد  راهظ »  » مکح زا  سپ  مکح  نیا  ور و  نیا  زا  دراد  تهباشم 

ینز درم  نوچ  دوب  هیلهاجلا  لها  رارض  نم  تفگ : ّبیسم  دیعس  .دوب  تیلهاج  لها  قالط  ءالیا ، تفگ  هداتق  : » تسا هتفگ  حوتفلا  وبا 
هن يدـندرک  اهر  ار  وا  دـنکن  یکیدزن  وا  اب  هک  يدروخ  دـنگوس  دـنک  رگید  رهوش  هک  یتساوخن  يدوبن و  شـشوخ  وا  اب  هک  یتشاد 

نیا یلاعت  قح  .نانز  هب  دـندرک  یم  هک  دوب  يرارـضا  نیا  مالـسا و  تیلهاج و  رد  دـندرک  یم  نینچ  نیا  .راد  رهوش  هن  يدوب و  هویب 
: تفگ درک  ادیپ  بورضم  یلجا  ار  نآ  داتسرف و  هیآ 

نینچ سابع  ّللا 
�

ه دبع  تئارق  رد  و  مهئاسن » نم  اولآ  نیذـّلل   » تسا نینچ  دوعـسم  ّللا 
�

ه دـبع  فحـصم  رد  و  ْمِِهئا�ِسن » ْنِم  َنُولُْؤی  َنیِذَِّلل  »
نم نومسقی  نیذلل   » هدروآ
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« مهئاسن

314 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ِهََعبْرَأ ُصُّبََرت  ْمِِهئاـ�ِسن  ْنِم  َنُولُْؤی  َنیِذَِّلل  تسا  هتفاـی  لوزن  هرقبلا  ةروـس  زا  ۀیآ 227  ۀـیآ 226 و  ءالیا  مکح  ةراب  رد  دـیجم  نآرق  رد 
هک دـش  هتـسناد  یهقف  مکح  نیا  تایآ ، نیا  بجومب  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  ّللا 

�
َه َّنِإَف  َقا�لَّطلا  اُومَزَع  ْنِإ  ٌمیِحَر َو  ٌروُفَغ  ّللا 

�
َه َّنِإَـف  ُؤـا�ف  ْنِإَـف  ٍرُهْـشَأ 

.تسا دنمزاین  صاخ  یترابع  هب  هکلب  دوش  یمن  عقاو  ءالیا  هب  قالط 

315 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناعل مکح 

لیبق زا  رگید  یماـکحا  شیپ  نآ  زا  هتفاـی و  رودـص  مهن  لاـس  رد  ناـعل  مکح  دـش  دـهاوخ  هتـسناد  نونکا  مه  هک  يروط  هب  هچ  رگ 
رودص تاونـس  رخأت  مدقت و  دیاب  هدوب  لومعم  روظنم و  قاروا  نیا  رد  هچ  نآ  بسحب  هدیدرگ و  غالبا  رداص و  فوسک  زامن  مکح 

مه ءاهقف  دراد و  یتبـسانم  راهظ  ءالیا و  اب  هک  ار ، مکح  نیا  هیور  نآ  فالخ  رب  دروم  نیا  صوصخ  رد  نکیل  دوش  تیاـعر  ماـکحا 
: مینک یم  لقن  اجنیا  رد  هتشاد و  مدقم  دنروآ ، یم  مه  رس  تشپ  ار  اهنآ  دوخ  بتک  رد 

نیب هلهابم   » زا تسا  ترابع  نافرعلا ، زنک  ریبعتب  یهقف  حالطـصا  رد  دـشاب و  یم  نتخاـس  دورطم  ندرک و  رود  ینعمب  تغل  رد  ناـعل 
نیا هب » هقاحلا  طئارـش  عم  هشارف  یلع  دلو  دلو  یفن  وا  هنّیبلا  مدـع  هدـهاشملا و  يوعد  عم  انزلاب  هتأرما  لجرلا  فذـق  اهببـس  نیجوّزلا 

ٍتا�دا�هَش َُعبْرَأ  ْمِهِدَحَأ  ُهَدا�هَشَف  ْمُهُـسُْفنَأ  ّلِإ 
�
ا ُءا�دَهُـش  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْمُهَجا�وْزَأ َو  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  رّونلا َو  ةروس  زا  ات 10 ) ۀیآ 6   ) ۀیآ راهچ 

ُهَّنِإ ّللِاب 
�

ِه ٍتا�دا�هَـش  ََعبْرَأ  َدَهْـشَت  ْنَأ  َبا�ذَْعلا  اَْهنَع  اُؤَرْدَـی  ْکلا َو 
�

َنِیبِذا َنِم  َنا�ک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ّللا 
�

ِه َتَنَْعل  َّنَأ  ُهَسِما�ْخلا  َنِیقِدا�ّصلا َو  َنَِمل  ُهَّنِإ  ّللِاب 
�

ِه
َهَسِما�ْخلا ْکلا َو 

�
َنِیبِذا َنَِمل 
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.تسا هدیدرگ  رداص  یهقف  مکح  نیا  لزان و  ناعل  ةراب  رد  َنِیقِدا�ّصلا  َنِم  َنا�ک  ْنِإ  ا�ْهیَلَع  ّللا 
�

ِه َبَضَغ  َّنَأ 

اُوتْأَـی َْمل  َُّمث  ِتا�نَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  رّونلا َو  ةروـس  زا  و 5  ۀـیآ 4  لوزن  زا  سپ  هک : دـنا  هتفگ  نینچ  مکح  نیا  رودـص  ببـس  رد 
اوُحَلْصَأ َِکل�ذ َو  ِدَْعب  ْنِم  اُوبا�ت  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َنوُقِـسا�ْفلا  ُمُه  َِکئ�لوُأ  ًاَدبَأ َو  ًهَدا�هَـش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  ا�ل  ًهَْدلَج َو  َنِینا�مَث  ْمُهوُِدلْجاَف  َءا�دَهُـش  ِهََعبْرَِأب 

ّللا
�

َه َّنِإَف 

316 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب هدوب  یم  رویغ  رایسب  يدرم  هک  يراصنا ) يدع  نب  مصاع  ای  هدابع  نب  دعـس  ای  ذاعم  نب  دعـس   ) باحـصا زا  یکی  « 1  » ٌمیِحَر ٌروُفَغ 
نیا هک  مراد  فارتعا  نم  ّللا 

�
ه لوسر  ای  تسا : هتفگ  هدوب  هتفگن  قـالط  دوخ  زا  ار  ینز  چـیه  هتفرگن و  رکب  زج  ینز  چـیه  هک  يروط 

نم نز  مکـش  رب  هک  مبای  ار  يدرم  میآ  رد  دوخ  ۀناخ  زا  نم  رگا   » درک دیاب  هچ  هک  متفگـش  رد  تخـس  نکیل  تسا  قح  یهلا  مکح 
هتفر هتخادرپ و  وا  مور  هاوگ  راهچ  بلطب  نوچ  مریگب  هاوگ  راهچ  مورب و  ات  مناجنرن  میاـشخبب و  ار  وا  هدـش  وا  نار  ناـیم  رد  هتفخ و 
دیسر هّیما  نب  لاله  مان  هب  دعس  زا  یمع  رسپ  هک  دندوب  نانخـس  نیا  رد  دننز » نم  رب  هنایزات  داتـشه  میوگب  مشاب و  هدید  هچ  نآ  رگا 
ناشیا يراک  تشز  دوخ  مشچب  متفای و  هتفخ  ءامحس  نب  کیرش  يدرم  اب  ار  دوخ  نز  مدش  ردنا  دوخ  ۀناخ  هب  ناتسلخن  زا  تفگ : و 
تـسا دنـسپان  شوخان و  ارت  تیاکح  نیا  لقن  هچ  رگ  هک  درک  دـیکات  زاب  لاله  تخاـس و  ریغتم  تلاـح  نیا  ار  ص )  ) ربمغیپ .مدـید 

نآ نم  نکیل 
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هب داتفا و  تنحم  ار  ام  دنتفگ :  » دندوب و كانمیب  ددرگ  يراج  فذق  دـح  لاله  رب  هک  نیا  زا  راصنا  متفایرد  دوخ  شوگ  مشچب و  ار 
لاح نایم  نیا  رد  تسا » میظع  يراک  نیا  .دـشابن  لوبق  زین  وا  یهاوگ  دـننزب و  دـح  ار  لاله  نونکا  میداـتفا  رد  تفگ  دعـس  هچ  نآ 

شیاشگ نیا  زا  باحصا  لاله و  راصنا و  تفای و  لوزن  هدش  هدروآ  الاب  رد  هک  هنعالم  تایآ  داد و  خر  ص )  ) ربمغیپ رب  یحو  لوزن 
ار لاله  دوخ  رهوش  ۀتفگ  وا  دنتخاس  رـضاح  ار  نز   » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ص )  ) ربمغیپ دندش  هتفکـش  دمآ  شیپ  هک 

لاله هب  ص )  ) ربمغیپ مقداص » نم  هک  تفگ : لاله  تسا  نز  غورد  یکی  ود  امـش  زا  هک  دناد  يادخ  : » تفگ ربمغیپ  درک » بیذـکت 
: تفگ لـاله  هب  تسخن  تشادـب و  هلبقب  ور  ولج  رد  ار  رهوش  نز و  ص )  ) ربـمغیپ ياـمرفب  تفگ : يرـضاح ؟ هنعـالم  يارب  : » تفگ

دروخب دنگوس  نیا  تشپ  اتشپ  راب  راهچ  لاله  سپ  نیقداصلا » نمل  ینا  ّللاب 
�

ه دهشا  : » وگب

______________________________

نادب ار  دوخ  نز  هک  تیفیک  نیاب  یهاگ  دهد و  تبسن  هشحاف  هب  ار  رگید  صخش  نز  یـسک  هک  تسا  روط  نیاب  یهاگ  فذق  (- 1)
رد هنعالم  دشابن و  لیمکت  دهاش  راهچ  هک  تسلوا  ینعم  ۀنیمز  رد  دـش  هتفگ  فذـق » دـح   » لیذ رد  هکنانچ  تایآ  نیا  دـهد  تبـسن 

.مود روط  ۀنیمز 

317 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسا و ترخآ  باذـع  زا  رتراوخ  اـیند  باذـع  هک  سرتب  يادـخ  زا  ّللا »
�

ه ّقتا  لـاله  اـی  : » تفگ و  لوسر ، درک  وا  هب  ور  راـب  مجنپ  و 
نیا رب  يزیچ  ارت  رگا  نایمدآ و  باذع  زا  تسا  رت  تخس  يادخ  باذع 
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ار دوخ  ییوگ  تسار  لـاله  نز » غورد  رب  تسا  تنعل  باذـع  بجوـم  مجنپ  تبوـن  نیا  هک  نک  هبوـت  يآ و  زاـب  تسا  هدرک  لـمح 
: وگب تفگ : ص )  ) ربمغیپ سپ  درک  دیکات  دیئات و 

.تفگب نیا  لاله  دیوگ » یم  غورد  رگا  داب  وا  رب  يادخ  تنعل  »

راب راهچ  تفگ : .يرآ  تفگ : ینک ؟ یم  دای  دنگوس  ایآ  ییوگ  هچ  تفگ : ار  وا  نز  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  نآ  زا  سپ  »
ییاوسر و زا  ار  وا  داشگب و  دـنپ  زردـنا و  هب  نابز  ص )  ) ربمغیپ تفگب  راب  راهچ  ار  نیا  نوچ  نیبذاـکلا » نمل  هنا  ّللاـب 

�
ه دهـشا  : » وگب

غورد رگا  مجنپ ، راـب  نتفگ  زا  سپ  هک  ار  يادـخ  مشخ  داد و  میب  تـسا  رت  تخـس  اـیند  باذـع  ییاوـسر و  زا  هـک  ترخآ  باذـع 
منک اوسر  ار  دوخ  موق  دیابن  تفگ : دوخ  اب  تفر و  ورف  هشیدـنا  هب  یتعاس  نز  .درک  يروآدای  يوب  دـش  دـهاوخ  بجوتـسم  دـیوگ ،

« .دیوگ تسار  شرهوش  رگا  دشاب  وا  رب  يادخ  بضغ  تفگ : سپ 

شنزرـس زین  ار  نز  دوشن و  هداد  تبـسن  لـاله  هب  هچب  دـنوش و  ادـج  مه  زا  رهوـش  نز و  نآ  هک  درک  مکح  ص )  ) ربـمغیپ هاـگ  نآ 
.دننکن

نکیل دنا  هدش  هدرب  مان  فلتخم  یـصاخشا  دش  هراشا  هک  يروط  هب  هچ  رگ  نآ  مکح  رودـص  ناعلب و  طوبرم  تایآ  لوزن  ببـس  رد 
ذاعم دعس  هدوب : هک  ره  هدنیوگ  هدمآ  نایم  هب  ینانخـس  فذق  ۀیآ  لوزن  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  ۀمه  زا  هچ  نآ 

لاله و هاوخ  هداد  خر  يرهوش  نز و  نایم  يا  هیـضق  ماگنه  نامه  رد  ار  فداصت  و  يراصنا ؟ يدـع  نب  مصاـع  اـی  هداـبع  دعـس  اـی 
رمیوع و ای  هدوب  هلوخ  شنز 
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ءارجا عـقوم  هب  هدوـمرف و  غـالبا  ار  نآ  ص )  ) ربـمغیپ هتفاـی و  رودـص  هیـضق  نیا  تبـسانم  هب  ناـعل  مکح  سیق و  رتـخد  هلوـخ  شنز 
.تسا هدراذگ 

.تسا هدش  رداص  خیرات  نآ  رد  یهقف  مکح  نیا  هتفای و  عوقو  يرجه  مهن  لاس  رد  هیضق  نیا  لاح  رهب 

318 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  لقن  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  راحب ، رد  یسلجم ،

دش و فرشم  ص )  ) ربمغیپ دزن  دوب  راصنا  ۀفیاط  زا  هک  ینالجع  « 1  » ةدعاس نب  رمیوع  تشگرب  كوبت  ةوزغ  زا  ص )  ) ربمغیپ نوچ  »
و هصق » رخآ  ات  ..دینادرگرب  وا  زا  هرهچ  ص )  ) ربمغیپ تسا  هدـش  نتـسبآ  وا  زا  هدرک و  یکیدزن  اهمـس  نب  کیرـش  اب  نم  نز  تفگ 

لیـصفت هب  ار  هیـضق  مهن  لاس  ثداوح  قایـس  رد  ینورزاک  فیلاـت  یقتنملا  زا  ّللا »
�

ه لوسر  یلع  دوفولا  مودـق   » باـب رد  یـسلجم  مه 
.تسا هدرک  طبض  اهمس  نب  کیرش  هدروآ و 

______________________________

هدش طبض  ثراح  هدمآ  ترابع  نیا  رد  هک  هدعاس  ياج  هب  هدمآ و  ریسفت  بتک  رد  هک  يدع  ياج  هب  هریس  بتک  زا  یخرب  رد  (- 1)
.تسا

319 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ ّدح  انز و 

تـسین مولعم  قیقحت  روطب  مکح  نیا  رودص  خیرات  هچ  رگ  .ددرگ  دای  زین  نآ  دح  انز و  مکح  اجنیا  رد  هک  تسین  تبـسانم  زا  یلاخ 
یم هدافتسا  دش ، دهاوخ  هدروآ  هک  تارابع ، زا  یضعب  زا  هک  يروط  هب  نکیل  هدشن  هدروآ  قاروا  نیا  رد  نونک  ات  تهج  نیمه  هب  و 
دـش هتـسناد  ترجه » ات  تثعب  زا   » رودـص ةرود  یط  رد  هکنانچ  هتفای و  لوزن  ترجه  لئاوا  نامه  رد  مکح  نیاب  طوبرم  تاـیآ  دوش 

رد فقوت  نامز  نامه  رد  انز  تمرح  مکح  دیاش 
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لیبق زا  مکح  لصا  هب  تبسن  هدیدرگ  رداص  لزان و  هنیمز  نیا  رد  دعب  ای  ترجه  لئاوا  رد  هنیدم  رد  هچ  نآ  دشاب و  هدش  رداص  هّکم 
.سیسات غالبا و  ناونعب  نآ  دحب  تبسن  دشاب و  حیرصت  دیکأت و 

زا يدراوم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدش  هدروآ  دـیجم  نآرق  رد  یتایآ  نآ  دـح  نایب  نآ و  تابثا  قیرط  انز و  مکح  ةراب  رد  تهج  رهب 
: ددرگ یم  دای  دنچ  یتایآ  زین  اجنیا  رد  کنیا  هدیدرگ و  لقن  شیپ  نیا 

ِتُوُیْبلا ِیف  َّنُهوُکِْـسمَأَف  اوُدِهَـش  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ًهََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئا�ِسن  ْنِم  َهَشِحا�ْفلا  َنِیتْأَی  ّللا 
�
ِیتا ءاسنلا َو  ةروس  زا  ۀیآ 19  - 1

نینچ هدرک  نایب  ار  تداهـش  باصن  و  هشحاف »  » هب دارم  هک  نیا  زا  سپ  دادـقم  لضاف  اًلِیبَس  َّنَُهل  ّللا 
�

ُه َلَعْجَی  ْوَأ  ُتْوَْملا  ّفَوَتَی 
ـ�

َّنُها ّتَح 
ی�

نکیل تشز ، لمع  دیدجت  زا  تسناشیا  يرادهگن  نانز و  ظفح  ِتُوُیْبلا » ِیف  َّنُهوُکِْـسمَأَف   » هب دارم  هک  هدش  هتفگ  : » تسا هدومن  هدافا 
هتفای و لوزن  هنایزات  دح  ۀیآ  ات  هدوب  هجو  نیا  رب  دح  مکح  مالـسا  زاغآ  رد  دـشاب و  یم  انز  دـح  هجو  رب  مکح  نیا  هک  دـننآرب  رثکا 

.تسا هدیدرگ  خسن  مکح  نیا 

.ًامیِحَر ًابا�َّوت  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  ا�مُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  ا�حَلْصَأ  ا�با�ت َو  ْنِإَف  ا�مُهوُذآَف  ْمُْکنِم  ا�ِهنا�ِیتْأَی  ِنا�ذَّلا  ءاسنلا َو  ةروس  زا  هیآ 20  - 2

320 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ینعم رد  دوخ  ریـسفت  رد  هک  دـنا  هدرک  لقن  یناهفـصا  رحب  نب  دـمحم  ملـسم ، وبا  زا  ود ، نیا  ریغ  و  دادـقم ، لـضاف  هفئاـطلا و  خـیش 
.نز اب  تسا  درم  يانز  نآ  زا  دارم  هک  دننآ  رب  رثکا  نکیل  امهنیب » هشحافلاب  ناولخی  نالجرلا  امه  : » تسا هتفگ  ا�ِهنا�ِیتْأَی » ِنا�ذَّلا  »

رازآ و هب  هشحاف  دح  هیآ  نیا  رد  لاح  رهب 
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.تسا هدیدرگ  ررقم  تیذا 

رد هک  تیذا ) رازآ و   ) ّفخا یمکح  هب  هدش  نیعم  تسخن  ۀیآ  رد  هک  سبح ) كاسما و   ) ّدـشا یمکح  زا  هنوگچ  هک  نیا  لیلعت  رد 
: تسا هدرک  لقن  هجو  هس  هفئاطلا  خیش  هدمآ  لمعب  لزنت  دشاب  یم  هیآ  نیا 

هدش هداد  رارق  رخؤم  توالت  ۀلحرم  رد  هدوب و  مدقم  لوزن  ۀـلحرم  رد  دـشاب  یم  لمتـشم  تیذا ، مکح  رب  هک  هیآ  نآ  هک  نیا  فلا -
هدـیدرگ و خوسنم  مجر  هنایزات و  هب  مه  سبح  هاگ  نآ  هتفای و  لوزن  سبح  مکح  نآ  زا  سپ  تیذا و  مکح  تسخن  هک  ینعم  نیاـب 

.تسا يرصب  نسح  لوق  داقتعا و  نیا 

.دشاب یم  يّدس  ۀتفگ  داقتعا و  نیا  تسا و  ّبیث  ود  صوصخ  ةراب  رد  شیپ  ۀیآ  رکب و  ود  صوصخ  ةراب  رد  هیآ  نیا  هک  نیا  ب -

.تسا هتفگ  ءاّرف  ار  لوق  نیا  دشاب و  تسخن  ۀیآ  خسان  هیآ  نیا  هک  نیا  ج -

نایم رد  یخسن  سپ  دشاب  یم  تسا ، دافتسم  لوا  ۀیآ  زا  هچ  نآ  زا  ریغ  رگید ، يدافم  ار  هیآ  نیا  دش  لقن  ملـسم  وبا  زا  هچ  نآ  هب  انب 
.تسا لتق  مّلسم ، روطب  لمع  نیا  دح  هچ  دشاب  لتق  تیذا ، زا  دارم  دیاب  لوق  نیا  بسحب  ریزگان  تسین و 

ْنِإ ّللا 
�

ِه ِنیِد  ِیف  ٌهَْفأَر  ا�مِِهب  ْمُکْذُخَْأت  ا�ل  ٍهَدـْلَج َو  َهَئاِم  ا�مُْهنِم  ٍدِـحا�و  َّلُک  اوُدـِلْجاَف  ِینا�ّزلا  ُهَِینا�ّزلا َو  هروس 24 )  ) رّونلا ةروـس  زا  ۀیآ 2  - 3
.رارق نیدب  تسا  هدیدرگ  دای  یهقف  مکح  هس  هیآ  نیا  رد  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ٌهَِفئا�ط  ا�مَُهبا�ذَع  ْدَهْشَْیل  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ّللِاب َو 

�
ِه َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک 

.هنایزات دح  ندز  هب  رما  فلا -

321 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ندز رت  هتسهآ  ای  ّدح  ددع  زا  یخرب  ای  همه  طاقسا  هب  ینابرهم  زا  یهن  ب -
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.روما نآ  زا  کی  رهب  تبسن  تطاسو  تعافش و  ای  لومعم  دح  زا 

.داهشا هب  رما  ج -

َمِّرُح ٌكِرْـشُم َو  ْوَأ  ٍنا�ز  ّلِإ 
�
ا ا�هُحِْکنَی  ا�ل  ُهَِینا�ّزلا  ًهَکِرْـشُم َو  ْوَأ  ًهَِینا�ز  ّلِإ 

�
ا ُحِْـکنَی  ا�ل  ِینا�ّزلا  هدـیدرگ  رکذ  دـعب  هک  هروس  نیا  زا  ۀیآ 3  رد  و 

.تسا هدش  هدروآ  هیناز  یناز و  اب  حاکن  تمرح  مکح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َِکل�ذ 

رد يدـنتخاس » همعط  ار  نآ  ناشیا و  بسک  عمط  هب  يدـندرک  ینز  هب  ار  اسراپان  نانز  هیامورف  مدرم  : » هک هدوب  لومعم  تیلهاـج  رد 
نیا دنتساوخ » يروتسد  ربماغیپ  زا  دننک  نینچ  مه  هک  داتفا  هشیدنا  ار  مالسا  لها  زا  ناشیورد  نادنمتـسم و   » زا یهورگ  مالـسا  زاغآ 

.دیدرگ مارح  ناشیا  رب  نانز  نآ  حاکن  نآ  بجومب  تفای و  لوزن  هیآ 

هدوب و دایز  نانیا  ةرامش  هدیدرگ  لزان  دنا  هدوب  یم  هنیدم  هّکم و  رد  هک  هیناز  نانز  ةراب  رد  هیآ  نیا  تفگ : هک  هدش  لقن  همرکع  زا 
نب بئاس  زینک  لوزهم  ّما  یکی  يدنتخانـشب : نآ  هب  ار  ناشیا  ات  راطیب  ياهملع  نوچ  تایار  بحاوص  دندوب  نز  هن  ناشیا  ریهاشم  زا  »
نب کلاو  كزینک  هنزم  لئاو و  نب  صاع  كزینک  دوب  هیطبقلا  هبه  و  هّیما ، نب  ناوفص  كزینک  دوب  طیلغ  ّما  و  یموزخملا ، بئاس  یبا 

كزینک دوب  هفیرـش  و  یموزخملا ، نامثع  نب  ورمع  كزینک  دوب  دـیوس  ّما  و  رمع ، نب  لیهـس  كزینک  دوب  هلالح  و  قاسلا ، نب  هلیمع 
« تابارخ  » ار ناشیا  ياه  هناخ  سنا و  نب  لاله  كزینک  دوب  ابیرق  و  دوب ، هعیبر  یبا  نب  ماـشه  كزینک  دوب  هشرف  و  دوسـالا ، نب  هعمد 

«« 1  » تیلهاج رد  يدندناوخ 

______________________________

عمط و صرح و  هزادنا  نآ  هب  تیلهاج  نامز  رد  دوش  یم  مولعم  دنا  هدوب  زینک  نایتابارخ  نیا  ۀمه  هک  نیا  زا  (- 1)
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ریسا ای  هدیرخ  یم  زینک  هدرک و  یم  بسک  تسپ ، تشز و  هار  نیا  زا  زین  نانآ  ریهاشم  نایعا و  یتح  هک  هتشاد  هشیر  برع  رد  یتسپ 
!! دنا هدروآ  یم  مهارف  لام  تورث و  قیرط ، نیا  زا  هتشاد و  یم  او  تشز  راک  نیدب  ار  وا  هتفرگ و  یم 

322 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دثرم و  «. 1  » قانع رد  دمآ و  يونغلا  دـثرم  رد  هیآ  تفگ : بیعـش  نب  ورمع  و  : » تسا هدروآ  نینچ  هیآ  نیا  لیذ  رد  حوتفلا  وبا  مه  و 
هنیدـم هب  هّکم  زا  ار  ناناملـسم  نافیعـض  اـت  دوب  هدرک  بصن  مالـسلا  هیلع  لوسر  ار  وا  يدـنتفگ و  لدـلد  ار  وا  عاجـش و  دوـب  يدرم 

تسا هدرک  مارح  انز  یلاعت  يادخ  تفگ : وا  درک  اعدتسا  ار  وا  دمآ  هّکم  هب  وا  نوچ  دوب  وا  تسود  تیلهاج  رد  قانع  نیا  يدروآ و 
يروتـسد مهاوـخ و  يروتـسد  مالـسلا  هیلع  لوـسر  زا  اـت  تفگ : وا  تسا  ار  امـش  هک  یحاـکن  هب  نـک  ینز  هـب  ارم  سپ  تـفگ : « 2»

« ..داتسرفب تیآ  نیا  يادخ  تساوخ 

تراشا مه  شیپ  زا  هکنانچ  مجر  مکح  نکیل  هدش  حیرـصت  دروم  دـیجم  نآرق  رد  ناراکانز  دـح  رد  هنایزات  مکح  هک  تسناد  دـیاب 
ۀیآ 45  ) ۀفیرش ۀیآ  دیدرگ و  دای  شیپ  نیا  زا  لیصفت  هب  هک  ربیخ  دوهی  ۀیضق  رد  هکلب  تسا  هدماین  دیجم  نآرق  رد  تحارـص  هب  دش 

َنِم ْمُُهبُوُلق َو  ْنِمُْؤت  َْمل  ْمِهِها�ْوفَِأب َو  ّنَمآ 
ـ�

ا اُولـا�ق  َنیِذَّلا  َنِم  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراـ�ُسی  َنیِذَّلا  َکـْنُزْحَی  ـا�ل  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  هدـئاملا ) ةروس  زا 
ُهوُذُخَف َو ا�ذ�ه  ُْمتِیتوُأ  ْنِإ  َنُولوُقَی  ِهِعِـضا�وَم  ِدَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  َكُوتْأَی  َْمل  َنیِرَخآ  ٍمْوَِقل  َنوُعا�ّمَـس  ِبِذَْکِلل  َنوُعا�ّمَـس  اوُدا�ه  َنیِذَّلا 

َِکلْمَت ْنَلَف  ُهَتَْنِتف  ّللا 
�

ُه ِدُِری  ْنَم  اوُرَذْحاَف َو  ُهَْوتُْؤت  َْمل  ْنِإ 
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.تسا هدیدرگ  عقاو  حیرصت  العف  الوق و  ّتنس  رد  هوالعب  دشاب  یم  مکح  نآ  هب  هراشا  هتفای و  لوزن  هراب  نآ  رد  ..َُهل 

رد هک  تسا  ینز  مجر  ۀـصق  دـش  هدروآ  شیپ  نیا  زا  هک  کلام  نب  زعام  ۀـصق  رب  هوـالع  مجر  هب  عجار  یلعف  ّتنـس  دراوم  هلمج  زا 
.تسا هدش  عقاو  ترجه  زا  مهن  لاس 

رد هک  هدرک  لقن  ینورزاک  فیلات  یقتنملا  زا  مّلـس » هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  یلع  دوفولا  مودـق   » باـب راـحب  رد  یـسلجم 
: تسا هدروآ  نومضم  نیدب  ار  هصق  نآ  ترجه  زا  مهن  لاس  ثداوح  قایس 

______________________________

ما دیاش  نیا  رب  انب  لوزهم » ما  اهیف  نذؤتـسا  یتلا  نا  یبعـشلا  يرهّزلا و  دهاجم و  لاق  و  : » تسا هدروآ  نینچ  نایبتلا »  » باتک رد  (- 1)
.دشاب قانع  نامه  ۀینک  لوزهم 

.تسا هتفای  رودص  ترجه  زاغآ  نامه  رد  دش ، هراشا  اقباس  هکنانچ  ماکحا ، نیا  هک  دوش  یم  هتسناد  اجنیا  زا  (- 2)
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هک دوب  رارق  نیدب  شردپ  زا  رجاهم  نب  ریشب  لقنب  انب  هیضق  نآ  دومرف و  مجر  ار  هّیدماغ  نز  ص )  ) ربمغیپ ترجه  زا  مهن  لاس  رد  «و 
یم ما و  هداد  اـنز  نم  ّللا 

�
ه لوسر  اـی  تفگ : دـمآ و  رد  يو  رب  دـماغ  زا  ینز  هک  مدوب  هتـسشن  ص )  ) ربـمغیپ دزن  تسا : هتفگ  رجاـهم 

خـساپ درک و  دـیدجت  ار  شیوخ  ۀـتفگ  دـمآ و  نز  نآ  زاب  رگید  زور  .درگرب  درگرب  دومرف : ص )  ) ربمغیپ يزاـس  كاـپ  ارم  مهاوخ 
متـسه نتـسبآ  نونکا  مه  نم  دنگوس  ادخ  هب  ینادرگرب  کلام  نب  زعام  نوچ  ارم  یهاوخب  دیاش  تفگ : میـس  زور  .تفایرد  ار  شیپ 

.یهنب ار  دوخ  راب  ات  درگزاب  دومرفب  ص )  ) ربمغیپ

ص)  ) ربمغیپ دزن  ار  وا  دش  دلوتم  شا  هّچب  نوچ  »
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ار وا  تفرگ  زاب  ریش  زا  ار  هّچب  نوچ  .يریگزاب  شریـش  زا  ات  هدریـش  ار  وا  ورب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ تسا  نم  ۀچب  نیا  تفگ : دروآ و 
.ما هتفرگ  زاب  ریش  زا  ار  وا  تفگ : هدروآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  تشاد  یم  تسد  رد  نان  ةراپ  هک  یلاح  رد 

هاگ نآ  دـنداد و  رارق  اـجنآ  رد  هنیـس  اـت  ار  نز  نآ  دـندرک و  دوگ  ار  یلحم  دومرف  داد و  نیملـسم  زا  يدرم  هب  ار  هچب  ص )  ) ربمغیپ
«. داد نفد  روتسد  دناوخ و  زامن  وا  رب  سپ  نآ  زا  ..دندرک  راسگنس  ار  وا  دومرفب  ار  مدرم 

هنایزات دص  ار  ناراک  انز  تسا  هدومرف  هیآلا  ..ِینا�ّزلا  ُهَِینا�ّزلا َو  هیآ  نیا  رد  ادخ  : » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  نایبتلا »  » رد هفئاّطلا  خیش 
« نصحم  » ام ةدیقع  هب  دوش و  مجر  نصحم ، دیاب  فالخ  یب  ناشیا  زا  یکی  ای  دنشاب  نصحم  ود  ره  رگا  دنشابن و  نصحم  رگا  دننزب 

رگا ریپ  نز  درم و  هب  مجر ) برـض و   ) ار مکح  نیا  ام  باحـصا  زا  یخرب  ..ددرگ  مجر  هاگ  نآ  دوش  هدز  هنایزات  دـص  تسخن  دـیاب 
هلأسم نیا  رد  تسا و  هتفگ  زین  قورـسم  ار  هتفگ  نیا  هتـسناد و  یفاک  ار  مجر  اهنت  نصحم  ناناوج  يارب  هداد و  صاصتخا  دـننک  انز 

«. میا هدرک  رکذ  ار  نآ  ءاهقفلا » فالخ   » باتک رد  هک  تسا  یفالخ 

کیاکی ندروآ  اجنیا  رد  هک  هدـش  دای  لیـصفت  هب  يریـسفت  یهقف و  بتک  رد  اهنآ  ةراب  رد  لاوقا  ماکحا و  راک و  انز  ماسقا  قوقش و 
.دشاب یم  دئاز  اهنآ 

324 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاضق زامن 

ۀطساو هب  باحصا  و  ص )  ) ربمغیپ زا  فالتخاب ) متفه ، ای  مشش  لاس   ) ربیخ ةوزغ  زا  تعجارم  عقوم  رد  دنا  هتشون  ریس  بابرا  هکنانچ 
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هدیدرگ لقن  هراب  نیا  رد  یتایاور  یفاک  عورف  رد  « 1  » تسا هدش  عیرشت  تئاوف  ءاضق  مکح  هدیدرگ و  توف  حبـص  زامن  باوخ  ۀبلغ 
یّلص ّللا 

�
ه لوسر  مان  : » تسا هتفگ  نینچ  ترضح  نآ  هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  جرعا  نب  دیفم  زا  شدانسا  هب  تسا  هلمج  نآ  زا  هک 

«« 2  » ..ساّنلل ّکبر  نم  همحر  کلذ  ناک  هیلع و  سمّشلا  تعلط  یّتح  همانأ  ّلج  ّزع و  ّللا 
�

ه حبّصلا و  نع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه

« ..ظقیتسا نیح  اهاّلص  مث  سمشلا  تعلط  یتح  رجفلا  هالص  نع  دقر  ّللا 
�

ه لوسر  ّناف  تسا ..«  رگید  یتیاور  رد  و 

______________________________

َدا�رَأ ْوَأ  َرَّکَّذَـی  ْنَأ  َدا�رَأ  ْنَِمل  ًهَْفلِخ  َرا�هَّنلا  َْلیَّللا َو  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه  َو   ) ناـقرفلا ةروس  زا  ۀـیآ 63  هب  زامن  ءاضق  بوجو  يارب  ءاهقف  ( 1)
نایب يارب  ربیخ و  ۀعقاو  رد  شرودـص  دـشاب ، یم  یّکم )  ) ةروس رد  هک  نیا  تبـسانم  هب  هیآ  نیا  رگا  دـنا و  هدرک  لالدتـسا  ًاروُکُش )

تیاور دیاش  دیآ  شیپ  یلاکشا  هشدخ و  نآ  هب  ناهیقف  لالدتسا  لصا  رد  يور  نیا  زا  ددرگ و  راکنا  دروم  ءاضق  زامن  مکح  عیرشت 
نیا عیرـشت  هتفای و  رودص  هعقاو  نامه  رد  هدش  لقن  هتتاف » امک  اهـضقیلف  هضیرف  هتتاف  نم   » ترابع نیدب  نافرعلا » زنک   » رد هک  يوبن ،

.دشاب هدیدرگ  مولعم  تنس )  ) ۀلیسو هب  مکح 

نب رفعج  وبا  مالسا ، ةورع  قودص ، ام  خیش  و  تسا ..«  هدرک  هدافا  نینچ  ۀحشار 25  رد  هّیوامّسلا » حشاوّرلا   » باتک رد  داماد  ریم  ( 2)
هدرک تیاور  نینچ  ار  ص )  ) ربمغیپ وهس  ثیدح  جرعا  دیعـس  زا  زامن » رد  وهـس   » ماکحا رد  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک رد  هیوباب 

نع هلوسر  مانا  یلاعت  كرابت و  ّللا 
�

ه نا  : » تفگ هک  مدینش  ع )  ) قداص ترضح  زا  تفگ : هک 
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مّلسف هتالص  یف  هاهسا  .رجفلا و  یّلص  ّمث  رجفلا  لبق  نیتللا  نیتعکّرلا  یّلـص  أدبف  : » تفگ هاگ  نآ  سمـشلا » تعلط  یتح  رجفلا  هالص 
..همالا هذـهل  همحر  هب  کلذ  لعف  اـّمنا  و  : » تسا هتفگ  نآ  زا  سپ  هدرک  فصو  هتفگ  نیلامـشلا  وذ  ار  هچ  نآ  هاـگ  نآ  نیتعکر » یف 

: هدرک هدافا  نینچ  ثیدح  نیا  زا  سپ  هیوباب  نبا  ثیدحلا »

« ..هدوبن نیدیلا  وذ  مان  هب  یسک  هباحص  نایم  رد  دنا : هتفگ  دنا  هتفریذپن  ار  ص )  ) یبن وهس  هک  یناسک  و 

325 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دش دای  اجنیا  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدیسر  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  رایسب  یتایاور  ص )  ) ربمغیپ زامن  ءاضق  ةراب  رد 

ار یهقف  ۀـهجو  تقیقح  رد  هک  هلأسم  نیا  رد  قفاوم  فلاخم و  لاوقا  یگنوگچ  حیرـشت  زا  هدرک و  افتکا  لقن  نامهب  متـشاد  رظن  رد 
رد هک  یهورگ  تسا  نکمم  هک  مدـش  رکذـتم  نکیل  منک  رظن  فرـص  هتفرگ  دوـخ  هب  نید ) لوـصا   ) یلوـصا ۀـبنج  هداد و  تسد  زا 
ود نیا  ندید  فرص  هب  هدنسیون  دننک  لایخ  دننادن  اور  باوخ  رثا  رب  ص )  ) ربمغیپ رب  ار  زامن  توف  دنشاب و  فلاخم  ۀلأسم  نیا  ۀنیمز 
نآ اب  هک  ص )  ) ربمغیپ وهـس  ۀـلأسم  هلأسم و  نیا  رد  ریزگان  ور  نیا  زا  تسا  هدروآ  اـجنیا  رد  هتفرگ و  مّلـسم  ار  عوضوم  تیاور  هس 

روطب  ) قح ۀـئارا  يارب  ییاهییامنهر  اب  مینک و  یم  لقن  هدیـسر  هعیـش  ۀـقح  بهذـم  نادنمـشناد  لوحف  زا  هک  ار  یلاوقا  هتفای  طاـبترا 
.میراد یم  لوکوم  ناگدننک  هعجارم  ةدهع  هب  ار  قح  تقیقح و  تفایرد  راصتخا ،) هراشا و 

ره قالطا  روطب  نادنمـشناد  زا  یخرب  سپ  هدش  هداد  رارق  طوبرم  هتـسویپ و  مهب  ص )  ) یبن وهـس  ۀلأسم  اب  هلأسم  نیا  میتفگ  هکنانچ 
راکنا ار  ود 
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یم داقتعا  نیا  ياراد  زین  هعیش  ءاملع  زا  یخرب  رامـشب و  هتـسد  نیا  زا  ننـست  ءاملع  رثکا   ) دنا هتفریذپ  ار  ود  ره  رگید  یخرب  هدرک و 
.دنا هدیدرگ  لئاق  یلیصفت  زین  وهس »  » صوصخب تبسن  یتح  هکلب  هدش  لئاق  لیصفت  هلأسم  ود  نیا  نایم  یخرب  و  دنشاب )

ور نیا  زا  هدیـسر و  رظنب  اهنآ  نابحاص  زا  لوقنم  اـی  بتک  نآ  زا  لوقنم  بتک  رد  مه  اـه و  نآ  هب  نیلئاـق  یفیلاـت  بتک  رد  لاوقا  نآ 
ار لقن  ذـخام  هک  تسناد  نانچ  رتهب  قاروا  نیا  رد  نکیل  دوش  لقن  اـهنآ  دوخ  زا  میقتـسم  روطب  هک  هدومن  یم  نینچ  بساـنم  رهاـظب 
ات ار  هلأسم  نیا  هدروآ  باتک  نآ  زا  مشش  دلج  رد  هالّصلا » نع  همون  هوهس و  باب   » ناونعب هک  یباب  رد  یـسلجم  هچ   ) دهد رارق  راحب 

يدروم رد  رگا  و  تسا ) هدرک  حـیفنت  حیـضوت و  دـقن و  لـقن و  ار  لاوقا  نآ  حیرـشت و  هتـشاد  عـالطا  هطاـحا و  لاوـقا  رب  هک  يدـح 
.دنک يروآدای  لقن و  ار  نآ  دیامنب  مزال  شلقن  هدرواین و  ار  نآ  راحب  بحاص 

326 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدومن  هداـفا  نینچ  يرکذ »  » باـتک رد  هک  هدرک  لـقن  لوا  دیهـش  زا  راـحب  رد  حبـص ، زاـمن  توف  باوخ و  عوـضوم  هب  عـجار 
يرفـس رد  ص )  ) ربمغیپ تسا ..« : هتفگ  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  حیحـص »  » یتیاور یط  رد  هرارز  »

و ص )  ) ربمغیپ سپ  نم  تفگ  لالب  دشاب ؟ بقارم  ام  يارب  ار  حبص  هک  تسیک  تفگ  درک و  لزنم  یلحم  رد  دمآ و  دورف  بش  رخآ 
لوسر ای  تفگ : وت ؟! ندیباوخ  تسا  تفگش  هچ  تفگ : ار  لالب  دش  رادیب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دمآرب  زور  ات  دندیباوخ  نارای 
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رد ار  امش  هک  ییاج  زا  دومرف  باحصا  هب  ص )  ) ربمغیپ سپ  « 1  » دومن هریچ  امش  رب  هک  تخاس  هریچ  نم  رب  ار  باوخ  سک  نآ  ّللا 
�

ه
دـش مامت  شناذا  لالب  .دیوگب  ناذا  دومرف  ار  لالب  دنتفر  رگید  یناکم  هب  نوچ  .دیوش  لقتنم  رگید  یناکم  هب  هتفرگ  ارف  تلفغ  اجنآ 
هاـگ نآ  دـندروآ  ياـج  هب  ار  هلفاـن  تعکر  ود  زین  ناـشیا  هک  دومرفب  باحـصا  هب  درازگب و  ار  حبـص  ۀـلفان  تعکر  ود  ص )  ) ربمغیپ

ّزع و ّللا 
�

ه ّناف  اهرکذ  اذإ  اهّلصیلف  هالّـصلا  نم  ائیـش  یـسن  نم  : » تفگ هاگ  نآ  درازگب  ناشیا  اب  ار  حبـص  زامن  تعکر  ود  تساخرب و 
« ..يِرْکِِذل َها�لَّصلا  ِِمقَأ  لوقی َو  ّلج 

تمصع ماقم  اب  هک  نیا  مهوت  هار  زا  ار  ثیدح  نیا  هک  یسک  هب  نم  : » تسا هداد  همادا  هدافا  هب  نینچ  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  دیهش  »
هدروآ تروص  نیدـب  ار  تیاور  هباحـص  زا  یهورگ  هداتق و  یبا  زا  هّماع  .ما و  هدـشن  فقاو  دـشاب  هدرک  در  دراد  تفلاخم  تافانم و 

ص)  ) ربمغیپ هک 

______________________________

تیاور نینچ  هریره  وبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  یّلحملا  باتک  رد  لاس 456 ) هب  یفوتم   ) مزح نب  دیعـس  نب  دمحا  نب  یلع  دمحم  وبا  (- 1)
نم دـحا  لالب و ال  و ال  ص )  ) یبنلا ظقیتسی  ملف  هانیع  الالب  تبلغف  لـیللا  اـنل  ـألکا  لـالبل : ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  لاـق  لاـق : : » تسا هدرک 

یباب کسفنب ، ذخا  يذلا  یسفنب  ذخا  لاقف  لالب .!! ای  ص )  ) لاقف .اظاقیتسا  مهلّوأ  ّللا 
�

ه لوسر  ناکف  سمشلا  مهتبرـض  یتح  هباحـصا 
« ّللا

�
ه لوسر  ای  یّما  تنأ و 

327 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هماقا نوچ  دیوگب  هماقا  هدومرف  وا  هب  دعب  درازگب  ار  رجف  تعکر  ود  تفگ  ناذا  نوچ  دیوگب  ناذا  تفگ  ار  لالب 
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هنوگ نیدـب  هرارز ، ربخ  لقن  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  لقن  یئاهب  خیـش  زا  یـسلجم  زاب  دروآ » اج  هب  ار  حبـص  زامن  ترـضح  تفگ  ار 
دشابن حیحـص  هتفای و  هار  نآ  رد  فعـض  تمـصع  ماقم  اب  شتافانم  مهوت  هار  زا  ربخ  نیا  هک  دوش  نامگ  هک  اسب  : » تسا هدرک  هدافا 

: هک تسا  هتفگ  يرکذ  رد  لوا ) دیهش   ) ام خیش  نکیل 

یمرب نینچ  هتفگ  نیا  زا  .تسا و  هتفاـین  عـالطا  هدروخن و  رب  دـشاب  هداد  رارق  ّدر  داریا و  دروم  ثیح  نیا  زا  ار  ربخ  نیا  هک  یـسک  رب 
«. عساو تسا  یلاجم  هراب  نیا  رد  ار  رظن  دنرمش و  یم  زئاج  موصعم  زا  ار  نآ  لاثما  روما و  هنوگ  نیا  رودص  باحصا ، هک  دیآ 

هدرک تیاور  رایـسب  یقرط  هب  ار  نآ  زین  هماع  ءاملع  سپ  زامن ، توف  باوخ و  ثیداحا  اما  و  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  یـسلجم  دوخ 
زا هک  یماگنه  ص )  ) ربمغیپ تفگ : هک  هدومن  لقن  هنوگ  نیدب  بیسم  نب  دیعس  زا  دوخ  دانسا  هب  ار  نآ  تنـس  حرـش  رد  هکنانچ  دنا 

شاب و بقارم  ار  حبص  تفگ  لالب  هب  دمآ و  دورف  تقو  نآ  رد  .دیسر  بش  رخآ  کیدزن  ات  دومیپ  یم  هار  بش  تشگ  یم  زاب  ربیخ 
درک یم  یگداتسیا  دوخ  باوخ  ربارب  رد  تسناوت  یم  هک  هزادنا  نآ  هب  لالب  دندیباوخ و  باحـصا  ربمغیپ و  هاگ  نآ  نک  هاگآ  ار  ام 

هک هک  دندش  رادیب  یماگنه  لالب  نارای و  و  ص )  ) ربمغیپ .دوبررد  شباوخ  داد و  هیکت  دوخ  راب  هب  هدیپس  ندیمد  ماگنه  ار  فداصت 
امـش هک  تفرگ  نامه  ارم  ّللا 

�
ه لوسر  ای  تفگ : خساپ  رد  يو  داد  رارق  لاؤس  دروم  ار  لالب  ص )  ) ربمغیپ دوب  هدـیبات  ناشیا  رب  باتفآ 

.زین ار 
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درک و ءاضق  باحـصا ، اب  ار  حبـص  زامن  هاگ  نآ  دیوگ  هماقا  هک  داد  نامرف  ار  لالب  دـننک و  چوک  اجنآ  زا  دومرفب  ص )  ) ربمغیپ سپ 
رگید يدیناسا  هب  ار  ربخ  نیمه  و  يِرْکِِذل » َها�لَّصلا  ِِمقَأ  لوقی : ّللا 

�
ه ّناف  اهرکذ  اذا  اهلصیلف  هالـص  یـسن  نم  : » تفگ زامن  ءاضق  زا  سپ 

««. 1  » تسا هدومن  لقن  زین  يرییغت  كدنا  اب 

______________________________

رد هماـقا  ناذا و  ندوب  تنـس  ةراـب  رد  هک  نیا  زا  سپ  ۀلأسم 81  رد  تاّیرصاّنلا » لئاسم   » باتک رد  هّرـس  سّدق  یـضترم ، دیـس  (- 1)
رب رئاد  ار  دوخ  ةدـیقع  هدرک و  لـقن  ناـشیا  ریغ  يروث و  یعفاـش و  کـلام و  یعازوا و  هفینح و  وبا  زا  فلتخم  یلاوقا  تئاوف ، ءاـضق 

الوأ ام  بهذم  تحص  رب  لیلد  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  دوخ  ةدیقع  رب  لالدتسا  ماقم  رد  هدروآ  تئاوف  ءاضق  رد  ود  نآ  ندوب  تنس 
نومـضم نیدـب  دـنا  هدروآ  معطم  نب  ریبج  هریره و  وبا  نیـصح و  نب  نارمع  هداتق و  وبا  هک  تسا  یتیاور  نآ  زا  سپ  تسا و  عامجا 

نوچ داد  چوک  نامرف  ص )  ) رمبغیپ سپ  دوب  هدز  رـس  باتفآ  هک  دندش  رادیب  یتقو  دندیباوخ  يداو  رد  باحـصا  و  ص )  ) ربمغیپ هک 
ياج هب  ار  رجف  تعکر  ود  سپ  تفگ  ناذا  ات  دومرف  ار  لالب  هاگ  نآ  دـمآ  رب  الاب  بوخ  باـتفآ  اـت  تسـشن  دـندش  جراـخ  يداو  زا 

« دناوخب ار  حبص  زامن  نآ  زا  سپ  دیوگب  هماقا  دومرف  ار  لالب  دعب  دروآ 

328 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  هدرک و  هدیقع  راهظا  دوخ  یسلجم  تمسق  نیا  زا  سپ 

ّدر ددص  رد  هداد و  رارق  راکنا  دروم  ار  رابخا  نیا  هک  ما  هدیدن  ار  باحصا  ءامدق  زا  کی  چیه  میوگ  یم  نم  »
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دراد تافانم  دنا  هدرک  ءاعدا  ار  نآ  هک  یتمصع  اب  هعقاو  نیا  هک  نیا  نامگ  هب  نت  دنچ  نارّخأتم  نایم  رد  هک - نیا  زج  دشاب  هدمآ  رب 
دارم رهاظ  بسحب  هچ  درادن  تافانم  عوضوم  نیا  اب  دـنا  هدرک  ءاعدا  ناشیا  هک  ار  یتمـصع  نم  رظنب  نکیل  دـنا ، هتخادرپ  ضارتعا  هب 
نامز زا  شیپ  هچ  رگ  دـشاب و  وهـس  قیرطب  هچ  رگ  یلمع  تردـق ، زییمت و  فیلکت و  لاح  رد  هک  دـشاب  یم  نیا  تمـصع  زا  ناـشیا 

رئاس هزور و  زامن و  یگراوخ  ریش  لاح  رد  همئا  ءایبنا و  هک  تسا  راکشآ  رایـسب  هن  رگ  دباین و  رودص  ناشیا  زا  دشاب  تماما  توبن و 
زا هچ  نآ  یط  رد  دیفم  خیش  ور  نیا  زا  دندروآ  یمن  ياج  هب  تسا  رامـشب  رئابک  زا  نامگ  یب  اهنآ  زا  يرایـسب  كرت  هک  ار  تادابع 

.تسا هدروآ  ار  مهلوقع » ّللا 
�

ه لمکأ  ذنم   » ترابع میدرک  لقن  يو 

نخـس ناردام  مکـش  رد  هدوب و  لماک  رذ  ملاع  رد  هک  دافم  نیاب  هدـش  دراو  ناشیا  لامک  ۀـنیمز  رد  هک  يرابخا  اب  میتفگ  هچ  نآ  «و 
هداد رارق  لماک  رذ  ملاع  رد  ار  ناشیا  حاورا  ادخ  هک  نیا  اب  هچ  درادن  تافانم  دنا  هدرک  یم  مّلکت  تدالو  ماگنه  رد  دنا و  هتفگ  یم 
رـشب دارفا  رگید  اب  غولب  یگراوخ و  ریـش  یکدوک و  تلاح  اـمن و  وشن و  رد  ار  ناـنآ  هتخاـس  ناـیامن  ناـشیا  زا  تازجعم  بئارغ و  و 

زا شیپ  ناشلوقع  لامک  ۀطساو  هب  ناشیا  غولب  هچ  رگ   ) هداد رارق  کیرش  دننامه و 

329 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب تادابع  رگید  زامن و  ۀـماقا  زا  نّکمت  مدـع  یـشم و  یّـشمت  مدـع  عاضر و  لاح  رد  ار  ناشیا  و  دـسر ) عوقوب  نارگید  غولب  ناـمز 
فلکم یفیلکت 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 423 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتخاسن 

، دبای یمن  رودص  نانآ  زا  یتیصعم  دشاب  هتخاس  ناشیا  زا  ینید  كورت  لاعفا و  رهاظ  بسحب  هک  دنـسرب  نس  زا  يدح  هب  نوچ  سپ  »
.دشاب یمن  لماش  نآ  رب  وهس  ناونع  لیبق و  نیا  زا  هن  تسا  لیبق  نآ  زا  باوخ  تلاح  و  وهس ، ای  دشاب  دمع  كرت ، ای  دشاب  لعف  هاوخ 

نیا زا  دـعب  هچ  نآ  مه  هداتفا و  روکذـم  شیپ  نیا  رد  رابخا  زا  هچ  نآ  هک  هصالخ  نیدـب  دـیآ  یم  نایم  هب  یلاکـشا  اجنیا  رد  نکیل  »
رد اریز  دراد  تاـفانم  هعقاو  نآ  اـب  هظقیلا » یف  ملعی  اـم  موـّنلا  یف  ملعی  ناـک   » و هتظقیک » هموـن   » هک نـیا  لـیبق  زا  دـش  دـهاوخ  هـتفگ 

يدـنمزاین لـالب  تبقارم  هب  هک  نیا  اـب  درک و  كرت  ار  زاـمن  هنوگچ  تسا  ملاـع  تقو  جورخ  لوخدـب و  ص )  ) ربـمغیپ هک  یتروـص 
نایم هک  يراهتشا  همه  اب  هیـضق ، نیاب  عجار  هک  ار  يرابخا  تسا  نکمم  تهج  نیدب  سپ  درک  نانیمطا  دامتعا و  يو  رب  ارچ  تشاد 

.داد رارق  فقوت  لمات و  دروم  هدش  لقن  دشاب ، یم  هصاخ  نایم  اهنآ  رودص  رد  هیقت  يارب  هک  یلامتحا  دراد و  هماع 

: رارق نیدب  دوش  هداد  باوج  تسا  نکمم  هجو  دنچ  هب  الاب  لاکشا  زا  »

هریچ يو  رب  یتحلصم  يارب  ار  باوخ  یهاگ  ادخ  دشاب و  دوجوم  ص )  ) ربمغیپ ياهباوخ  زا  رتشیب  رد  تلفغ »  » تلاح نآ  هک  نیا  - 1
توافت مدرم  رگید  اب  باوخ  لاح  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ تقیقح  رد  دبای و  یم  عوقو  هچ  دنادن  لاح  نآ  رد  هک  دـش  يروط  هب  دزاس و 

.دشابن

.داد راعشا  هجو  نیمه  هب  رابخا  زا  یخرب 

نانچ رد  نکیل  دشاب  هاگآ  علّطم و  ددرگ  یم  عقاو  هچ  نآ  رب  لاح  نآ  رد  هک  نیا  - 2
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يدیلپ ناقفانم و  رفک  ناشیا  هچ  دشاب  یم  مدرم  رگید  دننام  ناشیا  فیلاکت  مظعم  اریز  دـشابن  فلکم  تادابع ، نداد  ماجنا  هب  یلاح 
يراتفرگ رثکا  رب  مه  دنا و  هتسناد  یم  ار  ءایشا  صاخشا و  رتشیب 

330 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دندوبن فلکم  دننک  لمع  دوخ  ملع  نیاب  هک  نیا  هب  نکیل  دندوب  یم  ملاع  شیپ  زا  دیدرگ  یم  عقاو  ناشیا  رب  هک  ییاهتبیصم  و 

.تسا هدوب  رومأم  هالص  كرتب  ادخ  فرط  زا  یتحلصم  يارب  تقو ، جورخ  لوخدب و  ص )  ) ربمغیپ ملع  اب  تقو  نآ  رد  هک  نیا  - 3

ملع عالطا و  هچ  درادن  تافانم  لاح  نآ  ءاقب  عقوم  ات  مایق  رب  وا  تردق  مدع  اب  باوخ  رد  ترـضح  نآ  عالطا  دوش  هتفگ  هک  نیا  - 4
«. دسج لاوحا  زا  ینیگنس  باوخ و  تسا و  حور  نوئش  زا 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  دوخ  ءافّشلا »  » باتک رد  هک  هدرک  لقن  ضایع  یضاق  زا  تمسق  نیا  زا  دعب 

ّنإ « ؟ تسا يوبن  ثیدـح  هک  نیا  لاح  يداو و  زور  رد  شزاـمن  توف  ترـضح و  نآ  باوخ  ۀیـضق  رد  ییوگ  یم  هچ  ییوگب : رگا  »
: هنوگ نیدب  تسا  دنچ  ییاهباوج  هراب  نیا  رد  ار  املع  هک  نادب  سپ  یبلق » مانی  نامانت و ال  ینیع 

لیبس رب  تاقوا ، زا  یهاگ  هن  رگ  بلاغ و  لاح  ظاـحلب  تسا  ترـضح  نآ  نیع  بلق و  مکح  ناـیب  ثیدـح ، نیا  زا  دارم  هک  نیا  - 1»
نیا .دـتفا  یم  قافتا  تردـن  هب  ناشیا  تداع  فالخ  رب  يروما  مدرم  رگید  زا  هکناـنچ  ددرگ  عقاو  تسا  نکمم  نآ  فـالخ  تردـن ،

نآ هب  مه  ددرگ و  یم  حیحـصت  انحاورأ » ضبق  ّللا 
�

ه ّنإ   » ترابع نیاب  هدـش  دراو  هعقاو  نامه  رد  هک  يوبن ، رگید ، یثیدـح  هب  لیوات 
تیقلأ ام  : » تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  لالب  زا  هچ 
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دهد یم  خر  هدرک ، هدارا  ار  نآ  راهظا  ادخ  هک  یتحلـصم ، تمکح و  يور  زا  زین  ردان  نیمه  تفگ  دـیاب  نکیل  طق » اهلثم  همون  ّیلع 
ّللا

�
ه ءاش  ول  و  : » تسا هتفگ  ثیدـح  نامه  لیذ  رد  ص )  ) ربمغیپ دوخ  هکنانچ  یعرـش  مـالعا  تنـس و  سیـسأت  مکح  تاـبثا  لـیبق  زا 

« مکدعب نوکی  نمل  ّللا 
�

ه دارأ  نکل  انظقیأل و 

331 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مانی ناـک  : » هک تسا  هدـش  دراو  تیاور  نیا  رد  ینعم  نیمه  .دوش  ثدـحم  هک  يّدـحب  دریگ  یمن  ارف  باوخ  ار  وا  بلق  هک  نیا  - 2»
یحو باوخ  لاح  رد  هچ  دیباوخ  یمن  ترضح  نآ  رد  دنا : هتفگ  یخرب  و  أّضوتی » مل  یّلـصی و  مث  هطیطغ  عمـسی  یّتح  خفنی و  یّتح 

.دش یم  لزان  يو  رب 

ربمغیپ دـشاب و  یمن  طوبرم  بلق  لعفب  تلاح  نیا  هدـشن و  دراو  يزیچ  دیـشروخ ، ندـید  زا  شمـشچ  باوخ  زج  يداو  ۀـصق  رد  «و 
«. اذه ریغ  نیح  یف  انیلإ  هّدرل  ءاش  ول  انحاورا و  ضبق  ّللا 

�
ه ّنا  : » تفگ (ص )

« حبّـصلا اـنل  ـألکا   » دومرف یمن  ار  لـالب  دوب  یم  تداـع  فـالخ  رب  وا  يارب  نآ  قارغتـسا  باوـخ و  نتفرگ  ارف  رگا  هک  دوـشن  هتفگ  »
ینعی بش  رخآ  یکیرات  ماگنه  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  نأـش  دوش : هتفگ  خـساپ  رد  تسا  نکمم  هچ  شاـب  حبـص  ندـیمد  بظاوم 

زا هچ  دـیآ  یمن  عوقوب  تسرد  هتفرگ  ارف  ار  شمـشچ  باوخ  هک  یـسک  زا  رجف  لوا  تاعارم  داتـسیا و  یم  زاـمن  هب  رجف  لوا  ناـمه 
هب رگا  هکنانچ  دـنک  مالعا  هاگآ و  ار  وا  هک  دومرف  ار  لـالب  ور  نیا  زا  ددرگ  كاردا  يرهاـظ  حراوج  هب  دـیاب  هک  تسا  هرهاـظ  روما 

هاگآ تبظاوم و  هب  ار  رگید  یسک  ای  لالب  هدوب و  یم  لوغشم  باوخ  زا  ریغ  رگید  يراک 
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« .دومرف یم  روتسد  نتخاس 

یمن لیخد  عوضوم  نیاب  هک  ار  نآ  زا  یتمـسق  نیب  رد  هداد و  همتاخ  ار  ضاـیع  یـضاق  مـالک  نیا  اـجنیا  اـت  عضوم  نیا  رد  یـسلجم 
«. هروهظل داسفلا  ءاطخلا و  نم  هیف  امل  ضّرعتن  مل  و  : » تسا هتفگ  هاگ  نآ  هدرک و  طاقسا  هدومن 

قاروا نیا  رد  یفاک  زا  البق  ار  ثیدـح  ود  هلمج  نآ  زا  هک  هدروآ  عوضوم  نیاب  عجار  نآ  ریغ  یفاـک و  زا  هک  یثیداـحا  یط  رد  زاـب 
هالـص نع  ّللا 

�
ه لوسر  مانا  یلاعت  كرابت و  ّللا 

�
ه ّنا   » ترابع نیاب  تسا  هدرک  لقن  هفئاطلا  خیـش  ۀـیاهن  زا  ار  ریز  ثیدـح  میدرک  لـقن 

یف هاهسا  .رجفلا و  یّلص  مث  رجفلا  لبق  نیتّللا  نیتعکّرلا  یّلصف  ادبف  ماق  ّمث  سمّشلا  تعلط  یتح  رجفلا 

332 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دق لاقف : اهیف  اهـس  وا  هتالـص  نع  مان  وه  اذا  ملـسملا  ّریعی  اّلئل  هّمالا  هذـهل  همحر  هب  کلذ  لـعف  اـّمنا  ..نیتعکّرلا و  یف  مّلـسف  هتـالص 
« .مّلس هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ّللا 

�
ه لوسر  کلذ  باصأ 

یفن تابثا و  ثحب و  دروم  تخـس  میـس  نرق  رد  اصوصخم  مالـسا و  لوا  نورق  رد  یبن ، وهـس  ۀـلأسم ، هژیوب  هلأسم  ود  نیا  لاح  رهب 
صاخـشا ور  نیا  زا  هدمآ و  راکب  نآ  رد  بصعت  ۀـبنج  هتـشگ و  جراخ  یملع  ثحب  زا  يدـح  ات  دـیاش  هک  يروط  هب  هدـیدرگ  عقاو 

.دنا هدرک  ادا  مه  ةراب  رد  دنت  هدننز و  یتاملک  هداهن و  رانک  هب  مهب  تبسن  رابدا  بناج  تیاعر  گرزب 

: تسا هتفگ  نومضم  نیدب  یسلجم ، لقنب  انب  هیقفلا »  » باتک رد  قودص  خیش 

رد هک  دشاب  اور  دیاب  دنک  وهس  زامن  رد  هک  دشاب  اور  رگا  دنیوگ  یم  دننک و  یم  راکنا  ار  یبن  وهس  ّللا 
�

ه مهنعل  «، 1  » هضّوفم هالغ و  »
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هچ تسین  هجوتم  ام  رب  ناشیا  لالدتـسا  نیا  .دـشاب و  یم  هضیرف  زین  غیلبت  هکنانچ  تسا  هضیرف  وا  رب  زامن  هچ  دـیامنب  وهـس  مه  غیلبت 
رب هک  ددرگ  یم  يراـج  ضراوـع  ناـمه  زین  ص )  ) ربـمغیپ رب  دـشاب  یم  كرتـشم  نارگید  و  ص )  ) ربـمغیپ ناـیم  هـک  یلاوـحا  هـمه 

یمن وا  دـننام  مدرم  رگید  نکیل  دـشاب  یم  مزال  ناشیا  رب  هک  یتاداـبع  ظاـحل  زا  تسا  مدرم  رگید  دـننام  ص )  ) ربمغیپ سپ  نارگید 
.وا یصاصتخا  ماکحا  رد  دنشاب 

ص)  ) ربمغیپ رب  هک  تسین  اور  دـشاب و  یم  نآ  طئارـش  زا  غیلبت  تسا و  تّوبن  دراد  صاصتخا  ص )  ) ربمغیپ هب  هک  یتـالاح  هلمج  زا  »
تسا و هکرتشم  تادابع  زا  زامن  هصتخم و  یتدابع  غیلبت  اریز  دوب  یم  اور  زئاج و  زامن  رد  هک  ددرگ  يراـط  یلاـح  غیلبت  عوضوم  رد 

زاب راگدرورپ  تمدخ  زا  هک  يروط  هب  شدوخ  ةدارا  دصق و  یب  وا ، رب  باوخ  ۀبلغ  تابثا  هب  .دسر و  یم  توبث  هب  وا  تیدوبع  نآ  هب 
.دشاب یم  مویق  یح  دنوادخ  فاصوا  زا  ٌمَْون » ا�ل  ٌهَنِس َو  ُهُذُخَْأت  ا�ل   » فصو هچ  ددرگ  یم  یفتنم  يو  زا  ّتیبوبر  دنام ،

______________________________

دنچ زا  هالغ  رگید  اب  هک  دنشاب  یم  هالغ  زا  یفنص  هضّوفم  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  قودص  دئاقع  حرش  باتک  رد  دیفم  خیش  (- 1)
داجیا و هک  نیا  هب  داقتعا  اب  ناشیا ، زا  مدق  یقن  نانآ و  ندوب  قولخم  همئا و  ثودـحب  ناشیا  هک  نآ  هلمج  نآ  زا  دـنراد  قرف  تهج 
ار ملاع  ندیرفآ  سب و  هدیرفآ و  ار  همئا  شنیرفآ  ملاع  رد  ادخ  دنیوگ : یم  دـنراد و  فارتعا  دـشاب ، یم  ناشیا  ۀلیـسو  هب  قلخ  قزر 

« ..تسا هدرک  ضیوفت  ناشیا  هب 

333 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا وهس  اریز  تسین  ام  وهس  لیبق  زا  ّیبن  وهس  «و 
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دهد رارق  دوبعم  راگدرورپ  ار  وا  یسک  دیابن  تسا و  قولخم  رشب و  ص )  ) ربمغیپ هک  ددرگ  مولعم  ات  تسا  نیا  يارب  ادخ و  بناج  زا 
، همئا و  ص )  ) ربمغیپ رب  ار  ناطیـش  نکیل  تسا  ناطیـش  بناج  زا  ام  وهـس  دوش و  هتـسناد  یبن  وهـس  ۀلیـسو  هب  مدرم  وهـس  مکح  اـت  و 
رب شناوریپ و  ناکرـشم و  رب  ناطیـش  تنطلـس  َنوُکِرْـشُم  ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  ُهَنْوَّلَوَـتَی َو  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهنا�ْطلُـس  اـ�مَّنِإ  تسین  يرادـتقا  ّطلـست و 

.دشاب یم  ناهارمگ 

رد دنا : هتفگ  نینچ  هدرک  عافد  هدش  تیاور  لقن و  باب  نیا  رد  هک  یثیدح  زا  هتسناد و  رود  هب  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  وهـس  هک  یناسک  »
دوجوم ناونع  نیاب  یـسک  لصا  زا  هکلب  هتـشادن  دوجو  دوش  یم  یهتنم  يوب  ثیدـح  نیا  هک  نیدـیلا  وذ  مان  هب  یـسک  هباحـص  نایم 

دمحم وبا  وا  تسا و  فورعم  درم  نآ  اریز  دنیوگ  یم  غورد  نانیا  نکیل  یتقیقح  ار  ربخ  هن  دشاب و  یم  یلصا  ار  يوار  هن  سپ  هدوبن 
فـصو  » باتک رد  دنچ  يرابخا  نم  دنا و  هدرک  لقن  وا  زا  فلاخم  قفاوم و  دشاب و  یم  نیدیلا  وذ  هب  فورعم  رمع  دبع  نب  ریمع  نب 

.ما هدروآ  وا  زا  نیّفصب » نیطساقلا  لاتق 

ص)  ) ربمغیپ زا  یسک  هک  تسا  نیا  ّولغ  تاجرد  زا  هجرد  نیتسخن  تفگ  یم  هشیمه  دیلو  نب  دمحا  نب  نسح  نب  دمحم  ام  خیش  «و 
.دنک یفن  ار  وهس 

رابخا ۀمه  در  رد  ددرگ و  در  رابخا  ۀمه  هک  دشاب  زئاج  دـیاب  ددرگ  دورطم  دودرم و  باب  نیا  رد  دراو  رابخا  هک  دـشاب  زئاج  رگا  «و 
ص)  ) ربمغیپ وهس  تابثا  يارب  ادج  یباتک  هک  مراد  رجا  قیفوت و  راظتنا  ادخ  زا  نم  دسر و  یم  عوقوب  تعیرش  نید و  لاطبا 
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« مزادرپب یلاعت  ّللا 
�

ه ءاش  نا  نآ  نیرکنم  رب  ّدر  و 

334 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

سک ره  هک  نیاب  قودـص )  ) رفعج وبا  حیرـصت  صن و  اّما  : » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  « 1  » قودص دئاقع  حرـش   ) باتک رد  دیفم  خیش 
ّولغ ناشن  ریصقت »  » هب موق  نیا  تبسن  هچ  تسا  مامتان  دشاب ، یم  نایلاغ  زا  دراد  بوسنم  ریـصقت »  » هب ار  ناشیا  ءاملع  نییمق و  خیاشم 
سک نآ  ّولغ  هب  دیاب  هکلب  .رّـصقم  دنتـسه  یناسک  دـنا  هتفای  راهتـشا  ملع  تخوخیـش و  هب  هک  یـصاخشا  هلمج  رد  اریز  تسین  مدرم 

.دهد تبسن  ریصقت  هب  اهناتسرهش  رگید  زا  ای  دنشاب  مق  لها  زا  هاوخ  ار  ناقّقحم  هک  درک  مکح 

یمن نآ  لیوات  يارب  تسرد  یهار  حیحص و  يریسفت  هک  میدینـش  ّللا ،
�

ه همحر  دیلو  نب  نسح  نب  دمحم  رفعج  یبا  زا  یتیاکح  ام  «و 
زا تیاکح  نیا  رگا  سپ  مامالا » یبّنلا و  ّنع  وهـسلا  یفن  ّولغلا  یف  هجرد  لّوا  : » تسا هتفگ  هک  وا ، زا  تسا  تیاـکح  نیا  نآ  میباـی و 

.دور یم  رامشب  رصقم  هدومیپ و  ریصقت  هار  تسا  ناشیا  ۀخیشم  نییمق و  ءاملع  زا  وا  هک  نیا  اب  تفگ  دیاب  دشاب  تسرد  يو 

نینچ دنهد و  یم  لزنت  ناشیا  بتارم  زا  ار  همئا  دنـشاب و  یم  رـصقم  نید  رد  اراکـشآ  میدید  هک  دندش  دراو  ام  رب  مق  زا  یهورگ  «و 
، تسا هدیدرگ  یم  شّقنم  دراو و  ناشیا  بولق  هب  هک  نیا  ات  دنا  هتسناد  یمن  ار  ینید  ماکحا  زا  يرایـسب  ناماما ، هک  دننک  یم  نامگ 

نیا اب  هورگ  نیا  دنا !! هدش  یم  یجتلم  يار  نونظ و  هب  عرـش  ماکحا  رد  ع )  ) همئا دنتفگ : یم  هک  میدید  ار  یناسک  ناشیا  نایم  رد  و 
نآ رد  هک  تسا  يریصقت  نامگ  یب  نیا ، و  دنتسه ! ءاملع  زا  هک  دننک  یم  ءاعدا  اه  هتفگ 
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« ..تشاد ناوت  یمن  ههبش 

ّتَح
ی� ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  ا�ِنتا�یآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  ا�ذِإ  ماعنالا َو  ةروس  زا  ۀیآ 67  لیذ  رد  هک  هدرک  لقن  یسربط  خیش  زا  یسلجم 

ّظلا
�

َنیِِملا ِمْوَْقلا  َعَم  �يرْکِّذلا  َدَْعب  ْدُعْقَت  ا�لَف  ُنا�ْطیَّشلا  َکَّنَیِْسُنی  ا�ّمِإ  ِهِْریَغ َو  ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی 

______________________________

جاح ياقآ  لضاف  ظعاو  حیحصت  تمهب و  دیفم  خیش  فیلات  تاراتخملا ) بهاذملا  یف  تالاقملا  لئاوا   ) ۀمیمـض هب  باتک  نیا  (- 1)
ملع و لها  ریدـقت  رکـشت و  بجوم  یبادـنرچ  مرتحم  ظـعاو  تمدـخ  تمه و  نیا  هدیـسر و  پاـچ  هب  زیربت  رد  یبادـنرچ  یلقـسابع 

.تسا هدیدرگ  لضف  بابرا 

335 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  هیآ  ياه  هلمج  ریسفت  زا  دعب 

زیوجت مدع  ۀلأسم  رد  مه  همئا و  ءایبنا و  رب  هیقت  زاوج  ۀلأسم  رد  هیماما  لوق  نالطب  رب  تسا  یتلالد  هیآ  نیا  رد  و  تسا : هتفگ  یئاّبج  »
یلیلد هک  دـننک  یم  زیوجت  يدروم  رد  ماما ، رب  ار  هیقت  هیماما  هچ  تسا  میقتـسمان  حیحـص و  ریغ  یئاـّبج  ۀـتفگ  نیا  ءاـیبنا ، رب  نایـسن 

دامتعا نآ  رب  ماما  هک  دشاب  زئاج  دروآ و  تسدب  ار  فیلکت  نآ  دانتسا  هب  فّلکم  دوشب  هک  دشاب  دوجوم  فیلکت  هب  ملع  يارب  یعطق 
رب ار  هیقت  دروم  نیا  رد  هیماما  دـشابن  ماما  بناج  زا  زج  نآ  رب  یلیلد  دوشن و  هتخانـش  ماما  ۀـیحان  زا  زج  هک  یماـکحا  رد  نکیل  دـنک 

یعرـش ماکحا  زا  يزیچ  ةراب  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  ریظن  بلطم  نیا  دـننک و  یمن  زیوجت  دـنناد و  یمن  اور  ماـما 
زیچ نآ  ص )  ) ربمغیپ دنک  اضتقا  تحلصم  هک  رگید  یلاح  رد  هک  تسا  زئاج  تروص  نیا  رد  سپ  دشاب  هتفای  رودص  ینایب  روتسد و 

.دنکن نایب  ار 

سپ وهس  نایسن و  اما  »
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تبـسن نکیل  دنناد  یمن  زئاج  ار  نایـسن  وهـس و  دنناسر  یم  مدرم  هب  ادخ  فرط  زا  ار  نآ  ماما  ای  ص )  ) ربمغیپ هچ  نآ  ةراب  رد  هیماما 
دشابن و نینچ  هنوگچ  .دننک  یم  زیوجت  دناسرن  للخ  لقع  هب  هک  هزادنا  نآ  ات  ماما  و  ص )  ) ربمغیپ رب  ار  نایسن  وهس و  روما ، نآ  ریغب 

هیماما هب  تبـسن  یئاّبج  نامگ  نیا  سپ  دنا ؟ هتـسناد  اور  همئا  ءایبنا و  رب  .دـشاب  یم  وهـس  لیبق  زا  هک  ار  ءامغا  باوخ و  هک  نیا  لاح 
اناف یفخی  ام ال  هبارغلا  نم  هیف  و  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  یسربط  ۀتفگ  لقن  زا  سپ  یـسلجم  مثا » نّظلا  ضعب  .دساف و  تسا  ینامگ 

« ..غیلبتلا ریغ  یف  اقلطم  وهّسلا  مهیلع  زّوج  نم  انباحصا  نم  رن  مل 

دننام شریـسفت  زا  عضوم  نیا  رد  یـسربط  ۀـتفگ  هچ  تسین  تبارغ  زا  یلاخ  هتـشاد  هک  یعالطا  هطاحا و  همه  اب  یـسلجم  ۀـتفگ  نیا 
وا و تارابع  هب  کیدزن  رایسب  نامگ  یب  دشابن  نایبّتلا »  » ریسفت رد  هفئاّطلا  خیش  ترابع  نیع  رگا  ریسفت  نآ  رگید  عضاوم  زا  يرایـسب 

.دشاب یم  ذوخأم  اجنآ  زا  نیقی  روطب  لاح  رهب 

336 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لقن یـسربط  زا  یـسلجم  هچ  نآ  نیعب  نآ ، خـساپ  هیقت و  هب  عجار  یئاّبج  لاکـشا  لقن  زا  سپ  عضوم  نیا  رد  هفئاـطلا  خیـش  تراـبع 
: تسا نیا  نایسن  وهس و  عوضوم  رد  میدروآ ، هدرک و 

: لاق .نایسنلا  وهسلا و  مهیلع  زوجی  ءایبنالا  ّنا  یلع  هیآلاب  اضیا  یئاّبجلا  ّلدتسا  «و 

.کلذ نم  یش ء  مهیلع  زوجی  هنا ال  نم  همعزب  هضفارلا  هلوقی  ام  فالخب 

اوهسی وا  هوسنی  نأ  زوجی  ّهناف  کلذ  ریغ  اّماف  ّللا 
�

ه نع  هنوّدؤی  ام  یف  نایسنلا  وهسلا و  مهیلع  زّوجن  مل  انأل  اضیا  حیحـصب  سیل  اذه  «و 
اّمم هنع 
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وهـس و مّونلا  مهیلع و  یـشغی  نوضرمی و  نومانی و  مه  کلذ و  مهیلع  زوجی  فیک ال  لـقعلا و  لاـمکب  لـالخالا  یلإ  کـلذ  ّدؤی  مل 
« ..دساف هنظ  يذلا  .نامزلا و  نم  یضم  ام  یف  مهل  ام  اضیا و  مهتافرصتم  نم  اریثک  نوسنی 

ناربمغیپ رب  نایـسن  وهـس و  هک  دنک  یم  لیلد  هیآ  نیا  تفگ  « 1  » یخلب مساـقلا  وبا  و  هتفگ ..« : هیآ  نیمه  لـیذ  رد  يزار  حوتفلا  وبا 
اور ناشیا  رب  نایـسن  وهـس و  مییوگ  یم  ام  هک  نآ  يارب  زا  تفگ  وا  هک  تسین  يزیچ  نیا  دنیوگ و  هضفار  هک  نآ  فالخب  دشاب  اور 

يویند دروم  رد  اّماف  تلاسر  ءادا  رد  ناشیا  لوق  زا  دزیخرب  تقاثو  دشاب  اور  رگا  هچ  دنرازگ  یم  یلاعت  يادـخ  زا  هچ  نآ  رد  دـشابن 
رامیب دنبسخب و  ناشیا  دشابن و  اور  ناشیا  رب  وهس  هنوگچ  دشاب و  رفنم  هک  دشابن  رمتسم  هک  ماد  ام  ناشیا  رب  نایسن  وهس و  میراد  اور 

«. يرامیب رد  دنوش  شوهیب  دنوش و 

نیمه دمآ  دهاوخ  دش  دهاوخ  لقن  یسلجم  زا  هک  نییبت »  » رخآ رد  هکنانچ  یسلجم  دوخ  لقنب  ءایبنالا  هیزنت  باتک  رد  یـضترم  دیس 
مالک زا  اج  نامه  رد  زین  یسلجم  دوخ  هک  نآ  بجع  .تسا  هدروآ  هتفگ  یبن  وهس  ۀنیمز  رد  هفئاطلا  خیش  شدرگاش  هک  ار  نومـضم 

! تسا هدرک  راهظتسا  ار  ینعم  نیمه  یضترم  دیس 

______________________________

ترابع رد  هک  دور  یم  نامگ  نانچ  عضوم  نیا  رد  اهنآ  ترابع  ود  نایم  قیبطت  نایبتلا و  ریسفت  حوتفلا و  وبا  ریـسفتب  ۀعجارم  زا  (- 1)
لقن یئابج  زا  لوق  نیا  زین  نایبلا  عمجم  رد  هک  هژیوب  هداد  خر  دـشاب ) یئابج  دـیاش  هک   ) یظفل طاقـسا  لـالتخا و  حوتفلا  وبا  ریـسفت 

.یخلب مساقلا  وبا  زا  هن  هدش 

راودا
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337 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف

رکذ زاـمن  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ وهـس  عوضوم  اـهنآ  نیمهن  زج  هک  هدرک  لـقن  تیاور )  9  ) تیاور دنچ  بیذهّتلا »  » باتک زا  یـسلجم 
فرـصنا یّتح  یـسن  ّمث  نیتعکر  ساّنلاب  یّلـص  ّیبّنلا  ّنا  : » تفگ هک  ع )  ) موصعم زا  ماّحـش  دیز  تیاورب  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک 

؟ نیلامّشلا وذ  قدصأ  ساّنلا  اهّیأ  لاقف : یش ء ؟ هالّصلا  یف  ثدحأ  ّللا 
�

ه لوسر  ای  نیلامشلا : وذ  هل  لاقف 

هدرک تیاور  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  هک  تسا  هرارز  زا  اهنآ  نیمهن  و  هتالـص » نم  یقب  ام  ّمتاف  ماقف  .نیتعکر  ّالا  لـصت  مل  معن  اولاـقف :
نیا لقن  زا  سپ  و  ّطق » هیقف  امهدجس  و ال  لاقف ال ، ّطق ؟ وهّـسلا  یتدجـس  ّللا 

�
ه لوسر  دجـس  له  رفعج : یبا  نع  تلأس   » ترابع نیاب 

هدافا نینچ  نآ  لیلعت  رد  مهن ) ربخ   ) ریخا ربخ  نومضم  هب  ءاتفا  زا  سپ  بیذهت  زا  یعضوم  رد  هک  هدرک  لقن  هفئاطلا  خیش  زا  تایاور 
بهذم اب  اهنآ  ۀمه  هدروآ  اج  هب  وهس  ةدجس  هدرک و  وهـس  ص )  ) ربمغیپ هک  دافم  نیدب  میتشاد  مدقم  هک  يرابخا  اریز   » تسا هدرک 

رد دـشاب » یم  نمـضتم  لمتـشم و  اهب  لومعم  ماکحا  زا  يا  هراپ  رب  هک  میدروآ  اجنیا  رد  رظن  نیدـب  ار  اهنآ  ام  دراد و  تقفاوم  هماع 
هک لوا  ثیدح  ود  رد  هک  نیا  اب  تسا ..« : هدرک  هدافا  نینچ  رابخا  نیا  نایم  عمج  ماقم  رد  بیذهت )  ) باتک نامه  زا  رگید  یعـضوم 
زا سپ  دوخ  راصبتـسالا »  » باتک رد  و  تسا » دوجوم  اهنآ  لوبق  زا  یلقع  عناـم  دـشاب  « 1 « » یبن وهس   » ثیدح نیلامّـشلا و  وذ  ثیدح 

لقع مکحب  یبن ) وهس  نیلامّشلا و  وذ  ثیدح   ) ثیدح ود  نیاب  هدرک ..«  هدافا  نینچ  ربخ  ود  نامه  رکذ 
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«. تسین اور  یبن  رب  طلغ  وهس و  هک  تسا  مئاق  ۀعطاق  ۀلدا  هچ  درک  دانتسا  قلعت و  ناوت  یمن 

______________________________

ّللا
�

ه دبع  ابا  تلاس  لاق  لیمج  نع  ریمع  یبا  یبا  نع  ..تسا  نیا  هدش  هدروآ  بیذهت »  » رد هک  یترابع  هب  نیلامّـشلا  وذ  ثیدـح  (- 1)
يذ ثیدـح  هل  رکذـف  ساـنلا ؟ يوری  اـمف  تلق : .هالّـصلا  لبقتـسی  لاـق : هتجاـح ؟ یف  بهذـف  ماـق  مث  نیتعکر  یلـص  لـجر  نع  (ع )
لاق ریـصب  یبا  نع  تسا ..«  ترابع  نیدب  یبن » وهـس   » ثیدح لبقتـسا و  حرب  ول  هناکم و  نم  حربی  مل  ّللا 

�
ه لوسر  نا  لاقف  .نیلامـشلا 

مل ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  لاب  امف  تلق : .هالـص  لبقتـسی  لاق : هجاح ؟ یف  بهذـف  ماق  مث  نیتعکر  یلـص  لجر  نع  ع )  ) ّللا
�

ه دـبع  ابا  تلاس 
«. هعضوم نم  لقتنی  مل  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  نا  لاقف : نیتعکر ؟ یّلص  نیح  لبقتسی 

338 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یبن وهـس  حبـص و  زامن  ءاضق  باوخ و  ۀلأسم  رب  هک  اهنیا  ریغ  و  هیاهن »  » و بیذهت »  » و یفاک »  » زا دایز  يرابخا  رکذ  زا  سپ  یـسلجم 
خیـش لوا و  دیهـش  یـسربط و  خیـش  هفئاطلا و  خیـش  قودص و  خیـش  دننام  یناگرزب  زا  رایـسب  یلاوقا  لقن  زا  سپ  مه  دراد و  تلالد 

: تسا هدرک  هدیقع  راهظا  نومضم  نیدب  نییبت »  » ناونع تحت  شدوخ  ناشیا  ریغ  یئاهب و 

هک میدرک  دای  اجنآ  رد  میدنار و  نخـس  ءایبنا  تمـصع  ةراب  رد  هّوبنلا »  » باتک رد  هک  نادـب  لوقنم ، لاوقا  رابخا و  هب  هطاحا  زا  سپ  »
ای دشاب  هریغص  ناهانگ ، ۀمه  زا  دنراد و  تمـصع  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ءایبنا و  هک  نیا  رب  دنراد  قافتا  عامجا و  هّیماما  زا  ام  باحـصا 

تّوبن و زا  شیپ  نایسن ، اطخ و  روطب  ای  دشاب  دمع  روطب  هریبک ،
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، قودص خیش  زج  هلأسم  نیا  رد  دنـشاب و  یم  ظوفحم  موصعم و  تلحر ، نیح  ات  تدالو  ماگنه  زا  هکلب  نآ ، زا  سپ  ای  دشاب  تماما 
فالخ درادن و  دوجو  یفلاخم  ناطیش ، فرط  زا  وهس  رد  هن  ادخ ، فرط  زا  ءاهـسا  رد  مه  نآ  دیلو  نبا  وا  خیـش  و  هیوباب ، نب  دمحم 

.دزاسن دراو  یللخ  عامجا  هب  دیاش  دنتسه  بسنلا  فورعم  نوچ  ود  نیا 

زین روما  هنوگ  نیا  هک  نیا  رب  تسا  عامجا  ام  باحصا  رثکا  رهاظ  سپ  تامرحم  تابجاو و  رد  هن  هورکم  حابم و  يروما  رد  وهس  اما  »
یم قلخ  ندـیمر  بجوم  وهـس  هک : تسا  نیا  دراد  تلالد  بلاطم  نیا  ۀـلمج  رب  هک  یلیـالد  هلمج  زا  دـبای و  یمن  رودـص  ناـشیا  زا 
ِنَع ُقِْطنَی  ا�م  َو   » لیبق زا  دراد  تلالد  تقیقح  نیا  رب  هک  زین  یتایآ  هدـش و  دراو  هراب  نیا  رد  يدایز  راـبخا  تاـیاور و  هوـالعب  .ددرگ 
دنک یم  تلالد  ناشیا  تعباتم  یـسات و  بوجو  رب  هک  يرابخا  مه  و  ََّیلِإ * » �یحُوی  ا�م  ّلِإ 

�
ا ُِعبَّتَأ  ْنِإ   » و �یحُوی » ٌیْحَو  ّلِإ 

�
ا َوُه  ْنِإ  �يوَْهلا 

: تسا هتفگ  ماما  فصو  رد  نآ  ّیط  رد  هک  ع )  ) اضر ترضح  زا  روهشم  ربخ  دراد و  تیمومع  ناشیا  لاعفا  لاوقا و  مامتب  تبسن 

هک لیوط  يربخ  و  راثعلا » للّزلا و  ءاطخلا و  نم  نما  دق  دّدسم  ّقفوم  دّیؤم  موصعم  وهف  »

339 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ماما تافـص  ةراـب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  شدانـسا  هب  نآرقلا  باـتک  رد  یناـمعن  ریـسفت  رد 
بونذـلا نم  موصعم  هنا  هیلع  ّیلوـتملا  ماـمالا  ملعی  نا  اـهنمف   » تسا هلمج  نآ  زا  هک  درک  میهاوـخ  لـقن  ار  نآ  سپ  نیا  زا  هدروآ و 

اهریغص و اهّلک 
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 … ایندلا رما  نم  یشب ء  وهلی  یسنی و ال  وهسی و ال  باوجلا و ال  یف  ئطخی  يواتفلا و ال  یف  ّلزی  اهریبک ال 

هب هک  يرابخا  زا  اهنیا  زج  و  یـسنی » ئطخی و ال  ّلزی و ال  ـال  نمم  مهتعاـط  ّللا 
�

ه ضرف  نّمم  اـهلهأ  نم  ماـکحالا  ذـخا  ینع  اولدـع  و 
.دراد تلالد  ناشیا  ندوب  هّزنم  رب  يوحف 

رد ار  هچ  نآ  دهد و  یمن  يرییغت  ار  وا  باوخ  مه  ور و  شیپ  زا  هک  دنیب  یم  نانچ  رـس  تشپ  زا  هک  یـسک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  »
ددرگ عقاو  وا  رب  يزیچ  ای  دـتفیب  شیادر  رگا  هک  دوش  یم  قرغتـسم  نانچ  زامن  ماگنه  هب  دـناد و  یم  دـبای  عوقو  ملاع  برغ  قرش و 

، نآ رب  هماّلع  حرـش  و  یـسوط ، قّقحم  دـیرجت  زا  هاگ  نآ  ددرگ »!!؟ راچد  وهـس  هب  شیوخ  زاـمن  رد  یـسک  نینچ  دـشاب  یمن  هجوتم 
« هدابعلا یف  وهّسلا  نع  همامالا  بصنم  عفر  ّقحلا  و   » ار ترابع  نیا  یّلح  قّقحم  عفاّنلا »  » باتک زا  هدرک و  لقن  ار  یبن  تمصع  بوجو 

نیا رد  شیپ  زا  هتفگ و  دیلو ، نبا  شخیـش ، رب  يو و  رب  ّدر  ناونعب  قودـص  دـئاقع  حرـش  رد  هک  ار  یتمـسق  دـیفم  خیـش  زا  هدروآ و 
ّجتحا  » ار تراـبع  نیا  وهـس  ةدجـس  ود  رد  ریبـکت  ۀـلأسم  رد  یّلح  ۀـمالع  فیلأـت  یهتنملا »  » باـتک زا  هدرک و  لـقن  مـیدروآ  قاروا 

یلع وهّـسلا  هلاحتـسال  لطاب ، اندنع  ثیدحلا  اذـه  ّنا  باوجلا  .دجـس و  ربک و  ّمث  لاق : ص )  ) یبّنلا نع  هریره  وبا  هاور  امب  فلاخملا 
لاق و  ص )  ) ّیبّنلا یلع  وهّـسلا  هلاحتـسال  لطاب  کلام  لوق  و  خیـشلا : لاـق   » ار تراـبع  نیا  باـتک  ناـمه  زا  رگید  ۀـلأسم  زا  و  یبّنلا »

كورتم نیدیلا  يذ  ربخ  و  يرکذلا : یف  دیهّشلا 
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نینچ اهنیا  ۀمه  زا  سپ  هدروآ و  هیوباب » نبا  ریغ  کلذ  یلإ  رصی  مل  وهّـسلا - نع  یبّنلا  همـصع  یلع  ّیلقعلا  لیلدلا  مایقل  هیمامالا  نیب 
: تسا هدرک  هدافا 

یترثک اب  میدروآ و  شیپ  نیا  زا  هک  يرابخا  ةراب  رد  نونکا  یتسناد  ار  نیا  نوچ  »

340 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هماع نایم  ار  رابخا  نآ  هک  يراهتشا  هار  زا  ءاملع  زا  رتشیب  هک  نادب  سپ  مییوگ : یم  نخـس  دشاب  یم  لمتـشم  یبن  وهـس  رب  دراد  هک 
اهنآ رد  بهذـم  لوصا  اب  هک  یتفلاخم  دوجوم و  اـهنآ  ناـیم  هک  یفـالتخا  هار  زا  یخرب  .دـنا  هدرک  لـمح  هّیقت  رب  ار  اـهنآ  دـشاب  یم 

کلذ ّلک   » شلوق رد  بذک  هب  وا  نداد  ربخ  دـشاب و  وهـس  روطب  هچ  رگا  ار  بجاو  زامن  ص )  ) ربمغیپ كرت  ثیح  زا  تسا  دوهـشم 
رابدتـسا هک  نیا  اب  تایاور ، نآ  زا  یخرب  بسحب  هدرک و ، مّلکت  نیب  رد  هک  نیا  اـب  زاـمن  ةداـعا  مدـع  هّماـع و  تیاورب  اـنب  نکی » مل 

حرط ار  اهنآ  دراد  ..ّطق » وهـسل  دجـسی  مل  ص )  ) ّیبّنلا نا  ریکب ..«  نبا  ۀـقثوم  اب  هک  یتفلاخم  هار  زا  هدـش و  فرحنم  هلبق  زا  هدومن و 
.دنا هدرک 

رگید یحلاصم  يارب  ای  دوش  هتخومآ  تّما  هب  هلیـسو  نادـب  ات  هدوب  دـمع  روطب  زامن  صقن  وهـس و  نآ  هک  نیا  رب  رابخا  نآ  لمح  «و 
.هراشا رب  دنا ) هتفگ  ص )  ) ربمغیپ باوج  رد  هک  معن ، ظفل   ) تسا موق  مالک  لمح  نآ  زا  رترود  تسا و  رود 

هتفگ دـنا  هدرک  لقن  هریره  یبا  زا  نیدـیلا  يذ  ۀیـضق  رد  هماع  هک  يربخ  داریا  زا  سپ  هرکذـت »  » باـتک و  یهتنم »  » باـتک رد  هماـّلع 
: تسا دودرم  هار  دنچ  زا  ربخ  نیا  تسا :

ربمغیپ قح  رد  وهس  تابثا  رب  هک  نآ  - 1»
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.تسلاحم لقع  مکحب  میا  هدرک  نایب  دوخ  یمالک  ياهباتک  رد  هکنانچ  ص )  ) ربمغیپ وهس  دشاب و  یم  نمضتم  (ص )

نآ هدش و  هتـشک  ردب  گنج  رد  نیدیلا  وذ  هچ  تسا  هدمآ  رد  مالـسا  هب  نیدیلا  وذ  گرم  زا  سپ  لاس  دـنچ  هریره  وبا  هک  نیا  - 2»
..تسا هدرک  رایتخا  مالسا  ترجه  زا  دعب  لاس  تفه  هریره  وبا  هدوب و  ترجه  زا  دعب  لاس  ود 

خـساپ ص )  ) ربمغیپ و  ّللا »؟
�

ه لوسر  ای  تیـسن  مأ  هالّـصلا  ترـصقا  : » تسا هتفگ  نیدـیلا  وذ  هک  هدـمآ  نینچ  ربخ  نیا  رد  هک  نآ  - 3»
سنا و مل  : » تسا هتفگ  میس  یتیاورب  و  مکل » وهّسلا  اّمنا  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ رگید  یتیاورب  و  نکی » مل  کلذ  ّلک   » تسا هداد 

«. هالّصلا رصقت  مل 

341 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دشاب و یم  ناشیا  قافتا  دروم  اهنآ  تحص  نالقان  ۀتفگ  هب  هک  هریره  وبا  زا  فلتخم  قرطب   ) هماع قرط  زا  ربخ  دنچ  یسلجم  هاگ  نآ 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  نآ  زا  سپ  هدرک  لقن  دراد ) تحارص  وهس  ةدجس  تعکر و  ندوزف  اب  نآ  لیمکت  زامن و  صقن  رب  همه 

دروم رصع  زامن  ناشیا  رابخا  رتشیب  رد  رهظ و  زامن  ام  رابخا  رتشیب  رد  هچ  تسین  هدیشوپ  ربخ  نیا  لقن  رد  ناشیا  ام و  نایم  فالتخا  »
مالـس ار  نآ  تعکر  هس  هب  رگید  یخرب  رد  تعکر و  ودب  هک  هدش  دراو  ناشیا  رابخا  زا  یخرب  رد  هدـش و  هتـسناد  یبن » وهـس   » عوقو

یم لطاب  ار  زامن  اقلطم  ام  ةدیقع  هب  هک  ار  رابدتسا  تسا  نمضتم  نآ  هتفر و  دوخ  لزنم  هب  هک  هدش  حیرصت  اهنآ  زا  یخرب  رد  هداد و 
.تسا هدوب  یم  زامن  عضوم  رد  زونه  هک  تسا  نیا  رهاظ  رگید  یخرب  زا  دنک و 

یتافالتخا »
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«. دزاس یم  فیعض  رایسب  ار  ربخ  نیاب  جاجتحا  لالدتسا و  میدرمش  رب  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  هداد و  خر  ربخ  نیا  رد  هک 

وذ هدـننک  شـسرپ  هک  نایوار  فالتخا  لقن  اب  ار  تیاور  ملـسم ، حورـش  زا  یـضعب  زا  لامکا  لقنب  لامکالا ،» لامکا   » زا نآ  زا  سپ 
لامکالا لامکا  بحاص  هک  یحرش  اب  « 1  » هدوب تسد  نهپ  يدرم  ای  قابرخ  مان  هب  تسد  زارد  يدرم  ای  میلس  ینب  زا  يدرم  ای  نیدیلا 

ینبم هّماع  ناقّقحم  زا 

______________________________

هک یتاعیاش  هلمج  زا  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هّیوامّـسلا » حشاوّرلا   » باتک زا  ۀحـشار 25  رد  داماد  رقاب  دمحم  ریم  داّقن  میکح  (- 1)
، ءاخ رـسکب   ) قابرخ شمان  رثکا  ۀتفگ  هب  هک  تسا  يدرم  وا  دشاب و  یم  نیدـیلا » وذ   » ۀـصق تسا  روهـشم  هقف  ملع  لوصا و  ملع  رد 

ءاخ باب  رد  برغملا »  » رد يزّرطم  .تسا  هدوب  نیدـیلا  وذ  شبقل  و  فلا ) زا  دـعب  فاق  هدّـحوم و  ءاـب  زا  شیپ  ءار  نوکـس  همجعم و 
ود ندوب  دنلب  ۀطساو  هب  ار  بقل  نیا  تسا  قابرخ  بقل  نیدیلا  وذ   » تسا هتفگ  ءای  باب  رد  تسا » نیدیلا  وذ  مان  قابرخ ،  » تسا هتفگ 
وذ  » ار وا  هک  هباحـص  زا  تسا  يدرم  ماـن  قاـبرخ  : » تسا هتفگ  حاحـص »  » باـتک زا  فاـق  باـب  رد  يرهوـج  دـنا .» هداد  وا  هب  تسد 
مه اب  تسد  ود  رهب  نوچ  هک  هباحـص  زا  تسا  يدرم  مان  نیدـیلا » وذ   » تسا هتفگ  ءاـی »  » و واو »  » باـب رد  و  .دـنا » هتفگ  یم  نیدـیلا »

سوماق بحاص  و  تیسن » ما  هالصلا  ترصقا  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  هک  تسنامه  وا  هدش و  هدناوخ  بقل  نیدب  هدرک  یم  راک 
هتفگ ریخا  باب  رد  و  لوق » یف  یباحصلا  مسا  لابرسک  قابرخ  : » تسا هتفگ  لوا ، باب  رد  سوماق »  » رد
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و هواخس » هعس و  يا  لوط  هدی  یف  لیق   » هدش هدروآ  نینچ  ملسم  حورش  زا  یخرب  رد  و  یباحصلا » یملـسلا  قابرخ  نیدیلا  وذ   » تسا
نم ال  » باتک رد  هیوباب  نب  رفعج  وبا  مالـسالا ، هورع  قودـص ، ام  خیـش  و  نیترجه » رجاه  ّهنأل  نیدـیلا : وذ  هل  لیق  : » دـنا هتفگ  یخرب 

هباحـص نایم  رد  دـنا : هتفگ  هدرک و  عاـفد  تیاور  نیا  زا  هتفریذـپن  ار  ص )  ) یبن وهـس  هک  یناـسک  و  : » تسا هتفگ  ..هیقفلا » هرـضحی 
.تسا لصا  یب  ربخ  نیا  درم و  نیا  هتشادن و  دوجو  مان  نیاب  یسک 

دـشاب یم  نیدیلا  وذ  هب  فورعم  ورمع  دـبع  نب  ریمع  دـمحم  وبا  نامه  وا  تسا و  فورعم  درم ، نیا  هچ  دـنا  هتفگ  غورد  نانیا  نکیل 
: میوگ یم  نم  دنا » هدرک  ثیدح  لقن  وا  زا  فلاخم  قفاوم و  هک 

دنا هدرب  مان  ار  وا  نارگید ، مه  و  زین ، سوماـق  بحاـص  .تسا  ورمع  دـبع  نب  ریمع  شماـن  تسا  فورعم  هباحـص و  زا  نیلامـشلا  وذ 
زا ثیدـح  نیا  تیاور  رد  هچ  نآ  دنـسانش و  یم  ار  وا  همه  دـشاب و  یم  رتـفورعم  وا  زا  تـسا  قاـبرخ  شماـن  هـک  نیدـیلا  وذ  نـکیل 

باتک رد  سپ  تسا  هدوب  قابرخ  شماـن  هک  نیدـیلا  وذ  هب  بقلم  يدرم  هب  تسا  ثیدـح  نیا  تبـسن  هدیـسر  اـمب  قفاوم  فلاـخم و 
انب یّلص  تفگ : هک  تسا  هریره  وبا  زا  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  رد  مه  یبّیط و  فیلات  هاکـشم  باتک  يوغب و  فیلات  حیباصم 
یلع ینمیلا  هدی  عضو  نابضغ و  ّهناک  اهیلع  أّکتاف  دجسملا  یف  هضورعم  هبشخ  یلإ  ماقف  نیتعکر  یف  مّلـسف  رـصعلا  هالـص  ّللا 

�
ه لوسر 

هامّلکی و نا  هاباهف  رمع  رکب و  وبا  موقلا  یف  يرسیلا و  هّفک  رهظ  یلع  نمیالا  هّدخ  عضو  هعباصا و  نیب  کّبش  يرسیلا و 
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دق لاقف : .نکی  مل  کلذ  لک  لاقف : تیسن ؟ ما  هالصلا  ترصقا  ّللا ،
�

ه لوسر  ای  لاق : نیدیلا  وذ  هل : لاقی  لوط  هیدی  یف  لجر  موقلا  یف 
.معن اولاق : نیدیلا  وذ  لوقی  امک  أ  لاقف : سانلا  یلع  لبقاف  .کلذ  ضعب  ناک 

عفر مث  لوطا  وا  هدوجـس  لثم  دجـس  ّربک و  ّمث  ّربک  هسأر و  عفر  ّمث  .لوطا  وا  هدوجـس  لثم  دجـس  ّربک و  ّمث  كرت  اـم  یّلـصف  مّدـقتف 
هتفگ نیصح  نارمع  ما  هدینش  تسا : هتفگ  یم  مّلس » مث   » هک هدش  یم  دیسرپ  هدوب  هریره  وبا  زا  لقان  هک  نیریس  نبا  زا  ّربک .» هسأر و 

«. مّلس مث  : » تسا

ثلث یف  مّلسف  رصعلا  یّلص  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  ّنا   » هک تسا  تیاور  نیصح  نب  نارمع  زا  ملسم  حیحص  صوصخ  رد  و 
ّرجی انابضغ  جرخف  هعینص  هل  رکذف  ّللا 

�
ه لوسر  ای  لاقف  لوط ، هیدی  یف  ناک  قابرخلا و  هل  لاقی  لجر  هیلا  ماقف  هلزنم  لخد  ّمث  تاعکر 

«. مّلس مث  نیتدجس  دجس  مث  مّلس  مث  هتعکر  یّلصف  .معن  اولاق : اذه ؟ قدصا  لاقف : ساّنلا  یلإ  یهتنا  یّتح  هءادر 

نب ریمع  هک  نیلامـشلا  وذ  هب  هن  هداد  تبـسن  دشاب  قابرخ  هک  نیدیلا  وذ  هب  ار  نآ  هدروآ  ار  ثیدـح  نیا  هک  ره  زین  ام  باحـصا  زا  و 
اب نادـقان  تاملک  زا  هکناـنچ  دـشاب ، درم  ود  يارب  بقل  ود  ماـن و  ود  هاوخ  تسناـمه ، بوصا  حـصا و  هلمجلاـب  تسا و  رمع  دـبع و 

،..« دنک یم  تلالد  نآ  رب  یخرب  مالک  هکنانچ  درم ، کی  يارب  اپ  تسا ، رهاظ  تریصب 

342 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءافّشلا باتک  زا  لصفم  یحرش  نآ  زا  دعب  هدروآ و  هجو  ودب  نکی » مل  کلذ  لک  ( » ص  ) ربمغیپ لوق  لیوأت  وهس و  يایاضق  ددعت  رب 
فیلات

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدرک  هدافا  هنوگ  نیدب  همه  زا  سپ  هدرک و  لقن  ضایع  یضاق 

رداص وهـس  ءایبنا  زا  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  رابخا  تایآ و  زا  يرایـسب  یفرط  زا  هچ  دشاب  یم  لاکـشا  تیاهن  رد  هلأسم  نیا  هک  نادب 
َعَمْجَم ا�غََلب  ا�ّمَلَف  ۀیآ  َتیِـسَن و  ا�ذِإ  َکَّبَر  ْرُکْذا  ۀیآ َو  ًامْزَع و  َُهل  ْدَِجن  َْمل  َیِـسَنَف َو  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  �یلِإ  ا�نْدِهَع  ْدََقل  ۀیآ َو  لیبق  زا  ددرگ  یم 

ا�م ّلِإ 
�
ا �یْسنَت  ا�لَف  ۀیآ  ُتیِسَن و  ا�ِمب  ِینْذِخا�ُؤت  ا�ل  ۀیآ  ُهَرُکْذَأ و  ْنَأ  ُنا�ْطیَّشلا  اَّلِإ  ُهِینا�ْسنَأ  ا�م  َتوُْحلا َو  ُتیِسَن  یِّنِإَف  ۀیآ  ا�مُهَتوُح و  ا�یِسَن  ا�مِِهْنَیب 

میدروآ شیپ  نیا  زا  هک  يرابخا  ّللا و 
�

ُه َءا�ش 

343 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تایاور تایآ و  یخرب  تسین و  اور  ءایبنا  رب  وهس  هک  دنا  هدرک  قابطا  عامجا و  ناشیا ، زا  يداش  زجب  ام ، باحـصا  رگید  یفرط  زا  و 
هوالعب دـنک  یم  دـییات  ار  بلطم  نیمه  زین  یمالک  ینابم  یلقع و  لـئالد  یناـهرب و  لوصا  .دراد  تلـالد  ینعم  نیا  رب  هلمجلا  یف  زین 

یم لیوأت  لباق  مه  هراب  نیا  رد  هدراو  تایآ  تسین و  یلاخ  بارطـضا  للخ و  زا  دراد  راعـشا  وهـس  عوقو  رب  هک  يراـبخا  دـش  مولعم 
«. دشاب

344 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدرک لقن  دش ، لقن  هدمآ و  هفیرش  تایآ  رد  هک  نایسن »  » ظفل لیوات  يارب  ار  یهوجو  یـضترم  دیـس  ءایبنالا  هیزنت  باتک  زا  هاگ  نآ 
امنا ال ص )  ) یبّنلا نا  هیف  هجولا  ناک  هقیقحلا  یف  نایـسّنلا  یلع  هانلمح  اذا  و  ظـفل ..«  نیاـب  یـضترم  دیـس  تراـبع  نیرخآ  زا  سپ  و 

عنام الف  هانرکذ  اّمع  جراخ  وه  ام  یف  اّماف  هنع  ریفنّتلا  یضتقی  رما  یف  وا  هعرش  یف  وا  هیّدؤی  ام  یف  نایسّنلا  هیلع  زوجی 
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ریغ کلذ  نا  لفغم  هنا  یلإ  بسنیف  لصتی  ّرمتـسی و ال  ـال  هجو  یلع  هبرـشم  وا  هلکأـم  یف  اهـس  وأ  یـسن  اذا  هنا  يرت  ـالا  نایـسّنلا  نم 
نم عامجالا  داقعنا  مدـع  هنم  رهظی  و   » تسا هداد  همتاخ  ترابع  نیاـب  یبن » وهـس   » ۀـنیمز رد  ار  دوخ  نییبت  قیقحت و  یـسلجم  عنتمم »
نأش ّولعب  بسنا  هنوک  مهلئالد و  هقاـثول  مظعملا  هیلع  اّـمع  لدـعم  ـالف  هلک  کـلذ  دـعب  ءاـیبنالا و  نع  وهّـسلا  قلطم  یفن  یلع  هعیّـشلا 

«. مالسلا مهیلع  مهلزانم  هعفر  ججحلا و 

رد قیقحت  دشاب و  عضو  رهب  وهـس  هلأسم  هک  دوش  هتـسناد  یبوخ  هب  دیاش  لحم  نیا  رد  نخـس  طسب  لوق و  لقن  همه  نیا  زا  لاح  رهب 
ۀلأسم رد  هک  هزادـنا  نادـب  مود  ۀـلأسم  رد  هدوب و  رتدایز  ءاـملع  رظن  رد  زاـمن  توف  باوخ و  ۀـلأسم  زا  شلاکـشا  دـشاب ، هچ  ره  نآ 

.دنا هدادن  رارق  ضارتعا  دروم  ار  نآ  هزادنا  نآ  هب  هدرکن و  ّدج  دنا  هتساوخ  ار  نآ  یفن  هتشاد و  يراشفاپ  تسخن 

بیقن دیس  هب  ای  دیفم  دیدس  خیش  هب   » وا ۀتفگ  هب  دشاب و  یم  هحفص  هس  بیرق  راحب  رد  هک  ار  يا  هلاسر  ثحبم  نیا  رخآ  رد  یسلجم 
«1  » هدرک لقن  ماجنا  ات  زاغآ  زا  بسنا » دیفملا  یلإ   » وا ةدیقع  هب  هدش و  هداد  تبسن  امهحور » ّللا 

�
ه سّدق  یضترم  لیلج ،

______________________________

ار شرظن  يدنلب  حور و  تمظع  درک و  ریدـقت  رایـسب  تهج  نادـب  یـسلجم  زا  تشاد و  هجوت  نادـب  دـیاب  هک  يروما  هلمج  زا  (- 1)
هتـشاذگن دوخ  باسحب  ار  نانآ  تامحز  هدروآ و  ناشیا  دوخ  هب  باستنا  اب  اج  همه  ار  نآ  رگید  تاملک  هک  تسنیا  هدومن  قیدـصت 

رصتخم و لئاسر  هنوگ  نیا  هک  ظاحل  نیا  زا  مه  .تسا و 
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نیدـب هچ  درک  ینادردـق  يرازگ و  ساپـس  رایـسب  دـیاب  هدرکن  تعانق  دوخ  داهـشتسا  عضوم  هب  هدروآ و  لامک  مامتب و  ار  کـچوک 
.تسا هدرک  مادقا  نآ  زا  عافتنا  میمعت  هعاشا و  رد  مه  يریگولج و  یباتک  ای  هلاسر  ندش  دوبان  زا  هلیسو 

345 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدش و هدیـسرپ  یبن » وهـس   » ۀلأسم رد  شخیـش  قودص و  خیـش  ةدیقع  هب  عجار  نآ  بحاص  زا  هک  تسا  یلاؤس  خساپ  رد  هلاسر  نیا 
باستنا قاروا  نیا  ةدنـسیون  رظنب  هک  تسا  یتاـهج  زا  یکی  بلطم  نیمه  هدـمآ و  مهارف  ود  نآ  ةدـیقع  ّدر  يارب  تقیقح  رد  هلاـسر 

.دنک یم  دیئات  تیوقت و  دیفم  خیش  هب  ار  نآ 

ةدـعاق هب  هتـسناد و  داحآ  راـبخا  زا  ترـضح  نآ  زا  ار  زاـمن  توف  و  ص )  ) ربمغیپ باوخب  طوبرم  ربخ  هلاـسر  نآ  لوصف  زا  یکی  رد 
زئاج ار  نآ  هب  لمع  درک ) لمع  دـیابن  دـنک  یمن  نیقی  ةداـفا  نوچ  داـحآ  راـبخا  هب  هداد  حرـش  زین  هلاـسر  نیمه  زاـغآ  رد  هک   ) دوخ
هدافا نینچ  دـعب  لصف  رد  نآ  زا  سپ  تسا  هدروآ  لمعب  دـیدرت  کیکـشت و  نآ  تحـص  رد  زین  رگید  یتاـهج  زا  هوـالعب  هتـسنادن و 

دوش و ءاضق  زامن ، درذـگب و  تقو  هک  يروط  هب  دوش  هریچ  ناربمغیپ  رب  باوخ  زامن ، تاقوا  رد  هک  میرادـن  راـکنا  اـم  : » تسا هدرک 
تسا دارفا  مومع  کفنی  مزاول ال  زا  رـشب  رب  باوخ  نتفای  هبلغ  هچ  تسین  ناشیا  رب  صقن  بیع و  هراب  نیا  رد  دنرازگب و  ار  نآ  ءاضق 

تبـسن تسا  یبیع  لامک و  زا  تسا  یـصقن  ناـسنا ، رد  وهـس  اریز  تسین  نینچ  وهـس  نکیل  دـشاب  یمن  یبیع  باـب  نیا  رد  مئاـن  رب  و 
.دشاب راچد  نادب  هک  يدرف  صوصخب 
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یهاس دوخ  لعف  یهاگ  وهس  و  « 1»

______________________________

زا تیاور  لقن  وهـس و  ثیدـح  يوار  بقل  مان و  ةراب  رد  حـشاور »  » باـتک زا  ۀحـشار 25  رد  داماد  رقاب  دّـمحم  ریم  داّقن  میکح  ( 1)
یلقع و نازیم  هک  دوش  هتسناد  دیاب  و  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  میدروآ  یقرواپ  رد  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  يروط  هب  هماع  هربتعم  بتک 

قلعت عرش ، ماکحا  هب  نیدب و  هک  يروما  رد  وهس  زا  تسا ، عراش  ار  یهلا  تنـس  هک  ص ،)  ) ربمغیپ تمـصع  بوجوب  یمکح  ناهرب 
افش تایهلا  رد  تسا ) انیس  یلع  وب  سیئرلا  خیش  شدارم   ) مالسا ۀفسالف  تسایر  رد  ام  نیشیپ  کیرش  ور  نآ  زا  دنک  یم  مکح  دراد 
لب ءامکحلا  رثکا  لب  ّیفخ  ضرغ  اـهیف  هل  اـطخ و  وا  هعنـشتسم  هرهاـظ  اـظافلأ  لوقی  زومرب و  زمری  نم  ءالـضفلا  نم  نا  : » تسا هتفگ 

ناوضر هیماما  ۀیجان  ۀقرف  نایعا  ینعی  ام  باحـصا  بهذم  تسنیا  سپ  مهتریتو » هذه  اوهـس  وا  اطلغ  ههج  نم  نوتؤی  نیذلا ال  ءایبنالا 
: شا هتفگ  نیا  رد  قودص  کلسم  .مهیلع و  یلاعت  ّللا 

�
ه

تـسا رود  هب  تحـص  هار  زا  ص »)  ) یبنلا نع  وهّـسلا و  یفن  ّولغلا ، یف  هجرد  لّوا  لوقی : دـیلولا  نب  نسح  نب  دـمحا  انخیـش  ناـک  «و 
یبن هب  تسا  وهس  نداد  تبسن  توبن ، قح  راکنا  رد  هجرد  لوا  هک  تسنیا  ناهرب  بهذم  لقع و  برشم  هب  نم  دزن  رد  حیحـص  هکلب 

.دراد توبن  روما  نآ  رد  هک  يروما  رد 

یبن سفن  يارب  تمـصع  ۀکلم  اریز  دشاب  یمن  يور  هدایز  هالاغم و  هجو  چـیه  هب  روما ، هنوگ  نیا  رد  وهـس ، زا  تمـصع  تابثا  رد  و 
رد قیقحت  مامت  .تسا و  وا  دیدست  دییات و  تمحر و  لضف و  ادخ و  نذاب  انامه  (ص )
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باب زا  دشاب  یم  تیاور  نیا  نومـضم  هچ  نآ  نیا  رب  انب  سپ  دـشاب  یم  ام  نامیالا » میوقت   » باتک زا  نآ  یعیبط  ّزیح  هّمذ  رب  هراب  نیا 
«. دشاب هدش  توف  هتفر و  تسد  زا  وهس  ۀطساو  هب  بجاو  زامن  زا  هک  يزیچ  كرادت  يارب  هن  تسا  تّما  میلعت  تنس و  عیرشت 

346 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زاب دشاب  دابع  رودقم  مه  رگا  تسین و  رـشب  تردـق  تحت  سپ  دـشاب  یمن  ادـخ  لعف  زا  زج  مون  دـشاب و  یم  وا  ریغ  لعف  زا  یهاگ  و 
زّرحت و هچ  دـشاب  یمن  هباثم  نیدـب  وهـس  دراد و  تیمومع  رـشب  ۀـمه  رب  اریز  دـبای  یمن  قلعت  ییان  هب  نآ  ۀطـساو  هب  یبیع  یـصقن و 
یهاس و مدرم  دزن  دوخ  رارسا  لاوما و  نتشاذگ  تناما  زا  ناگنازرف  نادنمدرخ و  هک  مینیب  یم  ام  هوالعب  .دراد  ناکما  نآ  زا  بانتجا 

هعیدو هب  ددرگ  یم  يراط  ناشیا  رب  يراـمیب  یتسردـنتان و  هک  یناـسک  دزن  هب  ار  اـهنآ  هک  نیا  زا  نکیل  دـنراد  باـنتجا  راکـشومارف 
هک نیا  رگم  .دننک  یم  درط  ّدر و  دننک  تیاور  وهـس  هب  نایالتبم  هک  ار  ثیدح  ره  ناهیقف  مینیب  یم  مه  .دـنرادن و  بانتجا  دـنراذگ 

هتـسناد وهـس  باوخ و  نایم  قرف  سپ  دشاب ، هدش  تیاور  دنـشاب  نآ  رد  قذاح  ّیکذ و  نطف ، ظّقیتم ، صاخـشا  هک  رگید  یقیرط  زا 
« ..دش

یم مزال  نآ  باکترا  یتاهج  هب  هک  یلیوطت  لیصفت و  نیا  دشاب و  یم  جراخ  هقف  راودا  خیرات  ثحابم  زا  دش  دای  هکنانچ  هلأسم  نیا 
زا تسا  دروم  یب  اج و  یب  رگید  یخرب  هب  تبـسن  دشابن  هدـیاف  یب  لئاط و  الب  ناگدـننک  هعجارم  زا  یخرب  هب  تبـسن  دـنچ  ره  دومن 

يارب هنیمز  نیا  رد  نخس  ۀلاطا  حرط و  زا  یهاوخ  رذع  اب  ور  نیا 
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رابخا نآ  ءاشنم  هدرک و  ادیپ  لئاق  هّماع  ءاهقف  نایم  رد  هک  ار  یهقف  مکح  دـنچ  دـنامن  یلاخ  زین  یهقف  هدـئاف  زا  تمـسق  نیا  هک  نیا 
: مینک یم  لقن  هدوب  یبن » وهس  »

347 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دزاس یمن  لطاب  ار  زامن  دشاب  زامن  تحلصم  يارب  رگا  زامن  رد  دمع  مالک  هک  نیا  - 1

، ربخ نآ  بسحب  هک  جاجتحا  دانتسا و  نیدب  هداد  تبسن  یعازوا  هب  ار  لوق  نیا  هّنّسلا  حرش  رد  یسلجم ، لقنب  انب  دوعسم ، نب  نیـسح 
هدرک و راسفتـسا  مدرم  زا  ار  نیدیلا  وذ  ۀتفگ  قدص  دمع ، روطب  زین  ص )  ) ربمغیپ هدرک  لاؤس  هتفگ و  نخـس  دمع  روطب  نیدـیلا  وذ 

.تسا مامتان  زامن ، زونه  هک  دنا  هتسناد  یم  هک  یتروص  رد  دنا  هتفگ  وا  خساپ  رد  ار  معن »  » ظفل دمع  يور  زا  مدرم 

.دشاب یمن  وا  رب  هداعا  تسا و  حیحص  شزامن  دنک  رابدتسا  ددرگ و  فرحنم  هلبق  زا  زامن  رد  وهس  هار  زا  هک  یسک  هک  نیا  - 2

فارـصنا هناخ و  هب  ص )  ) ربمغیپ تعجارم  رب  یتیاورب  هک  ربخ  نامه  دانتـسا  هب  تسلوق  نیا  راـیتخا  دوعـسم  نب  نیـسح  مـالک  رهاـظ 
.دراد تحارص  دجسم  زا  مدرم 

348 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هماسق

دـننک و یم  دای  مسق  مد ، ءاعّدا  رب  هک  ییایلوا  يارب  تسا  مسا  تغل  رد   » هدرک هدافا  ماهفالا » کلاسم   » رد یناث  دیهـش  هکنانچ  هماسق 
ردـصم نیزگیاج  هک  تسا  یمـسا  ریدـقت  ود  ره  رب  ددرگ و  یم  میـسقت  مد  ءایلوا  رب  هک  تسا  ییاهدـنگوس  مسا  ناـهیقف  ناـسل  رد 

.تسا هتشگ 

ییاهدـنگوس هب  تغل  بسحب  همارک و  امارکا و  مرکا  دوش : یم  هتفگ  هکنانچ  تسا  مسا  نیا  هماسق و  اـماسقا و  مسقا  دوش : یم  هتفگ 
نآ هب  ناهیقف  حالطصا  رد  نکیل  درادن  صاصتخا  دشاب  مد  صوصخ  ةراب  رد  هک 
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«. دشاب یم  صوصخم 

نوخ بحاص  دشابن و  نایم  رد  مه  هنّیب  دوشن و  هتسناد  وا  لتاق  دوش و  هتفای  یلوتقم  یلحم  رد  هک  دیآ  یم  نایم  هب  يدروم  رد  هماسق 
ّیلو قدص  رب  ددرگ و  هیلع  یعدم  ماهتا  ۀیام  هک  دیآ  رظنب  یتاراما  دـهاوش و  هیـضق  رد  دـنک و  ءاعدا  هدایز  اب  نت  کی  رب  مد ) ّیلو  )

.دوش ثول »  » ءاهقف حالطصاب  ینعی  دشاب  هتشاد  راعشا  مد 

، دنـشاب قفاوم  وا  اب  اعدا  نیا  رد  دشاب و  یئابرقا  ار  مد  ّیلو  رگا  وا ، براقا  مد و  ّیلو  رب  دـنگوس  هاجنپ  دـمع  لتق  رد  تروص  نیا  رد 
دنک یم  دای  دنگوس  راب  هاجنپ  مد  ّیلو  دوخ  دـشابن  یئاعدا  ار  ناشیا  ای  دـشابن  ءابرقا  ار  وا  رگا  ددرگ و  میـسقت  ناشیا  نایم  هجوتم و 

.دشاب یم  مزال  هماسق  قّقحت  يارب  دنگوس  هاجنپ  لاح  رهب 

دمع هبش  دمع و  نایم  یقرف  هتسناد و  ربتعم  ار  هاجنپ  ةدع  نامه  ناهیقف  زا  یعمج  هدش  فالتخا  دمعب  هیبش  ضحم و  ءاطخ  لتق  رد  و 
تهج رهب  دنا  هتـسناد  مزال  نایعدم  یعّدم و  رب  دـنگوس  جـنپ  تسیب و  تروص  نیا  رد  رگید  یهورگ  هدـشن و  لئاق  ضحم  ءاطخ  و 

دیاب ءاهقف  فالتخا  دراوم  تایـصوصخ و  رئاس  نایب  .دش  نشور  عوضوم  هزادـنا  نیمه  هب  تسین و  ثحب  دروم  یهقف  ۀـبنج  زا  هلأسم 
.دوش هدید  یهقف  بتک  رد 

349 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدیدرگ  عیرشت  ربیخ  حتف  زا  دعب  ای  ربیخ  رد  مکح  نیا  هک  دیآ  یمرب  نانچ  تایاور  زا  یخرب  زا  « 1  » یخیرات ۀبنج  زا 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  یلجع  ۀیواعم  نب  دیرب  زا  دوخ  دانسا  هب  یفاک  عورف  رد  ینیلک 

یلع هنّیبلا  اهّلک  قوقحلا  یف  : » تفگ ترضح  نآ  مدیسرپ  ار  هماسق  ع )  ) قداص ترضح  زا 
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الجر راصنالا  تدقف  ذا  ربیخب  وه  امنیب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  ّناف  هصاخ  مّدلا  یف  الا  هیلع ، یعّدملا  یلع  نیمیلا  یعّدملا و 
مکریغ نم  نیلدع  نیلجر  اومیقا  نیبلاّطلل : ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  لاقف  انبحاص  لتق  يدوهیلا  انالف  ّنا  راصنالا : تلاقف  .الیتق  هودجوف  مهنم 

انا انریغ و  نم  نادهاش  اندنع  ام  ّللا 
�

ه لوسر  ای  اولاقف  .هتمرب  هدیقا  الجر  نیـسمخ  هماسق  اومیقاف  نیدـهاش  اودـجت  مل  ناف  .هتمرب  هدـیقا 
رجافلا يأر  اذإ  یکل  هماسقلاب  نیملـسملا  ءاـمد  نقح  اـّمنا  لاـق  .هدـنع و  نم  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  هادوف  .هرن  مل  اـم  یلع  مسقن  نا  هرکنل 

انلتق و ام  الجر : نیـسمخ  هماسق  هیلع  یعدملا  فلح  ّالا  و  هلتق ، نع  ّفکف  هب  لتقی  نا  هماسقلا  هفاخم  هرجح  هّودـع  نم  هصرف  قسافلا 
«. نوعّدملا مسقی  مل  اذا  مهرهظا  نیب  الیتق  اودجو  اذا  هیّدلا  اومرغا  الا  التاق و  انملع  ال 

ع)  ) قداص ترـضح  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  ریـصب  یبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  باـتک  ناـمه  رد  هّرـس ، سّدـق  ینیلک ، خیـش  زاـب 
؟ هدوب نامز  هچ  زا  هماسق  مکح  رودص  زاغآ  هک  مدیسرپ 

اوعجرف هباحصا  نع  راصنالا  نم  لجر  فلخت  ربیخ  حتف  دعب  ناک  اّمل  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  لبق  نم  ناک  : » داد خساپ  نینچ  ترـضح  نآ 
راصنالا تءاجف  الیتق  همد  یف  اطّخشتم  هودجوف  هبلط  یف 

______________________________

« یلهاج برع  تاداع   » نایب لصف  رد  برالا » غولب   » باتک رد  یـسولآ  .تسا  هتـشاد  هقباـس  زین  یلهاـج  برع  ناـیم  رد  هماـسق  (- 1)
يدنگوس  » عرـش فرع  رد  نآ  دـنگوس و  ینعی  هلمهم  فیفخت  فاق و  حـتفب  هماسق  تسا  هلمج  نآ  زا  و  تسا ..« : هدرک  هدافا  نینچ 

نیتسخن و  یفن ..» ای  تابثا  رب  دشاب  هدمآ  نایم  هب  لتقب  یتمهت  هک  یماگنه  نیعم  تسا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 450 

http://www.ghaemiyeh.com


رخآ ات  ..دوب  هدرک  ریجا  شیرق  زا  يرگید  ۀـلیبق  زا  يدرم  ار  مشاه  ینب  زا  يدرم  .دوب  مشاه  نیب  ۀـلیبق  هب  طوبرم  تیلهاج  رد  هماسق 
.تسا هدش  هدروآ  مود ) پاچ  « ) برالا غولب   » مود دلج   392 هحفص 293 - رد  هک  تیاکح 

350 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لوسر ای  اولاق : .هولتق  مّهنا  یلع  الجر  نوسمخ  مکنم  مسقیل  لاقف : .انبحاص  دوهیلا  تلتق  ّللا 
�

ه لوسر  ای  تلاـقف : ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  یلإ 
: اولاقف .دوهیلا  مسقیف  لاق : .رن  مل  ام  یلع  مسقن  فیک  ّللا 

�
ه

: تسا هتفگ  ریصب  وبا  هاگ  نآ  مکبحاص » يدأ  اذا  لاقف : .دوهیلا  قدصی  نم  ّللا ،
�

ه لوسر  ای 

ساّنلا قوقح  نم  یش ء  یف  مکحی  مل  ام  ءامّدلا  یف  مکح  ّلج  ّزع و  ّللا 
�

ه ّنا  : » تسا هداد  خساپ  قداص  ترضح  اهیف »؟ مکحلا  فیک  »
تناـک یعّدـملل و  نیمیلا  نکی  مل  رثکا ، وا  کـلذ  نم  ّلـقا  وا  مهرد ، فـالآ  هرـشع  لـجر  یلع  یعّدا  ـالجر  ّنا  ول  .ءامّدـلا  همیظعتل 

یعّدملا یلعف  مهیلع  یعّدملا  لبق  مّدلا  یعّدمل  نیمیلا  تناک  اولتق  مهنا  مّدلاب  موقلا  یلع  لجّرلا  یعّدا  اذاف  هیلع  یعّدملا  یلع  نیمیلا 
اوءاش نا  اولتق و  اوءاش  نا  اوفع و  اوءاش  ناف  هیلع  فلح  يذـّلا  مهیلإ  عفدـیف  انالف  لـتق  اـنالف  ّنا  نوفلحی  ـالجر  نیـسمخب  یجی ء  نا 
لها يدأ  اولعف  ناف  التاق  هل  انملع  انلتق و ال  اـم  نوسمخ : مهنم  فلحی  نا  مهیلع  یعّدا  نیذـّلا  یلع  ّناـف  اومـسقی  مل  نا  هیّدـلا و  اولبق 

«. ملسم ئرما  مد  لطبی  ال  لوقی : ع )  ) نینمؤملا ریما  ّناف  لاملا  تیب  نم  هید  تیدا  هالف  ضرأب  ناک  نا  مهیف و  دجو  نیّذلا  هیرقلا 

351 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فوسک زامن 

تفرگ دیشروخ  تفرگ و  هام  زا  کی  ره  رب  برع  تغل  رد  دش  هتفگ  شیپ  نیا  زا  هکنانچ 
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رتهب نکیل  دور  یم  راکب  رگیدکی  ياج  هب  ینعم  ود  نآ  هب  تبسن  ظفل ، ود  نیا  ینعی  دوش  یم  هتفگ  فوسک »  » نینچ مه  و  فوسخ »
.ددرگ لامعتسا  فوسک »  » تغل تفرگ  دیشروخ  دروم  رد  و  فوسخ »  » تغل تفرگ  هام  هب  تبسن  هک  تسنآ 

نیا تسا  هدوب  هدش  ذخا  خیرات  هریـس و  باتک  زا  نامگ  یب  نکیل  ما  هدرکن  طبـض  ار  نآ  ذخأم  هک  دوخ  ياهتـشاددای  زا  یـضعب  رد 
عیرـشت ار  نآ  هب  طبترم  ماکحا  هدناوخ و  ار  فوسک  زامن  ترـضح  هتفرگ و  باتفآ  ترجه  زا  متـشه  لاس  رد  : » ما هتـشون  ار  ترابع 

«. تسا هدومرف 

هام هد  لاس و  کی  نس  هب  ترجه  زا  مهد  لاـس  رد  ص )  ) ربمغیپ دـنزرف   ) میهاربا : » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی 
.دیدرگ فسکنم  تعاس  ود  دیشروخ  تفای و  تافو 

: دومرف ص )  ) ربمغیپ .تسا  هتفای  فوسک  دیشروخ  میهاربا  گرم  رثا  رب  دنتفگ : مدرم 

یفوسک هاگ  ره  سپ  دـنوش  یمن  فسکنم  هریت و  یـسک  یگدـنز  گرم و  يارب  هک  دنتـسه  ادـخ  تایآ  زا  هیآ  ود  هاـم  دیـشروخ و 
اّنکل ال نونوزحمل و  میهاربا  ای  کب  ّانا  عشخی و  بلقلا  عمدـت و  نیعلا  ّنا  : » تفگ هعقاو  نیا  رد  دـیدرگ و  هجوتم  دـجاسم  هب  دـیدید 

«. بّرلا طخسی  ام  لوقن 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  ّللا 
�

ه دبع  نب  ّیلع  زا  دوخ  دانسا  هب  یفاک  عورف  رد  ینیلک 

اّما ننـس : ثلث  هیف  ترج  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  نبا  میهاربا  ضبق  اّـمل  هنا  لوقی : مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  اـبا  تعمـس  »
ّللا و

�
ه دمحف  ربنملا ، ّللا 

�
ه لوسر  دعصف  ّللا 

�
.ه لوسر  نبا  دقفل  سمّـشلا  تفـسکنا  ساّنلا  لاقف  سمّـشلا  تفـسکنا  تام  اّمل  هناف  هدحاو 

: لاق مث  هیلع  ینثا 

ناعیطی هرمأب  نایرجی  ّللا 
�

ه تایآ  نم  ناتیآ  رمقلا  سمّشلا و  ّنا 
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دحا تومل  نافسکنی  هل ال 
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.فوسکلا هالص  ساّنلاب  یّلصف  لزن  ّمث  اّولصف » امهنم  هدحاو  وا  اتفسکنا  اذاف  هتایحل  و ال 

نوچ هک  نآ  یکی  دش : عیرـشت  ّتنـس  هس  تفای  تافو  ص )  ) ربمغیپ رـسپ  میهاربا  نوچ  تفگ : یم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  هک  مدـینش 
ساپـس و ار  يادخ  دمآ  رب  ربنم  رب  ص )  ) ربمغیپ هدـش  نآ  بجوم  میهاربا  گرم  دـنتفگ : مدرم  هتفای  فاسکنا  دیـشروخ  درم  میهاربا 
توم و يارب  دننک  یم  تعاطا  ار  وا  دـنراد و  نایرج  وا  نامرف  هب  دنتـسه  یهلا  هیآ  ود  هام  دیـشروخ و  : » تفگ هاگ  نآ  درک  شیاتس 

زامن مدرم  اب  دـمآ و  نییاپ  نآ  زا  سپ  .دـیناوخب » زامن  دـسرمه  هب  یفاسکنا  ار  اهنآ  هاگ  ره  سپ  دـنوش  یمن  فسکنم  یـسک  تایح 
.درازگب فوسک 

ص)  ) ربمغیپ ندوب  قح  لئالد  نیرتگرزب  زا  یکی  هعقاو  نیا  رد  هک  دوشن  غیرد  تقیقح  نیاب  هراـشا  زا  هک  تساـجب  رایـسب  اـجنیا  رد 
عفن هب  ار  هدافتسا  زا  ّدح  نیرتالاب  یعیبط  ياهفداصت  هنوگ  نیا  زا  لطبم  بذاک و  صخش  تسا  حضاو  رایسب  هچ  تسا  هتسویپ  عوقوب 
چیه دندرک و  یم  لمح  دساف  هجو  رب  ار  نآ  دوخ  يدوخ  هب  هک  یفارخ  لهاج و  یمدرم  نایم  رد  صوصخم  دنک ، یم  دوخ  يواعد 
همه دـننام  هدـیدرگ و  نابات  نایامن و  تقیقح  دیـشروخ  قح و  ةولج  اجنیا  رد  نکیل  دـنتخاس  یمن  اـهر  ار  دوخ  یفارخ  ةدـیقع  هاـگ 
هدرک يریگولج  ییوگ  هوای  يرادنپ و  هفازگ  زا  هدناسر و  تقیقح  هب  ار  مدرم  هدـیرد و  ار  یهاوخ  هفارخ  ینادان و  ياه  هدرپ  دراوم 

.تسا

353 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هاکز

هراشا

رد ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًهَّیِکَز  ًاسْفَن  َْتلَتَق  فهکلا َأ  ةروس  زا  ۀیآ 73  رد  هکنانچ  تسا  تراهط  ینعمب  تغل ، رد  هاکز ،
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یم ُرَهْطَأ  ْمَُکل َو  �یکْزَأ  ْمُِکل�ذ  هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 232  رد  هکنانچ  هدیدرگ  لامعتسا  تدایز  ّومن و  ینعمب  مه  هتفر و  راکب  ینعم  نیا 
زا ۀیآ 140  رد  مه  دشاب و  یـصاخ  ینعمب  رهطا »  » و یکزأ »  » زا کی  ره  دیاب  تسا  رتهب  دـیکأت  زا  سیـسأت  هک  نیا  مکحب  هچ  دـشاب 

تسا نکمم  ّکَز 
�

ا�ها ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  سمّـشلا  ةروس و  زا  ۀیآ 9  رد  ْمِهیِّکَُزت و  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلا�ْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  ةروس 9 )  ) هبوتلا ةروس 
.دشاب هدش  لامعتسا  ود  نیا  نایم  عماج  ردق  رد  تسا  نکمم  و  لمع ، ملع و  ۀلیسو  هب  نآ ، يونعم  ۀیمنت  رد  سفن و  ریهطت  رد 

، ّصاخ یفرصم  يارب  رّرقم  ینامز  نتشذگ  اب  مولعم  یلاوما  زا  نیعم  يردق  رد  هک  رّدقم  تسا  یلام  نآ  زا  روظنم  مالسا ، عرـش  رد  و 
.تسا هدیدرگ  فّلکم  عورشم و 

یف ربتعم  لاـملا  یف  بجی  ّقحل  مسا  عرّـشلا  یف  و  تسا ..« : هتفگ  هاـکز »  » يوغل ینعم  لـقن  زا  سپ  ربـتعملا »  » باـتک رد  یّلح  قّقحم 
، ماع ینعمب  هاکز  مثالا » نم  اهیّدؤم  نیکاسملا و  ّقح  نم  لاـملا  رهطی  باّوثلا و  دادزی  اـهب  ّنـأل  کلذـب  تیّمـس  و  باـصّنلا »  » هبوجو

لماکت مکحب  مالسا  سدقم  عرش  رد  هک  هتشاد  یم  تباث  یلصا  هقباس  للم  مما و  هفلاس و  عئارش  رد  رگید ، ماکحا  زا  يرایـسب  دننام 
.تسا هتشگ  رّرقم  رّدقم و  ّصاخ  یعضو  هب  هدومیپ و  لماکت  هار  رشب  دارفا  یجیردت 

�یما�تَْیلا َو �یبْرُْقلا َو  يِذ  ًانا�سْحِإ َو  ِْنیَِدلا�ْولِاب  ّللا َو 
�

َه اَّلِإ  َنوُُدبْعَت  ا�ل  َلِیئا�رْـسِإ  ِیَنب  َقا�ثیِم  ا�نْذَخَأ  ْذِإ  َو  هروس 2 )  ) هرقبلا ةروس  زا  ۀیآ 77  زا 
َها�لَّصلا اوُمِیقَأ  ًانْسُح َو  ّنِلل 

�
ِسا اُولُوق  ِنیِکا�سَْملا َو 
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ّلِإ
�
ا ُْمْتیَّلََوت  َُّمث  َها�کَّزلا  اُوتآ  َو 
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.تسا هتشاد  یم  یلصا  زین  یسوم  تعیرش  رد  ّماع ، ینعمب  هاکز ، هک  دوش  یم  هتسناد  بلطم  نیا  َنوُضِْرعُم  ُْمْتنَأ  ْمُْکنِم َو  اًلِیلَق 

هانعم َها�کَّزلا  اُوتآ  مکیلع َو  هبجاولا  اهدودحب  اهوّدا  َها�لَّصلا  اوُمِیقَأ  هلوق  و  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هفئاطلا  خیش 
ینب رب  ادـخ  هک  ار  یتاـکز  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  يو  هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  زا  مـکیلع » اـهبجوأ  اـمک  اـهلهأ  اـهوطعا  و 

ره سپ  دنراذگب  یلحم  رد  ار  نآ  دننک و  ینابرق  هک  هداد  رارق  هضیرف  ناشیا  لاوما  رد  هک  هدوب  هنوگ  نیدـب  هتخاس  بجاو  لیئارـسا 
یمن نینچ  رگا  هدوب و  ینابرق  ندـش  لوبق  لیلد  تسا  هدرب  یم  ار  نآ  هدرک و  یم  ریثأت  ینابرق  نآ  رد  هدـمآ و  یم  دورف  یـشتآ  هاگ 

زا یلاعت  يادخ  هک  تسا  يربخ  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  ..ُْمْتیَّلََوت » َُّمث   » ریسفت رد  ومه  و  تسا » هتـشاد  تلالد  نآ  لوبق  مدع  رب  هدش 
ار ادخ  ریغ  هک  دوب  هدـش  هتفرگ  دـهع  نامیپ و  ناشیا  زا  هچ  دـنا  هدرک  ضقن  ار  قاثیم  ثکن و  ار  دـهع  ناشیا  هک  هداد  لیئارـسا  ینب 

هاکز دنراد و  ياپ  هب  نآ  دودحب  ار  زامن  دنزاس و  هاگآ  وا  رماوا  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـننک و  یکین  ردـپ  ردام و  هب  دـننکن و  تدابع 
« ..دندرک ضارعا  ّیلوت و  نآ  زا  هدرک و  تفلاخم  یهلا  رما  اب  ناشیا  سپ  دنزادرپ  هب  ار  دوخ  لاوما 

هفئاطلا خیـش  .تسا  هدش  ریبعت  تاکز  هب  نآ  زا  دیجم  نآرق  رد  هک  دنا  هداد  یم  ماجنا  یلمع  یخرب  ۀتفگ  هب  زین  یلهاج  بارعا  یتح 
ْمُه ِهَرِخْآلِاب  ْمُه  َها�کَّزلا َو  َنُوتُْؤی  ا�ل  َنیِذَّلا  َنیِکِرْشُْمِلل  ٌْلیَو  َو  هروس 41 ..)  ) تلّصف ةروس  زا  ۀیآ 5 و 6  لیذ  رد 
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لوق زا  هلمج  زا  هدروآ  ناشیا  ریغ  جاّجز و  يرصب و  نسح  دننام  یصاخشا  زا  دشاب  یم  هچ  هاکز  زا  دارم  هک  نیا  رد  یلاوقا  َنوُِرفا�ک 
نمآ نم  یلع  کلذ  اومّرحف  مهیقـست  ّجاحلا و  معطت  تناک  اشبرق  ّنا  عضوملا  اذـه  یف  هاکّزلا  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  نینچ  ءاّرف 

«. هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  دّمحمب 
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نینچ خنـس  دوجو  هک  بولطم  یعدـم و  سپ  دـشاب  دارم  ماع ، ینعمب  هاکز  هیآ  نیا  رد  رگا  هک  درک  هراشا  هتکن  نیاب  دـیاب  اجنیا  رد 
هک هیآ  قایـس  زا  هک  نیا  اـب   ) دـشاب یمالـسا  صاـخ  هاـکز  نآ  زا  دارم  رگا  دـسر و  یم  توبث  هب  دـشاب  یلهاـج  بارعا  رد  یتـقیقح 

دیاش لاح  نآ  نامز و  نآ  رد  ناکرـشم  هک  نیا  لاح  و  نانمؤم ، هن  دنا  هدـش  عقاو  هاکز  ندادـن  هب  شنزرـس  عیرقت و  دروم  ناکرـشم 
زا بلطم  دیآ ) یم  رظنب  دیعب  ینعم - نیا  .ددرگ  روکذـم  نآ  اهنت  ات  دـنا  هدوب  هتـشادن  یفیلکت  هدـشن و  توعد  مکح  نیا  صوصخب 

نونکا مه  هکنانچ  خـیرات  هریـس و  لها  هچ  ددرگ  یم  رظن  دروم  دـشاب  هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  رگید  ییاج  رد  دـیاش  هک  رگید  یهار 
یم عقاو  نآ  رد  هیآ  نیا  هک  تلّصف  ةروس  هک  یتروص  رد  دنا  هتفگ  ترجه  زا  متشه  لاس  ار  مکح  نیا  عیرـشت  نامز  تفگ  میهاوخ 

.تسا یکم  ياه  هروس  زا  دشاب 

هتفای و رودص  متـشه  لاس  رد  مه  نآ  ترجه  زا  سپ  هاکز  مکح  هک  تسا  نیا  دیآ  یمرب  هریـس  خـیرات و  بتک  زا  هچ  نآ  لاح  رهب 
.تسا هدیدرگ  عیرشت  نییعت و  فرصم ، باصن و  سنج و  زا  نآ  هب  طوبرم  تاهج 

دشاب یم  دیجم  نآرق  رد  نآ  تاهج  هاکز و  ةراب  رد  هک  یتایآ 
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ینعم رب  ار  هّکم  رد  هلزان  تایآ  رگا   ) تسا نشور  يدـح  ات  یندـم  ای  یّکم  ياه  هروس  رد  ناشجاردـنا  ظاحل  زا  اهنآ  رّخات  مّدـقت و 
دشاب هدش  ءارجا  هاکز  مکح  نآ  لوزن  هب  هک  هاکز  ةراب  رد  هیآ  نیتسخن  هک  نیا  رد  نکیل  درک ) لمح  ناوتب  یهقف  یحالطـصا  هاکز 

.مشاب هدید  یحیرصت  نآ  هب  ییاج  رد  هک  مرادن  دای  هب  نآلا  تسا ؟ هیآ  مادک 

رب نانچ  نآ  رهاظ  زا  هک  تسا  هدروآ  ار  یتیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  نانـس  نب  ّللا 
�

ه دـبع  زا  دوخ  دانـسا  هب  یفاک  عورف  رد  ینیلک 
(: ةروس 9  ) هبّوتلا ةروس  زا  ۀیآ 140  هک  دیآ  یم 

ءارجا ماقم  هب  هاکز  نتفرگ  هتفای  لوزن  هاکز  ةراب  رد  نوچ  هک  دـشاب  هیآ  نیتسخن  هیآلا  ..ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَـص  ْمِِهلا�ْومَأ  ْنِم  ْذُـخ 
هروبزم تیاور  .تسا  هدمآ  رد 
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رهـش یف  تلزنأ  و  ا�ِهب » ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلا�ْومَأ  ْنِم  ْذُخ   » هاکّزلا هیآ  تلزن  اّمل  مالـسلا : هیلع  ّللا 
�

ه دبع  وبا  لاق  تسا ..« : نیا 
ضرفف هالّـصلا  مکیلع  ضرف  امک  هاکّزلا  مکیلع  ضرف  ّللا 

�
ه نا  ساّنلا  یف  يدانف  هیدانم  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ّللا 

�
ه لوسر  رماف  ناضمر 

يدانف بیبزلا  رمّتلا و  ریعّـشلا و  هطنحلا و  نم  منغلا و  رقبلا و  لبألا و  نم  هقدّـصلا  ضرف  هّضفلا و  بهّذـلا و  نم  مهیلع  ّلج  ّزع و  ّللا 
�

ه
لباق نم  لوحلا  مهیلع  لاح  یّتح  مهلاومأ  نم  یـشب ء  ضرفی  مل  ّمث  لاق : .کلذ  يوس  اّمع  مهل  افع  ناضمر و  رهـش  یف  کلذب  مهیف 

: نیملسملا یف  يدانف  هیدانم  رماف  اورطفا  اوماصف و 

رد ..ْمِِهلا�ْومَأ  ْنِم  ْذُخ  هاکز  ۀیآ  قوسّطلا » لاّمع  هقدصلا و  لاّمع  هّجو  ّمث  لاق : .مکتالص  لبقت  مکلاومأ  اوکز  نوملسملا  اهّیأ 
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اه نآ  هب  هاکز  هک  ار  یسانجا  داد و  ربخ  مدرم  هب  ار  نآ  بوجو  يدانم  ص )  ) ربمغیپ نامرف  هب  شلوزن  زا  سپ  دمآ  دورف  ناضمر  هام 
تـشذگب نیا  رب  یلاس  نوچ  درک و  وفع  اهنیا  زج  رگید  ءایـشا  زا  تخاس و  نیعم  عبرا  تاّلغ  هثلث و  ماعنا  نیدـقن و  زا  دـبای  یم  ّقلعت 

ترـضح هاگ  نآ  .دـتفا  لوبق  امـش  زامن  ات  دـیهدب  ار  دوخ  لاوما  هاکز  مالـسا  لها  يا  هک  درک  ادـن  يدانم  دـعب  لاس  ناضمر  هام  رد 
.تشاد لیسگ  فارطا  هب  ینالماع  جارخ  هاکز و  يروآ  عمج  تیابج و  يارب  ص )  ) ربمغیپ عقوم  نیا  رد  تفگ  ع )  ) قداص

ربمغیپ بناج  زا  یلاّمع  مهن  لاس  رد  تسا و  هدـیدرگ  بجاو  هاکز  متـشه  لاـس  رد  هک  هدـش  حیرـصت  مه  خـیرات  هریـس و  بتک  رد 
.دنریگب ار  ناشیا  لام  هاکز  مدرم  زا  ات  دنا  هدش  هداتسرف  فارطا  هب  (ص )

هتفر یم  رامـشب  هالـص  كرات  ضرع  رد  هاکز  كرات  هک  يروط  هب  تسا  هدـش  یم  هداد  تیمها  رایـسب  مالـسا  ردـص  رد  تاـکز  هب 
اوُمِیقَأ هرقبلا َو  ةروس  زا  ۀیآ 40  هلمج  زا  تسا : هدش  هداد  رارق  مه  فیدر  رد  هالـص  هاکز و  دیجم  نآرق  زا  دنچ  يدراوم  رد  تسا و 

َّنِک�ل ِبِْرغَْملا َو  ِقِرْـشَْملا َو  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل  هروس  نامه  زا  ۀـیآ 172  َنیِعِکا�ّرلا و  َعَم  اوُعَکْرا  َها�کَّزلا َو  اُوتآ  َها�لَّصلا َو 
َلا�ْملا یَتآ  َنیِِّیبَّنلا َو  ِبا�تِْکلا َو  ِهَِکئا�لَْملا َو  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ّللِاب َو 

�
ِه َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا 

357 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْمِهِدـْهَِعب َنُوفوُْملا  َها�کَّزلا َو  یَتآ  َها�لَّصلا َو  َما�قَأ  ِبا�قِّرلا َو  ِیف  َنِیِلئا�ّسلا َو  ِلِیبَّسلا َو  َْنبا  َنیِکا�سَْملا َو  �یمـا�تَْیلا َو  �یبْرُْقلا َو  يِوَذ  ِهِّبُح  �یلَع 
ۀیآ 104 اوُدَها�ع و  ا�ذِإ 
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ّللا
�

..ِه َْدنِع  ُهوُدَِجت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ا�م  َها�کَّزلا َو  اُوتآ  َها�لَّصلا َو  اوُمِیقَأ  زین َو  هروس  نامه  زا 

ِنَع اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  َها�کَّزلا َو  اَُوتآ  َها�لَّصلا َو  اُوما�قَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ّنَّکَم 
ـ�

ْمُها ْنِإ  َنیِذَّلا  یّکم ) هروس 22   ) جحلا ةروس  زا  ۀیآ 42  و 
ِْوغَّللا ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُعِشا�خ َو  ْمِِهتا�لَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  َحَْلفَأ  ْدَق  یّکم ) ةروس 23   ) نونمؤملا ةروس  زا  ۀیآ 1 و 4  ..ِرَْکنُْملا و 

«. 1  » تسا هتفرگ  رارق  فیدر  زامن  اب  قافنا »  » ظفلب ای  دوخ  ظفلب  هاکز  هک  یتایآ  زا  اهنیا  ریغ  َنُولِعا�ف و  ِها�کَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُضِْرعُم َو 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ع )  ) قداص ترضح  زا  دوخ  دانسا  هب  یفاک  عورف  رد  ینیلک 

رد ار  هاـکز  ندوـب  مهم  تمظع و  تیاور  نیا  دـشاب  يراـبتعا  یناـش و  ّتیعم ، نیا  زا  دارم  رگا  سپ  هالّـصلا » عـم  هاـکّزلا  ّللا 
�

ه ضرف  »
ددرگ و یمرب  ترجه  زا  شیپ  نامزب  هاکز  مکح  رودص  خیرات  دـشاب  ینامز  یناش  تیعم  نآ  زا  دارم  رگا  دـناسر و  یم  زامن  ضرع 

.میا هدرک  دای  هداد و  لامتحا  راب  نیدنچ  ام  هک  ار  نامه  دنک  یم  دیئات 

بابرا هچ  نآ  هدوب و  ترجه  زا  شیپ  مکح ، لصا  عیرـشت  ظاحل  زا  هاکز  هک  دسر  یم  رظنب  زین  لامتحا  نیا  رظن  ود  نایم  عمج  يارب 
.غالبا یتح  عیرشت و  ظاحل  زا  هن  دشاب  مکح  ءارجا  ظاحل  زا  دنا  هداد  صاصتخا  مهن  متشه و  لاس  هب  ار  نآ  هتفگ و  خیراوت  ریس و 

______________________________

هّدر لها  هک  تساجنیا  زا  و  تسا ..« : هدروآ  نینچ  ..َها�کَّزلا  َنُوتُْؤی  ا�ل  َنیِذَّلا  َنیِکِرْـشُْمِلل  ٌلـْیَو  ۀـیآ َو  لـیذ  رد  حوتفلا  وبا  خیـش  (- 1)
: دنتفگ هباحص  یضعب  ..انلاومأ  بصغی  الف  هاکزلا  اّما  یّلصنف و  هالصلا  اّما  ..رکب  وبا  دهع  رد  دنتفگ 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 459 

http://www.ghaemiyeh.com


.امهنیب ّللا 
�

ه عمج  نیئیـش  نیب  قّرفا  ّللا ال 
�

ه و  تفگ ]  ] دنهدن هاکز  دننک و  یم  زامن  ات  نک  اهر  دنوشن : دـترم  رابکی  هب  ات  ناشیا  اب  زاسب 
« ..هیلع مهتلتاقل  هلوسر  ّللا و 

�
ه ضرف  اّمم  الاقع  اوعنم  ول  ّللا 

�
ه و 

358 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ۀیآ 60 رد  نآ  فراصم  نکیل  تسا  هتفاین  رارق  لیصفت  حیرصت و  دروم  دیجم  نآرق  دوخ  رد  دبای  یم  قلعت  اهنادب  هاکز  هک  یـسانجا 
ِلِیبَس ِیف  َنیِمِرا�ْغلا َو  ِبا�قِّرلا َو  ِیف  ْمُُهبُوُلق َو  ِهَفَّلَؤُْملا  ا�ْهیَلَع َو  َنِیِلما�ْعلا  ِنیِکا�سَْملا َو  ِءا�رَقُْفِلل َو  ُتا�قَدَّصلا  اَمَّنِإ  هروس 9 )  ) هبّوتلا ةروس  زا 

.تسا هدیدرگ  دای  تحارص  هب  ٌمیِکَح  ٌمِیلَع  ّللا 
�

ُه ّللا َو 
�

ِه َنِم  ًهَضیِرَف  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ّللا َو 
�

ِه

لییذت

رب نینچ  مه  هدیدرگ  قالطا  هاکز  رب  هکنانچ  قافنا »  » ةدام ظفل و  مه  و  هقدص »  » ظفل دـیجم  نآرق  رد  هک  دوب  رکذـتم  دـیاب  اجنیا  رد 
.دشاب یمن  روظنم  دارم و  بجاو  هاکز  هدام  ظفل و  ود  نیا  زا  دراوم  ۀمه  رد  سپ  تسا ، هدش  قالطا  زین  بجاو  هاکز  ریغ 

نابحاص زا  یـضعب  میدوب و  ع )  ) قداص ترـضح  دزن  تسا  هتفگ  وا  هک  هدرک  لـقن  ریـصب  وبا  زا  شدانـسا  هب  یفاـک  عورف  رد  ینیلک 
رهاظ یـش ء  وه  اّمنا  اهبحاص و  اهب  دمحی  سیل  هاکّزلا  نا  : » تفگ ترـضح  سپ  دندرک  رکذ  ار  هاکز  ناشیا  دـندوب و  ام  اب  زین  لاوما 
انیلع ام  ّللا و 

�
ه کحلصا  تلقف : .هاکزلا  ریغ  مکلاومأ  یف  مکل  ّنا  هالص و  هل  لبقت  مل  اهّدؤی  مل  ول  املـسم و  اهب  یّمـس  اهب و  نقح  اّمنا 

ِِلئا�ّسِلل َو ٌمُوْلعَم  ٌّقَح  ْمِِهلا�ْومَأ  ِیف  َنیِذَّلا  َو  : » هباتک یف  لوقی  ّلج  ّزع و  ّللا 
�

ه لوق  عمـست  اما  ّللا !
�

ه ناحبـس  لاقف : هاکزلا ؟ ریغ  اـنلاومأ  یف 
؟» ِموُرْحَْملا
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وا ّلق  رهـشلا ، یف  وا  هعمجلا  یف  وا  مویلا  هیطعی  هلام : یف  لجرلا  هلمعی  یّـشلا ء  وه  لاق : انیلع .؟ يذـّلا  مولعملا  ّقحلا  اذ  ام  تلق : لاـق :
هریعی و تیبلا  عاتم  هعنطـصی و  فورعملا  هضرقی و  ضرقلا  وه  لاق : َنوُعا�ْملا » َنوُعَنْمَی  َو  : » ّلج ّزع و  هلوق  .هیلع و  مودـی  هنا  ریغ  رثک ،

نا حانج  مکیلع  سیل  ال  لاقف : مهعنمن ؟ نا  حاـنج  اـنیلعف  هودـسفا  هورـسک و  اـعاتم  مهاـنرعا  اذا  اـناریج  اـنل  ّنا  هل : تلقف  هاـکزلا ، هنم 
: هل تلق  لاق : .کلذک  اوناک  اذا  مهوعنمت 

: تلق لاق : هاکّزلا ، نم  سیل  لاق : ًاریِسَأ ؟» ًامِیتَی َو  ًانیِکْسِم َو  ِهِّبُح  �یلَع  َما�عَّطلا  َنوُمِعُْطی  «َو 

هاکزلا نم  سیل  لاق : ًهَِینا�لَع ؟» ارِس َو  ِرا�هَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  ْمَُهلا�ْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ّلج  ّزع و  هلوق 

359 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

کتلـص و  هاکزلا ، نم  سیل  لاق : ْمَُکل ؟» ٌْریَخ  َوُهَف  َءا�رَقُْفلا  اَهُوتُْؤت  اـ�هوُفُْخت َو  ْنِإ  َیِه َو  اـ�ّمِِعنَف  ِتـا�قَدَّصلا  اوُدـُْبت  ْنِإ   » هلوق تلقف : لاـق :
«. هاکزلا نم  سیل  کتبارق 

ایآ هک  نیا  لیبق  زا  هدمآ  نایم  هب  تاکز  هب  طوبرم  روما  رد  هقرف  ود  نیا  زا  کی  ره  ءاملع  نایم  ای  هصاخ  هماع و  نایم  هک  یتافالتخا 
( میـس رز و   ) هناگ ود  ياهزلف  و  رتش ) دنفـسوگ و  واگ و   ) هناگ هس  ماعنا  و  زیوم ) امرخ و  وج و  مدـنگ و   ) هناگ راهچ  تـالغ  ریغ  رد 
هب انب  و  هن ؟ ای  تسا  طرش  میس  رز و  ندوب  كوکسم  ایآ  و  همذ ؟ هب  ای  دریگ  یم  قلعت  نیعب  هاکز  ایآ  و  هن ؟ ای  تسه  بجاو  هاکز  زین 
هچ رگ  تسه  اهنآ  رد  هاکز  هک  نیا  ای  دشابن ، اهنآ  رب  هلماعم  نایرج  هک  یتروص  رد  درذگب  اهنآ  رب  لاس  هک  تسا  طرش  ایآ  طارتشا 

هلماعم و نایرج 
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رد دـشاب  دوجوم  نآ  لئاسم  عورف و  بلاغ  رد  دـیاش  دایز و  هک  تافالتخا  نیا  لاثما  و  دـشاب ؟ اـهنآ  رب  مه  تراـجت  بسک و  نارود 
تـسا ریز  بلطم  دـنچ  ددرگ  دای  عضوم  نیا  رد  تسا  بسانم  هبنج  نآ  زا  هک  يزیچ  تسین  رورـض  اهنآ  لقن  یخیرات  ۀـبنج  زا  اجنیا 

: دنا هدرک  دانتسا  اه  نآ  هب  هدش و  زین  ءاهقف  هجوت  دروم  هدوب و  طوبرم  رودص  رود  هب  هک 

رد زج  هاکز  دینج  نبا  زج  هعیـش  ءاملع  قافتا  هب  هک  هدرک  هدافا  هک  نیا  زا  سپ  هاکز  قلعتم  ۀـلأسم  رد  ربتعملا »  » باتک رد  ققحم  - 1
ّللا

�
ه لوسر  ّنس  اّمنا   » ار رمع  نبا  ۀتفگ  بلطم ، نیا  رب  لالدتسا  ماقم  رد  هدرک  هراشا  زین  هّماع  ءاملع  فالتخاب  تسین و  بجاو  زیچ  هن 
هیلع و ّللا 

�
ه یّلـص  ّللا 

�
ه لوسر  رما  لاق  لبجلا  نب  ذاعم  نع  و  : » تسا هتفگ  هاگ  نآ  هدرک و  لقن  بیبّزلا » رمّتلا و  ریعّـشلا و  هطنحلا و  یف 

«. بیبّزلا رمّتلا و  ریعّشلا و  هطنحلا و  عبرألا : هذه  نم  ّالا  هقدّصلا  ذخأن  نا ال  هلآ 

انؤاملع لاق  هب  و   » هتفگ هک  نیا  زا  دـعب  تاـّلغ  بهذ و  هضف و  زا  هاـکز  رد  تمیق  جارخا  زاوج  ۀـلأسم  رد  باـتک  ناـمه  رد  ومه  - 2
: یعفاّشلا لاق  هفینح و  یبا  لوق  وه  عمجا و 

360 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..هاکّزلا نع  اضوع  بایّثلا  نمیلا ، لها  نم  ذخای  ناک  ذاعم  ّنا  انل  : » تسا هدروآ  نینچ  لالدتسا  ماقم  رد  يزجی » ال 

کی لوط  رد  دشاب و  هدـش  كوکـسم  هلماعم  ۀّکـس  هب  هک  یطرـشب  هضف  بهذ و  رد  هاکز  بوجو  ۀـلأسم  لیذ  رد  دادـقم  لضاف  - 3
رب ءارش  عیب و  نایرج  زا  حالطصاب  دشاب و  هدشن  هلماعم  اهنآ  اب  لاس 
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هیلع رفعج  هنبا  ریغ  هدنع  سیل  و  ع )  ) رقابلا دـنع  ادـعاق  تنک  لاق : حیحـصلا  یف  هرارز  يور  اضیا  و  : » تسا هدروآ  نینچ  دـشاب  رانک 
هـضف وا  بهذ  نم  لام  لک  نامثع  لاقف  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ّللا 

�
ه لوسر  دـهع  یف  اعزانت  نامثع  رذ و  ابا  ّنا  هرارز  ای  لاـقف : مالـسلا 

هاکّزلا اّمنا  هاکز  هیف  سیلف  هب  لمع  رید و  وا  هب  رّجتی  ام  اّما  رذ  وبا  لاق  و  لوحلا ، هیلع  لاح  اذا  هاکّزلا  هیفف  هب  رّجتی  هب و  لمعی  رادـی و 
ام لوقلا  لاقف : هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ّللا 

�
ه لوسر  یلع  امـصتخاف  .هاکّزلا  هیلعف  لوحلا  هیلع  لاح  اذاف  اعوضوم  ازنک  ازاکر  ناـک  اذا  هیف 

ای بجاو  ماما ) بئان   ) نآ ناذخآ  ماما و  و  ص )  ) ربمغیپ رب  هاکز  نتفرگ  ماگنه  رد  ایآ  هک  نیا  لیذ  رد  دادقم  لضاف  - 4 رذ » وبا  لاق 
هیآلا ّتلد  : » تسا هتفگ  نینچ  نآ ؟ ریغ  ای  دشاب  هالـص  ظفلب  دورد ، نآ  دـیاب  ایآ  دتـسرف و  دورد  هدـنهد  هاکز  رب  هک  تسا  بحتـسم 

: لاقف هتقدصب  هاتا  اّمل  یفوا  یبا  ّقح  یف  ص )  ) یبّنلا هلعف  هالّصلا و  ظفل  یلع  هحیرص  هلالد  همیرکلا 

« .نیحیحصلا یف  هماعلا  هلقن  امک  یفوا » یبا  لآ  یلع  یفوا و  یبا  یلع  ّلص  ّللا 
�

ّمه »

نیا ْمِْهیَلَع » ِّلَص  َو   » زا سپ  ..ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ا�ِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَـص  ْمِِهلا�ْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  ۀـیآ  لیذ  رد  دوخ  ریـسفت  رد  يروباـشین 
: تسا هدرک  هدافا  ار  نومضم 

قح رد  هک  تسا  ّتنـس  هقدـص  نتفرگ  ماگنه  رد  ار ، ماما  تسا : هتفگ  یعفاـش  ور  نیا  زا  و  مهل » عدا   » ینعی تسا : هتفگ  ساـبع  نبا  »
کل كراب  تیطعا و  ام  یف  ّللا 

�
ه كرجآ  : » دیوگب دنک و  اعد  هدنهد  هقدص 
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دشاب هالص  ظفلب  دیاب  دنا : هتفگ  ءاهقف  رگید  تیقبا و  ام  یف 

361 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوچ هک  دوب  ناـنچ  هویـش  ار  ص )  ) ربمغیپ هدوب و  هرجـش »  » باحـصا زا  مردـپ  تفگ  هک  هدـش  تیاور  یفوا  یبا  نب  ّللا 
�

ه دـبع  زا  هچ 
درب ترضح  نآ  دزن  ار  دوخ  ۀقدص  هاکز و  مردپ  سپ  نالف » لآ  یلع  ّلص  ّللا 

�
ّمه : » تفگ یم  دندرب  یم  شدزن  ار  دوخ  ۀقدص  یموق 

«. یفوا یبا  یلع  ّلص  ّللا 
�

ّمه : » تفگ هویش  نامهب 

یلاّزغ و دـننام  ناـنآ  زا  یخرب  ّتیعبت و  ناونعب  رگم  تسین  اور  وکین و  یبن  ریغ  رب  هالـص  هک  تسنیا  رب  هدـیقع  نونکا  ار  همئا  رتشیب  »
لآ ّقح  رد  ار  مالس  هالص و  هعیش  نکیل  دنا  هتسناد  هالص »  » ینعم رد  زین  ار  مالـس  هتفگ و  نآ  تهارک  هب  قالطا  روطب  نیمرحلا  ماما 

تیب لها  قح  رد  هنوگچ  دـشاب  اور  هدـنهد  هاـکز  قح  رد  هک  یتقو  دـنیوگ  یم  .دـننک و  یم  رکذ  زین  شدـالوا  یلع و  دـننام  لوسر 
ریغ اب  ّتیعبت  رد  لوسر  لآ  نایم  قرف  سپ  تسا  زئاج  ّتیعبت  روطب  هک  تسا  عامجا  ار  همه  و  دـشاب ؟ یم  هتـسیاشان  اـی  اوراـن  ربمغیپ 

؟ تسیچ ناشیا 

»!؟ دـشابن اور  زئاج و  لوسر  لآ  قح  رد  ارچ  سپ  تسا  اور  مالـسا  لها  روهمج  قح  رد  هک  تسین  نیا  رد  یمالک  سپ  مالـس  اـما  و 
تیاور نینچ  دشاب  یم  یمالسا  یهقف  مکح  نیا  تادنتـسم  زا  یکی  هک  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  ناشیا  ریغ  ریـسفت و  بابرا  زا  یعمج 
كوبت گـنج  زا  نت ) هدزناـپ  یلوق  هب  نت و  هد  یتیاورب  نت و  تفه  یتـیاورب  نت و  هس  یتـیاورب   ) نیملـسم زا  یهورگ  هک : دـنا  هدرک 

حالصا ظفح و  دوخ و  لاوما  هب  هقالع  ۀطساو  هب  دندیشک و  بقع 
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.تسا هدوب  هبابل  وبا  هلمج  نآ  زا  .دندنام  هنیدم  رد  اهنآ 

: دنتفگ  » دندش و نامیشپ  دوخ  راک  نیا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  جورخ  زا  دعب 

دجـسم ياهنوتـس  رد  ار  دوخ  ام  هک  ادخ  هب  جنر ، تدش و  داهج و  رد  وا  ۀباحـص  يادخ و  لوسر  شیاسآ و  تحار و  هیاس و  رد  ام 
نوچ دندوب  نینچ  مه  دریذپ و  هب  ام  رذع  دنک و  لوبق  ار  ام  ۀبوت  دیاشگ و  زاب  ار  ام  دـیایب  لوسر  ات  مییاشگن  زاب  نتـشیوخ  میدـنبب و 

ص)  ) لوسر

362 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دـش و دراو  دجـسمب  درازگ ، یم  هناگ  ود  دـش و  یم  لخاد  دجـسمب  تسخن  رفـس  زا  تشگزاب  ماگنه  هک  لومعم  بسحب  دـمآ » رد 
ییاشگزاب ار  ناشیا  وت  ات  دنیاشگن  نتشیوخ   » هک دنا  هدرک  دای  دنگوس  دنتفگ : دیسرپ  ببس  دید  هتسب  اهنوتـس )  ) يراوس رب  ار  ناشیا 

اُوفَرَتـْعا َنوُرَخآ  هبوـتلا َو  ةروـس  زا  ۀـیآ 103  سپ  دـنیامرفن » ارم  اـت  میاـشگن  زاـب  ار  ناـشیا  هک  مروـخ  یم  دـنگوس  زین  نم  تـفگ :
رد هیآ   » يرهز زا  لوقنم  ۀتفگ  هب  .دـنداشگب  ار  ناشیا  ات  دومرفب  ص )  ) ربمغیپ تفای و  لوزن  ..ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ّللا 

�
ُه یَـسَع  ..ْمِِهبُونُذـِب 

مروخن بارش  ماعط و  چیه  تفگ : تسب و  زاب  دجسم  نوتس  هب  نتشیوخ  دش  نامیـشپ  سپ  تفرن  كوبت  يازغ  هب  نوچ  دمآ  هبابل  وبا 
وا ۀبوت  داتـسرف و  هیآ  یلاعت  يادخ  تفرب  وا  زا  شوه  دروخن و  چـیه  زور  هنابـش  تفه  دریذـپ و  هب  ما  هبوت  یلاعت  يادـخ  ای  مریمب  ات 
زا هکنانچ   ) هبابل وبا  اهنت  اـی  دوب  ناـشیا  اـب  هباـبل  وبا  هک  هورگ  نآ  نوچ  ..داـشگب » ار  وا  دـمایب و  دوخ  سفنب  ص )  ) لوسر درک  لوبق 

لقن يرهز 
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نیا بجوم  لاوما  نوچ  دـنتفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  دـندش  هداشگ  هدرک ) راهظتـسا  ع )  ) رقاـب ترـضح  تیاور  زا  هفئاـطلا  خیـش  دـش و 
نیا رد  .امرف  كاپ  ناهانگ  زا  ار  ام  هدب و  هقدص  ریگب و  ار  اهنآ  سپ  میزاس  اهر  میراد  هچ  ره  دـیدرگ  ام  یگداتفا  بقع  یتخبدـب و 

اعرـش و هرّرقملا  هاکّزلا  مهنم  ذـخاف   » دادـقم لضاف  ریبعتب  تفای  لوزن  هیآلا  .ًهَقَدَـص  ْمِِهلا�ْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  هبوتلا  ةروس  زا  ۀیآ 104  هنیمز 
.تفرگب ناشیا  زا  ار  یعرش  ررقم  هاکز  ص )  ) ربمغیپ سپ  همالا » عامجا  کلذ  یلع 

363 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ابر مکح 

نییواستملا دحا  نم  لاملا  سأر  یلع  هدایزلا   » زا تسا  ترابع  یهقف  حالطصا  رد  و  دشاب ، یم  تدایز  قلطم  ینعمب  تغل  رد  هک  ابر ،
زا شیب  زآ ، صرح و  رثا  رب  هنیمز ، نیا  رد  هدوب و  یم  جـیار  لومعم و  یلهاج  برع  نایم  مالـسا  زا  شیپ  نزوی » وأ  لاکی  اّمم  اـسنج 

.دنا هدرک  یم  يدعت  متس و  دوش  روصت  هچ  نآ 

ار نآ  ۀمجرت  زا  یتخل  عوضوم  نیا  ندش  نشور  يارب  هک  هدش  هدروآ  یتمـسق  هراب  نیا  رد  لماکلا » لثملا  ص )  ) دـمحم  » باتک رد 
: مروآ یم  اجنیا  رد  ترابع  نیعب  « 1  » تسا هدوب  قاروا  نیا  ةدنسیون  ملق  هب  هک 

رایسب اج  ود  نیا  رد  نارگناوت  ةرامش  ناوارف و  فئاط  هّکم و  رد  تورث  ییاراد و  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  دش  هتفگ  هچ  نآ  زا  »
الاب نآ  ۀجرد  تفای و  عویـش  ناشیا  نایم  یگراوخ  ابر  دـندرک و  زارد  تسد  يراکایر  هب  نارگناوت  ناوارف  تورث  رثا  رب  .تسا  هدوب 
دـش هزاوآ  دنلب  یبرع  ياهروشک  نایم  رد  هّکم  نادنمتورث  مان  تهج  نیاب  و  دش !! یم  هلماعم  دص  يدص  ات  لهچ  يدـص  هک  تفرگ 

هب تبسن  مدرم  و 
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.دندش كانمشخ  نیبدب و  نانآ 

: دنتفگ یم  نانیا  ..دیدرگ  تخس  هعماج  رب  ناشیا  نایز  دش و  رایسب  ناراوخ  ابر  ةرامش 

« ..دنتشاد یمن  اور  دوخ  رادماو  ةراب  رد  یمحر  هنوگ  چیه  ور  نیا  زا  تسین  یتوافت  ار  ابر  عیب و  ا�بِّرلا » ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  »

ات دندومن  یم  راداو  ار  دوخ  ناراکهدب  هک  دیسر  ییاج  هب  ناراوخ  ابر  یلد  گنس  : » تسا هدروآ  نینچ  زاب  هحفـص  ود  یکی  زا  سپ 
راداو تشز  ياهراکب  ار  شیوخ  نارتخد  نانز و 

______________________________

هدـیدرگ فورعم  ص »)  ) دـمحم تمظع   » مان هب  هدـش ) پاچ  راب  ود  خـیرات  نیا  اـت   ) هدیـسر پاـچ  هب  نارهت  رد  هک  همجرت  نیا  ( 1)
.تسا

364 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

شیوخ راب  دهاکب و  یکدنا  دوخ  نوزفا  زور  ضرق  زا  دناوتب  يو  ات  دنروآ  مهارف  یلوپ  دوخ  ردپ  ای  رهوش  يارب  هار  نیا  زا  دنزاس و 
.دهن ندرگ  هب  یگدنب  قوط  ای  دیآرد  نانز  هر  ۀگرج  رد  ای  دراذگ  نابایب  هب  رس  نارگید  دننام  هک  دوشن  ریزگان  دزاس و  کبس  ار 

همه دوش و  صوصخم  ناشیا  هب  ناگراچ  یب  نایاونیب و  زیچ  همه  دنتساوخ  یم  هک  دنتـشامگ  تّمه  لام  ندوزف  اب  نانچ  ناراوخ  ابر 
ناشیورد ات  دنتسشن  هدوسآ  لد  گنس  مدرم  نیا  دندرگ  هدوسآ  تخبکین و  ریـس و  نانآ  ات  دشاب  جنر  رد  تخبدب و  هنـسرگ و  سک 

سح مک  مک  ور  نیا  زا  دنهد  لیوحت  ناراوختفم  نیاب  دنرآ و  مهارف  لام  دنـشک و  رازآ  دننک و  شـشوک  نارب  جنر  نادنمتـسم و  و 
یلیفط و ياهروناج  هزره و  ياههایگ  دننام  یبرع  ۀـعماج  رکیپ  رد  نانآ  مکح  تشاذـگ و  فعـضب  ور  نانآ  رد  طاشن  ۀـکلم  راک و 

..دننک یم  قازترا  نارگید  نوخ  زا  هک  دش  لگنا 

یگراوخ ابر  زا  هک  نیا  اب  زین  نایدوهی  ».. 
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هن دوش  هتفرگ  يدوهی  زا  هک  تسنآ  مارح  يابر  هک  نآ  لیبق  زا   ) لیوأت يزاس و  هالک  يزاب و  هلیح  عاوناب  دندوب  عونمم  هاروت  مکحب 
ار مدرم  لام  هار  نیا  زا  دنتـساوخ  یم  هکنانچ  دنوش و  راوس  وزرآ  ندرگ  رب  اه  هلیح  رکم و  نیاب  دـنناوتب  ات  دـنتخادرپ  یّما ) مدرم  زا 
رد دزم  هب  ار  وا  ات  تخاس  یم  راکبلط  دیرخ  رز  ةدنب  ار  رادماو  هک  یگراوخ ، ابر  اب  یتدـم  ینارـصن  نایناحور  ناشیـشک و  .دـنیابرب 

« ..دندرک تمواقم  دزادنا ، راکب  دوخ  عفانم  هار 

هدوب یم  لومعم  رایـسب  هتـشاد و  یم  جاور  تخـس  یلهاج  برع  نایم  رد  هدوب  عونمم  لیجنا  هاروت و  تعیرـش  هب  رگا  اـبر  لاـح  رهب 
هب دـشاب  یم  شخب  نایز  يور  همه  زا  دـساک و  ار  عامتجا  تیلاـعف  رازاـب  دـساف و  ار  درف  هک  عوضوم  نیا  اـب  مالـسا  تعیرـش  .تسا 

: تسا هدرک  غالبا  مدرم  هب  ار  نآ  تمرح  حیرص  روطب  دیجم  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  رد  هتساخرب و  تفلاخم 

365 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اَمَّنِإ اُولا�ق  ْمُهَّنَِأب  َِکل�ذ  ِّسَْملا  َنِم  ُنا�ْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  ا�مَک  ّلِإ 
ـ�

ا َنُوموُقَی  ـا�ل  ـا�بِّرلا  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  ۀـیآ 276  رد  هرقبلا  ةروس  رد 
َیَِقب ا�م  اوُرَذ  ّللا َو 

�
َه اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ـا�ی  ۀـیآ 278 و 279  رد  ةروس  نامه  رد  زاب  ..ا�بِّرلا  َمَّرَح  َْعیَْبلا َو  ّللا 

�
ُه َّلَحَأ  ـا�بِّرلا َو  ُلـْثِم  ُْعیَْبلا 

رد َنوُمَلُْظت و  ا�ل  َنوُِملْظَت َو  ا�ل  ْمُِکلا�ْومَأ  ُسُؤُر  ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  ْنِإ  ِِهلوُسَر َو  ّللا َو 
�

ِه َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ا�بِّرلا  َنِم 
حیرـصت ابر  تمرح  هب  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  ّللا 

�
َه اوُقَّتا  ًهَفَعا�ضُم َو  ًافا�عْـضَأ  اَوبِّرلا  اُولُکَْأت  ـا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  ۀـیآ 125  نارمع  لآ  ةروس 

.تسا هدمآ  لمعب 

دوش یم  هدافتسا  تایآ  نیا  زا 
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: هک

عیب دننام  ار  نآ  هک  يدح  هب  دنا  هدید  یمن  نآ  رد  یبیع  حبق و  چـیه  هک  هدوب  جـیار  لومعم و  ابر  يردـق  هب  دـش  هتفگ  هکنانچ  الّوا 
.دنا هدروآ  یم  رامشب 

ۀلماعم زا  دیاش  هدش و  هاگآ  ار  يوبر  هلماعم  تمرح  هتفریذپ و  مه  ار  مالسا  برع ، ناراوخ  ابر  زا  یخرب  هک  نیا  زا  سپ  یّتح  ایناث  و 
دنا هداد  ماجنا  مالـسا  نتفریذپ  زا  شیپ  هک  دوخ  يوبر  تالماعم  عفانم  زا  هک  دنا  هدش  یمن  یـضار  دنا  هدوب  هتـشادزاب  تسد  دیدج 
ۀلیبق رب  ییایاقب  یلهاج ، ناراوخ  اـبر  زا  یکی  هریغم  نب  دـیلو  زا  هک  هدـش  دراو  یتیاور  هکناـنچ  دـننک  رظن  فرـص  دـنرادرب و  تسد 
اوُرَذ ..تفای َو  لوزن  هیآ  نیا  سپ  درک  یم  هبلاطم  ار  اهنآ  دوب  هدروآ  مالسا  هک  نیا  زا  سپ  دیلو  دلاخ  شرسپ  دوب  هدنام  یقاب  فیقث 

.ا�بِّرلا َنِم  َیَِقب  ا�م 

یم رـسب  یبلط  نامز  نوچ  دـنا : هتفگ  هکنانچ  دـنا  هدرک  یم  يراک  هفعاضم  يور و  دایز  دـنا  هتـسناوت  یم  هزادـنا  رهب  ابر  رد  اثلاث  و 
رد هجیتن  رد  ات  هدش  یم  رارکت  راک  نیا  نینچ  مه  هراب ، هس  هرابود و  هدنکفا و  یم  ریخأتب  ار  لجا  نامز و  هدوزفا و  یم  نید  رب  هدمآ 

.تسا هتفای  یم  قلعت  نیا  دب  هتشگ و  یم  قرغتسم  نویدم  ییاراد  مامت  مک  زیچان و  یلام  ربارب 

366 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تابـسانم زا  رگید  یخرب  رودـص  نامز  هک  اـهنآ  هکلب  تسین  روظنم  رودـص  ةرود  رد  یهقف  ماـکحا  ۀـمه  عمج  نوچ  قاروا  نیا  رد 
لامتحا یتح  تسین  نشور  لماک  روطب  تهج  همه  زا  ابر  مکح  رودص و  نامز  دوش و  یم  هدش و  هدروآ  تسا  مولعم  اهنآ  يرودص 

درک نیعم  ار  نآ  نامز  ناوت  یمن  قیقحت  روطب  تهج  نیا  زا  دشاب  هتفای  رودص  ترجه  زا  لبق  ةرود  رد  هک  دور  یم 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 469 

http://www.ghaemiyeh.com


هّجح يارب  ص )  ) ربمغیپ هک  يرجه  مهد  لاـس  رد  هک  تسا  نیا  ددرگ  لـقن  ناونع و  دروم  نیا  رد  مکح  نیا  دـش  ثعاـب  هک  يزیچ 
زاب ابر  ةراب  رد  هلمج  نآ  زا  دـشاب و  یم  لمتـشم  یهقف  مکح  دـنچ  رب  هک  هدـناوخ  اـجنآ  رد  يا  هبطخ  هدـش  فرـشم  هّکم  هب  عادولا 

.دشاب یم  یغلم  هجو و  یب  یّلک  هب  هدنام  یقاب  باب  نآ  زا  هک  ییاهبلط  ینعی  یلهاج  يابر  هک  هدرک  دییات  دیکأت و 

.هدش لقن  شیب  مک و  یفالتخا  اب  ثیداحا  رد  مه  خیرات و  هریس و  بتک  بلاغ  رد  هدش  دای  ۀبطخ 

زا دشاب  یم  مالسالا » هّجح   » هک عادولا  هّجح  دصقب  ترجه  زا  مهد  لاس  ص )  ) ربمغیپ : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هراب  نیا  رد  یبوقعی 
هب کیدزن  نامع و  زا  تسا  یعضوم  مان  بارغ  نزو  رب  راحـص   ) يراحـص ۀماج  ود  دیـسر  هفیلحلا » وذ   » لحم هب  ات  دش  جراخ  هنیدم 

تعکر ود  دیدرگ و  لخاد  هفیلحلا  وذ  دجـسمب  دیـشوپ و  هنیدم  دوخ  رد  ار  هماج  ود  نیا  یخرب  ۀتفگ  هب  دیـشوپ و  ادر ، رازا و  نآ :)
بناج زا  ار  دوخ  ياه  هندـب »  » دـش نوریب  دجـسم  زا  نوچ  دـندوب  هارمه  وا  اب  رفـس  نیا  رد  همه  زین  ص )  ) ربمغیپ نانز  .درازگ  زاـمن 

دبع هجو  ّللا 
�

ه رّـضن  : » تفگ دوخ  ۀـبطخ  رد  تسا  هتفگ  هک  اجنآ  ات  .دـش » راوس  ار  دوخ  يوصق »  » ۀـقان هاگ  نآ  درک  راعـشا »  » تسار
ثالث هنم : هقفأ  وه  نم  یلإ  هقف  لماح  ّبر  و  هیقف ، ریغ  یلإ  هقف  لماح  ّبرف  اهعمـسی  مل  نم  اهغّلب  مث  اهظفح  اهاعوف و  یتلاـقم  عمس 

هطیحم مهتوعد  ّناف  نینمؤملا  هعامجل  موّزللا  ّقحلا و  هّمئأل  هحیصّنلا  هّلل و  لمعلا  صالخا  ملسم : يرما  بلق  ّنهیلع  ّلغی  ال 
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« مهئارو نم 

367 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد هدوب  رتش  راوس  هک  یلاح  رد  هبقع » ةرمج  یمر   » اهنآ و زا  یتمسق  خبط  اهنآ و  رحن  زا  سپ  هدناوخ و  ارف  ار  هندب  ياهرتش  هاگ  نآ 
ّيأ نوردت  له  و  اذه ؟ دلب  ّيأ  نوردت  له  .اذه  مکیلع  هذه و  یلاح  لثم  یلع  یننوقلت  مکّلعل ال  : » تسا هتفگ  هداتسیا و  مزمز  لحم 

؟ اذه رهش 

: تفگ سپ  تسا  مارح  هام  مارح و  دلب  يرآ ، دنتفگ  مدرم  اذه »؟ موی  ّيأ  نوردت  له  و 

: دنتفگ تغّلب ؟ له  الا  .اذه  مکموی  همرحک  اذه و  مکرهـش  همرحک  اذـه و  مکدـلب  همرحک  مکلاومأ  مکءامد و  مکیلع  مّرح  ّللا 
�

ه ّناف 
تناک نمف  َنیِدِـسْفُم * ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  ا�ل  ْمُهَءا�یْـشَأ َو  ّنلا 

�
َسا اوُسَْخبَت  ـا�ل  و  ّللا *

�
َه اوُقَّتا  دهـشا َو  ّللا 

�
ّمه : » تفگ سپ  يدرک  غیلبت  يرآ 

«. اهّدؤیلف هنامأ  هدنع 

ّیبرع یلع  ّیمجعل  ّیمجع و ال  یلع  ّیبرعل  لضف  ءاّوح ال  مدـآلا و  « 1  » عاّصلا ّفط  ساّنلا  .ءاوس  مالـسالا  یف  ساّنلا  تفگ : هاگ  نآ 
یمدق و تحت  عوضوم  هّیلهاجلا ، یف  ناک  مد  ّلک  : » تفگ زاب  دهشا » ّللا 

�
ّمه : » تفگ سپ  .يرآ  دنتفگ : تغّلب ؟ له  الا  ّللا 

�
.ه يوقتب  ّالا 

دنتشک رکب  نب  دعس  ونب  ار  وا  دوب و  هدروخ  ریش  لیذه  ۀلیبق  رد  هعیبر  نبا   ) بلطملا دبع  نب  ثراحلا  نب  هعیبر  نبا  مد  هعـضأ  مد  لّوا 
ساّنلا اهّیأ  ای  .دهـشا  ّللا 

�
ّمه : » تفگ يرآ ، دـنتفگ : تغّلب »؟ لـه  ـالا  دنتـشک ) لیذـه  ار  وا  دوب و  هدروخ  ریـش  ثیل  ینب  رد  یلوق  هب  و 

دق نامّزلا  ّنا  الأ و  ّللا »
�

ُه َمَّرَح  ـا�م  َهَّدِـع  اُؤِطا�ُوِیل  ًاـما�ع  ُهَنُومِّرَُحی  ًاـما�ع َو  ُهَنوُّلُِحی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِِهب  ُّلَُـضی  ِْرفُْکلا  ِیف  ٌهَدـا�یِز  یِـسَّنلا ُء  اَـمَّنِإ  »
ِروُهُّشلا َهَّدِع  َّنِإ  .ضرالا و  تاوامّسلا و  قلخ  موی  هتئیهک  رادتسا 
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وذ هیلاوتم : هثالث  رضم و  بجر  هنوعدی  نابعش  يدامج و  نیب  يّذلا  بجر  ٌمُرُح : ٌهََعبْرَأ  ا�ْهنِم  ّللا 
�

..ِه ِبا�تِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَع  ا�ْنثا  ّللا 
�

ِه َْدنِع 
.يرآ دنتفگ : تغّلب »؟ لهالا  .مّرحملا  هّجحلا و  وذ  هدعقلا و 

ائیش ّنهسفنأل  نکمی  مکدنع ال  راوع  ّنه  اّمناف  اریخ  ءاسّنلاب  مکیصوأ  .دهشا  ّللا 
�

ّمه : » تفگ

______________________________

رپ هک  هدیـسر  نآ  هب  کیدزن  هنامیپ  هک  تسنیا  شدارم  و  لایکملا » ّفط   » دیوگ یم  برع  دنـشیوخ  کیدزن و  مه  اب  همه  ینعی  ( 1)
.ددرگ راشرس  و 

368 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.فورعملاب ّنهقزر  ّنهتوسک و  ّقح : مکیلع  ّنهل  ّقح و  ّنهیلع  مکل  ّللا و 
�

ه باتکب  ّنهجورف  متللحتـسا  ّللا و 
�

ه هنامأب  ّنهومتذخا  اّمنا  و 
یف ّنهورجهاف  کـلذ  نم  ائیـش  نلعف  ناـف  .مکنذا  مکملعب و  اـّلا  مکتویب  یف  ّنذأـی  ـال  ادـحا و  مکـشارف  نئطوی  ـال  نا  ّنهیلع  مکل  و 

.دهشا ّللا 
�

ّمه : » تفگ .يرآ  دنتفگ : تغّلب »؟ له  الأ  .حّربم  ریغ  ابرض  ّنهوبرضا  عجاضملا و 

یلإ مهتابوقع  اولکت ] الف  ظ :  ] اولاکف اوبنذا  نا  نوسبلت و  اّـمم  مهوسبلا  نولکاـت و  اّـمم  مهومعطاـف  مکناـمیا  تکلم  نمب  مکیـصواف 
.يرآ دنتفگ : تغّلب »؟ لهالا  .مکرارش 

الأ هسفن  بیطب  ّالا  هلام  نم  یش ء  همد و ال  هل  ّلحی  هباتغی و ال  هنوخی و ال  هّشغی و ال  ملسملا ال  وخا  ملـسملا  ّنا  .دهـشا  ّللا 
�

ّمه : » تفگ
ام یف  عاـطی  نکل  و  « 1  » مویلا دـعب  دـبعی  نا  سئی  دـق  ناطیّـشلا  ّنا  : » تفگ هاگ  نآ  دهـشا » ّللا 

�
ّمه : » تفگ يرآ  دـنتفگ : تغّلب »؟ له 

: تفگ .يرآ  دنتفگ  تغّلب »؟ لهالا  .هب  یضر  دقف  نورقتحت  یتلا  مکلامعا  نم  کلذ  يوس 

.هبراض ریغ  براض  هلتاق و  ریغ  لتاق  ّللا 
�

ه یلع  ءادعألا  يدعا  : » تفگ زاب  دهشا » ّللا 
�

ّمه »

ریغ یلإ  یمتنا  نم  دّمحم و  یلع  ّللا 
�

ه لزنا  امب  رفک  دقف  هیلاوم  همعن  رفک  نم  و 
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لتاقأ نا  ترمأ  اّمنا  ّینا  الأ  دهـشا » ّللا 
�

ّمه : » تفگ .يرآ  دـنتفگ : تغّلب »؟ لـه  ـالأ  .نیعمجا  ساـّنلا  هکئـالملا و  ّللا و 
�

ه هنعل  هیلعف  هیبا 
نیّلضم اراّفک  يدعب  اوعجرت  الا ال  .مهلاومأ  مهءامد و  یّنم  اومـصع  امهولاق  اذا  ّللا و 

�
.ه لوسر  ّینا  ّللا و 

�
ه الا  هلا  ال  اولوقی : یّتح  ساّنلا 

: دنتفگ تغّلب » له  الأ  یتیب  لهأ  یترتع  ّللا و 
�

ه باتک  اّولضت : نل  هب  متکّسمت  نا  ام  مکیف  تفّلخ  دق  ّینا  ضعب  باقر  مکـضعب  کلمی 
ۀبطخ شا  هریـس  باتک  رد  زین  ماشه  نبا  بئاغلا » مکنم  دـهاّشلا  غّلبیلف  نولوئـسم ، مّکنا  : » تفگ هاـگ  نآ  دهـشا » ّللا 

�
ّمه : » تفگ يرآ 

: دوش یم  هدروآ  الیذ  صیخلت  روطب  هک  هدرک  لقن  یقیرط  هب  ار  عادولا  هّجح 

______________________________

« ..عاطی نا  یضر  نکل  ادبا و  هذه  مکضرأب  : » تسا هنوگ  نیدب  ترابع  مویلا »  » ۀملک زا  دعب  لماکلا »  » باتک رد  (- 1)

369 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوقلتـس مّکنا  اذه و  مکرهـش  همرحک  اذـه و  مکموی  همرحک  مّکبر  اوقلت  نا  یلإ  مارح  مکیلع  مکلاومأ  مکءامد و  ّنا  ساّنلا  اهّیأ  ».. 
مکل نکل  عوضوم و  ابر  ّلک  ّنا  اهیلع و  هنمتئا  نم  یلإ  اـهّدؤیلف  هناـمأ  هدـنع  تناـک  نمف  تغّلب  دـق  مکلاـمعا و  نع  مکلأـسیف  مّکبر 
ّنهیلع مکل  اقح : مکیلع  ّنهل  اّقح و  مکئاسن  یف  مکل  ّناف  ساّنلا  اهّیأ  ..ابر  ّهنا ال  ّللا 

�
ه یـضق  .َنوُمَلُْظت  ا�ل  َنوُِملْظَت َو  ـا�ل  ْمُِکلا�ْومَأ  ُسُؤُر 

عجاضملا و یف  نهورجهت  نا  مکل  نذا  دق  ّللا 
�

ه ّناف  نلعف  ناف  هنّیبم  هشحافب  نیتای  نا ال  ّنهیلع  هنوهرکت و  ادحا  مکشرف  نئطوی  نا ال 
ّنّهناف اریخ  ءاسّنلاب  اوصوتسا  فورعملاب و  ّنهتوسک  ّنهقزر و  ّنهلف  نیهتنا  ناف  ملوم ) ینعی  هلمهم  ءاح  اب   ) حّربم ریغ  ابرض  ّنهوبرضت 

یلوق و اوعمسا  ساّنلا  اهّیأ  ..ائیش  ّنهسفنأل  نکلمی  ناوع ال 
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ّنملظت الف  هنم  سفن  بیط  نع  هاطعا  ام  الا  هیخا  نم  ئرمال  ّلحی  الف  هوخا  نیملـسملا  ّنا  ملـسملل و  خا  ملـسم  ّلـک  نا  ّنمّلعت  هولقعا 
« ..مکسفنأ

دلولا  » تراـبع ماـشه  نبا  لـقنب  هدـش و  هداد  روتـسد  مدرم  هب  رفـس  نیا  رد  راـمج » یمر  و  « » فقوم  » لـیبق زا  جـح  ماـکحا  زا  یخرب 
تـسا هتفای  رودـص  هبطخ  نیمه  رد  رفـس و  نیمه  رد  زین  دـشاب  یم  یهقف  مهم  ماکحا  زا  یکی  دنتـسم  هک  رجحلا » رهاـعلل  شارفلل و 

، هدـیدرگ ءاشنا  هبعک  ۀـناخ  هب  دورو  ماگنه  متـشه ) لاس  ، ) هّکم حـتف  لاس  رد  هک  يا  هبطخ  ّیط  رد  ترابع  نیا  یبوقعی  لـقنب  نکیل 
.تسا هدش  هتفگ 

رد مه  هّکم و  حتف  ماگنه  هب  متـشه  لاس  رد  مه  زین  هرقف  نیا  هدمآ  هبطخ  ود  ره  رد  هک  رگید  تارقف  زا  یخرب  دننام  هک  دـشابن  رود 
.دشاب هدمآ  عادولا  هّجح  ۀبطخ  ّیط  رد  مهد  لاس 

هدرک لقن  یبوقعی  هکنانچ  اجنیا  رد  دـشاب  یم  لمتـشم  یهقف  یماکحا  رب  هدـش و  ءاشنا  هّکم  رد  متـشه  لاس  رد  هک  زین  ار  هبطخ  نآ 
.میروآ یم 

لاس زا  ناضمر  مهد  ای  میس  هعمج  زور  رد  هنیدم  زا  ترضح  تسا : هتفگ  هک  نیا  زا  سپ 

370 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدومرف و روتسد  راطفا  هب  ار  نامزالم  ناهارمه و  هتخاس و  نیشناج  هنیدم  رد  ار  رذنملا  دبع  نب  هبابل  وبا  هدش و  جراخ  يرجه  متشه 
مالـسا اهرک  ای  اعوط  شیرق  هداد و  ناما  ار  هّکم  لـها  هدـش و  دراو  هّکم  هب  هدـناوخ و  هاـصع »  » هدز زابرـس  راـطفا  زا  هک  ار  یناـسک 
ربـمغیپ : » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  هدروآ  ار  هّکم  هب  دورو  هنیدـم و  زا  جورخ  هب  طوبرم  روما  ۀـمه  هک  نیا  زا  سپ  هلمجلاـب  هدروآ و 

(ص)
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دمآ نوریب  هاگ  نآ  درازگب  هناگ  ود  دمآ و  رد  هناخ  هب  دوشگ و  ار  رد  دوخ  تسدـب  تفرگ و  هحلط  یبا  نب  نامثع  زا  ار  هناخ  دـیلک 
: تفگ تفرگ و  ار  رد  ةداضع  ود  و 

«. هل کیرش  کلملا ال  دمحلا و  هّللف  هدحو  بازحألا  بلغ  هدبع و  رصن  هدعو و  زجنأ  هل  کیرش  هدحو ال  ّللا 
�

ه ّالا  هلا  «ال 

« ترفظ دـق  میرک و  ّمع  نبا  میرک و  خا  اریخ : لوقن  اریخ و  ّنظن   » تفگ لیهـس  نولئاـق »؟ متنأ  اـم  و  نوـّنظت ؟ اـم  : » تفگ نآ  زا  سپ 
مد ّلک  الأ  : » تفگ هاگ  نآ  َمْوَْیلا » ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  ا�ل  : » تفگ فسوی  مردارب  هک  میوگ  ناـمه  امـش  هب  نم  نونکا  تفگ : ص )  ) ربمغیپ

الا و .امهیلهأ  یلإ  نادودرم  امّهناف  ّجاحلا  هیاقس  هبعکلا و  هنادس  الا  نیتاه ، ّیمدق  تحت  عوضوم  ّهناف  هّیلهاجلا  یف  « 1  » هرثأم لام و  و 
موی یلإ  همّرحم  یهف  تقلغا  مث  هعاس  یل  ّتلح  اّمنا  يدعب و  نم  دحأل  ّلحت  یلبق و ال  نم  دحأل  ّلحت  مل  ّللا 

�
ه همرحب  همّرحم  هّکم  ّنا 

.هظّلغم و هیدلا  دمعلا ، هبش  لتقلا  یف  نا  الا  .دشنمل  الا  اهتطقل  ّلحت  اهدیص و ال  رفنی  اهرجش و ال  دضعی  اهالخ و ال  یلتخی  همیقلا ال 
یب « 2  » دـش دراو  هّکم  هب  نوچ  و  ءاقلّطلا » متناف  اوبهذاف  متنک ، تیبلا  ناریج  سئبل  ـالا  : » تفگ دـعب  رجحلا ، رهاـعلل  شارفلل و  دـلولا 

دیدرگ دراو  مارحا 

______________________________

.اهرخافم اهمراکم و  نم  هیلهاجلا  نع  يوری  رثؤی و  ام  (- 1)

رد رب  تشاد و  رس  رب  هایـس  يا  همامع  دمآ  رد  هکم  هب  نوچ  ص )  ) ربمغیپ تسا : هدرک  هدافا  نینچ  لماکلا »  » باتک رد  ریثا  نبا  (- 2)
ات ..هدعو  قدص  هدحو  ّللا 

�
ه ّالا  هلا  ال  : » تفگ داتسیاب و  هبعک 
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ار ناربمغیپ  تروص  درازگب و  زامن  دش و  دراو  نآ  نورد  هب  درک و  هناخ  فاوط  راب  تفه  هاگ  نآ  دش » لقن  یبوقعی  زا  هچ  نآ  رخآ 
تـسد رد  هک  یبوچ  اب  ص )  ) ربمغیپ سپ  دوب  هبعک  رب  تب  تصـش  دصیـس و  دـننک و  وحم  ار  اـهتروص  دومرفب  سپ  دـیدب  اـجنآ  رد 
« ..تخیر یم  ورف  اهتب  سپ  ًاقوُهَز » َنا�ک  َلِطا�ْبلا  َّنِإ  ُلِطا�ْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءا�ج  ُْلق  : » تفگ یم  درک و  یم  هراشا  اه  نآ  هب  تشاد 

371 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نب دلاخ  و  « 1  » لهج یبا  نب  همرکع  دمآ  راوشد  تخـس  شموق  رب  راک  نیا  دیوگب  ناذا  دـنک و  دوعـص  هبعک  رب  ات  دومرف  ار  لالب  و 
.دنک یم  رخ  کناب  هبعک  زارف  رب  حابر  نبا  دنتفگ : دسا 

ربمغیپ مینک  یم  رافغتسا  دنتفگ : داتـسرف  ناشیدب  سک  ص )  ) ربمغیپ .دندش  زاوآ  مه  ییوگ  ازـسان  نیا  رد  ناشیا  اب  مه  رگید  یخرب 
ره دوش و  هدیـشخب  دـناوخب  زامن  هک  ره  سپ  دـسر  یم  ارف  زامن  ماگنه  نونکا  نکیل  میوگب  هچ  امـش  هب  مناد  یمن  نم  تفگ : (ص )

«. منز یم  ار  شندرگ  ددرگن  رضاح  زامن  هب  هک 

خاش ود  هبعک  رب  نم  تفگ : هحلط  یبا  نب  نامثع  هب  دنتـسش و  بآ  اب  دـندرک و  وحم  دوب  هناخ  رب  هک  ار  يریواصت  درک  رما  هاـگ  نآ 
« ..دیرادرب اجنآ  زا  ار  اهنآ  دشاب  اجنآ  رد  تسین  هتسیاش  هک  مدید  چوق 

______________________________

بلطی نم  مهنمف  .لابجلا  قوف  شیرق  هبعکلا و  رهظ  یلع  نذؤی  نا  الالب  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  رما  رهظلا  تقو  ءاج  امل  و   » لماکلا یف  ( 1)
دهـشی مل  نیح  یبا  ّللا 

�
ه مرکا  دقل  لهج  یبا  تنب  هیریوج  تلاق  ّللا 

�
ه لوسر  ادـمحم  ّنا  دهـشا  لاق  نّذا و  املف  .نما  دـق  مهنم  نامالا و 

لالب قیهن 
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لبق ّتم  ینتیل  ماشه : نب  ثراحلا  لاق  مویلا و  اذه  ری  ملف  یبا  ّللا 
�

ه مرکا  دقل  دـسا : نب  نامثع  وخا  دـسا  نب  دـلاخ  لاق  ..هبعکلا و  قوف 
« ..مویلا اذه 

372 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رودص رود  ماتخ 

مامت ءاصقتـسا  هن  نآ  نماریپ  رد  ثحب  رودـص و  رود  ناونع  سیـسات  زا  روظنم  دـشاب  هدـش  هتفگ  رّرکم  دـیاش  شیپ  نیا  زا  هکناـنچ 
نامز و ظاحل  زا  هرداص  ماکحا  زا  هچ  نآ  هک  هدوب  نآ  روظنم  هکلب  هدوب  اهنآ  تابسانم  تایصوصخ و  ۀمه  نایب  هن  هرداص و  ماکحا 

روآدای مه  زاب  همتاخ  نیا  رد  دیاب  نکیل  .تفای  ماجنا  يا  هزادـنا  ات  لمع  نیا  دوش و  لقن  اجنیا  رد  دـشاب  نشور  يرودـص  تابـسانم 
تصش لاس  هب  زاغآ و  تثعب ) لاس  - ) ص ربمغیپ - تایح  ملهچ  لاس  زا  هک   ) تلاسر ةرود  نامه  رد  مالـسا  ماکحا  مامت  هک  دیدرگ 
داتشه سابع  نبا  زا  یبوقعی  تیاورب  هک  دیجم  نآرق  ياه  هروس  رد  اهنآ  لوصا  هدیدرگ و  رداص  هتفای ) ماجرف  تلحر ) لاس   ) میس و 

یم یندـم  ددرگ ) یم  لقن  نونکا  مه  هک   ) هروس ود  یـس و  ومه ، ۀـتفگ  هب  یّکم و ، دـش ) دای  شیپ  نیا  زا  هک   ) اـهنآ زا  ةروس  ود  و 
.تسا هدیدرگ  نایب  ّتنس  رد  اهنآ  عورف  لیصفت و  هتفای و  جاردنا  دشاب 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  یبوقعی  دیجم ، نآرق  یندم  ياه  هروس  ةراب  رد 

، دعب .لافنالا  ةروس  دعب ، هرقبلا ، ةروس  دعب ، نیفّفطملل  لیو  ةروس  هیآ  نیتسخن  هتفای  لوزن  هروس  ود  یـس و  دیجم  نآرق  زا  هنیدم  رد  »
، دعب .کل  انحتف  ّانا  ةروس  دعب ، .هنحتمملا  ةروس  دعب ، .رّونلا  ةروس  دعب ، بازحألا  ةروس  دـعب ، .رـشحلا  ةروس  دـعب ، .نارمع  لآ  ةروس 

.ءاسّنلا ةروس 

له ةروس  دعب ، .دّمحم  ةروس  دعب ، دیدحلا  ةروس  دعب ، .ّجحلا  ةروس  دعب ،
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.ناسنالا یلع  یتا 

.هدجّسلا لیزنت  ةروس  دعب ، .هعمجلا  ةروس  دعب ، .نکی  مل  ةروس  دعب ، .قالّطلا  هروس  دعب ،

ةروس دعب ، .میرّحتلا  ةروس  دعب ، .تارجحلا  هروس  دعب ، .هلداجملا  ةروس  دعب ، .نوقفانملا  كءاج  اذا  ةروس  دعب ، .نمؤملا  ةروس  دـعب ،
تعقو اذا  ةروس  دـعب ، .حـتفلا  ّللا و 

�
ه رـصن  ءاـج  اذا  ةروس  دـعب ، .هءارب  ةروس  دـعب ، هدـئاملا  ةروس  دـعب ، .ّفّصلا  ةروس  دـعب ، .نباـغّتلا 

.هعقاولا

373 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ٌلوُسَر ْمُکَءا�ج  ْدََقل  ۀـیآ  تسا  هتفای  لوزن  نآرق  تایآ  زا  هک  يزیچ  نیرخآ  مه و  اب  .نیتذّوعملا  ةروس  دـعب ، .تایداعلا  ةروس و  دـعب ،
ْمُکَنیِد َو ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  ۀـیآ  هدـش ، لزاـن  ۀـیآ  نیرخآ  یلوق  هب  تسا و  هدوب  هروـس » رخآ  اـت  ..ْمُِّتنَع  ـا�م  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم 
رد هیآ  نیا  لوزن  دشاب و  یم  تباث  حیحص ، تیاور  حیرص  قفاوم  لوق  نیا  هدوب و  ًانیِد  َما�لْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ 
ِهِیف َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  ۀـیآ َو  هیآ ، نیرخآ  یلوق  هب  تسا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  رب  ّصن  ماـگنه  مخ  ریدـغ 

.تسا هدوب  ّللا 
�

ِه َیلِإ 

: تفگ یم  يوب  دروآ  یم  یحو  ص )  ) ربمغیپ رب  لیئربج  هاگ  ره  تسا : هتفگ  سابع  نبا  »

رد ار  نآ  تفگ : تخاس  لزان  ار  ّللا 
�

ِه َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  هیآ َو  نوچ  سپ  راذـگب  هروس  نالف  زا  عضوم  نـالف  رد  ار  هیآ  نیا 
.راذگب هرقبلا »  » ةروس

هب نآرقلا  لّزن  : » تسا هتفگ  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  هتفای و  لوزن  ریشبت  ریذحت و  یهن و  رماب و  نآرق  تسا  هتفگ  دوعسم  نبا  »
نآرق صاخ » ماع و  نطاب و  رهاظ و  لاثما و  ربع و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و  رابخا و  صصق و  ضئارف و  مارح و  لالح و 
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نطاب و رهاظ و  لثم و  تربع و  دنپ و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و  رابخا و  صـصق و  ماکحا و  ضئارف و  مارح و  لالح و  ار 
«. تسا هتشگ  لزان  اهنیدب  دشاب و  یم  صاخ  ماع و 

، ناشیا ریغ  و  بعک ، نب  ّیبا  دوعـسم و  نب  هللا  دـبع  فحـصم  لـیبق  زا  فلتخم ، فحاـصم  زا  دوخ  تسرهفلا »  » باـتک رد  میدـن  نبا 
هروس ةراب  رد  هلمج  زا  تسین  روظنم  اـجنیا  رد  اـهنآ  ناـیب  هک  هدرک  لـقن  فلتخم  شیب  مک و  یبیترت  هب  ار  نآرق  ياـه  هروس  بیترت 

داتـشه تسا  هتفگ  سابع  نبا  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یناسارخ  ءاطع  زا  جیرج  نبا  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  یندم  یّکم و  ياه 
.تسا هتفای  لوزن  هنیدم  رد  هروس  تشه  تسیب و  هکم و  رد  هروس  جنپ  و 

اذا ءاـسّنلا ، هنحتمملا ، نارمع ، لآ  فارعـألا ، لاـفنالا  هرقبلا ، زا  تسا  تراـبع  لوزن  بیترتـب  هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  هک  ییاـه  هروس 
، اورفک نیّذلا  دیدحلا ، تلزلز ،

374 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، ّجحلا رّونلا ، حتفلا ، هّللا و  رـصن  ءاج  اذا  رـشحلا ، اورفک ، نیّذلا  نکی  مل  ءاسّنلا ، متقّلط  اذا  یبّنلا  اهّیأ  ای  ناسنالا ، یلع  یتا  له  دعرلا ،
دنا هتفگ  یخرب  هبوـّتلا و  هدـئاملا ، حـتفلا ، نیّیراوـحلا ، نباـغتلا ، هعمجلا ، مرحت ، مل  یبـّنلا  اـهیأ  اـی  تارجحلا  هلداـجملا ، نوقفاـنملا ،

« ..تسا هتفای  لوزن  هنیدم  رد  نیتذّوعم » »

دوجوم فالتخا  زین  اهنآ  یندـم  یّکم و  ددـع  رد  عومجم و  ددـع  رد  هدـش  فالتخا  نآرق  ياه  هروس  بیترت  رد  هکنانچ  تهج  رهب 
راودا خیرات  هب  هک  یماگنه  هیقف  هک  نیا  يارب  نکیل  تشذگ و  نآ  زا  دـیاب  تسین  عوضوم  نیا  قیقحت  روظنم  نوچ  اجنیا  رد  تسا و 

رب ماکحا  ندوب  یندم  ای  یّکم  عوضوم  يّدح  ات  دنک  هعجارم  هقف 
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زا میوش  یم  روآدای  مه  مینک و  یم  لقن  اجنآ  زا  هدرک  لـقن  دوخ  ناـقتإلا  باـتک »  » رد یطویـس  هک  مه  ار  یبیترت  دـشاب  نشور  يو 
حیرصت دروم  ار  نآ  زا  یتمسق  ای  هروس  ۀمه  ندوب  یّکم  هک  تسا  نیا  هدروآ  ار  نآ  هروس  ره  لوا  رد  هفئاطلا  خیـش  هک  یّمهم  دئاوف 

فیلأت ناقتالا  زا  الیذ  نآ  ریظن  هک  دـیآ  یم  تسدـب  یبیترت  دوش  عمج  هدروآ  اه  هروس  لـئاوا  رد  وا  هچ  نآ  رگا  اـبیرقت  هداد و  رارق 
هب هک  هدومن  حیرـصت  هدرک  هئزجت  ریـسفت  يارب  هک  هروس  زا  یتمـسق  ره  رد  هفئاـطلا  خیـش  هوـالعب  .دوش  یم  لـقن  همجرت و  یطویس 

.دشاب یم  هیآ  دنچ  ای  کی  فالتخاب  ای  قافتا 

هدیدرگ و لقن  یندـم  یّکم و  ياه  هروس  ةرامـش  وا ، ریغ  و  سابع ، نبا  زا  تسا ..« : هتفگ  ناقتالا  رد  یطویـس  هچ  نآ  همجرت  کنیا 
ریرحت لقن و  نآ  لاـبند  رد  دـشاب  یم  هیف » فلتخم   » هک ار  يدراوم  هاـگ  نآ  مروآ  یم  تسخن  مناد  یم  هنیمز  نیا  رد  ار  هچ  نآ  نم 
ثیدح وا  هب  یمرضح  ۀملس  یبا  لوق  زا  یـسوم  نبا  همادق  هک : هداد  ربخ  امب  يدقاو  تسا  هتفگ  دوخ  تاقبط  رد  دعـس  نبا  .منک  یم 

تسیب و تفگ : مدیـسرپ  هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  نآرق  زا  هچ  نآ  زا  بعک  نب  ّیبا  زا  تسا  هتفگ  هک  هدینـش  ساـبع  نـبا  زا  هـک  هدرک 
.تسا هدیدرگ  لزان  هّکم  رد  نآرق  رئاس  هنیدم و  رد  هروس  تفه 

375 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رمعم هدیبع  وبا  زا  یناتسجس  دمحم  نب  لهس  متاح ، وبا  زا  عرزم  نب  تومی  زا  دوخ  خوسنملا » خساّنلا و   » باتک رد  ساّحن  رفعج  وبا  »
ءالع نب  ورمع  یبا  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  ثیدح  بیبح  نب  سنوی  زا  یّنثم  نب 
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ار عوضوم  ساـبع  نبا  زا  نم  تفگ  سپ  مدیـسرپ  اـهنآ  یّکم  زا  نآرق و  یندـم  تاـیآ  صیخلت  زا  دـهاجم  زا  تفگ : یم  هک  مدـینش 
، هدش لزان  هنیدم  رد  هک  دشاب ، هیآ » هس  رخآ  ات  ..ُْلتَأ  اَْولا�عَت  ُْلق  ۀـیآ  هک  نآ  زا  هیآ  هس  زجب  ماعنالا »  » ةروس تفگ : وا  مدرک و  لاؤس 
و فارعا »  » ياـه هروـس  تسا و  یندـم  نآ  رب  مدـقم  ياـه  هروـس  تسا و  یّکم  هروـس  نیا  سپ  هتفاـی  لوزن  هّکم  رد  هبترم  کـی  هـب 

دحا زا  تشگزاـب  ماـگنه  رد  هک  نیرخآ  نیا  هیآ  هس  زج  لـّحنلا »  » و رجحلا »  » و میهاربا »  » و دـعّرلا »  » و فسوی »  » و دوه »  » و سنوی » »
و ءایبنالا »  » و میرم »  » و هط »  » و فهکلا »  » و لیئارـسا » ینب   » ةروس نینچ  مه  دـشاب و  یم  یّکم  هتفای ، لوزن  هّکم  هنیدـم و  هار  ناـیم  رد 
و ناـقرفلا »  » و نینمؤـملا »  » ةروـس مه  هتفاـی و  لوزن  هنیدـم  رد  هک  هیآ ) هس  رخآ  اـت  ِنا�مْـصَخ  ِنا�ذـ�ه   ) ریخا نیا  ۀـیآ  هس  زج  جـحلا » »

ةروس شرخآ و  ات  َنوُوا�ْغلا  ُمُهُِعبَّتَی  ُءا�رَعُّشلا  هروس  زین  هدـش و  لزان  هنیدـم  رد  هک  اـه ، هروس  نیا  رخآ  ةروس  ۀـیآ  جـنپ  زج  ءارعّـشلا » »
ِضْرَْألا ِیف  ا�م  َّنَأ  َْول  َو   ) تسا هدیدرگ  هنیدـم  رد  هک  ریخا  نیا  ۀـیآ  هس  زج  نامقل »  » و مورلا »  » و توبکنعلا »  » و صـصقلا »  » و لّحنلا » »

هروس و  هیآ ) هس  رخآ  ات  ..ًاقِسا�ف  َنا�ک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َنا�ک  ْنَمَف  َأ   ) شا هیآ  هس  زج  هدجسلا »  » ةروس و  هیآ ) هس  رخآ  ات  ..ٌما�ْلقَأ  ٍهَرَجَـش  ْنِم 
تـسا هدمآ  دورف  هنیدم  رد  هزمح  لتاق  یـشحو  ةراب  رد  هک  نآ  ۀـیآ  هس  زج  رمّزلا »  » و ص »  » و تافاّصلا »  » و سی »  » و رطاف »  » و ابـس » »

و هیآ ،) هس  رخآ  ات  اُوفَرْسَأ - َنیِذَّلا  َيِدا�بِع  ا�ی  )
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زا هیآ  دـنچ  رگم  نباـغّتلا »  » و فّـصلا »  » و هعقاوـلا »  » و نمحّرلا »  » و رمقلا »  » و مّجنلا »  » و تایراّذـلا »  » و ق »  » و مح »  » تفه نـینچ  مـه 
َّنِإ شا  هیآ  ود  رگم  لّمّزملا »  » و ّنجلا »  » و حون »  » ةروس و  لأس »  » و هقاـحلا »  » و ن »  » و کـلملا »  » و هتفاـی ، لوزن  هنیدـم  رد  هک  شرخآ 

« قلفلا برب  ذوعا  لق   » و دحا » ّللا 
�

ه وه  لق  و  « » ّللا
�

ه رصن  ءاج  اذا   » و تلزلز » اذا   » رگم نآرق  رخآ  ات  رثّدملا »  » ..ُموُقَت و َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر 
.دشاب یم  یندم  هدش و  لزان  هنیدم  رد  هک  ساّنلا » برب  ذوعا  لق   » و

376 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« دّمحم  » ةروس و  بازحالا »  » و رّونلا »  » و هءارب »  » و لافنالا »  » ةروس زا  تسترابع  هتـشگ  لزان  هنیدم  رد  نآرق  ياه  هروس  زا  هچ  نآ  «و 
«..« میرّحتلا  » ةروس ات  هروس ، نیا  دعب  ام  و  دیدحلا »  » و تارجحلا »  » و حتفلا »  » و (ص )

دش هتفگ  هچ  نآ  اب  هک  رگید  یتیاور  یقهیب  فیلأت  هّوبّنلا » لئالد   » باتک زا  نآ  دنس  لاجر  قیثوت  تمـسق و  نیا  لقن  زا  دعب  یطویس 
رد هک  هدومن  لقن  راصح  نب  نسحلا  وبا  زا  هلمج  زا  هدرک  لقن  یتایاور  نارگید  زا  نینچ  مه  تسا و  هدروآ  دـشاب  یمن  فالتخا  یب 
هب یقب  ام  هروس و  هدزاود  هیف  فلتخم  هروس و  تسیب  همه  قافتا  هب  یندم  ياه  هروس  : » تسا هتفگ  دوخ  خوسنملا » خساّنلا و   » باتک

« .دشاب یم  یّکم  همه  قاّفتا 

هدروآ مه  مظن  نآ  اجنیا  رد  دشاب  یم  رتمظنم  رتناسآ و  طبـض  يارب  نوچ  هدروآ و  مظن  هب  ار  عوضوم  نیا  یطویـس  لقنب  راصح  نبا 
: دوش یم 

روّسلا نم  یلتی  ام  ّبترت  نع  ادهتجم و  ّللا 
�

ه باتک  نع  یلئاس  ای 

رضم نم  راتخملا  یلع  هل  الا  یّلص  رضم  نم  راتخملا  اهب  ءاج  فیک  و 

و
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رضح یف  ودب و  یف  رّخات  ام  هترجه و  لبق  اهنم  مّدقت  ام 

رظّنلا خیراّتلاب و  مکحلا  دّیؤی  دهتجم  صیصختلا  خسّنلا و  ملعیل 

ربتعمل اهیبنت  رجحلا  تلّوؤت  دق  باتکلا و  ّمأ  یف  لقّنلا  ضراعت 

رثا نم  دمحلا  لبق  سمخلل  ناک  ام  تلزن  يرقلا  ّمأ  یف  نآرقلا و  ّمأ 

رشع یف  نآرقلا  روس  نم  نورشع  تلزن  دق  ساّنلا  ریخ  هرجه  دعب  و 

ربعلا يذ  لافنالا  یف  سمخلا  سماخ  اهلّوأ و  عبسلا  لاوط  نم  عبراف 

رکذلا يذ  بازحالا  رونلا و  هروس  هسداسف و  تّدع  نا  ّللا 
�

ه هبوت  و 

377 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ررغ یف  ّرغلا  تارجحلا  حتفلا و  همکحم و  ّللا 
�

ه یبنل  هروس  و 

رشبلل ّللا 
�

ه ناحتما  ّمث  رشحلا  هلداجم و  اهولتی  دیدحلا و  ّمث 

رکّدملا راکذت  عمجلا  هروس  اهب و  قافّنلا  ّللا 
�

ه حضف  هروس  و 

رمعلا یلع  اهیبنت  حتفلا  رصّنلا و  امهمکح و  میرّحتلل  قالّطلل و  و 

رخأ یف  رابخالا  تضراعت  دق  هل و  هاوّرلا  هیف  تقفتا  يّذلا  اذه 

رمقلاک دعّرلا  اولاق  ساّنلا  رثکا  تلزن و  یتم  اهیف  فلتخم  دعّرلاف 

ربخلا یف  ّنجلا  لوق  نّمضت  اّمم  اهدهاش  نمحّرلا  هروس  اهلثم  و 

رذّنلا وذ  فیفطّتلا  نباغّتلا و  مث  تملع  دق  نیّیراوحلل  هروس  و 

ربتعاف لازلّزلا  اهدعب  نکی ، مل  انتّلمب و  تّصخ  دق  ردقلا  هلیل  و 

ردقلاب سأبلا  ّدرت  ناتذوع  انقلاخ و  فاصوا  نم  ّللا 
�

ه وه  لق  و 

روّسلا نم  يآ  تینثتسا  امبر  هل و  هاورلا  هیف  تفلتخا  يّذلا  اذ  و 

رصح یف  سانلا  فالخ  نم  نکت  الف  هلّزنت  یّکم  كاذ  يوس  ام  و 
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رظّنلا نم  ّظح  هل  فالخ  ّالا  ربتعم  ءاج  فالخ  ّلک  سیلف 

لیمکت ص )  ) مرکا ربمغیپ  ننـس  ثیداحا و  رودـص  نآرق و  ۀفیرـش  تاـیآ  لوزن  ۀطـساو  هب  عیرـشت  رودـص و  رود  هک  نیا  هصـالخ 
نامه دانتسا  هب  عیرفت  ةرود  سپ  نآ  زا  هدیدرگ و 
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.تسا هدیدرگ  زاغآ  هرداص  ننس  هلزان و  تایآ 

دـشابن مولعم  مه  اهنآ  يرودص  تابـسانم  نامز و  هچ  رگ  دیجم  نآرق  ۀلیـسو  هب  هرداص  ماکحا  رب  ناگدنناوخ ، هک  نیا  يارب  نونکا 
هتـسناد هیآ  دصناپ  هب  کیدزن  مود  دیهـش  دننام  ناهیقف  زا  یناگرزب  ار  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  هک  میدرگ  یم  روآدای  دندرگ  فقاو 

یمالسا ءاملع  ۀلیسو  هب  هراب  نیا  رد  ییاهباتک  تهج  رهب  ددع و  نیا  زا  رتدایز  یخرب  رتمک و  رگید  یخرب  دنا و 

378 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لاس رد  یّفوتم   ) یفنح صاّصج  يزار  یلع  نب  دـمحا  رکب  یبا  فیلأـت  نآرقلا » ماـکحا   » باـتک اـهنآ  ۀـلمج  زا  .تسا  هتفاـی  فیلأـت 
ققحم فیلات  نایبلا » هدبز   » باتک دادـقم و  لضاف  فیلأت  نآرقلا » هقف  یف  نافرعلا  زنک   » باتک و  يرمق ) يرجه  داتفه 370  دصیس و 

لماک عالطا  بتک  نیا  رب  هک  تسا  مزال  ار  هیقف  دشاب و  یم  هعیـش ، بهذـم  ءاملع  زا  یلیبدرا  سدـقم  هب  روهـشم  دـمحا  یلوم  قیقد 
«. 1  » دبای فوقو  یبوخ  هب  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  رب  ات  دنک  ادیپ 

دنچ یتاهج  زا  هدمآ  دورف  هنیدم  رد  هچ  نآ  اب  هتفای  لوزن  هّکم  رد  هک  یتایآ  اه و  هروس  هک  دوب  رکذـتم  دـیاب  تمـسق  نیا  نایاپ  رد 
یّکم تایآ  دـنا : هتفگ  هلمج  زا  تخانـش ، زاب  مه  زا  ار  اهنآ  يا  هزادـنا  ات  تاـهج  نیاـب  هجوت  زا  ناوت  یم  هک  تسا  قرف  اـهنآ  ناـیم 
ثلث کی  زا  یندـم  ياه  هروس  هک  نیا  اب  ور  نیا  زا  تسا و  ینالوط  زارد و  اهنآ  فالخ  رب  رتشیب ، یندـم ، تایآ  هاتوک و  رثکا  روطب 

.دشاب یم  نآ  تایآ  عومجم  عبر  کی  دودح  رد  شتایآ  ةرامش  تسنوزفا  یکدنا  نآرق  عومجم 

ّیبأ فحصم  یف  نآرقلا  بیترت  باب   » لیذ رد  دوخ  تسرهفلا  باتک  رد  میدن  نبا 
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تسیود رازه و  شـش  بعک  نب  ّیبا  لوقب  نآرق  ياه  هیآ  عیمج  و  : » تسا هدروآ  نینچ  هدرک  لقن  ناذاش  نب  لضف  زا  هک  بعک » نب 
یم هیآ  داتفه  دـص و  رازه و  شـش  نآ  تایآ  هروس و  هدراهچ  دـص و  راسی  نب  ءاطع  لوقب  نآرق  ياه  هروس  مامت  تسا و  هیآ  هد  و 

تسا و فرح  هدزناپ  رازه و  هس  تسیب و  دصیس و  شفورح  هملک و  هس  یـس و  دص و  راهچ  رازه و  تفه  داتفه و  شتاملک  دشاب و 
رازه و شـش  يرامذ  ثراح  نب  ییحی  ۀـتفگ  هب  دـیجم  نآرق  تایآ  مامت  .دـشاب و  یم  هروس  هدزیـس  دـص و  يردـحج  مصاـع  لوقب 

« .دشاب یم  فرح  یس  دصناپ و  رازه و  کی  تسیب و  دصیس و  شفورح  هیآ و  شش  تسیب و  تسیود و 

.______________________________

هدروآ نایبلا » هدـبز   » باتک ياهتقد  تاقیقحت و  زا  يدراوم  مه  و  ناـفرعلا » زنک   » ۀـصالخ هقف ) راودا   ) باـتک نیا  مود  دـلج  رد  ( 1)
یسراپ نابز  هب  ماکحا  تایآ  رب  لمتشم  تسا  یباتک  دلج  نآ  تقیقح ، رد  تسا و  هدش 

379 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یندـم ياه  هروس  تایآ  ددـع  زاب  دوش  رایتخا  تسا  ءاطع  لوق  هک  نآرق  ۀفیرـش  تایآ  عومجم  ددـع  ةراب  رد  مه  ّلقا  لوق  رگا  سپ 
یندم ياه  هروس  هک  یتروص  رد  تسا  رتمک  نآرق  تایآ  عومجم  عبر  زا  هدش  هدرمـش  شـش  هاجنپ و  دـص و  راهچ  رازه و  کی  هک 

.دشاب یم  نوزفا  نآرق  ثلث  زا 

هزادنا کی  هب  اهنآ  رادقم  تسا و  یّکم  هک  ءارعـشلا »  » ةروس اب  دشاب  یم  یندـم  هک  لافنالا »  » ةروس نایم  تسا  نکمم  هنومن  باب  زا 
مه دشاب و  یم  هیآ  ار 227  مود  جنپ و  داتفه و  ار  تسخن  هچ  ددرگ  هسیاقم  دشاب  یم  ءزج  فصن  ینعی 
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هک كرابت »  » ءزج هک  یتروص  رد  دشاب  یم  هیآ  تفه  یـس و  دص و  کی  هتفای  لوزن  هنیدم  رد  نآ  ۀـمه  هک  عمـس » دـق   » ءزج نینچ 
.دشاب یم  هیآ  داتفه  دصناپ و  تسا  یّکم  مه  هک  ّمع »  » ءزج و  کی ، یس و  دص و  راهچ  تسا  یکم 

.ددرگ یم  عقاو  یّکم  یندم و  نایم  زایتما  قرف و  طانم  بلاغ ، روطب  هک ، تسا  يروما  زا  یکی  تایآ ، يزارد  یهاتوک و  تهج  رهب 

هاگ چیه  دنا و  هدـش  هداد  رارق  بطاخم  مدرم  ّنلا * »
�
ُسا اَهُّیَأ  ا�ی   » ۀـملک هب  هّکم  رد  ۀـلزان  تایآ  هک  تسا  نیا  قرف  تاهج  زا  يرگید 

هک « 1  » دروم تفه  رد  زجب  هتفای  لوزن  هنیدم  رد  هک  یتایآ  رد  نکیل  تسا  هدـیدرگن  رداص  اُونَمآ * » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی   » باطخ اجنآ  رد 
.تسا هدمآ  لمعب  اُونَمآ * » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی   » ۀملک هب  هبطاخم  رگید  دراوم  مامت  رد  هتفر  راکب  ّنلا * »

�
ُسا اَهُّیَأ  ا�ی   » ۀملک باطخ  ماگنه 

______________________________

رد ..ًابِّیَط و  ًالا�لَح  ِضْرَْألا  ِیف  ا�ّمِم  اُولُک  ّنلا 
�
ُسا اَهُّیَأ  ا�ی  ۀـیآ  ..يِذَّلا و  ُمُکَّبَر  اوُدـُبْعا  ّنلا 

�
ُسا اَهُّیَأ  ـا�ی  ۀـیآ  هیآ : ود  هرقبلا »  » ةروس رد  (- 1)

ُلوُسَّرلا ُمُکَءا�ج  ْدَق  ّنلا 
�
ُسا اَهُّیَأ  ا�ی  ۀیآ  ّنلا و 

�
..ُسا اَهُّیَأ  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ  ۀیآ  ..ُمُکَّبَر و  اوُقَّتا  ّنلا 

�
ُسا اَهُّیَأ  ا�ی  ۀیآ  هیآ : راهچ  ءاسّنلا »  » هروس

ّنِإ
�
ا ّنلا 

�
ُسا اَهُّیَأ  ـا�ی  ۀـیآ  هیآ : کـی  تارجحلا »  » ةروس رد  ..ْمُکِّبَر و  ْنِم  ٌناـ�هُْرب  ْمُکَءاـ�ج  ْدَـق  ّنلا 

ـ�
ُسا اَـهُّیَأ  ـا�ی  ۀـیآ  ..ْمُکِّبَر و  ْنِم  ِّقَْحلاـِب 

..�یْثنُأ ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکا�نْقَلَخ 

380 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب هتفاـی  رودـص  تثعب  زاـغآ  رد  نوچ  یکم  تاـیآ  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  رتمهم  همه  زا  هقف  راودا  خـیرات  ظاـحل  زا  هک  میـس  قرف 
هدوب رظان  رتشیب  تاّیقالخا  ساسا  تادقتعم و  لوصا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 487 

http://www.ghaemiyeh.com


، حیضوت لیـصفت و  ظاحل  زا  مک و  ددع  ظاحل  زا  هتـشگ  رداص  یهقف  یعرف و  یمکح  نایب  يارب  هّکم  رد  هک  یتایآ  سپ  عورف  هب  ات 
هتشگ رداص  هنیدم  رد  هچ  نآ  نکیل  هتفای  رودص  عورف  ةراب  رد  لمجم  یّلک و  یتاروتـسد  هّکم  رد  ابلاغ  دشاب و  یم  مهبم  رـصتخم و 

.ملاعلا ّللا 
�

ه .تسا و  هتفر  راکب  رتشیب  اهنآ  رد  لیصفت  حیضوت و  نایب و  ایناث  دایز و  ددع  ظاحل  زا  الوأ 

381 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ماکحا طابنتسا  ای  عیرفت  ةرود 

هراشا

382 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تلحر هب  دیشک  لوط  لاس  هس  تسیب و  تدم  تشذگ ، هک  یحرـش  هب  نآ ، ماجنا  ات  زاغآ  زا  هک  رودص  عیرـشت و  ةرود  عیرفت  ةرود 
تایلک و تدم  نیا  رد  ینعی  تفریذپ  دادسنا  عاطقنا و  ینید  نوناق  عضو  باب  ماکحا و  یحو  هار  تفای و  ماتتخا  ص )  ) مالسا ربمغیپ 

بلق ةأشن  رد  بیر  یب  قئاقح  یحو  نیما  بیغ و  ملاع  ریبک  ریفـس  هلیـسو  هب  یهلا  ءاـضق  ّتیـشم و  نامـسآ  زا  نید  ماـکحا و  لوصا 
سپ نآ  زا  دـیدرگ و  دراو  غالبا  ۀـلحرم  دوهـش و  ملاع  هب  خـماش  عقـص  نآ  زا  نامز  نامه  رد  اهنآ  رتشیب  لزان و  ص )  ) ربمغیپ كاپ 

هقف يارب  سپ  دوش  طابنتـسا  جارختـسا و  ددرگ  یم  ءالتبا  زاین و  لحم  هجوت و  دروم  هک  اـهنآ  عورف  تاـیئزج و  هک  دیـسر  نآ  ۀـبون 
زا عرفتم و  قباس  ةرود  رب  زین  فرـش  بسحب  يراـبتعا  هب  ناـمز و  بسحب  مه  لّـصأت و  قّقحت و  بسحب  هچ  رگا  هک   ) رگید يا  هرود 

صاخ مّدقت ، لّصأت و  ققحت و  باتک ، نیا  نیودت  یحالطصا و  هقف  ینعم  قّقحت  یخیرات و  ثحب  بسحب  نکیل  دشاب  یم  رّخاتم  نآ 
دمآ دیدپ  تسنآ ؟
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عاقـصا همه  رد  اهنآ  راب  تفای و  شیازفا  اهنآ  گرب  خاش و  داهن و  ّومن  شلاب و  هب  ور  هرود  نیا  رد  تبان  روذـب  تباث و  لوصا  نآ  و 
.دش طسبنم  ناهج  بونج  لامش و  برغ و  قرش و  رب  اهنآ  هیاس  دیدرگ و  هدافتسا  دروم  تایح ، نوئش  مامت  رد  ملاع و 

، ملاع ءاضقنا  رـشب و  ضارقنا  هب  هتفای و  زاـغآ  تلحر  ناـمز  زا  هک  دـعب ، ياـه  هرود  يارب  طابنتـسا  هیلوا  كردـم  رودـص ، هرود  رد 
زا هقفت  راودا  هتـسویپ و  قّقحت  هب  كرادم  نآ  رودص  زا  سپ  هقف  لّوحت  زاغآ  تقیقح  رد  دـیدرگ و  هیهت  دـبای ، یم  ماتتخا  ماجرف و 

.تسا هدمآ  نایم  هب  هرود  نآ  ءاضقنا 

يراصعا هب  دـشاب ) میـسقت  ناـیاش  يراـبتعا ، هب  رگا   ) يدـهع ره  دـهع و  راـهچ  هب  قاروا  نیا  رد  یّلک  روطب  طابنتـسا  عیرفت و  ةرود 
.ددرگ یم  میسقت 

383 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: زا تسترابع  یلصا  دهع  راهچ 

.هباحص دهع  - 1

.يرغص تبیغ  نامز  ات  ناشیا  ناعبات  ناعبات و  عابتا  ناعبات و  دهع  - 2

.يربک تبیغ  ات  هناگراهچ  ءارفس  باّون و  دهع  - 3

(. يرجه نرق 14   ) رضاح رصع  ات  يربک  تبیغ  دهع  - 4

: ریز رصع  ودب  مود  دهع  هک  رارق  نیدب  ددرگ  مسقنم  يراصع  اب  هک  تسا  هتسیاش  مراهچ  مود و  دهع  طقف  دهع ، راهچ  نیا  زا 

يرجه  260  ) يرغـص تبیغ  نامز  ات  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  دـعب  ناـمز  زا  - 2 يرمق )  148  ) مالـسلا امهیلع  نیقداص  نامز  اـت  - 1
: ریز رصع  راهچ  هب  مراهچ  دهع  و  يرمق )

ۀمالع رصع  ات  یسوط  خیش  رـصع  زا  - 2 يرمق ) يرجه   460  ) یسوط خیـش  نامز  ات  يرمق ) يرجه   329  ) يربک تبیغ  زاـغآ  زا  - 1
رقاب اقآ  رصع  ات  یّلح  ۀماّلع  رصع  زا  - 3 يرمق ) يرجه   726  ) یّلح
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( يرمق يرجه   1366  ) قاروا نیا  فیلأت  نامز  ات  یناهبهب  رقاب  اقآ  رصع  زا  - 4 يرمق ) يرجه  ای 1206   1208  ) یناهبهب

384 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ لاکشا  نارگید و  يدنب  هقبط 

هراشا

رد سکعلاب ) دنا و  هدوب  ناثّدـحم  نامه  ناهیقف  هتـشاد و  یمن  يزایتما  مه  زا  مالـسا  ۀـیلوا  نورق  رد  هک   ) ثیدـح هقف و  لاجر  يارب 
رد دنـشاب  هتـشاد  عالطا  اهیدنب  هقبط  نآ  زا  هک  یناسک  يارب  تسا  نکمم  نوچ  هک  هدش  هدروآ  يدنب  هقبط  هنوگ  دنچ  طوبرم  بتک 
نآ زا  یکی  قبط  هرود ، نیا  میسقت  دش و  یم  هجوت  اهیدنب  هقبط  نآ  هب  دوب  هتسیاش  عیرفت  ةرود  رد  هک  دیآ  شیپ  مهوت  نیا  ماقم  نیا 

عوضوم هب  تبسن  اهنآ ، صقن  تهج  و  دای ، اجنیا  رد  اهیدنب  هقبط  نآ  زا  هنوگ  هس  هنومن  يارب  ور  نیا  زا  دمآ ، یم  لمعب  اهیدنب  هقبط 
.ددرگ فرطرب  مهوت  نیا  ات  ددرگ  یم  داریا  ام ، ثحب 

لوا يدنب  هقبط 

نیدب تسا  هداد  رارق  هقبط  هدزاود  دوخ  «« 1  » بیرقتلا  » باتک رد  ار  هاور  ءاهقف و  تاـقبط  رد 852 ) یفوتم   ) ینالقسع رجح  نبا  - 1
: رارق

.ناشیا بتارم  فالتخا  اب  هباحص ، ۀقبط  - 1

.ّبیسم نبا  دننام  مدقم ، قباس و  ناعبات  ۀقبط  - 2

______________________________

« تانجلا تاضور   » باتک هلمج  زا   ) بتک زا  یخرب  رد  نکیل  دنا  هداد  تبسن  ینالقـسع  رجح  نباب  ار  باتک  نیا  نف  لها  رتشیب  (- 1)
هدش هداد  تبـسن  يرمق ) يرجه  رد 973  یفوتم   ) یعفاش یکم  رجح  نباب  بیرقتلا »  » باتک دـش ) لقن  اـجنآ  زا  قوف  يدـنب  هقبط  هک 
نیا دـیاش  و  ..یکملا » یعفاـشلا  رجح  نبا  بیرقت  یف  و  : » تسنیا یعخن  داـیز  نـب  لـیمک  ۀـمجرت  لـیذ  رد  تاـضور  تراـبع  .تـسا 

.تسا هدرب  مان  وا  تافلؤم  دادع  رد  ار  بیرقتلا  باتک  ینالقسع  رجح  نبا  ۀمجرت  رد  تاضور  بحاص  دوخ  یتح  هچ  دشابن  تسرد 

385 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.نیریس نبا  نسح و  دننام  طسوا ، ناعبات  ۀقبط  - 3

تیاور امیقتسم  مّدقم  گرزب و  ناعبات  زا  بلاغ  روطب  هک  رّخاتم ، یلات و  ناعبات  ۀقبط  - 4
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.هداتق يرهز و  دننام  دننک ، یم 

.شمعا دننام  دنا  هدینشن  ناشیا  زا  یثیدح  نکیل  هدرک  تاقالم  ار  هباحص  زا  نت  ود  یکی  هک  ناعبات  زا  يرغص  ۀقبط  - 5

.دنا هدیدن  ار  هباحص  زا  کی  چیه  نکیل  هدوب  رصع  مه  مجنپ  ۀقبط  اب  هک  يا  هقبط  - 6

.جیرج وبا  دننام 

.يروث کلام و  دننام  مدقم ، گرزب و  ناعبات  عابتا  ۀقبط  - 7

.هسبنع نبا  هنییع و  نبا  دننام  عابتا ، زا  یطسو  ۀقبط  - 8

.قاّزرلا دبع  یسلایط و  دواد  وبا  یعفاش و  نوراه و  نب  دیز  دننام  عابتا ، زا  يرغص  ۀقبط  - 9

.لبنح نب  دمحا  دننام  دنا ، هدرکن  تاقالم  هباحص  ناعبات  اب  دنا و  هدرک  ذخا  عابتا  ناعبات  زا  هک  رابک  ۀقبط  - 10

.يراخب یلهذ و  دننام  عابتا ، ناعبات  زا  یطسو  ۀقبط  - 11

.يذمرت دننام  دنا ، هدرک  ذخا  ناعبات  زا  هک  راغص  ۀقبط  - 12

.تسا هدرک  هدافا  نینچ  دش  هدروآ  شا  همجرت  هک  یقیرط  هب  قوف  يدنب  هقبط  زا  غارف  زا  سپ  رجح  نبا 

خویـش زا  یـضعب  دننام  تسا ، هدوب  رّخأتم  ناشیا  تافو  نامز  هک  ار  ّتنـس  ۀـمئا  خویـش  زا  یخرب  ما  هدرک  قحلم  مهدزاود  ۀـقبط  هب  »
مامت زا  شیپ  دنعقاو  مود  مکی و  ۀقبط  رد  هک  یـصاخشا  تسا : نینچ  لامجا  روطب  هدـش  دای  تاقبط  صاخـشا  تافو  نامز  .ییاسن و 

ندش

386 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ۀقبط رد  هک  یناسک  دنا و  هتشذگ  رد  مود  ةدس  رد  دنـشاب  یم  متـشه  ات  میـس  ۀقبط  رد  هک  یـصاخشا  دنا و  هتفای  تافو  تسخن  ةدس 
«. دنا هتسبرب  تخر  ناهج  زا  « 1  » مود ةدس  ندش  مامت  زا  سپ  یکدنا  دنشاب  یم  لخاد  مهدزاود  ات  مهن 

مود يدنب  هقبط 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  هدش  لقن  هکنانچ  دوخ  لاجر  رد  یلماع  فیطّللا  دبع  خیش 

: دراد فالتخا  نافلاخم  حالطصا  اب  هار  ود  زا  تاقبط  رما  رد  ام  باحصا  حالطصا  »

ام حالطصاب  هک  تاقبط  ددع  تهج  زا  یکی 
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هقبط ام  حالطـصاب  هچ  دنا ، هتفگ  ناشیا  هک  تسا  یبیترت  سکعب  هک  اهنآ ، بیترت  تهج  زا  رگید  تسا و  ناشیا  تاقبط  ددع  فصن 
« .ددرگ یم  رکذ  مّدقم  تسا  رّخأتم  نامز  ثیح  زا  هک  يا 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هاگ  نآ 

: تسا هقبط  شش  ار  هاور  اهقف و  ام  حالطصا  بسحب  »

.دیفم خیش  ۀقبط  - 1

.قودص خیش  ۀقبط  - 2

.ینیلک خیش  ۀقبط  - 3

______________________________

نرق  ) شدوخ نامز  ات  دـعب ، هب  نامز  نآ  زا  هدرک و  عطق  میـس ، نرق  لئاوا  رد  ار  ناهیقف  ناـیوار و  تاـقبط  رجح  نبا  هک  نیا  زا  (- 1)
: هنس نوعبرا  هقبط  ّلک  تاقبط  سمخ  یتّمأ  تاقبط   » يوبن لسرم  ثیدح  نیاب  هک  دنا  هداد  لامتحا  یضعب  هدشن  لئاق  يا  هقبط  مهن )

هقبّطلا لصاّوتلا و  محاّرتلا و  لها  هثلاـثلا  هقبّطلا  يوقّتلا و  ّربلا و  لـها  هیناـثلا  هقبّطلا  ناـمیالا و  ملعلا و  لـها  یباحـصا  هقبط  یتقبطف و 
هتـشاد رظن  دـلو » هیبرت  نم  ریخ  رج و  هیبرت  ّمث  .جرملا  جرهلا و  لـها  نیتئاـملا  یلإ  هسماـخلا  هقبّطلا  ربادـّتلا و  عضاوتلا و  لـها  هعبارلا 

.تسنایامن نآ  لیذ  ات  ردص  زا  تیاور  نیا  رد  عضو  راثآ  نم  رظنب  .تسا 

387 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تاقالم ار  ع )  ) يرکسع دّمحم  وبا  ترضح  یشاجن  حیرصت  هب  هک  تسا  دارم  یمق  يرعشا  ّللا 
�

ه دبع  نب  دعـس  ارهاظ   ) دعـس ۀقبط  - 4
(. تسا هتفای  تافو  يرمق  يرجه  لاس 301  رد  هدرک و 

.یسیع نب  دمحم  نب  دمحا  ۀقبط  - 5

.ریمع یبا  نبا  ۀقبط  - 6

میس يدنب  هقبط 

رد يرمق ) يرجه  داتفه 1070  رازه و  کی  لاـس  رد  یفوتم  هس 1003 و  رازه و  کی  لاس  هب  دلوتم  یقت  دّـمحم  الم   ) لوا یـسلجم 
رارق هقبط  هدزاود  ار  تاقبط  تسا  هدیدرگ  لقن  يو  زا  هک  يروط  هب  هیقفلا » هرضحی  نم ال  هیقف   » باتک ۀخیشم  حرش 
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: تسا هدروآ  ار  اهنآ  ریز  رارق  هب  هداد و 

.ود نیا  بارضا  یشاجن و  یسوط و  خیش  ۀقبط  - 1

.ناشیا لاثما  يرئاضغ و  نبا  دیفم و  خیش  ۀقبط  - 2

.ناشهابشا ییحی و  نب  دمحم  نب  دمحا  قودص و  خیش  ۀقبط  - 3

.وا لاثما  ینیلک و  خیش  ۀقبط  - 4

.نانآ رئاظن  میهاربا و  نب  ّیلع  سیردا و  نب  دمحا  ییحی و  نب  دمحم  ۀقبط  - 5

.ناشیا نارقا  دلاخ و  نب  دمحم  نب  دمحا  راّبجلا و  دبع  نب  دمحم  یسیع و  نب  دمحم  نب  دمحا  ۀقبط  - 6

.ناشیا لاثما  ءاشو و  یلع  نب  نسح  دیعس و  نب  نیسح  ۀقبط  - 7

.ناشرئاظن دیوس و  نب  رضن  ییحی و  نب  ناوفص  ریمع و  یبا  نب  دمحم  هقبط  - 8

(. ع  ) رفعج نب  یسوم  باحصا  متشه  ۀقبط  هک  نیا  ای 

(. ع  ) قداصلا ّللا 
�

ه دبع  یبا  باحصا  ۀقبط  - 9

(. ع  ) رقابلا رفعج  یبا  باحصا  ۀقبط  - 10

(. ع  ) نیسحلا نب  یلع  باحصا  ۀقبط  - 11

388 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نامگ یب  دـش  دای  اجنیا  رد  شا  هنومن  هک  اـه  يدـنب  هقبط  هنوگ  نیا  « 1  » مالسلا مهیلع  نینمؤملا  ریما  نیـسح و  باحـصا  ۀقبط  - 12
نآ هب  ار  ثیدح  هقف و  لاجر  هدومن و  یم  یفاک  دنا  هدروآ  ضرغ  نآ  هب  دنا و  هتـشاد  اهنآ  ناگدـننک  حرط  هک  یـضرغ  نیمات  يارب 

خیرات رد  هکلب  دشاب  یمن  ضرف  هب  یفاو  اهنآ  زا  کی  چـیه  نف  نیا  ظاحل  زا  نکیل  تسا  هدوب  هتـسیاش  يدـنب  هقبط  عون  نامه  رابتعا 
: دشاب یم  صقان  رگید  يرظن  زا  دئاز و  يرظن  زا  اهیدنب  هقبط  خنس  نآ  ۀمه  هقف ، راودا 

يارب يرـصع  ای  دهع  اهنآ  زا  کی  ره  ات  هدماین  دیدپ  هزات  یتالّوحت  هقف  يارب  تاقبط  نآ  زا  ناکی  ناکی  رد  هک  نیا  يارب  تسا  دئاز 
.دوش هداد  رارق  هقف  راودا 

نیا يارب  تسا  صقان 
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دعب هقفت ، رابتعا  هب  هقف ، يارب  هک  یتروص  رد  تسا  هدرکن  زواجت  ّدـح  نآ  زا  هتفای و  نایاپ  مجنپ  نرق  ات  اهیدـنب  هقبط  نیا  بلاـغ  هک 
(. دهد خر  مه  هدنیآ  رد  دیاش  و   ) تسا هداد  خر  یتارّوطت  زین  مجنپ  نرق  زا 

دشاب یم  اسران  زین  تیادب  زاغآ و  ثیح  زا  تسا  هاتوک  نف  نیا  دوصقم  هب  تبسن  نایاپ  تیاهن و  ثیح  زا  تاقبط  نیا  هکنانچ  هوالعب 
.دنک یمن  نیمأت  ار  هقف  راودا  رد  ثحاب  رظن  لاح  رهب  .تسین و  لماش  ار  هباحص  نامز  هک  نآ  هچ 

دای راصعا  دوهع و  هب  هقف  یعیرفت  ةرود  يارب  هک  یمیـسقت  يایازم  تفگ  میهاوخ  هچ  نآ  رب  هطاـحا  دـش و  هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  زا 
.دش دهاوخ  رتنشور  هتشگ و  نشور  دیدرگ  حرط  هدش 

هتخاـس و کـیدزن  ناـمز  نآ  هب  ار  دوخ  تسا  هباحـص » دـهع   » هک لوا » دـهع   » رد هقف  یگنوگچ  زا  صحفت  یـسررب و  يارب  نوـنکا 
.میهد یم  رارق  هجوت  رظن و  دروم  هقف ، ظاحل  زا  ار  دهع  نآ  لاوحا  عاضوا و 

______________________________

دنا هدرک  تیاور  دوخ  قحال  قباس و  ۀـقبط  اب  هدوب و  رـصع  مه  هقبط  هس  اب  رمع  تدایز  ۀطـساو  هب  تاقبط  نیا  دارفا  زا  یـضعب  (- 1)
زا یکی  دادـع  رد  هبلغ  نیا  ظاـحلب  هدـیدرگ و  ظوـحلم  تاـعارم و  ع )  ) همئا زا  یکی  زا  تیاور  ۀـبلغ  روـبزم ، يدـنب  هقبط  رد  نکیل 

.دنا هدش  بوسحم  تاقبط 

389 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هباحص دهع  ای  لوا  دهع 

هراشا

390 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ رد  لعاف  عمج  هک  تسا  يدروم  هدام و  اهنت  هدش ، هتفگ  هکنانچ  دیاش ، رای و  ینعمب  بحاص  عمج  تغل  رد  هک  هباحص  لوا  دهع 
ربمغیپ تاقالم  هب  ینالوط ، یتدم  مالسا ، لاح  رد  هک  یناسک  رب  حالطصا  بسحب  هدمآ  هلاعف  رب 
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.ددرگ یم  قالطا  دنا  هتفر  ایند  زا  مه  نامیا  لاحب  هدرک و  ترضح  نآ  زا  ثیدح  ظفح  لمحت  هدوب و  فّرشم  (ص )

ربمغیپ اب  تاقالم   ) هدـش دای  فصو  هس  ياراد  یـسک  رگا  ینعی  دـشاب  یم  نادنمـشناد  ۀـمه  قافتا  دروم  قالطا  نیا  زاوج  تحص و 
يو رب  ناوت  یم  ار  یباحـص »  » ناونع فالتخا  یب  دـشاب  نامیا ) لاحب  ایند  زا  نتفر  ثیدـح و  ظفح  لمحت و  مالـسا ، لاـح  رد  (ص )
نآ موقم  هلزنمب  دراد و  تیلخدـم  ناونع  نآ  ققحت  رد  فاصوا  نیا  زا  کی  ره  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  تسه  هک  یفالتخا  درک  قالطا 
نآ یحالطـصا  فیرعت  رد  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  اهنآ  زا  یـضعب  دراد  تیلخدـم  قـالطا  تحـص  رد  هچ  نآ  هک  نیا  اـی  دـشاب  یم 
رد هتـسناد و  یفاک  یباحـص »  » ناونع قدص  يارب  ار  ص )  ) ربمغیپ رادـید  اهنت  یخرب  سپ  هدـش  دراو  فلتخم  شیب ، و  مک ، یتارابع 

، ّولخلا عنم  قیرطب  ار  فصو  راهچ  زا  یکی  رادید  رب  هوالع  رگید  یخرب  ّیباحـص » وهف  ص )  ) ّیبّنلا يأر  نم  : » دـنا هتفگ  نآ  فیرعت 
تظفح وا  هتـسلاجم ، تلاط  نم  هعبرا : فاصوا  دحأب  فصو  نم  الا  اّیباحـص  دعی  ال  دـنا : هتفگ  هدرک و  رابتعا  ناونع  نآ  قّقحت  يارب 

« .هیدی نیب  دهشتسا  وأ  هعم ، يزغ  ّهنا  طبض  وا  هتیاور ،

391 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّیبّنلا یقل  نم  ّهنا  یباحّصلا  فیرعت  یف  هیلع  تفقو  ام  ّحصا  : » تسا هتفگ  هباحصلا » زییمت  یف  هباصإلا   » باتک رد  ینالقسع  رجح  نبا 
اذـه و  : » تسا هتفگ  سپ  نآ  زا  هداد و  حرـش  ار  فیرعت  نیا  ساـکعنا  دارّطا و  یگنوـگچ  هاـگ  نآ  مالـسالا » یلع  تاـم  هب و  اـنمؤم 

لاوقا کلذ  ءارو  امهعبت و  نم  لبنح و  نب  دمحا  يراخبلاک و  نیقّقحملا  دنع  راتخملا  حصالا  یلع  ّینبم  فیرعّتلا 
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« ..هّذاش يرخا 

حرط ّیمرـضخم »  » و یعبات »  » و یباحـص »  » ریـسفت يارب  هک  متـشه  لصف  زا  لوا  بلطم  رد  هیادهلا » سابقم   » باتک رد  یناقمم  لضاف 
نامهب رظن  : » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  هدروآ  ار  اـهنآ  تاـضارتعا  هدرک و  لـقن  یباحـص  فیرعت  رد  لوق  تفه  هک  نیا  زا  سپ  هدرک 

نیمتـشه هک  رگید  یفیرعت  هب  ار  یباحـص  دوخ  ۀـیادب  باتک  رد  مود  دیهـش  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  ناقّقحم  زا  یهورگ  تاـضارتعا ،
: تسا نینچ  نآ  دنا و  هدناسانش  تسا  فیرعت 

روظنم و  رهظالا » یلع  املـسم  هتوم  نیب  انمؤم و  هنوک  نیب  هتّدر  تّللخت  نا  مالـسإلا و  نامیإلا و  یلع  تام  هب و  انمؤم  ّیبّنلا  یقل  نم  »
دیق دنامن و  جراخ  تسا  هدوب  هباحـص  زا  قافتا ، هب  انیبان و  هک  موتکم  ّما  رـسپ  هک  تسا  نیا  تیؤر »  » ياج هب  ءاقل »  » ندروآ زا  ناشیا 

ربمغیپ تافو  زا  سپ  هدرک و  تاقالم  ار  ص )  ) ربمغیپ رفک  لاح  رد  هک  رصیق  ةداتسرف  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ءاقل  لاح  يارب  نامیا » »
.دشابن لخاد  تسا  هتفر  ایند  زا  نامیا  اب  هدمآرد و  مالسا  هب  (ص )

نیا زا  مه  هدـیدرگ  زئاـف  ترـضح  نآ  دـسج  رادـید  هب  شنفد  زا  شیپ  و  ص )  ) ربـمغیپ گرم  زا  سپ  هک  یلذـه  دـلاخ  نب  دـلیوخ  »
یم جراخ  فیرعت  زا  دنا  هتـشذگ  رد  لاح  نآ  رد  هتـشگ و  رب  رفکب  هک  لظنح  نبا  شحج و  ّللا 

�
ه دبع  زین  دـنام و  یم  جراخ  فیرعت 

دننام دنا  هتشگ  زاب  مالسا  هب  وا  تلحر  زا  سپ  ای  ترضح  نآ  دوخ  نامز  رد  هدش و  دترم  هک  یناسک  نکیل  دنشاب 

392 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدش و دترم  سپ  نآ  زا  لخاد و  مالسا  هب  دراو و  ص )  ) ربمغیپ رب  هک  سیق  نب  ثعشا 
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دـشاب یم  لخاد  فیرعت  رد  دوش  یم  هدناوخ  یباحـص  فورعم ، لوقب  هتفریذپ و  ار  مالـسا  ون  زا  هتـشگ و  ریـسا  لوا  ۀفیلخ  نامز  رد 
«« 1»

هباحص هدع  - 1

هدرک رادید  مالسا  لاح  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  یناسک  هچ  دشاب  یم  دایز  هباحص  ةرامش  دش  لقن  یباحص  ینعم  رد  هچ  نآ  بسحب 
.دنا هدوب  رایسب  دنا  هتشذگ  رد  نامیا  اب  هدینش و  ربخ  وا  زا  و 

: تسا هتفگ  يو  هک  هدرک  لقن  هعرز  نب  یلع  زا  ینالقسع  رجح  نبا 

یناقمم لضاف  هیؤر » وا  اعامـس  هنع  يور  دق  مهّلک  هأرما  لجر و  نم  ناسنا  فلا  هئام  یلع  هدایز  هنم  عمـس  هآر و  نم  ّیبّنلا و  یفوت  »
رـشع هعبرا  هئام و  نع  ضبق  دـق  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  ّنا  لاق : ّهنا  يزاّرلا  هعرز  یبا  نع  یکح  دـق  و  : » تسا هتفگ  هیادـهلا » ساـبقم   » رد

« ..هنم عمس  هنع و  يور  نمم  ّیباحص  فلا 

هباحص نامز  دادتما  - 2

دودح ات  زاغآ و  تلحر  نامز  زا  هباحـص  ةرود  سپ  .دنا  هتـسیز  یم  ترجه  زا  مدص  لاس  دودح  ات  هباحـص  زا  یناسک  تسناد  دیاب 
.تسا هتفای  عاطقنا  یباحص  نیرخآ  ضارقنا  هب  هتشاد و  یم  دادتما  لوا  نرق  ءاضقنا 

______________________________

فلتخا هدروآ ..« : نینچ  هتشون  ثیدح  لوصا  نف  رد  هک  بیرقتلا »  » باتک رد  يوون  هب  فورعم  فرـش  نب  ییحی  نیدلا  ییحم  (- 1)
نم ّهنا : مهـضعب  وا  لوصالا  باحـصا  نع  و  ص .)  ) ّللا

�
ه لوسر  يار  ملـسم  لک  ّهنا : نیثّدـحملا  دـنع  فورعملاـف  یباحّـصلا : ّدـح  یف 

وا هوزغ  هعم  ازغ  نیتنس و  وا  هنس  ّللا 
�

ه لوسر  عم  ماقا  نم  ّالا  اّیباحص  ّدعی  ّبیسملا ال  نب  دیعس  نع  .عبتلا و  قیرط  یلع  هتـسلاجم  تلاط 
« ..هباحص مهنا  فالخ  ایباحص و ال  ههبش  ّیلجبلا و  ریرج  ّدعی  نا ال  هاضتقم  ّناف  فیعضف  دیعس ) نع  يا   ) هنع ّحص  ناف  .نیتوزغ 

393 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

و هئام » یلإ  نیعست  نیب  ام  هباحّصلا  رصع  ضارقنا  و  : » تسا هتفگ  ءاهقفلا » تاقبط   » باتک رد  يزاریش  قاحسا  وبا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 497 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا نیا  نآ  همجرت  هک  هدرک  لقن  ار  یتمسق  يدقاو  زا  ومه 

هنیدـم رد  هک  یـسک  نیرخآ  و  شـش ، داتـشه و  لاس  رد  هدوب ، یفوا  یبا  نب  ّللا 
�

ه دـبع  هدرم  هفوک  رد  هباحـص  زا  هک  یـسک  نیرخآ  »
رد هرـصب  رد  هک  هباحـص  زا  یـسک  نیرخآ  .تسا و  هدوب  لاس  دص  نس  هب  کی  دون و  لاس  رد  يدـعاس  دعـس  نب  لهـس  هتفای  تافو 
ماش هب  شرمع  دادـماب  ماش  رد  هک  هباحـص  زا  یـسک  نیرخآ  .تسا و  هدوب  هس  دون و  ای  کی  دون و  لاس  رد  کلام  نب  سنا  هتـشذگ 

.تسا هدوب  تشه  داتشه و  لاس  رد  رسی  نب  ّللا 
�

ه دبع  هدیسر 

لیفطلا وبا  هتفای  تافو  هک  یـسک  نیرخآ  تسین  هباحـص  ةرامـش  رد  هدش و  زئاف  ص )  ) ربمغیپ رادـید  فرـشت  هب  طقف  هک  یناسک  زا  »
« .تسا هدرم  رتدعب  دنا  هدید  ار  وا  هک  یناسک  همه  زا  هدید و  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  هلثاو  نب  رماع 

.تسا هتفای  تافو  مدص  لاس  زا  دعب  هتشاد و  داقتعا  تعجر  هب  هدوب و  راد  تیأر  یفقث  ةدیبع  یبا  نب  راتخم  تلود  رد  لیفط  وبا 

.تسا لیفط  وبا  راعشا  زا 

عزاون يوحن  جاوزالا  نم  ّنه  و  هبقح ؟ تشع  دق  اخیش و  یننوعدی  أ 

عئاقولا ینتبّیش  نکل  ّیلع و  تعباتت  نینس  نم  یسأر  باش  ام  و 

فیرعت رد  وگتفگ  لـیذ  رد  هک  اـجنآ  هدروآ  باـسحب  هباحـص  زا  زین  ار  لـیفط  وبا  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  یناـقمم  لـضاف  تراـبع  زا 
نب رماع  « 1  » لیفّطلا وبا  دالبلا  یحاّونلا و  یلإ  هفاضا  ریغ  نم  قالطالا  یلع  هنا  لیق : دـقف  اتوم  مهرخآ  اـّما  و  : » تسا هتفگ  یباحـص » »

هنس تام  هلثاو 

______________________________

نب ماشه  تنطلس  نامز  رد  ار  لیفطلا  وبا  گرم  ءافلخلا  خیرات  رد  یطویس  (- 1)
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.تسا هدرک  طبض  هدوب  جنپ  تسیب و  دص و  لاس  ات  جنپ  دص و  لاس  زا  هک  کلملا  دبع 

.تسا هدرک  طبض  دص  ۀنس  رد  ار  وا  توف  لماکلا »  » باتک رد  ریثا  نبا 
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دیزی و نب  بئاسلا  وا  دیعـس  نب  لهـس  وا  يراصنالا  ّللا 
�

ه دبع  نب  رباج  هنیدملاب  مهرخآف  یحاّونلا  یلإ  هفاضإلاب  اّما  هرجهلا و  نع  هئام 
نیطـسلفب يدیبّزلا و  ثرحلا  نب  ّللا 

�
ه دبع  رـصمب  یفوا و  یبا  نب  ّللا 

�
ه دـبع  هفوکلاب  سنا و  هرـصبلاب  رباج و  وا  رمع  نب  ّللا 

�
ه دـبع  هکمب 

نب سرفلا  هریزجلاـب  داـیز و  نب  ساـمرهلا  هماـمیلاب  رـسی و  نب  ّللا 
�

ه دـبع  صمحب  عقـسا و  نب  هلثاو  قشمدـب  مازح و  ّما  نبا  یبا  وبا ؟؟
« .عوکالا نب  هملسم  بارعالا  یف  هیدابلاب  تباث و  نب  عفیور  هیقیرفإب  هریمع و 

شیب مک و  نوچ  شرخآ  کیدزن  ات  و  هباحـص » دـهع   » زاـغآ نآ ، لوا  لاـس  هد  زا  دـعب  هک   ) یمالـسا لوا  نرق  ۀـلاس  دـص  ةرود  نیا 
يدهع هرود و  ققحت  یهقف و  راودا  خیرات  ظاحل  زا  دور ) رامـشب  دیاب  هباحـص » دهع   » رخآ دنا  هتـشاد  یم  دوجو  هباحـص  زا  یناسک 

دهع هرود و  نیا  هچ  دـیامن  یمن  زواـجت  مه  نرق  نآ  تسخن  همین  زا  هکلب  دـبای  یمن  دادـتما  مکی  نرق  ناـیاپ  اـت  اـهنت  هن  هّـقفت  يارب 
هیلع یلع  ندـش  دیهـش  هب  ترجه  زا  ملهچ  لاس  رد  هک  هفیلخ  راهچ  تفـالخ  ناـمز  ۀـلاس  یـس  ةرود  هب  .تسا  صوصخم  هقیقحلاـب 

.تسا هتفای  ماتتخا  مالّسلا 

تداهـش لاس  هک  يرجه  ملهچ  لاس  هب  عورـش و  ص )  ) ربمغیپ تلحر  لاس  زا  هقف  خیرات  رظن  زا  هباحـص » دـهع   » ای لوا » دـهع   » سپ
.ددرگ یم  متخ  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  یلع 
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هباحص دهع  رد  یمومع  تلاح  - 3

هراشا

زا هکنانچ 
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زا شیپ  برعلا  هریزج  مدرم  دراد  تلالد  نآ  رب  تحارـص  هب  زین  دـیجم  نآرق  زا  دـنچ  یتاـیآ  دـیآ و  یمرب  یبوخ  هب  یبوقعی  خـیرات 
زا دـندوب  دودـل  جوجل و  توادـع  ینمـشد و  رد  نمـشد و  رگید  کی  هب  تبـسن  رود و  هب  مه  زا  یمدرم  مالـسا  سّدـقم  نید  روهظ 
هن تفای و  تفلا  رگید  کی  هب  ناشیا  ياهلد  دـندیدرگ و  کیدزن  مهب  نارود  تسود و  مه  اب  نانمـشد  كرابم ، توعد  نیا  تاکرب 

.دیدرگ اورمکح  ذفان و  ناشیا  نیب  رد  یگناگی  يردارب و  هکلب  تسشن  نآ  ياج  هب  یتسود  تساخرب و  نایم  زا  ینمشد  اهنت 

رادیاپ هدمآ  دیدپ  یهلا  دییات  هب  وا و  ۀـلاس  ياسرف 23  تقاط  شـشوک  رثا  رب  هک  یمومع  تلاح  نیا  تشاد  تایح  ص )  ) ربمغیپ اـت 
دیما وزرآ و  هار  زا  ای  میب و  سرت و  باب  زا  دندوبن  نعذـم  نمؤم و  تقیقح  هب  هدـشن و  حالـصا  نطاب  رد  مه  یناسک  رگا  دوب و  یم 
قفّتم يأّرلا  قفّتم  همه  هک  دوب  نیا  .دندوب  هدنکفا  دوخ  ۀبقر  رب  تعاطا  ۀـبقر  هدومن و  مخ  میلـست  رـس  یمالـسا  ياهروتـسد  ربارب  رد 

.دندوب ههجولا  قفّتم  هملکلا و 

درگ نآ  نهاریپ  رد  هاوخن ، هاوخ و  دارفا ، ماـمت  دوب و  هدرک  بذـج  ار  همه  هک  يدـنمورین  سیطاـنغم  « 1  » درک تلحر  ص )  ) ربـمغیپ
سوه و ياپ  دیدرگ ، ناهنپ  نانیبرهاظ  رظن  زا  تفر و  نایم  زا  دندوب  هتـشگ  دحتم  هتـسویپ و  مهب  يور  همه  زا  رهاظ  بسحب  هدـمآ و 

ییوگ هفازگ  ییارس و  هوای  نایز  دیدرگ ، زیت  صرح  نادند  دش ، زاب  عمط  مشچ  دمآ ، نایم  هب  ضرغ 

______________________________

( دنا هتفگ  رگید  یعمج  لماکلا و  رد  ریثا  نبا  هکنانچ   ) لوالا عیبر  مهدزاود  هبنشود  زور  ای  رفص ، هام  رخآ  رد  (- 1)
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.يرجه مهدزای  لاس  زا  دنا ) هتفگ  یضعب  هکنانچ   ) لوالا عیبر  متشه  تسیب و  هبنشود  رهظ  ای 
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، مالسا ۀلاس  دنچ  شرورپ  شزومآ و  تشارفارب  ندرگ  یهاوخدوخ  يدنسپدوخ و  ّسح  تشادرب ، رـس  ینامرفان  ةزیرغ  تشگ ، زارد 
یلکب دایز  یـصاخشا  رد  زونه  هک  یلهاج  راد  هشیر  تداـع  تفاـی و  روتف  هتفاـین  خوسر  لـماک  روطب  دارفا  زا  يرایـسب  رد  زونه  هک 

فالتخا تفریذپ و  یتسـس  تدحو ، ۀبذج  تخیـسگب و  تفلا  ۀتـشر  سپ  تشاذـگ  ّومن  هب  ور  هتـشگ و  هزات  ون  زا  هدـشن  نک  هشیر 
.دیسرمه هب  لمع  يأر و  عاجترا  هملک و 

نارجاهم زا  هک  رکب  وبا  .دندش  راگزاسان  مه  اب  دـمآ و  دـیدپ  فالتخا  راصنا  رجاهم و  نایم  تفالخ  رما  رد  تلحر  ءادـتبا  نامه  رد 
، ار هدابع  نب  دعـس  تفرگ و  تعیب  راصنا  زا  یّتح  دوخ  يارب  دـش و  هریچ  راصنا  رب  يوعد  نیا  رد  یکالاچ  یتسدربز و  اب  دوب  ماـن  هب 

يدنچ ات  مه  زاب  .درک  جراخ  يراوخ  هب  تسایس  نادیم  زا  دوب ، وا  بیقر  فلاخم و  يوعد  نیا  رد  ناشیا  نایم  زا  راصنا و  سیئر  هک 
داماد ّمع و  رسپ  هک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هژیوب   ) دندوب ص )  ) ربمغیپ ءابرقا  نارجاهم و  مظعا  نکر  هک  مشاه  ینب  تعیب  مدع  ۀطـساو  هب 

یب ییاه  یناشفناج  مالـسا  هار  رد  دوب و  راوگرزب  نآ  لمع  ملع و  ةدـیکچ  ترـضح و  نآ  ناـماد  رد  ۀـتفای  تیبرت  هوـالعب  ربمغیپ و 
ماـقم ّصن ، هب  دانتـسا  زا  رظن  عطق  تاـهج ، نیا  زا  دوب و  هدـمآ  تسار  مالـسا  راـک  يو  جـک  ریـشمش  هب  تقیقح  رد  هک  هدرک  دـننام 

نیا رد  فالتخا  دوب ) هدز  زابرس  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  تسناد و  یم  دوخ  ّصاخ  ار  تفالخ 
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.تشاد یم  دوجو  هراب 

دوب نایم  رد  رگید  یتافالتخا  نکیل  تساخرب  نایم  زا  فـالتخا  نیا  دـمآ و  تسار  رکب  وبا  رب  هارکا ، هب  اـی  هاوخلد  هب  تفـالخ ، راـک 
ناقفانم زا  يا  هدع  دنتـساخرب  يربمغیپ  يوعدب  یهورگ  دندرک و  عانتما  دوب  مالـسا  تمالع  نیرتمهم  هک  « 1  » هاکز نداد  زا  یعمج 

.دنتخادرپ فالتخا  قافن و  دیلوت  هب  هدرک و  زاس  هنتف  رس 

تماقتـسا و اهنیا  ۀـمه  اب  .دـیدرگ  کیدزن  نآ  هب  رطخ  داسف و  دـش و  نوگرگد  مالـسا  ملاع  جراخ  لخاد و  عاضوا  هک  نآ  هصالخ 
ۀقالع یگتسبلد و  ناراد و  مامز  تسایس  نسح 

______________________________

زا هکلب  هدوب  نانچ  هن  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دیاش  هدوب  دادترا  لولعم  نآ ، دراوم  زا  یـضعب  رد  رگا  هدنـسیون  رظنب  هاکز  ندادن  (- 1)
يایاوز زا  هکنانچ  مه  دراوم  زا  یضعب  رد  دیاش  ددرگ  رقتسم  یعطق و  تفالخ  رما  ات  هدوب  يراک » هظفاحم   » حالطـصاب طایتحا و  هار 

!! هتشاد ءاضتقا  تفالخ ، تسایـس  مه  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدوب  یم  ع )  ) یلع تفالخ  هب  هقالع  هجوت و  باب  زا  دیآ  یم  رب  خیرات 
.دباین هنماد  فالتخا  راک  هک  دنوش  هداد  یبوکرس  هاکز  ناعنام  رتدوز  هچ  ره  هک 

397 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تشگ قئاف  یجراخ  یلخاد و  تالکشم  ۀمه  رب  يدوز  هب  داد و  تسد  مهب  نامیا  لها  زا  یهورگ 

لاعفا و هب  تبـسن  مالـسا  ناوریپ  دش و  یم  فرط  رب  مالـسا  عئارـش  ای  هقف  هب  تبـسن  مدرم  تاجاح  دیاب  لاوحا  عاضوا و  نیا  ۀمه  رد 
رئاـس رب  هوـالع  یفیلکت ، زین  هـنیمز  نـیا  رد  دـندناسر  یم  ماـجنا  هـب  ار  اـهنآ  دنتـسناد و  یم  ار  ینید  فئاـظو  دوـخ  لاوـقا  لاـمعا و 

هباحص ناگرزب  رب  دش و  یم  هجوتم  نیملسم  نارادهگن  ناربهر و  نید و  نانابهاگن  ةدهع  رب  فیلاکت ،
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یلخاد و ياهیراتفرگ  ۀمه  اب  هک  داتفا  یم  مزال  تعیرش  ماهلا  یحو و  نوناک  زا  ناگتفای  میلعت  تلاسر و  دهم  رد  ناگتفای  شرورپ  و 
ناهج نیا  زا  تقیقح  ینعم و  ملاع  سمـش  هک  نونکا  دـنراد و  لوذـبم  ار  تیانع  لامک  یهلا  ماکحا  ینید و  تاروتـسد  هب  یجراخ 
رودص سّدقم  دوجو  نآ  ۀلیسو  هب  هک  ار ، یهلا  تاروتـسد  ماکحا و  ینعی  دننک  هدافتـسا  شناشخرد  راثآ  هعـشا و  زا  هتـسبرب  تخر 
نماریپ رد  همه  دنهد و  رارق  هجوت  زکرم  هدیشخب ، روآ  تفگش  زیگنا و  تریح  یتاریثأت  نانچ  ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد  و  هتفای ،

.دنزاس نوتفم  هتفیش و  ار  نایناهج  ۀمه  بوذجم و  ار  ناهج  رسارس  نآ  ۀبذاج  هب  دنیآ و  مهارف  زیوالد  سیطانغم  نآ 

مهدزای لاس  لوالا  عیبر  زا   ) هدوب هام  يدنا  لاس و  ود  وا  تفالخ  تدم  هک  هفاحق  یبا  نب  رکب  وبا  تفالخ  ةرود  رد  هباحـص  دهع  رد 
هقف و هب  طوبرم  يروما  نوئـش و  ةراب  رد  مهم  رایـسب  ییاـهراک  يرجه ) مهدزیـس  لاـس  زا  هرخـآلا  يداـمج  مود  تسیب و  اـت  يرجه 

: تسا رارق  نیدب  روما  نآ  .دوش  هدروآ  اجنیا  رد  دیاب  هک  هداتفا  قافتا  نید  یعرف  ماکحا 

.نآرق عمج  - 1

.نآ لوقنم  ةراب  رد  یسررب  و  مولعم ، یعطق و  ّتنس  هب  دانتسا  - 2

.يار هراشتسا و  هب  لمع  - 3

يارب ناـشیا  ندـش  عجرم  و  تهاـقف )  ) ناونع نیدـب  دـهع ، هرود و  نیا  رد  یناـسک  ندـش  فورعم  تهاـقف و  ناونع  ندـش  ادـیپ  - 4
.مومع يارب  ای  صوصخم  یهورگ 
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نآرق عمج  - 1

ات تثعب  زاغآ  زا  هک  لاـس  فرظ 23  رد  جـیردتب  هکلب  هتفاین  لوزن  رابکی  هب  دـیدرگ ، مولعم  رودـص  ةرود  رد  هکناـنچ  دـیجم ، نآرق 
تسا هدیدرگ  لزان  دشاب  یم  تلحر  نامز 
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هدناوخ یحو » بتاک   » ناونعب هک  مه ، سک  نیدنچ  دندرک  یم  ظفح  دنتفرگ و  یم  ارف  ار  هلزان  ياه  هروس  تایآ و  دایز  یـصاخشا 
یلحم رد  دنتــشون و  یم  ضیرع  ياهناوختــسا  یلقیــص و  ياهگنــس  تـخرد و  تسوـپ  رب  ار  نآرق  ص )  ) ربـمغیپ رماـب  دـنا ، هدـش 

.دنداهن یم  صوصخم 

هحتاف ریسفت  زا  يرادقم  هدرک و  عورش  نآ  نتشون  هب  شیپ  لاس  دنچ  هک  يریـسفت  ۀمدقم  رد  ار  دیجم  نآرق  نیودت  عمج و  لیـصفت 
یطسب حرشب و  « 1  » ما هداهن  نآ  رب  نامیا » غورف   » مان تبـسانم  نیمه  هب  هدیـسر و  پاچ  هب  ناـمیا  ۀـلجم  رد  ما و  هتـشون  نونک  اـت  ار 

.دنک هعجارم  اجنآ  هب  دیاب  دبای  فوقو  عوضوم  نیا  یلیصفت  یگنوگچ  رب  دهاوخب  سک  ره  هک  ما  هدروآ  یفاو 

نیدب ص )  ) ربمغیپ تلحر  نامز  ات  دیجم  نآرق  دوش  هتسناد  هک  تسیفاک  هزادنا  نیا  درادن  ترورض  طسب  حرش و  نآ  قاروا  نیا  رد 
هلزان روس  تایآ و  ترضح ، نآ  دوخ  نامرف  هب  هوالعب  هتشاد و  یم  ظفح  ار  نآ  زا  يا  هراپ  ای  همه  هباحص  زا  يرایسب  هک  هدوب  عضو 

.تسا هدوب  هدش  هتشون  ادج  ادج  يّزجم و  یقاروا  رب 

مالـسلا هیلع  یلع  تخاس  مهارف  ار  نآ  درک و  مادـقا  دـیجم  نآرق  فیلأت  عمج و  هب  هک  یـسک  نیتسخن  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  دـعب 
تافو دنع  هریط  ساّنلا  نم  يأر  هنا  مالسلا  هیلع  یلع  نع  تسا ..« : هدروآ  نینچ  دوخ  دانـسا  هب  تسرهفلا »  » باتک رد  میدن  نبا  .دوب 

عمج یّتـح  ماـّیا  هثـالث  هتیب  یف  سلجف  نآرقلا  عمجی  یّتـح  هءادر  هرهظ  نع  عضی  ـال  ّهنا  مسقاـف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  یبـّنلا 
هبلق نم  نآرقلا  هیف  عمج  فحصم  لّوا  وهف  نآرقلا 

______________________________

ریسفت نیا  نتشون  هک  هدشن  قیفر  قیفوت  دایز ، فسات  اب  (- 1)
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لاونم نامهب  نآ  لاـح  .ه ق ) لاس 1381   ) دـسر یم  پاچ  هب  راب  نیمود  يارب  هقف  راودا  لوا  دـلج  هک  ناـمز  نیا  اـت  ددرگ و  بیقعت 
.هدوب هک  تسا 

399 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّیلع طخب  قاروا  هنم  طقس  دق  افحـصم  ّللا 
�

ه همحر  ینـسحلا  هزمح  یلعی  یبا  دنع  اننامز  یف  انا  تیأر  رفعج و  دنع  فحـصملا  ناک  و 
« ..نامزلا ّرم  یلع  نسح  ونب  هثراوتی  بلاط  یبا  نبا 

زا مالـسا  لها  زا  یهورگ  دمآ و  شیپ  باّذک  ۀملیـسم  نیملـسم و  نایم  همامی  گنج  هک  نیا  زا  دعب  لوا  ۀفیلخ  نامز  رد  نآ  زا  سپ 
نیودت عمج و  نآرق  رگا  هک  دمآ  دیدپ  هشیدـنا  نیا  دـندش  هتـشک  دـیجم  نآرق  ناظفاح  نائراق و  زا  یهورگ  هلمج  زا  دـنتفر و  نایم 

هچ دیاین  رد  فحـصم  تروصب  دـشاب و  دامتعا  راصتقا و  ناهذا ، سوفن و  حاولا  ای  قاروا  فحـص و  نامهب  تسه  هکنانچ  ددرگن و 
یتسین و یگدنکارپ و  دش و  یم  ینیب  شیپ  دوب و  یم  شیپ  رد  نیملـسم  مالـسا و  يارب  عطق  روطب  هک  اهدـمآ  شیپ  نینچ  رثا  رب  اسب 

نایم زا  زین  نآ  لصا  زا  يا  هراپ  دـیاش  هکلب  دـسرمه  هب  نآرق  رد  ییاهفالتخا  اهنت  هن  دومن  یم  ءاضتقا  ار  ناـظفاح  ناـئراق و  يدوباـن 
رثا رب  نکیل  دومن  عانتما  راک  نیاب  مادقا  زا  تسخن  وا  درک  هعجارم  لوا  ۀفیلخ  هب  سپ  تفای  خوسر  تخـس  رمع  رد  هشیدنا  نیا  دورب 
درک نینچ  دیز  دناسر  مامتا  هب  ار  نآ  دنک و  مادقا  هراب  نیا  رد  ات  داد  نامرف  ار  تباث  نب  دیزی  داد و  رد  نت  نادب  تبقاع  رمع  رارـصا 

یباب دروآ و  رد  فحصم  تروصب  هباحص  زا  نائراق  تاظوفحم  رب  قیبطت  اب  ار  اه  هفیحص  نآ  و 
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.دومن میلست  رکب 

: تسا هتفگ  نومضم  نیدب  وا  هک  هدروآ  نینچ  تباث  نب  دیز  لوق  زا  دوخ  تسرهفلا »  » باتک رد  میدن  نبا 

موی ءاّرقلاب  رحتـسا  دق  لتقلا  ّنا  : » دیوگ یم  هدـمآ و  رمع  تفگ : نمب  رکب  وبا  .دوب  اجنآ  رد  رمع  .متفر  يو  دزن  هب  رکب  وبا  نامرف  هب  »
ودـب نم  لاحب » نآرقلا  عمجی  نا  يراف  نآرقلا  نم  ریثک  بهذـیف  اهّلک  نطاوملا  یف  ءاّرقلا  یف  لتقلا  ّرحتـسی  نا  یـشخا  ّینا  همامیلا و 

نیدنچ سپ  .تسا  ریخ  راک ، نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : رمع  مّلس »؟ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  هلعفی  مل  ائیـش  لعفا  فیک  : » متفگ
دنمدرخ ناوج و  يدرم  هک  وت  نونکا  .مدیدنـسپ  ار  رمع  يار  داد و  ردص  حرـش  نمب  ادـخ  ات  درک  هعجارم  نمب  راک  نیا  ةراب  رد  راب 

یتسه

400 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.امن يروآ  عمج  ار  نآ  نک و  عّبتت  نآرق  ةراب  رد  يدوب  یم  یحو  بتاک  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  تسین و  وت  رب  یتمهت  و 

هراپ زا  متفریذپ و  ار  نآ  لاح  رهب  سپ  نامرف  نیا  ماجنا  زا  دوبن  رتنیگنـس  نم  رب  اههوک  زا  یهوک  لقن  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـیز  »
« ..مدروآ مهارف  ار  نآ  مدرم  رودص  زا  نهپ و  دیپس  ياهگنس  زا  ذغاک و  ياه 

: رکب یبأل  باطخ  نب  رمع  لاق  و  : » تسا هدروآ  نینچ  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی 

وبا لاقف  هتلمح  بهذـی  نا  هیلع  فاخا  ّیناـف  نآرقلا  تعمج  ولف  هماـمیلا  موی  مهرثکا  لـتق  دـق  نآرقلا  هلمح  ّنا  ّللا 
�

ه لوسر  هفیلخ  اـی 
سلجا اـهریغ و  دـیرجلا و  یف  اـقرتفم  ناـک  فحـص و  یف  هبتک  هعمج و  یّتح  رمع  هب  لزی  ملف  ّللا !؟

�
ه لوسر  هلعفی  ـال  اـم  لـعفا  رکب :

نیسمخ شیرق و  نم  الجر  نیرشع  هسمخ و 
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«. حیصف لجر  ّهناف  صاعلا  نب  دیعس  یلع  اوضرعا  نآرقلا و  اوبتکا  لاق  راصنا و  نم  الجر 

یلع هلمحی  هب  یتا  و  ص )  ) ّللا
�

ه لوـسر  ضبق  اّـمل  هعمج  ناـک  بلاـط  یبا  نب  یلع  ّنا  مهـضعب  يور  و  : » تسا هدروآ  یبوـقعی  اـضیا 
یبا نب  ّیلع  ص )  ) ربمغیپ تافو  زا  سپ  هک  هدرک  تیاور  یخرب  ءازجا » هعبـس  هأّزج  دـق  ناک  هتعمج و  دـق  نآرقلا  اذـه  لاقف : .لمج 
یلع .ما  هدرک  عمج  ار  نآ  نم  هک  تسنآرق  نیا  تسا : هتفگ  هدرب و  هفیلخ  دزن  هدرک و  راـب  يرتـش  رب  ار  نآ  عـمج و  ار  نآرق  بلاـط 

هدروآ لیـصفت  هب  ار  نآرق  نآ  ءزج  تفه  بیترت  یبوقعی  هاگ  نآ  تسا  هدوب  هدرک  میـسقت  ءزج  تفه  رب  ار  دوخ  نآرق  مالّـسلا  هیلع 
.تسا

: عفار یبا  رابخا  یف  و  : » تسا هدروآ  نینچ  بقانم »  » باتک رد  بوشآرهش  نبا 

یبّنلا ضبق  اّملف  هلزنم  یلإ  یـضمف  بوث  یف  ّیلع  هعمجف  .کیلإ  هذـخ  ّللا 
�

ه باتک  اذـه  ّیلعل  لاق  هیف  یفوت  يذـّلا  هضرم  یف  ّیبّنلا  ّنا 
«. املاع هب  ناک  یلاعت و  ّللا 

�
ه لزنا  امک  هّفلاف  ّیلع  سلج  (ص )

401 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رما یبّنلا  ّنا  حابر  نب  ّیلع  نع  دانـسإلاب  امهیباتک  یف  مزراوخ ، بیطخ  ّقفوملا ، ءاـطعلا و  ـالعلا ، وبا  ینثّدـح  : » تسا هدروآ  ومه  زاـب 
« ..هبتک هّفلاف و  نآرقلا  فیلأت  هب  اّیلع 

: تسا هتفگ  بوشآرهش  نبا  مه  زاب 

تمـسقا ّللا 
�

ه لوسر  ضبق  اّمل  لاق : ع )  ) ّیلع نع  ریخ  دـبع  نع  يّدّـسلا  نع  دانـسإلاب  نیعبرالا »  » یف بیطخلا  و  هیلحلا »  » یف میعن  وبا  »
باتک رد  یطویـس  نآرقلا » تعمج  یّتح  یئادر  تعـضو  اـمف  نیحّوللا  نیب  اـم  عمجا  یّتح  يرهظ  نع  یئادر  عضا  ـال  نا  تفلح ) وا  )

حیحص زا  لقنب  وا  هک  هدرک  لقن  نینچ  رجح  نبا  زا  ناقتإلا » »
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«. ّیبّنلا توم  بیقع  لوّزنلا  بیترت  یلع  نآرقلا  عمج  ّهنا  ّیلع  نع  درو  دق  و  : » تسا هتفگ  دواد  یبا  نبا 

رب هوالع  دـنا و  هتـشاد  یم  ظفح  ار  نآرق  هباحـص  زا  دایز  یناـسک  هک  نیا  رب  هوـالع  دوش  یم  هدافتـسا  عضاوم  زا  یخرب  زا  هکناـنچ 
دنچ یناسک  هدوب  یم  ص )  ) ربمغیپ دوخ  دزن  رد  هدـمآ و  یم  مهارف  ص ،)  ) ربمغیپ رب  یحو  ناـبتاک ، ۀلیـسو  هب  هک  یقاروا  فحص و 

.دنا هدرک  یم  عمج  نیودت و  فحص  قاروا و  تروصب  دوخ  يارب  ار  نآرق  ص )  ) ربمغیپ دهع  نامه  رد  هباحص  زا 

: تسا هدرک  دای  ار  ریز  صاخشا  ص )  ) ّیبّنلا دهع  یلع  نآرقلل  عاّمجلا   » ناونع تحت  میدن  نبا 

لبج نب  ذاعم  دیز - نب  رمیوع  ءادردلا  وبا  دیز - نب  ورمع  نب  نامعنلا  نب  رمع  نب  دیبع  نب  دیعس  مالـسلا - هیلع  بلاط  یبا  نبا  ّیلع  »
نب دـیز  نب  هیواعم  نب  دـیبع  سیقلا و  ئرمإ  نب  کلام  نب  سیق  نب  بعک  نب  ّیبأ  ناـمعّنلا و  نب  دـیز  نب  تباـث  دـیز ، وبا  سوا - نب 

.دنا هدرک  لقن  فحاصم  نیا  زا  یخرب  قبط  ار  اه  هروس  بیترت  وا  ریغ  ومه و  و  كاّحّضلا » نب  تباث 

زا نکل  تسین  قافتا  اهنآ  رّخأـت  مّدـقت و  ینعی  اـه  هروس  بیترت  ظاـحل  زا  ار  فحاـصم  نآ  هچ  رگ  تفگ  دـیاب  اـجنیا  رد  یلک  روطب 
لاح رهب  دشابن و  نایم  رد  یفالتخا  دیاش  تایآ  بیترت  ظاحل 

402 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

عمج ظفح و  وا  نامز  رد  هتفای و  لوزن  ص )  ) ربمغیپ رب  هک  تسا  ناـمه  تاـملک ، تاـیآ و  اـه و  هروس  ددـع  ظاـحل  زا  دـیجم  نآرق 
رب هک  تسا  نامه  هک  دشاب  یم  ملاع  للم  مما و  ّلک  قافتا  دروم  هک  یباتک  اهنت  ینامـسآ  بتک  نایم  رد  نامگ  یب  تسا و  هدـیدرگ 

هتفای لوزن  ربمغیپ 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 508 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب تسا  ایازم  نیرتگرزب  زا  یکی  نیا  تسا و  دـیجم  نآرق  هتـشگن  دراو  جراخ  زا  نآ  رد  يزیچ  تسا و  هدروآ  ار  نآ  نآ  عراش  و 
.دشاب یم  بوسنم  ماهلا ، یحو و  هب  هک  يدوجوم  بتک  رئاس  هب  تبسن  دیجم  نآرق 

ساسا نیرت  مکحم  طابنتـسا و  لصا  نیلّوا  دمآ و  رد  فحـصم  هعومجم و  تروصب  نآرق  فحـص  قاروا و  هباحـص » دهع   » رد سپ 
.تشگ ناسآ  لهس و  دندوب  یم  لها  هک  یناسک  يارب  نآ  دانتسا  عوجر و  تفای و  عّمجت  اج  کی  رد  هّقفت  كرادم 

403 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ثیدح تّنس و  هب  دانتسا  نآ و  تیاور  تّنس و  - 2

، هقف لّوحت  خـیرات  ظاـحل  زا  هدـش و ، عقاو  هجوت  تیاـنع و  دروـم  دـّلجم  کـی  رد  نآرق  يروآ  عـمج  عوـضوم  هک  ناـمز  ناـمه  رد 
نیودت میظنت و  عمج و  هک  مود ، ۀلحرم  رد  هدوب ، نآ  شیادیپ  رودص و  ۀـلحرم  هک  تسخن ، ۀـلحرم  زا  سپ  یهقف  كردـم  نیتسخن 

نّوکت و لاح  رد  ماکحا ، جارختـسا  يارب  ندوب  دنتـسم  ظاحل  زا  زین ، ّتنـس  ینعی  یهقف  كردم  نیمّود  تسا  هدومن  یم  ریـس  دشاب ،
.تسا هدوب  یم  ندش  ادیپ 

ّللا
�

ِه ِهَّنُِـسل  َدَِـجت  َْنل  ۀـیآ َو  لـیبق  زا  دـیجم  نآرق  زا  يدراوـم  رد  هکناـنچ  تسا  نییآ  هقیرط و  شور و  هویـش و  ینعمب  تغل  رد  تنس 
رد تسا و  هتـسناد  تسار » ةدیدنـسپ  ۀـقیرط   » ار نآ  يوـغل  ینعم  هک  هدـش  تیاـکح  يرهزا  زا  تسا  هدـمآ  ینعم  نیمه  هب  اًلیِدـْبَت *

ددرگ یم  قالطا  ع )  ) ماما اـی  ص )  ) ربمغیپ ریرقت  لـعف و  لوق و  رب  لوصا  و  « 1  » هقف ءاملع  تالامعتسا  رد  هیآ و  رد  ءاملع  حالطـصا 
(. دشاب يداع  ریغ  روما  رد  هس  نآ  هک  یتروص  رد  )

.تسا هدوب  هدشن  حالطصا  ّتنس »  » ظفل يارب  ینعم  نیا  زونه  هباحص » دهع  رد   » رهاظ بسحب 

هچ نآ  هکلب 
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رد ور  نیا  زا  رتشیب و  ددـع  ثیح  زا  هک  دـشاب  یم  ص )  ) ربمغیپ لاوقا  ناـمه  هدوب  یم  دانتـسا  دروم  دارم و  روظنم و  ّتنـس  زا  رتشیب 
ص)  ) ربمغیپ لعف  هک  نیا  رب  هوالع  دهع  نامه  رد  دـنچ  يدراوم  رد  نکیل  .تسا  هدوب  رتدایز  نآ  هب  هجوت  دروخرب و  لالدتـسا  ماقم 

هدروآ قاروا  نیا  رد  نآ  زا  يا  هنومن  يدوز  هب  هک  تسا  هدمآ  لمعب  جاجتحا  لالدتسا و  زین  ترـضح  نآ  كرتب  هدش  دانتـسا  دروم 
لعف لوق و  هکنانچ  ّتنس  هک  نیا  ای  دوش و  لیوأت  هدنادرگرب و  لعفب  هدش  دانتسا  دروم  هک  كورت  نیا  دیاب  ای  نیا  رب  انب  .دش  دهاوخ 

.دبای لومش  زین  كرت  رب  تسا  لماش  ار  ریرقت  و 

______________________________

.تسا هدش  هدرب  راکب  زین  بجاو »  » ربارب رد  بحتسم »  » و بودنم »  » ياج هب  ظفل  نیا  هقف  رد  (- 1)

404 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ای ماکحا  زا  يا  هراپ  هب  تبـسن  دیجم  نآرق  هک  یتروص  رد  هتفای  عیرـشت  رودـص و  لیـصفت  روطب  ماکحا  مامت  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد 
.دناسر یمن  ار  اهنآ  یگنوگچ  نییبت  لیصفت و  هک  نیا  ای  تسین و  دجاو  ار  اهنآ  دوخ  الصا 

، لقع مکحب  هک ، تنـس ، رابتعا  هب  هدیدع  يدراوم  رد  دیجم  نآرق  رد  هدمآ و  لمعب  ّتنـس  ۀلیـسو  هب  ماکحا  هنوگ  نیا  نایب  راهظا و 
هلمج زا  تسا  هدمآ  لمعب  تیاده  داشرا و  احیرـصت  احیولت و  دـیآ ، رامـشب  دـیاب  نآرق  دوخ  رابتعا  ضرع  رد  هکلب  مّلـسم  شرابتعا 

اوُعیِطَأ ّللا َو 
�

َه اوُعیِطَأ  ۀیآ  اوُهَْتناَف و  ُْهنَع  ْمُکا�هَن  ا�م  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکا�تآ  ا�م  ۀیآ  �یحُوی و  ٌیْحَو  ّلِإ 
�
ا َوُه  ْنِإ  �يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ا�م  َو  ۀیآ :

* .َلوُسَّرلا

ص)  ) ربمغیپ ّتنس  هب  مدرم  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  هک  نیا  رد 
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، شیب مک و  هباحص ، هک  نیا  رد  مه  دشاب و  دیابن  تسین و  يدیدرت  چیه  دنا  هدرک  یم  لمع  دانتسا و  نآ  هب  هتشاد و  ار  هجوت  لامک 
ص)  ) ربمغیپ ّتنـس  ایآ  هک  نیا  رد  نکیل  دیآ  نایم  هب  يدـیدرت  دـیابن  دـندرک  یم  ظفح  دنتـشاد و  یم  رطاخب  ار  ترـضح  نآ  لاوقا 
و « 2  » هدـش حالطـصا  ربـخ »  » و « 1 « » ثیدـح  » ناوـنع نآ  زا  فشاـک  یکاـح و  هدــنیامن و  يارب  دــعب  ياـه  هرود  رد  هـچ  نآ  ینعی 

دعب ياه  هرود  رد  راک  نیا  ای  هدیدرگ  نیودت  عمج و  هباحص  دهع  رد  ای  ترضح  نآ  دوخ  رصع  رد  ترـضح ، نآ  لاوقا  صوصخب 
هدومرف یهن  ثیدح ، نیودت  يروآ و  عمج  زا  ار  هباحـص  ص )  ) ربمغیپ دنا : هتفگ  یخرب  تسا : هدمآ  نایم  هب  فالتخا  هتفرگ ؟ ماجنا 

دشاب تسار  هتفگ  نیا  رگا  دیاش  ددرگن و  طلتخم  هبتشم و  مهب  نآرق  ثیدح و  هک  رظن  نیدب 

______________________________

هاور صیخشتل  عضو  ام  ّهنا   » ترابع نیاب  لاجر » ملع   » فیرعت لیذ  لاجرلا » ملع  یف  لاقملا  حیضوت   » باتک رد  يزار  یلع  الم  (- 1)
یبّنلا یلإ  هّماعلا  دنع  نیموصعملا و  دحا  وا  ص )  ) یبنلا یلإ  هدنس  هلسلس  یهتنی  ام  ثیدحلاب  دارملا  و  : » تسا هتفگ  نینچ  ..ثیدحلا »

« نیعباّتلا وا  هباحصلا  وا 

زوجی نم ال  لوق  هناب  هّنّـسلا  فیرعت  دوجالا  و   » ترابع نیاب  تنـس »  » فیرعت زا  سپ  هیادهلا » سابقم   » باتک رد  یناقمم  لضاف  (- 2)
« اثیدح اربخ و  یمسی  هثالثلا  دحا  یکحی  ام  و  : » تسا هتفگ  نینچ  يداع » نآرق و ال  هریغ  هریرقت  هلعف و  اطخلا و  بذکلا و  هیلع 

405 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ ۀیآ  کی  يارب  يریظن  ندروآ  يارای  ار  یسک  هک  نیا  زا  رظن  عطق  نآرق  هک  نیا  نآ  هدوب و  راک  رد  زین  رگید  يرظن 
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زا يدوز  هب  مالـسا  لها  ۀـمه  هدـیدرگ و  یم  تئارق  مومع  رب  عمج  روضح  رد  الم و  رب  نوچ  هدـیدرگ  یم  اوسر  لعاج  هدوبن و  مه 
قفانم و صاخـشا  هوالعب  هدوبن و  عضو  نیدب  نوچ  ص )  ) ربمغیپ ّتنـس  نکیل  تسا  هدوب  نوصم  سد  لعج و  زا  هتفای  یم  عالطا  نآ 

ربمغیپ هک  دـنیامن  یمن  رود  ور  نیا  زا  « 1  » دـنا هداد  یم  تبـسن  ص )  ) ربمغیپ هب  هدرک و  یم  عضو  یلاوقا  رابخا و  مالـسا  اب  فلاخم 
.دشاب هدرک  یهن  ثیدح  نیودت  عمج و  تیانع  زا  (ص )

لقن سپ  نیا  زا  هدـش و  هدروآ  هماـع  بتک  رد  هکناـنچ  زین  هباحـص  زا  یخرب  یتـح  تسا و  فـالتخا  لـحم  عوـضوم  نیا  لاـح  رهب 
.دنا هدرک  یم  یهن  نآ  هب  دانتسا  لقن و  زا  یّتح  ثیدح و  عمج  نتشون و  زا  دش  دهاوخ 

تفرگ رد  فالتخا  ثیدح  تباتک  رد  ناعبات  هباحـص و  نایم  تسا ..« : هدروآ  نینچ  « 2 « » مالسالا نونف  هعیّـشلا و   » باتک ۀمجرت  رد 
ماما بلاط و  یبا  نب  ّیلع  ریخا  ۀفیاط  نیزا  دنتسناد و  یم  اور  ار  نآ  يا  هفیاط  دنتـسناد و  یمن  اور  ار  نآ  تباتک  نانآ  زا  يرایـسب  و 

دومرف و ءالما  نینمؤملا  ریما  هب  ار  نآ  ص )  ) ربمغیپ تسا و  هتفگ  يواّرلا » بیردت   » باتک رد  هک  نانچ  مه  دندوب  مالّسلا  هیلع  نسح 
ماما نایم  هچ  دیدب  ار  نآ  هنییع  نب  مکح  دوب و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  باتک  نیا  دومن و  عمج  یگرزب  باتک  رد  ار  نآ  ع )  ) یلع

دومرف داد و  ناشن  مکح  هب  دروآ و  نوریب  ار  باتک  نآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دش و  فالتخا  يا  هلأسم  رد  مکح  مالّـسلا و  هیلع  رقاب 
« .تسا ص )  ) ربمغیپ ءالما  ّیلع و  طخ  نیا 

______________________________

ربمغیپ هک  يدح  هب  (- 1)
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« ..أّوبتیلف ادّمعتم  ّیلع  بذک  نمف  هباّذکلا  ّیلع  ترثک  دق  : » تسا هدومرف  یم  (ص )

.دشاب یم  یمق  یعقرب  ربکا  یلع  دیـس  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  نآ  مجرتم  رودص و  نسح  دیـس  دـیقف  ۀـمالع  باتک  نیا  فلؤم  (- 2)
.تسناشیا ۀمجرت  ترابع  نیع  قوف  تمسق 

406 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیودـت و هک  دنتـسنادب  هعیـش  دـیدرگ و  عمج  ص )  ) ربمغیپ رـصع  رد  نآ  ۀلیـسو  هب  ثیدـح  ملع  هک  تسیباتک  نیتسخن  باتک  نیا  »
هعیـش ریغ  نکیل  دندومن  ءادتقا  دوخ  ماما  هب  دندرک و  یتسدشیپ  تردابم و  راک  نآ  هب  تسا و  هدیدنـسپ  وکین و  ثیدـح  ملع  بیترت 

«. دندنکفا ریخأتب  هک  دوب  ینامگ  نانچ  رثا  رب  تسین و  اور  ثیدح  ملع  نیودت  هک  دوب  نیا  نامگ  ار 

ّبترم و نیعبات  هباحص و  رصع  رد  راثآ  : » هک تسا  هدروآ  نینچ  یطویس  فیلأت  بیردت »  » باتک زا  لقنب  باتک  نامه  ۀمجرت  رد  زاب 
هک نانچ  مه  دندوب  هدش  یهن  راثآ  تباتک  زا  زاغآ  رد  مه  دوب و  ناور  نانآ  ناهد  زا  دـندرپس و  یم  ظفح  رد  ار  اهنآ  دوبن و  نّودـم 

«. دنتسناد یمن  بوخ  ار  نتشون  نانآ  رتشیب  مه  ددرگ و  هتخیمآ  ثیدحب  نآرق  ادابم  ات  تسا  ملسم  حیحص  رد 

مالسا رد  هک  یباتک  نیتسخن  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  یلازغ  زا  تاضور ) بحاص  لقنب   ) ءاملعلا ملاعم  باتک  رد  بوشآرهش  نبا 
یناعنـص دشار  نب  دمحم  باتک  دعب  هّکم  رد  ءاطع  دهاجم و  زا  ریـسافتلا  فورح  و  راثآ ، رد  تسا  جیرج  نبا  باتک  هدـش  فینـصت 

هب حیحص و  هکلب  : » تسا هتفگ  هاگ  نآ  تسا » يروث  نایفس  عماج  باتک  دعب  تسا  سنا  نب  کلام  أّطوملا  بابک  دعب  نمی  رد  تسا 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  هدرک  فینصت  مالسا  رد  هک  یسک  نیتسخن  هک  تسنیا  روهشم  یلوق 
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ۀلماک هفیحص  دعب  عفار  یبا  نب  ّللا 
�

ه دبع  دعب ، هتابن  نب  غبصا  دعب ، يرافغ ، رذ  وبا  دعب ، یـسراف  ناملـس  وا  زا  دعب  دشاب و  یم  مالّـسلا 
مالّـسلا هیلع  یلع  هچ  نآ  هب  دارم  : » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  تمـسق  نـیا  لـقن  زا  سپ  تاـضور  بحاـص  دـشاب » یم  نیدـباعلا  نـیز 
هدـیدرگ لقن  نآ  زا  ینید  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  تسا  ناـمه  هدـیدرگ و  داـی  تیب  لـها  ثیداـحا  رد  هک  تسیباـتک  هدرک  فینـصت 

«. تسا

دوهی ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یعازوألا » ریس  یلع  ّدّرلا   » باتک رد  فسوی  وبا  یضاق 
ناشیا درک و  لاؤس  ناشیا  زا  توعد و  ار 

407 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یّنع وشفیس  ثیدحلا  ّنا  : » تفگ دناوخ و  هبطخ  دمآ و  ربنم  رب  ص )  ) ربمغیپ سپ  دنتـسب  غورد  یـسیع  ترـضح  رب  یتح  دنداد  ربخ 
قرطب فلتخم  كدـنا  یتارابع  اب  ثیدـح  نیا  یّنم » سیلف  نآرقلا  فلاخی  یّنع  مکاتآ  ام  یّنع و  وهف  نآرقلا  قفاوی  یّنع  مکاتآ  اـمف 

.تسا هدیدرگ  لقن  هّصاخ  هّماع و  بتک  رد  ددعتم  رایسب 

یلع ۀلیـسو  هب  و  ص )  ) ربمغیپ دـهع  زا  هکلب  هباحـص  دـهع  رد  هلمجلا  یف  ثیدـح  ندوب  بوتکم  زین  هدـش  لقن  يراخب  زا  هچ  نآ  زا 
نآ هـک  هدروآ  نـینچ  مالّـسلا  هـیلع  یلع  زا  شردـپ  زا  وا  یمیت و  مـیهاربا  زا  وا  شمعا و  زا  يو  هـچ  ددرگ  یم  دـییات  مالّـسلا  هـیلع 

: تسا هتفگ  ترضح 

، نآ رد  هدش و  نییعت  دای و  رتش  نانسا  نآ  رد  هدرک و  زاب  ار  نآ  هاگ  نآ  هفیحّـصلا » هذه  یف  ام  ّللا و 
�

ه باتک  ّالا  أرقن  باتک  اندنع  ام  »
نمف مهاندأ  اهب  یعسی  هدحاو  نیملسملا  هّمذ   » تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدمآ  یتارابع  اه و  هلمج 
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اموق یلاو  نم  : » تسا هلمج  نآ  زا  مه  و  الدع » افرـص و ال  هنم  ّللا 
�

ه لبقی  ال  نیعمجا ، ساّنلا  هکئالملا و  ّللا و 
�

ه هنعل  هیلعف  املـسم  رفخأ 
«. الدع افرص و ال  هنم  ّللا 

�
ه لبقی  ال  نیعمجا ؛ ساّنلا  هکئالملا و  ّللا و 

�
ه هنعل  هیلعف  هیلاوم  نذا  ریغب 

.تسا هدرک  لقن  يدیمح  فیلأت  نیحیحص  نیب  عمج  زا  ملسم و  حیحص  زا  تیاور  نیا  دافمب  هدمعلا »  » باتک رد  زین  قیرطب  نبا 

(، ع  ) موصعم زا  نآ  لمحت  تمسق  رد  نآ ، لمحت  ءاحنا  رابتعا  هب  ثیدح ، ماسقا  لیذ  رد  لاقملا ،» حیضوت   » باتک رد  يزار  یلع  الم 
هلأس ّهنا  درو  ام  لثم  تایاوّرلا  ضعب  یف  کلذک  ّهنا  رهاّظلاف  اهعوقو  اّما  مولعم و  اضیا  هیف  اهناکماف  هءارقلا  اّما  و  : » تسا هدروآ  نینچ 

« .لوسرلا ءالما  و  ع )  ) ّیلع باتک  یف  کلذک  وه  معن  مالسلا  هیلع  لاقف : تایاوّرلا  ضعب  قدص  نع  مالسلا  هیلع 

ترضح ینعی   ) امش بحاص  هک  دیتسناد  اجک  زا  تفگ : بلک  نب  هروس  هب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  هک  هدرک  لقن  بوشآرهـش  نبا 
؟ دییوگ یم  امش  هک  تسنانچ  ملع  رد  قداص )

408 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد نوچ  .دـنا  هتفگ  ص )  ) ربمغیپ ادـخ و  تفگ : یم  ام  لئاسم  خـساپ  رد  وا  میتفر و  یم  ع )  ) یلع نب  دـمحم  تردارب  دزن  ام  تفگ :
تا هداز  ردارب  دزن  نوچ  میدینـش و  خساپ  ار  دوخ  لئاسم  زا  یخرب  میدمآ و  زین  وت  شیپ  هلمج  زا  میدمآ و  دـمحم  لآ  دزن  تشذـگ 

هب تفگ : دیدنخب و  دیز  سپ  تشاذگن  باوج  یب  ار  یلاؤس  چیه  داد و  باوج  ام  تالاؤس  ۀمه  هب  شردپ  دـننام  میتفر  ّللا 
�

ه دـبع  وبا 
سّدق داماد ، ریم  اننود » هدنع  مالّسلا  هیلع  ّیلع  بتک  ّناف   » هک نادب  یتفگ  هک  الاح  دنگوس  ادخ 
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هیلع قداص  ترضح  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  هرارز  نب  دیبع  زا  حیحـص  یتیاورب  یفاک  زا  هّیوامّـسلا » حشاوّرلا   » باتک رد  هّرس ،
«. ثیدحلا ..سفنلا  لتق  ّللاب و 

�
ه رفکلا  عبس : ع )  ) ّیلع باتک  یف  : » تفگ مدیسرپ  ار  هریبک  ناهانگ  ةرامش  مالّسلا 

هاگ نآ  درک  عمج  ار  دیز  دوخ  ردارب  دالوا و  ۀـمه  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  بقانم »  » باتک رد  بوشآرهـش  نبا 
.دوب ص )  ) ربمغیپ ءالما  مالّسلا و  هیلع  یلع  طخب  هک  داد  ناشن  دروآ و  نوریب  ناشیا  يارب  ار  یباتک 

تیاور مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  شدانـسا  هب  رابخالا » یناعم   » باتک زاغآ  رد  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا 
هیاوّرلل و هیارّدـلا  یه  هفرعملا  ّناـف  مـهتفرعم  مـهتیاور و  ردـق  یلع  هعیّـشلا  لزاـنم  فرعا  ّینب  اـی  : » تـسا هـتفگ  ترـضح  هـک  هدرک 

هردـق يرما و  ّلک  همیق  ّنا  هیف  تدـجوف  یلع  باتک  یف  ترظن  ّینا  .نامیالا  تاجرد  یـصقا  یلإ  نمؤملا  ولعی  تاـیاوّرلل  تایارّدـلاب 
«. اینّدلا راد  یف  لوقعلا  نم  مهاتآ  ام  ردق  یلع  ساّنلا  بساحی  ّللا 

�
ه ّنا  هتفرعم 

ءالما هعماجلا : دنع  همربش  نبا  ملع  ّلض   » هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفاک  باتک  زا  سییاقملا » عدـبلا و   » باب رد 
ۀمجرت رد  نآ  مامت  هک  تیاور  رخآ  ات  ..مارحلا » لالحلا و  ملع  اهیف  .امالک  دـحأل  عدـی  مل  هعماجلا  ّنا  .هدـیب  ّیلع  طخ  ّللا و 

�
ه لوسر 

.دش دهاوخ  لقن  همربش  نبا 

409 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لوسر ّنا  ّیلع  باتک  یف  اندجو  : » لاق مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  و  : » تسا هدروآ  نینچ  تاداعّـسلا » عماج   » باتک رد  یقارن  موحرم 
« ..هربنم یلع  وه  و  لاق : ّللا 

�
ه

میرحت  » لئاسم رد  هک  مود ، دصقم  زا  میس  ۀلأسم  رد  « ) حاکن  » باتک رد  رهاوج ، بحاص 
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هیلع ّیلع  باـتک  یف  تارق  مالّـسلا  هیلع  هیبا  نع  رفعج  یبا  نع  دـیز  نب  هـحلط  ربـخ  یفف  تـسا ..« : هدروآ  نـینچ  دـشاب ) یم  نـیع »
ناز و ّهنأل  هل  هتجوز ) يا   ) ّلـحت مل  هتجوزب ) يا   ) اـهب لخدـی  نا  لـبق  يرخا ) هأرماـب  يا   ) ینزف هأرملا  جّوزت  اذا  لـجّرلا  نا  مالّـسلا :

«. قادّصلا فصن  اهیطعی  امهنیب و  قّرفی 

و : » تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  هسردـنم » یـضارا   » زا ثحب  رد  هّیجارخ » یـضارا  ۀـلاسر   » رد ییاـبطابط  مولعلا  رحب  لآ  دـمحم  دـیس 
: لاق ع )  ) رفعج یبا  نع  یلباکلا  هحیحص 

.َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقا�ْعلا  ِهِدا�بِع َو  ْنِم  ُءا�شَی  ْنَم  ا�ُهثِرُوی  ِّلل 
�

ِه َضْرَْألا  َّنِإ  ع )  ) ّیلع باتک  یف  اندجو 

دؤیل اهرمعیلف و  نیملـسملا  نم  اتّیم  اـضرا  ییحا  نمف  .اـنل  اـهّلک  ضرـالا  نوقّتملا و  نحن  ضرـالا و  اـنثروأ  نیذـّلا  یتیب ، لـها  اـنا و 
اوهف اهایحا  اهرمعف و  هدعب  نم  نیملـسملا  نم  لجر  اهذخاف  اهبرخا  وا  اهکرت  ناف  اهنم  لکا  ام  هل  یتیب و  لها  نم  مامإلا  یلإ  اهجارخ 

..اهیوحیف فیـسلاب  یتیب  لها  نم  مئاقلا  رهظی  یّتح  لکا  ام  هل  یتیب و  لـها  نم  ماـمالا  یلإ  اـهجارخ  ّدؤیلف  اـهکرت  يذـّلا  نم  اـهب  ّقح 
«. خلا

هیاور اهنم  و  : » تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  تایاور  هلمج  رد  هتـشون  ثرالا » ضعب  نم  هجوّزلا  نامرح   » رد هک  يا  هلاسر  رد  ومه  زاـب 
ذخف لثم  رفعج  هب  ءاجف  مالّـسلا ، هیلع  ّیلع  باتکب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  اعد  لاق : کلملا  دبع  نع  تاجرّدـلا » رئاصب   » نع راّفـصلا 

(: ع  ) رفعج وبا  لاقف  یش ء  ّنهنع  یفوت  اذا  لجّرلا  راقع  نم  ّنهل  سیل  ءاسّنلا  ّنا  هیف  اذاف  اّیوطم ، لجّرلا 

«. هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  ءالما  ّیلع و  ّطخ  ّللا 
�

ه اذه و 

410 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک دیآ  یم  رب  نانچ  هّماع  ءاملع  باتک  زا 
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.دنا هدرک  یم  عنم  نآ  زا  احیرص  زین  رمع  رکب و  وبا  هکلب  هدرک  یهن  يریگولج و  ثیدح  عمج  نیودت و  زا  ص )  ) ربمغیپ اهنت  هن 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدش  لقن  یبهذ  ظفاح  ظاّفحلا » هرکذت   » باتک زا 

ربـمغیپ زا  امـش  تفگ : هدرک و  عمج  ار  مدرم  ص )  ) ربـمغیپ تاـفو  زا  سپ  قیّدـص  هک  هدرک  تیاور  لـسرم »  » روـطب هکیلم  یبا  نبا  »
دـش دهاوخ  رتشیب  ناشفالتخا  دسرب  دعب  نامز  مدرم  هب  هبون  نوچ  دیراد و  فالتخا  مه  اب  اهنآ  رد  هک  دـینک  یم  لقن  یثیداحا  (ص )

: دییوگب دسرپ  یم  امش  زا  يزیچ  یسک  هاگ  ره  دیروآ و  یم  ثیدح  ار  يزیچ  ادخ  لوسر  زا  سپ 

: هباحص زا  نت  هس  رمع  هک  دنا  هدرک  لقن  زاب  دینادب » مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح  سپ  دشاب  یم  امش  ام و  نایم  ادخ  باتک 
«. ّللا

�
ه لوسر  نع  ثیدحلا  مترثکا  دق  : » تفگ ناشیدب  درک و  سبح  ار  يراصنا  دوعسم  وبا  وا  درّدلا  وبا  دوعسم و  نبا 

هتفگ ریبز  نب  هورع  هک  هدروآ  ار  نومـضم  نیا  کلام » مامالا  إّطوم  حرـش  یف  کلاوحلا  ریونت   » باتک رد  هک  هدـش  لـقن  یطویـس  زا 
رمع دـندرک  هراشا  راک  نیرب  ار  وا  ناشیا  درک  هرواشم  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  اب  دـنک  ننـس  تباتک  تساوخ  باطخ  نب  رمع  : » تسا

هرکاذم امش  اب  نم  دیراد  دای  هب  هکنانچ  تفگ  باحـصا  هب  دش  یعطق  يو  میمـصت  يزور  ات  دنارذگ  دیدرت  هب  هراب  نیا  رد  هام  کی 
باتک سپ  دنتشون  یبتک  ادخ  باتک  اب  امش  زا  شیپ  باتک  لها  زا  یهورگ  هک  دمآ  مدای  هب  سپ  نآ  زا  دوش  هتـشون  ننـس  هک  مدرک 

ادخ باتک  دنگوس  ادخ  هب  نم  دندروآ و  ور  بتک  نآ  هب  دندرک و  اهر  ار  ادخ 
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لقن زین  دعـس  نب  دـمحم  تاقبط  زا  نومـضم  نیمه  درک .» كرت  ار  ننـس  تباـتک  هاـگ  نآ  .تخاـس  مهاوخن  هبتـشم  زیچ  چـیه  هب  ار 
.تسا هدیدرگ 

هنوگ نیمه  هب  رمع  ناـمز  رد  وت  اـیآ  اذـکه !»؟ رمع  ناـمز  یف  ثّدـحت  تنک  أ   » دندیـسرپ هریره  وبا  زا  هک  تسا  هّماـع  بتک  رد  مه 
هنوگ نیدب  رمع  نامز  رد  نم  رگا  هتقفخمب » ینبرـضل  مکثدحا  ام  لثم  رمع  نامز  یف  ثّدـحا  تنک  ول  : » تفگ یتفگ !؟ یم  ثیدـح 

.دز یم  شنهپ  ۀنایزات  اب  ارم  انامه  متخادرپ  یم  ثیدحت  هب 

هریبکلا هّردلاب  رمع  هبرض  دق  و  : » تسا هدروآ  نینچ  هریره  یباب  عجار  مالسا » هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀقباسم  لصف   » رد بوشآرهش  نبا 
«. بوذک هنا  لاق : هتیاور و  هرثکل 

411 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتفگ ار  نومـضم  نیا  هک  هدرک  لقن  يراصنا  بعک  نب  هظرق  زا  شدانـسا  هب  یعازوالا » ریـس  یلع  ّدّرلا   » باتک رد  فسوی  وبا  یـضاق 
امـش تعیاشم  هب  ارچ  دـیناد  یم  ایآ  راصنا  هورگ  يا  تفگ : درک و  تعیاـشم  اـم  زا  تشاد  لیـسگ  قارع  هب  ار  اـم  رمع  نوچ  : » تسا

هوـالعب نکیل  دـشاب  یم  ّقـح  ار  امـش  تسا  تسرد  ّقـحلا » مکل  ّنإ  : » تفگ .اـم  ّقـح  يارب  يرآ  .اـنّقحل  معن  میتـفگ : مدـمآ ؟ نوریب 
رد لسع  روبنز  هک  دنزاوآ  مه  مرگرس و  نآرق  ندناوخ  هب  نانچ  اجنآ  مدرم  هک  دیور  یم  ییاج  هب  امش  هک : میوگب  امش  هب  متساوخ 

دینکن و طولخم  شریغ  هب  ار  نآرق  .دینک  لوغشم  ثیداحا  هب  دیراد و  زاب  نآرق  زا  ثیداحا  ۀلیـسو  هب  ار  ناشیا  ادابم  سپ  دوخ ، هنال 
ار ام  انثدح » : » دـنتفگ يوب  دـش  دراو  قارع  هب  هظرق  نوچ  مکیرـش » راک ، نیا  رد  امـش  اب  نم  دـینک و  مک  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  تیاور 

: تفگ نک  ثیدح 
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«. 1  » درک یهن  ثیدحت  ار  ام  رمع  رمع » انیهن  »

یم مولعم  دـنا  هدرک  لقن  هدروآ و  دوخ  بتک  رد  هّصاخ  هّماع و  ءاملع  هک  اهنآ  رئاـظن  لاـثما و  زا  دـش و  هدروآ  اـجنیا  رد  هچ  نآ  زا 
لقن ثیدحت و  لصا  هکلب  دشاب  یم  فالتخا  دروم  هباحـص » دهع   » رد ثیدـح  نیودـت  عمج و  یگنوگچ  عوضوم  اهنت  هن  هک  ددرگ 

.تسین فالتخا  عوقو  زا  یلاخ  زین  ص )  ) ربمغیپ

هدش هداد  لامتحا  ای  هتفگ  ثیدح  نیودت  عمج و  زا  یهن  يارب  هک  یلماوع  للع و  هک  نیا  هب  فارتعا  هجوت و  اب  تفگ  دیاب  اجنیا  رد 
یم مهوت  رتکیدزن  راـبتعا ، تحـص و  هب  هراـب  نآ  رد  هّماـع  ءاـملع  ۀـتفگ  ور  نیا  زا  دـیامن و  یم  راـبتعا  توق و  ياراد  یحطـس  رظنب 

زا هک  یثیداـحا  هچ  دـشاب  رتکیدزن  باوص  هب  هنیمز  نیا  رد  هّصاـخ  ءاـملع  ۀـتفگ  هک  دـسر  یم  ناـنچ  رتقیمع  يرظن  هب  نکیل  .ددرگ 
زیخاتـسر زور  ات  رـشب  دارفا  ۀیلک  رـصاعم و  مدرم  فیلاکت  فئاظو و  هک  هدوب  نیا  يارب  هتفای  رودـص  ماکحا  ۀـنیمز  رد  ص )  ) ربمغیپ

یفرط زا  ثیداحا  نآ  ددرگ و  مولعم  نادب 

______________________________

.تسا هدیدرگ  لقن  زین  هجام  نبا  حیحص  زا  فالتخا  یکدنا  اب  ثیدح  نیا  (- 1)

412 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار لقتـسم  یماکحا  عیرـشت  عضو و  رگید  یفرط  زا  هدوب و  نآ  تاقلطم  دّیقم  تامومع و  صّـصخم  ای  دیجم و  نآرق  تالمجم  نّیبم 
ددرگ لوذبم  دیاب  نآرق  عمج  ظفحب و  هک  یتیانع  نامه  ماکحا ، عضو  عیرـشت و  نایب  ظاحل  زا  سپ  تسا  هتـشاد  یم  مالعا  مدرم  هب 

.دوش تیاعر  تسا  مزال  ثیداحا  نآ  ةراب  رد  زین  تیانع  نامه 

رب نتسناد  نتسناد و  رب  اهنآ  نتسب  راکب  تسا ، اهنآ  نتسب  راکب  ماکحا  عیرشت  عضو و  ۀفسلف 
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عمج و ۀلیسو  اهنت  هن  دنک و  عیرشت  عضو و  ینیناوق  يراذگنوناق  هک  دوش  یم  روصت  هنوگچ  سپ  فوقوم  اه  نآ  هب  نتشاد  یسرتسد 
دوخ ناوریپ  دیآرب و  نیودت  عمج و  زا  يریگولج  ماقم  رد  هکلب  دنکن  قیوشت  اهنآ  ظفح  طبـض و  هب  درواین و  مهارف  ار  اهنآ  نیودـت 

؟ دنک یهن  نآ  زا  ار 

دنک هولج  هیجو  یحطـس  رظنب  دـش ، هتفگ  هکنانچ  دـیاش ، نآرق  اب  اهنآ  طالتخا  هب  ثیداـحا  نیودـت  عمج و  زا  یهن  هیجوت  لـیلعت و 
: دوش یم  هراشا  دروم  ریز  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  هجو  دنچ  هب  تسین  نینچ  قیمع  رظنب  نکیل 

هتـشاد و یم  لوذبم  ار  تقد  لامک  هراب  نیا  رد  هدوب و  هباحـص  ناگرزب  زا  همه  ثیدـح  نآرق و  ناگدـننک  عمج  ناگدنـسیون و  - 1
.دننک يریگولج  رگید  کی  هب  ود  نآ  هابتشا  طالتخا و  زا  دنناوتن  هک  دنا  هدوبن  نانچ 

دننک تئارق  ورب  مه  دـعب  دنـسیونب و  ناشیا  دومرف  یم  دـناوخ و  یم  ار  تایآ  دـناشن و  یم  ار  یحو  نابتاک  هکنانچ  ص )  ) ربمغیپ - 2
هب یطالتخا  هچ  دریذـپ  ماجنا  ماکحا  هب  طوبرم  ثیداحا  هب  تبـسن  دوش  ضرف  رگا  راک  نیمه  تشاذـگ  یم  راـنک  ار  اـهنآ  هاـگ  نآ 

.دمآ دهاوخ  نایم 

رب هچ  نیودت  عمج و  تروص  رد  ات  دشاب  یم  رتیوق  نیودت  عمج و  مدـع  تروص  رد  دـیآ  نایم  هب  رگا  هابتـشا  طالتخا و  لامتحا  - 3
ءافتکا نیودت و  مدع  تروص  رد  نکیل  دشاب  یم  دوجوم  صاخشا  هابتشا  عفر  يارب  نانیمطا  دروم  يدنتسم  عجرم و  نیودت ، ضرف 

413 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ثیدح هک  نیا  لایخ  هب  نآرق  زا  ار  يزیچ  ای  هجیتن  رد  دوش و  هبتـشم  مهب  ود  نیا  هدننک  ظفح  نهذ  رد  هک  اسب  هچ  صاخـشا  ظفحب 
درواین و نآرق  ءزج  نآرق  هن  تسا 
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یم سوکعم  لاح ، نیمه  سکعب و  دزاس و  دراو  نآ  رد  تسا  نآرق  هک  نیا  لایخ  هب  ثیدح  زا  ار  يزیچ  هک  نیا  ای  دـنک و  طاقـسا 
.ثیدحب تبسن  دوش 

دانتـسا و لماک  روطب  نآرق  ناظفاح  ءاّرق و  ظفحب  هّماـع ، ۀـتفگ  هب  هدرک ، دـیجم  نآرق  زا  تباـث  نب  دـیز  هک  ینیودـت  عمج و  رد  - 4
یم نایم  هب  هابتـشا  طالتخا و  نیا  دـنا و  هدوب  ظفاح  مه  ار  یثیداحا  نامگ  یب  نآرق  ناظفاح  ناـئراق و  ناـمه  نوچ  هتـشاد و  ءاـّکتا 

ناشیا رب  یثیدح  هک  هدوب  مزال  ص )  ) ربمغیپ رب  الـصا  هکلب  هدش  یم  عونمم  نآ  عامتـسا  هکلب  ثیدح  ظفح  الـصا  دـیاب  سپ  هدـمآ 
دوش مّلسم  ثیدح  نیودت  عمج و  زا  هباحـص  یهن  ای  ص )  ) ربمغیپ یهن  رگا  - 5 دیاین ! شیپ  لامتحا  نیا  ای  يراتفرگ  نیا  ات  دیوگن !!

نیودت و هک  یناسک  ّتنس و  لها  هب  تبـسن  ینعی   ) دوب دهاوخ  عورـشم  فالخ  رب  هدمآ  لمعب  دعب  ياه  هرود  رد  هک  نیودت  عمج و 
(. دنا هتسناد  عونمم  ار  ثیدح  عمج 

قالتخا عضو و  هک  دوب  نیا  نآ  مهم  دئاوف  زا  یکی  دش  یم  یلمع  نآرق  عمج  دـننام  ثیدـح  عمج  هباحـص  رـصع  نامه  رد  رگا  - 6
.دمآ یمن  نایم  هب  دعب  ياه  هرود  رد  ثیدح 

زاتمم صّخشم و  یبولسا  نانچ  ار  ثیدح  نآرق و  هک  تسا  نیا  ددرگ  عقاو  هجوت  دروم  رایسب  دیاب  هک  یتقیقح  هتشذگ  اهنیا  ۀمه  زا 
یناسک هب  دسر  هچ  ات  ددرگ  یمن  هبتشم  طولخم و  دنراد  يزات  نابز  هب  ییانشآ  كدنا  هک  یناسک  رب  دعب و  راودا  مدرم  رب  هک  تسا 

نوئش همه  رد  دوخ  هتـسیز و  یم  تیبرع  نوناک  رد  نآ  یقرت  بتارم و  نیرتالاب  ماگنه  رد  تغالب و  تحاصف و  جاور  رـصع  رد  هک 
: نخس یحاون  و 
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هک نخس  هنوگ  ود  نیا  هک  دشاب  هدش  هداد  مه  روتسد  نانآ  هب  هک  هژیوب  هدوب  یم  اوشیپ  یناد  نخس  ینارنخس و  یجنـس و  نخـس  زا 
.دسرن مهب  ود  نآ  نایم  طالتخا  دنامب و  لقتسم  هناگادج و  شدوخ  ناونعب  دیاب  دراد  یماقم  ناونع و  کی  ره 

414 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هچ نآ  نوچ  تسا و  ثیداحا  نیودت  عمج و  عیرشت ، عضو و  ۀفسلف  بسانم  هک  دسر  یم  رظنب  نانچ  دش  هتفگ  هچ  نآ  ۀمه  زا  يراب 
تسا نورقم  باوص  هب  رودص  رصع  هب  تبـسن  هتفگ  نیمه  سپ  دشاب  یم  قفاوم  هفـسلف  نآ  اب  دنا  هدروآ  هنیمز  نیا  رد  هّصاخ  ءاملع 

هباحص دهعب  تبسن  اما  « 1»

______________________________

، لیـصفت حرـش و  رب  دـعب  ياـه  هرود  ثیدـح  بتک  دـننام  هدـش  نیودـت  ع )  ) یلع ۀلیـسو  هب  هک  هفیحـص  نآ  عطق  روطب  نکیل  (- 1)
دعاوق و هدوب  لیـصفت  هب  یتایاور  انایحا  رگا  هفیحـص  نآ  رد  دـبای  یم  تیوقت  زین  یتایاور  هب  هک  يوق  ینامگ  هب  هتـشادن و  لامتـشا 

.دراد تلالد  رظن  نیرب  یتایاور  تسا  هدوب  لامجا  تسرهف و  روطب  رتشیب  نآ  رد  روکذم  ماکحا 

ربمغیپ ریـشمش  ۀـباؤذ  رد  هک  هدرک ، لقن  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  هک  نیا  زا  سپ  بقاـنم »  » باـتک رد  بوشآرهـش  نبا  هلمج  نآ  زا 
نـسح هب  هدـش و  هداد  ع )  ) یلع هب  نآ  و  ..فرح ) فلا  فرح  لک  حـتفی  یتلا  فرحـالا  یه   ) هک هدوب  کـچوک  يا  هفیحـص  (ص )

وا هداد  دـمحم  هب  نآ  زا  سپ  هدرک  تئارق  ار  فرح  دـنچ  زین  وا  هداد  نیـسح  هب  هاگ  نآ  هدرک  تئارق  ار  نآ  زا  قرو  دـنچ  وا  هداد و 
ّلک یف  ابّرلا  : » لوقی نا  وحن  کلذ  و  : » تسا هتفگ  نینچ  یتسب  مساقلا  وبا  هک  هدروآ  نینچ  دیاشگب  ار  نآ  تسناوتن 
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ّلک مرحی  لاق : اذا  هلفسا و  ظلغ  هالعا و  ّقد  ام  ّلک  ضیبلا  نم  ّلحی  لاق : اذا  .نوزوم و  ّلک  یف  ناک و  عوضوم  ّيأ  هداعلا  یف  لیکم 
: تسا هلمج  نآ  زا  هدرک  هراشا  عوضوم  نیاب  يراعشا  رد  يریمح  دیس  یقابلا » ّلحی  ریّطلا و  نم  بلخم  يذ  عابّسلا و  نم  بان  يذ 

ایفاح ناک  نم  لعن و  يذ  لضفا  يدهلا و  وخا  نینمؤملا  ریما  ّیلع 

ایعاو هّیربلا  نود  هل  ناک  هلمج و  ملعلا  دمحا  هیلا  ّرسا 

ایداه ناک  اهّلک  ثیدح  فلأب  دحاو  هنم  سلجم  یف  هنّود  و 

ایه امک  اهاوتحاف  باب  فلا  هل  حتاف  کئلوأ  نم  ثیدح  ّلک  و 

باب ّلک  یل  حـتف  باب ، فلا  ّللا 
�

ه لوسر  ینمّلع  ( » ع  ) یلع ترـضح  مالک  نیا  لیوأت  رد  نساحملا » نویعلا و   » باتک رد  دـیفم  خـیش 
: هتفگ هعیـش  زا  یخرب  و  تسا ..«  هدرک  هدافا  نینچ  هدروآ  هداد و  لامتحا  شدوخ  نآ  لیوأت  رد  هجو  هس  هک  نیا  زا  سپ  باـب » فلا 

لیبق زا  هدومن  ّصن  ار  يروما  مکح  لیصفت ، هجو  رب  هن  لامجا ، روطب  ع )  ) یلع يارب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسنیا  ینعم  ار  مالک  نیا  هک 
ردارب و رتخد  همع و  هلاخ و  ردام و  یعاضر و  رهاوخ  مکح  هدافتـسا  عجرم  يارب  هک  بسّنلاب » مرحی  ام  عاـضّرلا  نم  مرحی   » ّصن نیا 

ۀمه مکح  هک  نوزوم » لیکم و  لک  یف  اـبّرلا  (: » ع  ) قداـص ترـضح  لوق  دـننام  دـشاب و  یم  یباـب  ثحبم و  یعاـضر  رهاوخ  رتخد 
ّفصی و ام  هنم  مرحی  ّفدی و  ام  ریّطلا  نم  ّلحی  (: » ع  ) ترضح نآ  لوق  دننام  ددرگ و  یم  طابنتـسا  نآ  زا  نوزوم  لیکم و  فانـصا 

نم ّلحی  هافرط و  قّفتا  ام  هنم  مرحی  هافرط و  فلتخا  ام  ضیبلا  نم  ّلحی 
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« ..اهنیا دننام  و  سولف » هل  سیل  ام  مرحی  سولف و  هل  ناک  ام  کمّسلا 

415 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدـمآ لمعب  يریگولج  یهن و  يدـح  ات  نآ  هب  دانتـسا  لقن و  ای  نیودـت  عمج  زا  هک  مناد  یمن  رود  میـس  ۀـفیلخ  نامز  اـت  صوصخم 
لـصا هک  دهع  نآ  لئاوا  رد  هک  نآ  هب  هجوت  زا  دبای  یم  توق  رظن  نیا  دشاب  نورقم  باوص  هب  هراب  نآ  رد  هّماع  ءاملع  ۀتفگ  دشاب و 

رب هجیتـن  رد  هدرک و  یم  دانتـسا  دوخ  عفن  هب  ص )  ) ربـمغیپ زا  یثیداـحا  لاوقا و  هب  ناـفلاخم ، دـیاش  هدوب و  فـالتخا  دروم  تفـالخ 
هتـشگ یم  لزلزتم  تسـس و  وا  راک  دیدرت  یب  هدش  یمن  لیدبت  تفالخ  يدـصتم  رگا  هدـنام  یم  حوتفم  ثیدـح  باب  هک  نیا  ضرف 

.تسا

لمعب یهن  طالتخا ، هناهب  هب  ثیدح ، نیودت  ثیدحت و  زا  یلک  روطب  هدرپ و  رد  هک  تسا  هتشاد  یم  ءاضتقا  تفالخ  تحلـصم  سپ 
.دیآ

: تسا ریز  بلطم  هس  دشاب  یم  ربتعم  دیاش  لوقنم و  هباحص  رصع  لئاوا  رد  ثیدحب  عجار  هچ  نآ  تهج  رهب 

.تسا هدمآ  لمعب  یهن  هلمجلا  یف  نیودت  عمج و  زا  هک  نیا  - 1

.تسا هدش  یم  دانتسا  داهشتسا ، هب  نآ  حیحصت  رد  هک  نیا  - 2

.تسا هدش  یم  دانتسا  نآ  هب  هّقفت ، ماقم  رد  هدوب  یم  قیدصت  دروم  رگا  یثیدح  هک  نیا  - 3

يارب دروم  دـنچ  میـس  مود و  بلطم  ةراب  رد  دـیدرگ  مولعم  تسخن  بلطم  لاـح  یگنوگچ  دـش  هتفگ  شیپ  رد  نونک  اـت  هچ  نآ  زا 
: ددرگ یم  دای  اجنیا  رد  هنومن 

416 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دشاب یم  هنوگ  ود  رب  ظاحل ، نیا  زا  هدراو ، ثیداحا  تفگ  دیاب  هدمآ  یم  لمعب  داهشتسا  ثیدح ، حیحصت  يارب  هک  نیا  هب  عجار 

نآرق حیرص  قباطم  ای  هدینش  ار  نآ  هباحص  زا  رتشیب  هک  یثیداحا  - 1
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.تسا هدوب  یم  دیجم 

.تسا هدوبن  هباثم  نادب  هک  یثیداحا  - 2

لقن داهشتسا  صوصخ  رد  هچ  نآ  هدمآ و  یمن  شیپ  یعقوم  هنیمز و  داهـشتسا  يارب  لوا  فنـص  لیبق  زا  یثیداحا  ةراب  رد  نامگ  یب 
.دشاب یم  مود  فنص  لیبق  زا  هک  تسا  طوبرم  یثیداحا  هب  هدش 

نومـضم نیا  هک  هدیدرگ  لقن  یبهذ  ظاّفحلا » هرکذت   » باتک زا  هلمج  نآ  زا  تسا  هدش  هدروآ  هماع  بتک  رد  یئایاضق  هراب  نیا  رد 
منیب یمن  یّقح  وت  يارب  نآرق  رد  نم  تفگ : رکب  وبا  درک  هعجارم  دوخ  ةوـن  زا  ثاریم  ةراـب  رد  رکب  یباـب  يا  هّدـج  : » تسا هدروآ  ار 

ص)  ) ربمغیپ هک  مدینش  نم  تفگ : هریغم  .دیـسرپ  مدرم  زا  هاگ  نآ  .دشاب  لیلد  وت  ندرب  ثرا  رب  هک  مناد  یمن  يزیچ  مه  ثیدح  رد 
وبا سپ  داد : یهاوگ  دوب  هتفگ  وا  هچ  نآ  هب  هملـسم  نب  دمحم  تسه ؟ یهاوگ  ار  وت  ایآ  تفگ : رکب  وبا  داد  یم  مشـش  کی  هدج  هب 

« .دادب مشش  کی  هدج  هب  رکب 

هنّیب ییوگ  یم  هچ  نآ  رب  دیاب  تفگ : وا  درک  تیاور  رمع  يارب  یثیدـح  بعک  نب  ّیبا  دـنا : هتفگ  تسا  هدرک  یم  داهـشتسا  زین  رمع 
نیا زین  ام  دنتفگ : دـندمآ و  رمع  دزن  هب  ناشیا  تفگ  زاب  ناشیا  هب  هصق  دروخرب و  راصنا  زا  یهورگ  هب  تفر و  نوریب  ّیبا  ینک  هماقا 

.مرب راکب  صحفت  تیبثت و  هراب  نیا  رد  نکیل  متخاسن  مهّتم  ارت  نم  تفگ : رمع  میدینشب  ص )  ) لوسر زا  ثیدح 

نم ثیدـحلا  لبقی  ال  انغلب ، ام  یف  ضر ،)  ) رمع ناک   » تسا هتـشون  ار  ترابع  نیا  یعازوألا » یلع  ّدّرلا   » باتک رد  فسوی  وبا  یـضاق 
.تفریذپ یمن  دهاش  ودب  زج  ار  ثیدح  رمع  هدیسر  امب  هچ  نآ  بسحب  نیدهاشب » ّالا  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر 

417 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یلع زا 
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نا ءاش  امب  ّللا 
�

ه ینعفن  اثیدح  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  نم  تعمـس  اذا  تنک  : » تسا هدومرف  یم  هک  هدـش  لقن  هماع  قرط  زا  زین  مالّـسلا  هیلع 
وا زا  دروآ  یم  یثیدـح  ص )  ) لوسر زا  ارم  یـسک  هاـگ  ره  هتقّدـص » فـلح  اذاـف  « 1  » هتفلحتـسا هریغ  ینثّدـح  اذا  ناـک  هب و  یعفنی 

.مدرک یم  قیدصت  ار  وا  درک  یم  دای  دنگوس  نوچ  متساوخ  یم  دنگوس 

دشاب نینچ  دیاب  رظن  رابتعا و  بسحب  هک  نآ  رب  هوالع  هدش  یم  لمع  دانتـسا و  نآ  ةدش  حیحـصت  ای  یعطق  ّتنـس  هب  هک  نیا  ةراب  رد 
.ددرگ یم  دییات  تیوقت و  رابتعا  نآ  زین  لقن  ربخ و  هار  زا 

: دوش یم  هدروآ  ریز  رد  هدمآ  لمعب  لالدتسا  دانتسا و  هجوت و  ّتنس  هب  هباحص  دهع  رد  هک  دروم  دنچ  هنومن  باب  زا 

« هیباتک جـیوزت   » یگنوگچ نایب  ّیط  رد  رفکلا » سداّسلا ، ببّـسلا   » ناونع لیذ  نآ ، زا  حاکن »  » باتک رد  رهاوج »  » باتک بحاـص  - 1
یـسربطلا نع  ّيورملا  .اهمارح و  اومّرح  اهلالح و  اّولحاف  الوزن  نآرقلا  رخآ  هدئاملا  هروس  ّنا  ّللا :

�
ه لوسر  لاق  تسا ..« : هدروآ  نینچ 

ذخؤی اّمنا  اضعب و  هضعب  خسنی  نآرقلا  ناک  لاق : نینمؤملا  ریما  نع  هدج  نع  هیبا  نع  ّللا 
�

ه دـبع  نب  یـسیع  نع  هدانـسإب  یـشاّیعلا  نع 
هیلع و تلزن  دقل  یـش ء  اهخـسنی  مل  اهلبق و  ام  تخـسن  یّتلا  هدـئاملا  هروس  هیلع  لزن  ام  رخآ  نم  ناک  هرخآب و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  نم 

ّللا
�

ه لوسر  یلع  یمغأ  ضرالا و  سمت  داکت  اهترـس  تیأر  یّتح  اهنطب  ّیلدـت  تفقو و  یّتح  یحولا  هیلع  لقث  ءابهـش و  هلغب  یلع  وه 
لوسر لمعف  هدئاملا  هروس  انیلع  ارقف  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  نع  کلذ  عفر  ّمث  یحمجلا  بهو  نب  هبیـش  سأر  یلع  هدی  عضو  یّتح  (ص )

ص)  ) ّللا
�

ه
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مهیف ّللا و 
�

ه لوسر  باحـصا  باطخلا  نب  رمع  عمج  لوقی : هتعمـس  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  هرارز  حیحـص  و  انلمع ) دـیاش و   ) انملع و 
هیلع یلع  لاقف : نیّفخلا  یلع  حـسمی  ّللا 

�
ه لوسر  تیأر  لاقف : هبعـش  نب  هریغملا  ماقف  نیّفخلا  یلع  حـسملا  یف  نولوقت  اـم  لاـقف : ّیلع 

نیّفخلا باتکلا  قبس  ع :)  ) لاقف يردا  ال  لاقف : اهدعب ؟ وا  هدئاملا  لبق  مالّسلا 

______________________________

هب و  هتفلحا »  » ۀـملک هتفلحتـسا »  » ۀـملک ياج  هب  هدرک  لقن  هک  ار  تیاور  نیا  هغـالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  (- 1)
.تسا هدروآ  ناف »  » ظفل اذاف ،  » ظفل ياج 

418 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: لاق مرح  نب  رکب  یبا  نع  هفینح  یبا  هرارز و  نع  یـشاّیعلا  نع  ّيورملا  .رهـشا و  هثالث  وا  نیرهـشب  ضبقی  نا  لبق  هدئاملا  تلزن  امنا 
: لاقف ءوضو ؟ ریغ  یلع  یّلـصت  کلیو ! لاقف : .هتبقر  یلع  ئطوف  ّیلع  ءاجف  یّلـصف  دجـسملا  لخدـف  هیّفخ  یلع  حـسمف  لـجر  أّـضوت 

لوسر ّنا  هترمأ ، انا  معن  لاقف : .هتوص  عفر  و  کیلع ، اذه  يوری  ام  رظنا  لاقف : هیلا  هب  یهتناف  هدیب  ذـخاف  لاق : باّطخلا  نب  رمع  ینرمأ 
رد سپ  نیّفخلا » باتکلا  قبـس  يردـت ؟ تنأ ال  یتفت و  ملف  لاق : يردا  ال  لاق : اهدـعب ؟ وا  هدـئاملا  لبق  لاق : نیّفخلا : یلع  حـسم  ّللا 

�
ه

رد یلمع  تنـس  زا  نآ  رخأت  نآرق و  هب  ع )  ) یلع هدش و  هداد  يوتف  لالدتـسا و  ص )  ) ربمغیپ یلمع  ّتنـس  هب  نیّفخ » رب  حسم   » ۀلأسم
.تسا هدرک  عانقا  ار  فرط  دانتسا و  هلأسم  نآ 

: تسا هتفگ  خساپ  رد  رکب  وبا  نآرق  عمج  نیودت و  رب  ینبم  رمع  حارتقا  ۀیضق  رد  - 2

»..؟) ص  ) ّللا
�

ه لوسر  هلعفی  مل  ائیش  لعفا  فیک  ».. 

ربمغیپ كرت  ینعی  هدرک  دانتسا  ماع ، ینعمب  تنس  هب  سپ 
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ار نآ  هک  هداـتفا  یم  مزـال  ص )  ) ربـمغیپ رب  هدوب  یم  زئاـج  رگا  هدوـمن و  یم  نید  مهم  روـما  زا  هک  يرما  نینچ  هب  تبـسن   ) ار (ص )
.تسا هداد  رارق  زاوج  مدع  رب  لیلد  دهد ) ماجنا 

مالّـسلا هیلع  یلع  دریگرب  ار  هبعک  ۀـناخ  ياهرویز  تساوخ  رمع  : » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  بقاـنم »  » باـتک رد  بوشآرهـش  نبا  - 3
.دوش و یم  میـسقت  ناشیا  هثرو  نایم  هک  نیملـسم  لاوما  دـش : هنوگ  راـهچ  رب  لاوما  دـمآ و  دورف  ص )  ) ربمغیپ رب  نآرق  تفگ : يوب 

يارب ار  اهنآ  ادـخ  هک  تاقدـص  داهن و  تساوخ  هک  اجنآ  ار  نآ  ادـخ  هک  سمخ  درک و  تمـسق  دـیاب  ناّقحتـسم  رب  هک  یف ء  لاوما 
.هلوسر و ّللا و 

�
ه هّرقأ  ثیح  هّرقاف  هناکم  فخی  مل  انایـسن و  هکرتی  مل  هلاـح و  یلع  هکرتف  ذـئموی  هبعکلا  یلح  ناـک  و  داد » رارق  شلها 

« .انحضتفال كالول  رمع : لاق 

وا رب  اهنآ  ياج  هک  نیا  هن  دشاب و  هدرک  شومارف  هک  نیا  هن  تشادنرب  ار  اهنآ  ص )  ) ربمغیپ دوب و  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  هبعک  رویز 
ادخ هک  راذگب  لاح  نامه  رب  ار  اهنآ  وت  سپ  دشاب  ناهنپ 

419 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فرـص اهنآ  نتـشادرب  زا  رمع  تارکاذم  نیا  زا  سپ  .میدش  یم  اوسر  يدوبن  وت  رگا  تفگ : رمع  .دنا  هداد  رارق  لاح  نآ  رب  لوسر  و 
.تسا هدش  دانتسا  كرت  ینعی  معا  ینعمب  ّتنس ، هب  زین  هعقاو  نیا  رد  تشاذگ » ياج  رب  دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  درک و  رظن 

هدرک و هرظاـنم  رکب  وبا  اـب  رمع  هک  « 1  » هدـش تیاور  : » هدروآ ار  نومـضم  نیا  ءاهقفلا » تاقبط   » باتک رد  يزاریـش  قاحـسا  وبا  - 4
؟ مینک هلتاقم  مدرم  اب  تسا  اور  هنوگچ  تسا : هتفگ  يوب 

ص)  ) ربمغیپ هک  یتروص  رد 
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یلع هباسح  هّقحب و  ّالا  همد  هلام و  یّنم  مصع  ّللا 
�

ه ّالا  هلا  لاق ال  نمف  ّللا 
�

ه ّالا  هلا  اولوقی ال  یّتح  ساـّنلا  لـتاقأ  نأ  ترمأ  : » تسا هدومرف 
لاـم و دـیوگب  ار  هملک  نیا  سک  ره  سپ  دـننار  ناـبز  رب  دـیحوت  ۀـملک  اـت  مزادرپ  هلتاـقم  هب  مدرم  اـب  هک  هدیـسر  روتـسد  نمب  ّللا »

�
ه

یقرف هاکز  زامن و  نایم  سک  ره  اب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا : هتفگ  رکب  وبا  سپ  .دـشاب  یم  ظوفحم  باـسح ، ّقحب و  زج  شنوخ ،
، هچب ای  دـنب ، ياپ  هچ  رگ  دـننک ، عاـنتما  نآ  نداد  زا  یناـسک  رگا  هک  یلاـم  تسا  یّقح  هاـکز  هچ  درک ، مهاوخ  هلتاـقم  ددرگ  لـئاق 

« ..منک یم  هلتاقم  تعنامم  يارب  ناشیا  اب  دنهدن  نونکا  هداد و  یم  ص )  ) ربمغیپ هب  هک  دشاب ، يرتش 

نبا هقفاوملا »  » باتک زا  يرصب و  نسح  زا  شدانسا  هب  لبنح  نب  دمحا  دنسم »  » زا هّدوملا » عیبانی   » باتک رد  ینیسح  نامیلس  خیـش  - 5
ّنا : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  ناّمّسلا 

______________________________

ص)  ) ربـمغیپ زا  هریره  وبا  زا  شدانـسا  هب  ثیدـح 67 )  ) ار ثیدـح  نیا  دوخ  دنـسملا »  » باتک رد  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  (- 1)
و اهقحب ، الا  مهلاومأ  مهءامد و  ینم  اومـصع  اهولاق  اذاف  هل  الا  هلا  اولوقی ال  یتح  سانلا  لتاقا  نا  ترمأ  لاق : : » هدروآ تراـبع  نیدـب 

.یلاعت ّللا 
�

ه یلع  مهباسح 

وبا لاقف : لاق : اذک ؟ اذک و  لوقی  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  تعمـس  دق  مهلتاقت و  رکب : یبأل  رمع  لاق  هدرلا  تناک  املف  هریره ) ابا  ینعی  : ) لاق
فلتخم كدـنا  یتارابع  اب  و  ادـشر » کلذ  انیارف  هعم  انلتاقف  لاق : امهنیب ، قرف  نم  نلتاـقأل  هاـکزلا و  هالـصلا و  نیب  قرفا  ّللا 

�
ه و  رکب :

.تسا هدروآ  زین  ثیدح 117  رد  هریره  وبا  زا  ار  بلطم  نیمه 

راودا
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420 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف

: هثالث نع  ملقلا  عفر  لوقی : ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  انا  تعمـس  کلام !؟ ضر )  ) یلع لاقف  هنونجم  مجری  نأ  دارأ  ضر )  ) باّطخلا نب  رمع 
هناوید ینز  تساوخ  رمع  اهلیبس » یّلخف  لاق : « 1  » ملتحی یتح  لفّطلا  نع  لقعی و  أربی و  یّتح  نونجملا  نع  ظقیتسی و  یتح  مئاّنلا  نع 

زا تسا  هدـش  هتـشادرب  سک  هس  زا  ملق  تفگ : هک  مدینـش  ص )  ) ربـمغیپ زا  نم  هداـتفا ؟ هچ  ارت  تـفگ : يوـب  یلع  دـنک  راسگنـس  ار 
؟ درک اهر  ار  نز  نآ  رمع  سپ  دوش ) ملتحم   ) دسانشب ار  دوخ  ات  كدوک  زا  دوش و  دنمدرخ  ات  هناوید  زا  ددرگ ، رادیب  ات  هدیباوخ 

نومـضم نیاب  فینح  نب  لهـس  نب  هماـما  یبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  ار  ثیدح 189  دنـسملا »  » باتک رد  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 6
رمع هب  ار  هیـضق  نیا  حاّرج  ةدـیبع  وـبا  دوـبن  یثراو  شیولاـخ  زج  ار  وا  تـشک و  دز و  ریت  اـب  يدرم  ار  يدرم  اـنامه  : » تـسا هدروآ 

ثراو ولاخ  تسین و  یلوم »  » ار وا  هک  دنتسه  یسک  یلوم »  » شلوسر ادخ و  تفگ : ص )  ) ربمغیپ تشون  نینچ  خساپ  رد  رمع  تشون 
«. تسین یثراو  ار  وا  هک  تسا  یسک 

مظن تروص  هب  هباحص  دهع  رد  دشاب  تنس  دیجم و  نآرق  هک  اهنآ  نیرتمهم  هیامرـس و  نیتسخن  هکنانچ  دش  مولعم  میتفگ  هچ  نآ  زا 
ات مه  تسا و  هدیدرگ  عقاو  دانتـسا  هدافتـسا و  دروم  هداتفا و  راکب  زین  دهع  نامه  رد  سیفن  ۀیامرـس  ود  نآ  نینچ  مه  هتفای  فیلات  و 

مولعم هرود  نآ  رد  یساسا  أدبم  ود  نآ  زا  طابنتسا  تیفیک  هقفت و  زرط  يدح 

______________________________

زا ار  ص )  ) ربمغیپ ثیدح  یّلحملا »  » باتک رد  دمحا ) نب  یلع   ) مزح نبا  (- 1)
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یبا نع  : » تسا هدرک  لقن  ترابع  نیدـب  دواد  یبا  حیحـص  زا  ار  تیاور  ۀـمه  باتک  یـشحم  هدرک  لقن  يرییغت  كدـنا  اـب  ع )  ) یلع
ءاجف اّیلع  یل  اوعدا  لاق : رمع  ربخاف  .اهلیبس  یّلخف  اهذـخاف  ضر )  ) یلع ّرمف  .اهمجرب  رماـف  .ترجف  دـق  هأرماـب  رمع  یتا  لاـق : ناـیبظ 

ظقیتسی و یتح  مئانلا  نع  غلبی و  یتح  یبصلا  نع  ملقلا  عفر  لاق : ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  ّنا  تملع  دقل  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  ضر )  ) ّیلع
هیلع یلع  لاقف  .يردا  رمع ال  لاقف : لاق : .اهئالب  یف  یه  اهاتا و  اهاتا  يذـّلا  ّلعل  نـالف  ینب  ههوتعم  هذـه  ّنا  أربی و  یتح  هوتعملا  نع 

«. يردا انا ال  و  مالسلا :

421 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ رد  هک  زین  رگید  كردم  ود  زا  اجنآ  رد  و   ) دشاب یم  هباحـص  دهع  تایـصوصخ  زا  ثحب  هک  میـس  ثحب  یط  رد  هوالعب  دیدرگ 
رتدایز ییاهلاثم  دهاوش و  دمآ ) دهاوخ  نایم  هب  ثحب  هدیدرگ  عقاو  دانتسا  دروم  هلمجلا  یف  دعب  ياه  هرود  يارب  هدمآ و  دیدپ  دهع 

.دش دهاوخ  رتنشور  عوضوم  ود  ای  كرادم  نیزا  طابنتسا  تیفیک  هقفت و  زرط  يارب 

ربمغیپ تافو  رکنم  هک  رمع  ربارب  رد  « 1  » رکب وبا  لالدتـسا  هدش  تلحر  زا  دعب  دیجم  نآرق  هب  هک  یلالدتـسا  نیتسخن  دیاش  لاح  رهب 
نم هّمئالا  : » هب لالدتـسا  هدمآ  لمعب  ّتنـس  زا  هک  یلالدتـسا  نیتسخن  هدوب و  َنُوتِّیَم  ْمُهَّنِإ  ٌتِّیَم َو  َکَّنِإ  هفیرـش : ۀیآ  نیاب  هدش  (ص )

ریما و اّنم   » هک دندش  عناق  نیاب  دعب  دننک و  باختنا  تفالخ  هب  ار  دعـس  دنتـساوخ  یم  رهاظب  هک ، ار  راصنا  رکب  وبا  هک  دـشاب  شیرق »
.ثّرون ءایبنالا ال  رشعم  ّانا   » لاثم اب  لالدتسا  نآ  زا  دعب  درک و  باجم  نآ  ۀلیسو  هب  ریما » مکنم 
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.دشاب هقدص » هانکرت  ام 

: دوش هتفگ  هصالخ  روطب  هک  تسا  اج  هب  تمسق  نیا  ۀمتاخ  رد  هلمجلاب 

ص)  ) ربمغیپ دوخ  نامز  زا  خسن ) یتح  دییقت و  صیصخت   ) ماع ینعمب  فرـصت ، ناونعب  نآرق  ربارب  رد  ای  قلطم  روطب  ثیدحب  دانتـسا 
.تسا هدوب  لومعم  زین  هباحص  دهع  رد  هدش و  زاغآ 

يراثآ ثیداحا و  هیارّدـلا » ملع  یف  هیافکلا   » باتک رد  .ه ق ) لاس 460  هب  یفوتم   ) يدادغب بیطخ  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکب  وبا 
: ددرگ یم  دای  ریز  رد  اهنآ  زا  یتمسق  هک  هدروآ  هنیمز  نیا  اب  بسانتم 

ال لوقیف : هنع  تیهن  وا  هب  ترمأ  اّمم  يرما  نم  رمالا  هیتای  هتکیرا  یلع  ائکّتم  مکدحا  ّنیفلأ  ال  : » تسا هدومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  - 1
«. هانعّبتا ّللا 

�
ه باتک  یف  اندجو  ام  .يردن 

ةدیقع هب  هک  ملسملا » رفاکلا  رفاکلا و ال  ملسملا ، ثری  ال   » ثرا ةراب  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  - 2

______________________________

زا يرگید  مه  و  ص )  ) ربمغیپ يومع  ساـبع  هک  ما  هدـید  تسین ) مداـی  هب  نونکا  هک   ) ننـست ءاـملع  ربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  (- 1)
هدیـسر لحم  نآ  هب  رکب  وبا  ات  هتفرگ  هدینـشن  وا  دنا و  هدناوخ  رمع  رب  ار  هیآ  نیا  دسرب  لحم  نآ  هب  رکب  وبا  هک  نیا  زا  شیپ  هباحص 

!! تسا هدش  عناق  رمع  هدناوخ و  ار  هیآ  وا  و 

422 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا صصخم  ار  ..اَمُْهنِم  ٍدِحا�و  ِّلُِکل  ِْهیََوبَِأل  ..ْمُکِدا�لْوَأ َو  ِیف  ّللا 
�

ُه ُمُکیِصُوی  ۀیآ  ثیدح  نیا  بیطخ 

ریبزلا نب  نمحرلا  دـبع  هدـعب  تحکنف  اهقالط  ّتبف  هتأرما  قلط  یظرقلا  هعاـفر  ّنا  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  هشئاـع  ثیدـح  - 3
ام ّللا 

�
ه ّهنا و  ریبزلا و  نب  نمحرلا  دـبعب  هدـعب  تجّوزتف  اقیلطت  ثلث  اهقّلطف  هعافر  تحت  تناک  اـّهنا  تلاـقف : ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  تءاـجف 

هعم
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یّتح ال ، هعافر ؟ یلإ  یعجرت  نا  نیدیرت  کّلعل  لاق : اکحاض و  ّللا 
�

ه لوسر  مّسبتف  اهبابلج ) نم  هبدهب  تذخا  و   ) هبدـهلا هذـه  لثم  ّالا 
« حکنت  » ۀملک رد  هک  ُهَْریَغ  ًاجْوَز  َحِْکنَت  ّتَح 

ی� ُدَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  ا�لَف  ۀیآ  لامجا  بیطخ  ةدیقع  هب  و  هتلیـسع » یقوذت  کتلیـسع و  قوذـی 
.تسا هدیدرگ  نّیبم  فرط و  رب  روبزم ، ثیدحب  تسا  دوجوم  ترشابم  اب  دقع  اهنت و  دقع  نایم  ندوب  دّدرم  ۀطساو  هب 

هدش نییبت  قورـسم  رادقمب  تبـسن  تقرـس  ۀـیآ  لامجا  زاب  هک  رانید » عبر  یف  قراسلا  دـی  عطقت  ( » ص  ) ربمغیپ زا  هشئاع  ثیدـح  - 4
.تسا

لاقف لاق : نآرقلاب  الا  انوثّدـحت  ال  موقلا : نم  لجر  لاقف  هباحـصا  هعم  اسلاج و  ناک  نیـصح  نب  نارمع  ّنا   » نسح زا  شدانـسا  هب  - 5
اـعبرا و رـصعلا  هالـص  اـعبرا و  رهظلا  هالـص  هیف  دـجت  تنکا  نآرقلا  یلإ  کباحـصا  تنأ و  تلکو  وـل  تیأر  لاـقف أ  .اندـف  .ندا  هـل :

افصلاب فاوطلا  و  اعبس ؟ تیبلاب  فاوطلا  دجت  تنکا  نآرقلا  یلإ  کباحصا  تنأ و  تلکو  ول  تیأر  .نیتنثا أ  یف  ءرقت  اثالث ؟ برغملا 
« ّنّلضتل اولعفت  نا ال  ّللا 

�
ه مکناف و  اّنع  اوذخ  موق  يأ  لاق : ّمث  هورملا ؟ و 

423 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اه نآ  هب  لمع  هراشتسا و  يأر و  - 3

: دوش یم  ثحب  دروم  ثحبم  ود  رد  تمسق  نیا 

«. يار  » هب لمع  - 1

.هراشتسا هب  لمع  - 2

: ددرگ یم  قالطا  ینعم  ود  رب  نآ ، هب  لمع  يأر و 

زا هک  یماکحا  تایلک  دعاوق و  لوصا و  هب  هک  نآ  یب  شیوخ  یصخش  رکف  هب  دوخ و  شیپ  زا  یسک  هک  نیا  - 1 يار »  » هب لمع  - 1
«1 ! » دراد مّلسم  ار  نآ  هب  لمع  ررقم و  یئزج  ای  یلک  یمکح  دشاب  هتشاد  يرظن  هجوت و  هدش  رداص  سدقم  عراش 

______________________________

یفوتم  ) یحیرط نیدلا  رخف  (- 1)
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و تسا ..« : هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  يار »  » تغل لیذ  رد  دوخ  نیرحبلا » عمجم   » باتک رد  يرمق ) يرجه  جنپ  داتـشه و  رازه و  کی  رد 
هیلا لوئی  ام  ملع  اهبقاوع و  یف  رظنلا  رومالا و  يدابم  یف  رکفتلا  يأّرلا ، هانعم : یف  لیق : سایق » يارب و ال  ص )  ) لقی مل   » ثیدـحلا یف 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  ناسحتسالا » لثم  هلوانتل  معا  يأّرلا  لیق : .سایقلاب و  لقنلا و ال  یـضتقمب  لقی  مل  يا  .باوّصلا  ءاطخلا و  نم 
نـسحلا یبا  باحـصا  هفینح و  یبا  باحـصا  لیبق  زا  دنـشاب  یم  لیوات  سایق و  باحـصا  ناـمه  ناـهیقف  دزن  رد  يار  باحـصا  و  ».. 

دامتعا دانتـسا و  هتفای  عامتجا  نآ  هب  مدرم  يأر  هچ  نآ  هب  میناوت  یم  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  اـم  هک  دـنا  هتفگ  ناـنیا  يرعـشا و 
هتفگ یم  هک  هدینـش  هفینح  وبا  زا  هک  هدرک  تیاور  عماـج  حوـن  تسا : هتفگ  يار »  » ریـسفت رد  هک  هدـش  لـقن  يریمد  ۀـماّلع  زا  .مینک 

و لاجر » نحن  لاجر و  مهف  کلذ  ریغ  ناک  ام  انرتخا و  هباحـصلا  نع  ءاج  اـم  نیعلا و  سأرلا و  یلعف  ّللا 
�

ه لوسر  نم  ءاـج  اـم  : » تسا
نآ ۀـلمج  رد  هک  ذاعم  ربخ  و  انلبق » هنم  نسحأب  ءاج  نمف  هیلع  انردـق  ام  نسحا  وه  يار و  اذـه  اـنملع  : » تسا هتفگ  یم  هفینح  وبا  مه 

ای سایق  هار  زا  هتفرگ ، رارق  مکح  ضرعم  رد  هک  تسیا  هیـضق  ندنادرگرب  نآ  هب  دارم  دشاب  حیحـص  رگا  ییار » دـهتجا  : » تسا هتفگ 
«. دوش هداد  ییأر  ددرگ  تنس  باتک و  تیاعر  هک  نآ  یب  شیوخ  شیپ  زا  هک  دشاب  نیا  دارم  هک  نیا  هن  تنس  باتکب و  نآ  ریغ 

ۀلأسم رد  لاس 456 ) هب  یفوتم  دمحا  نب  یلع   ) مزح نبا 
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هدنار نخس  لیصفت  هب  يأر »  » لاطبا ۀنیمز  رد  يأّرلاب » نیّدلا و ال  یف  سایقلاب  لوقلا  ّلحی  ال   » ناونع تحت  یّلحملا »  » باتک زا  مدص 
ام یلع  يأّرلا ، فنصملا  رّسف   » تسا هدز  هیشاح  نینچ  يأر »  » ۀملک رب  باتک  نآ  یّشحم  اجنیا  رد  ددرگ  لقن  دوخ  عقوم  هب  دیاش  هک 
هاگ نآ  باجیالا ، میرّحتلا و  لیلّحتلا و  یف  لدـعا  طوحا و  یتفملا  هاری  امب  لب  ّصن  ریغب  نیّدـلا  یف  مکحلا  ّهنأـب : هلئاـسر ، ضعب  یف 

: تسا هدرک  لقن  فنصم  زا  ار  ترابع  نیا 

دوخ دـعب  ..ناهرب » ـالب  لوق  وه  ذإ  ناـهرب  ریغب  هنم  عنملا  باـجیا  یف  یفتکا  يأرلا »  » ینعم اـم  فرع  دـحلا و  اذـه  یلع  فقو  نم  «و 
« ..یناثلا نرقلا  یف  سایقلا  هباحصلا و  نرق  لوالا  نرقلا  یف  يأّرلا  ثودح  ناک  و  : » تسا هدروآ  نینچ  یّشحم 

424 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دانتسا هب  سپ  دیآ  قداص  قبطنم و  نآ  رب  حیرص  روطب  هک  دشابن  تسد  رد  صوصخم  یمکح  صاخ  يدراوم  هب  تبـسن  هک  نیا  - 2
.ددرگ نیعم  طابنتسا و  یمکح  دروم  نآ  يارب  هلسرم » حلاصم   » هب هّجوت  تاروتسد و  تاّیّلک  تیاعر  ماکحا و  فیلاکت و  حور 

ار نیدب  دـبعتم  دـسر و  یم  رظنب  اج  یب  رایـسب  عرـش  حور  تقیقح  نید و  ّقاح  ياضتقا  هب  هچ  رگ  تسخن  ینعم  بسحب  يأرب  لمع 
هن تمـسق  نیا  هک  دیآ  یم  رب  نانچ  ددعتم  یثیداحا  تایاور و  دـنچ و  ییایاضق  رهاوظ  زا  نکیل  دـیامن  یم  يرورـض  نآ  زا  بانتجا 

.تسا هتفای  عوقو  زین  ص )  ) ربمغیپ دوخ  دهع  رد  هکلب  هتشگ  لوادتم  يّدح  ات  هباحص  دهع  رد  اهنت 

هّـصاخ رثکا  هّماع و  رثکا  لوبق  دروم  هلمجلا  یف  شزاوج  هک  داهتجا »  » ینعم نامه  رب  ماع  يرابتعا  هب  مود  ینعم  بسحب  يأرب  لـمع 
قابطنا دشاب  یم 
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« هلـسرم حـلاصم   » باب زا  حالطـصاب  دـشاب و  روظنم  نآ  زا  هقباـس  یب  مکح و  یب  دراوم  صوصخ  هک  رگید  يراـبتعا  هب  دـبای و  یم 
.دشاب یم  هجوت  دروم  اجنیا  رد  ددرگ  ضرف  یعوضوم  يارب  یمکح 

يّدؤم و هدـش و  دامتعا  نآ  هب  لـمع ، ماـقم  رد  هتفر و  راـکب  یئاـیاضق  رد  هلمجلا  یف  يأر »  » هباحـص دـهع  رد  هک  نیا  رد  لاـح  رهب 
قاروا نیا  رد  شیپ  نیزا  دـیاش  دراوم  لیبق  نیا  زا  ییاه  هنومن  تسین و  يدـیدرت  هتـشگ  عقاو  عطاق  دـنچ  يدراوم  هب  تبـسن  شدافم 

: ددرگ یم  داریا  هنومن  نیا  زا  يدراوم  دوش  رتنشور  تمسق  نیا  هک  نیا  يارب  مه  اجنیا  رد  .دشاب  هدش  هدروآ 

رکب وبا  زا  هک  تسا  هدرک  هدافا  نینچ  بقانم »  » باتک رد  بوشآرهش ، نبا 

425 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

جک رگا  دینک و  يوریپ  ارم  متفر  تسار  هار  رگا  «« 1  » ینوموقف تغز  نإ  ینوعبتاف و  تمقتسا  نإف  : » تسا هتفگ  یم  هک  هتفای  راهتشا 
نم یّنمف و  تأطخا  نا  ّللا و 

�
ه نمف  تبصأ  ناف  ییأرب  اهیف  لوقا  : » تسا هتفگ  هلالک »  » دروم رد  رکب  وبا  مه  .دیزاس و  تسار  ارم  مدش 

: ناطیشلا

مور اطخ  رب  رگا  تسا و  ادـخ  بناج  زا  مسرب  عقاو  هب  رگا  میوگ  یم  ار  دوخ  يأر  هلاسم  نیا  رد  «« 2  » دلاولا دلولا و  نود  ام  هلالکلا 
.تسا رتمک  ردپ  دنزرف و  زا  ّقح  ار  هلالک  دشاب : یم  ناطیش  زا  نم و  زا 

« جارخا  » رمع تفالخ  يارب  ار  رکب  وبا  دهع »  » ۀصق دنچ  یقرط  هب  وا  هک  يدقاو  زا  ءافلخلا ،» خیرات   » باتک رد  یطویس ، نیدلا  لالج 
هک نامثع  هب  وا  نداد  روتسد  لقن  زا  سپ   ) هدرک

______________________________

وبا هک  ار  يا  هبطخ  يرصب  نسح  زا  دعس  نبا  لقنب  ءافلخلا » خیرات   » باتک رد  یطویس ، نیدلا  لالج  (- 1)
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: تسا هتفگ  نینچ  هبطخ  نآ  ۀلمج  رد  هدروآ  هتفگ  تفالخ  هب  تعیب  زا  سپ  رکب 

اناطیـش یل  ّنا  اوملعا  و  ینومّوقف ، تغز  ینومتیأر  اذا  ینوعّبتاـف و  تمقتـسا  ینومتیأر  اذاـف  ینوعارف ، مکدـحا ، نم  ریخب  تسل  و  ».. 
باتک یف  اهل  دجی  ملف  هیضق  هیف  تلزن  رکب  ابأ  ّنا  و  تسا ..« : هتفگ  هلمج  رد  هک  هدروآ  نیریس  نبا  زا  دعس  نبا  زا  ومه  و  ..ینیرتعی »

«. ّللا
�

ه رفغتسا  و  ینمف ، اطخ  نکی  نا  و  ّللا ،
�

ه نمف  اباوص  نکی  ناف  ییأرب  دهتجا  لاقف  ارثا ، هنسلا  یف  و ال  الصا ، ّللا 
�

ه

شیوخ داتـسا  زا  ایتفلا »  » باتک رد  وا  هک  هدرک  لـقن  ظـحاج )  ) رحب نب  ورمع  زا  نساـحملا ،» نویعلا و   » باـتک رد  دـیفم ، خیـش  ( 2)
هداد و فلتخم  ياهیأر  دروم  کی  رد  هکلب  هدرک  لـمع  يأر ،»  » هب لوا  ۀـفیلخ  ود  اـهنآ  رد  هک  ار  يدراوم  ماّـظن )  ) راّیـس نب  میهاربا 
، ّلج ّزع و  ّللا ،

�
ه نمف  اباوص  ناک  ناف  ییأرب  اهیف  لوقا   » هدروآ نینچ  ار  هلالک »  » دروم ترابع  هلمج  نآ  زا  هدرک  لقن  دنا  هدومن  لمع 

و  » تسا هدروآ  نینچ  ءافلخلا » خیرات   » باتک رد  یطویـس ، نیدـلا  لالج  دـلولا » دـلاولا و  نود  ام  هلالکلا  یلبق : نمف  أطخ  ناک  نا  و 
یّنمف أطخ  نکی  نا  و  ّللا ،

�
ه نمف  اباوص  نکی  ناف  ییأرب  اهیف  لوقا  ینا  لاقف : هلالکلا ؟ نع  لئس  هنا  رکب  یبا  نع  هریغ  یقهیبلا و  جرخا 

: تسا هتفگ  هاگ  نآ  دلاولا » دلولا و  الخ  ام  هارا  ناطیشلا : نم  و 

« رکب وبا  هلاق  ائیش  ّدرا  نا  ییحتسأل  ینا  لاق : رمع  فلختسا  اّملف  »

426 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا اب  ندرک  تولخ  ار و  رمع  وا  نتساوخ  رکب و  وبا  ندز  رهم  وا و  نتشون  زا  سپ  دسیونب و  ار  هماندهع 
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الا کلذـب  درأ  مل  ّینا  ّللا 
�

ّمه لاـق : هیدـی و  رکب  وبا  عـفرف   » تسا هدروآ  نینچ  هناـخ ) زا  رمع  نتفر  نوریب  اهـشرافس و  تارکاذـم و  و 
« ..مهریخ تّیلوف  ایأر  مهل  تدهتجا  و  هب ، ملعا  تنأ  امب  مهیف  تلمعف  هنتفلا ، مهیلع  تفخ  مهحالص و 

: تسا هتفگ  نینچ  هدش  هدیسرپ  هضّوفم »  » مکح زا  هک  یتقو  دوعسم  ّللا 
�

ه دبع  زا  - 2

باوص و رگا  میوـگ  یم  ار  دوـخ  يأر  هضّوـفم  ةراـب  رد  نم  ..یّنمف » أـطخ  نکی  نا  ّللا و 
�

ه نمف  اـباوص  نکی  ناـف  ییأرب  اـهیف  لوـقا  »
.تسا ّقلعتم  نم  دوخ  هب  دشاب  تسردان  رگا  ادخ و  زا  دشاب  تسرد 

تیاور ار  دافم  نیا  یعخن  میهاربا  زا  وا  داّمح و  شداتسا  زا  وا  و  هفینح ، وبا  شداتسا ، زا  وا  هک  هدش  لقن  ینابیـش  نسح  نب  دمحم  زا 
دریگرب عتمت  يو  زا  دـنک و  یکیدزن  وا  اـب  هک  نیا  زا  شیپ  سپ  درکن  ضرف  یقادـص  شیارب  درک و  جـیوزت  ار  ینز  يدرم  هک  هدرک 

دایز هن  نآ و  زا  رتمک  هن  دیاب  لثملا  رهم  ار  وا  ططـش » سکو و ال  اهئاسن ال  نم  اهلثم  قادص  اهل   » هک داد  يوتف  ّللا 
�

ه دـبع  تفای  تافو 
يوتف نیا  رگا  نائیرب » هلوسر  ّللا و 

�
ه .ناطیّـشلا و  نم  یّنم و  أطخ  نکی  نإ  ّللا و 

�
ه نمف  اباوص  نکی  نإـف  : » تفگ نینچ  هاـگ  نآ  .نآ  رب 

.رانک رب  نآ  زا  ص )  ) ربمغیپ ادخ و  تسناطیش و  زا  نم و  زا  دشاب  اطخ  رگا  تسا و  ادخ  زا  دشاب  اج  هب 

ۀیـضق رد  ص )  ) ربمغیپ هک  يدرک  مکح  نانچ  هیـضق  نیا  رد  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دوب  هتـسشن  اجنآ  رد  لقعم و  شمان  هک  يدرم 
راتفرگ یعضو  نینچ  هب  هک  قشاو  رتخد  هّیعجشأ  عورب 
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چیه هک  دیدرگ  داش  نانچ  هتفای  تقفاوم  ص )  ) ربمغیپ ةدرک  اب  شا  هتفگ  هک  نخـس  نیا  ندینـش  زا  ّللا 
�

ه دبع  .دومرف  مکح  دوب  هدـش 
«. 1  » دوب هدشن  نامداش  هزادنا  نادب  نآ  زا  شیپ  هاگ 

______________________________

هیضق نیا  رد  دوعسم  نبا  اب  هنع  ّللا 
�

ه یضر  یلع  و  : » تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هیضق  نیا  لقن  زا  سپ  عیرشتلا  خیرات  بحاص  (- 1)
لوق دیوگ  یم  درادهگن و  دیاب  مه  هّدع »  » درب و یم  ثاریم  نکیل  درادن  قادـص  ضرف  نیا  رد  نز  هک  تسا  دـقتعم  تسا و  فلاخم 
َحا�نُج ا�ل   » ۀـیآ حیرـصب  دـش  یم  هداد  قالط  رگا  نز  نیا  هچ  تسین  لوبق  نآ  فـالخ  رب  نآرق و  ربارب  رد  عجـشا  ۀـلیبق  زا  یبارعا  درم 

یم قـالط  مکح  رد  ار  گرم  یلع  سپ  دوب  یمن  یقادـص  ار  وا  ..ًهَضیِرَف » َّنَُهل  اوُـضِْرفَت  ْوَأ  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  ـا�م  َءاـ�سِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْکیَلَع 
.دنک یم  دانتسا  لقعم  تیاورب  دناد و  یمن  قالط  دننام  ار  گرم  دوعسم  نبا  نکیل  دنک  یمن  دانتسا  لقعم  ثیدحب  دناد و 

427 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم رمع  يار  ادـخ و  مکح  نیا  رمع » يأر  ّللا و 
�

ه يأر  اـم  اذـه  : » تسا هدوب  هتـشون  وا  بتاـک  هداد  ییاوتف  رمع  هک  يا  هیـضق  رد  - 3
: تسا هتفگ  هدرک و  شاخرپ  يوب  رمع  سپ  دشاب 

هداد يار  نادب  رمع  هک  تسیزیچ  نیا  .یتفگ  دب  رمع » نمف  أطخ  کی  نإ  ّللا و 
�

ه نمف  اباوص  کی  نإف  رمع  يار  ام  اذه  .تلق  امـسئب  »
.دشاب یم  رمع  زا  دشاب  اطخ  رگا  ادخ و  زا  دشاب  باوص  رگا  سپ 

رارق ار  نآ  شربمغیپ  ادخ و  هک  تسنآ  ّتنس  هّمالل » هّنـس  يأّرلا  أطخ  اولعجت  .هلوسر ال  ّللا و 
�

ه هّنـس  ام  هّنّـسلا  : » تسا هتفگ  رمع  مه  و 
رارق ّتنس  تّما  يارب  ار  يأر  ءاطخ  دنا  هداد 
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.دیهدم

ّللا
�

ه یضر  باّطخلا ، نب  رمع  : » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  دحاو  ربخ  ندوب  تّجح  زا  ثحب  ّیط  رد  هلاسّرلا »  » باتک رد  یعفاش  - 4
زین هنایم  تشگنا  ةراب  رد  هد و  هب  هباّبـس )  ) نآ هب  لصّتم  تشگنا  ۀـید  ةراب  رد  هدزناپ و  هب  ماـهبا )  ) گرزب تشگنا  ۀـید  ةراـب  رد  هنع ،

هک هدوب  فورعم  نینچ  رمع  دزن  رد  اریز  هدرک  مکح  شـش  هب  رتکچوک  تشگنا  ةراب  رد  و  هن ، هب  نآ  زا  دعب  تشگنا  ةراب  رد  هدـب و 
زا تروص و  ثیح  زا  ار  اـهنیا  هک  دراد  تشگنا  جـنپ  تسد  نوچ  تسا و  هدومرف  مکح  هاـجنپ  هب  تسد  ۀـید  ةراـب  رد  ص )  ) ربـمغیپ

ار يرادقم  تسد ، ۀید  عومجم  زا  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  رمع  ور  نیا  زا  تسا  فالتخا  مه  اب  عفانم  ظاحل 

428 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوچ نکیل  هدـش  بکترم  ص )  ) ربمغیپ ۀـتفگ  رب  ساـیق  دوخ و  يأرب  ار  لـمع  نیا  هدومن و  یم  بساـنتم  نآ  اـب  هک  هداد  صاـصتخا 
نیا دـشاب  یم  هید  رتـش  هد  تشگنا  ره  يارب  تسا  هدومرف  ص )  ) ربـمغیپ دوـب  هتـشون  نآ  رد  هک  دـمآ  تسدـب  مزح  نب  ورمع  باـتک 

«. تشگ لومعم  ربخ  نآ  كورتم و  سایق 

هب مزح  نب  ورمع  باتک  هک  تسا  هتـشاد  راعـشا  نمـض  رد  هدروآ و  دوخ  لوصالا » هّدـع   » باـتک رد  زین  یـسوط  خیـش  ار  هیـضق  نیا 
«. 1  » تسا هدوب  هدش  هتشون  ص )  ) ربمغیپ دوخ  يالما 

وبا هب  دوخ  تفالخ  نامز  رد  رمع  هک  ار  يا  همان  دوخ ) بتک  رد  رگید  یخرب  و  « ) ءاهقفلا تاقبط   » باتک رد  يزاریش  قاحسا  وبا  - 5
هعبّتم و هّنس  همکحم و  هضیرف  ءاضقلا  ناف  دعب  اّما  : » تسا هدروآ  ترابع  نیدب  هتشون  هدوب  يو  لماع  هک  يرعشا  یسوم 
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فیعـض سایی  کفیح و ال  یف  فیرـش  عمطی  یّتح ال  کسلجم  کظحل و  کظفل و  یف  ساّنلا  نیب  سآ  ..کـیلإ  یلوا  اـم  یف  مهفا 
.رکنا نم ] ظ :  ] ام یلع  نیمیلا  یعّدملا و  یلع  هنّیبلا  .کلدع  نم 

باتک و ضعب  یف  سیل  اّمم  کسفن  یف  جلجلت  ام  یف  مهفلا  مهفلا ، .الالح و  مّرح  وا  امارح  ّلحا  ام  ّالا  نیملسملا  نیب  زئاج  حلصلا ، و 
مزال تسا  یتّنـس  مکحم و  تسیا  هضیرف  ءاـضق  «« 2  » ّقحلاب اههبـشأب  کلذ  دنع  رومالا  سقف  لاثمألا  لاکـشألا و  فرعا  ّمث  .هّنـس  ال 

هچ نآ  رد  عابتالا 

______________________________

، لاقملا حیقنت  رد  یناقمم ، لقنب  شلاجر ، رد  یـسوط  خیـش  ۀتفگ  هب  هباحـص و  زا  یکی  راجنلا ) ینب  زا   ) يراجن مزح  نب  ورمع  (- 1)
رظن بسحب  و  ص )  ) ربـمغیپ دوـخ  ناـمز  رد  هک  ددرگ  یم  موـلعم  زین  هیـضق  نیزا  تـسا  هدوـب  نارجن  لـماع  ص )  ) ربـمغیپ فرط  زا 

، یطبق عفار  وبا  باتک  ای  باتک  نیمه  هک  دوش  یم  هداد  لامتحا  مه  تسا و  هدوب  یم  یهجوت  ثیدح  عمج  هب  شیب ، مک و  شدوخ ،
هک هدوب  فینصت  نیتسخن  یسراف  ناملـس  زا  یباتک  هدرک  حیرـصت  ءاملعلا ، ملاعم  رد  بوشآرهـش ، نبا  هکنانچ  ای  ص )  ) ربمغیپ مالغ 

.تسا هدمآ  دیدپ  مالسا  رد 

ّنا اوـعّدا  ناـف  تسا ..« : هدروآ  نـینچ  هتخاـت  تخـس  ساـیق  يارب و  نیلئاـق  رب  هـک  نـیا  زا  سپ  یّلحملا »  » باـتک رد  مزح  نـبا  (- 2)
لیبس ّهنا ال  مهبذـک  ناهرب  .هلاطبا  یلع  اوعمجا  مهّلک  مّهنا  قحلا  لب  متبذـک  مهل  لیق  ساـیقلاب ، لوقلا  یلع  اوعمجا  ضر )  ) هباحّـصلا
یلع هعوضوملا  هبوذکملا  اذکه )  ) هلاسر یف  ّالا  ادـبا  سایقلاب  لوقلاب  رمالا  قلطا  ّهنا  هباحّـصلا  نم  دـحا  نع  ثیدـح  دوجو  یلإ  مهل 

« رومالا سق  لاثمالا و  هابشالا و  فرعا  و  : » اهیف ّناف  ضر )  ) رمع
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باتک رب  یّـشحم  ..هنم » طقـسا  هوبا  فالخ و  الب  طقاس  وه  هیبا و  نع  نادـعم  نب  دـیلولا  نب  کلملا  دـبع  ّالا  اهوری  مل  هلاسر  هذـه  و 
ۀمان هب  عجار  ار  ترابع  نیا  مّیق  نبا  نیعقوملا » مالعا   » زا هلمج  زا  هدنار  نخس  مزح  نبا  ۀتفگ  نیا  فعض  ةراب  رد  لیصفت  هب  یّلحملا 

رد مزح  نبا  لاح  رهب  ..هداهّـشلا » مکحلا و  لوصا  هیلع  اونب  لوبقلاب و  ءاملعلا  هاّقلت  لیلج  باتک  اذه  و   » هدرک لقن  یـسوم  وبا  هب  رمع 
لمع ّنا   » هدـش لقن  تراـبع  نیا  مّیق  نبا  زا  زاـب  هچ  هدرک  لاـمعا  بصت  دـنا  هدرکن  لـمع  يار  ساـیق و  هب  هباحـص  هک  عوضوم  نیا 

«. ایاضق هّدع  یف  اّیونعم  ارتاوت  رتاوتم  يأّرلا  سایقلاب و  هباحّصلا 

429 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نایم شاب و  ناسکی  ور و  کی  سک  همه  اب  شیوخ  رـضحم  رظن و  نخـس و  رد  رب : راکب  ار  دوخ  مهف  مسیون  یم  مناـسر و  یم  وت  هب 
وت يرتـسگداد  زا  ناوتاـن  فیعـض و  ددـنبن و  عمط  وت  يراـتفرجک  هب  دـنمورین  گرزب و  اـت  نک  راـتفر  يربارب  نازیم  هجو و  رب  مدرم 

بجوم هک  يدراوم  رد  زج  تسا  زئاج  مالـسا ، لها  نایم  حلـص  .دـشاب  یم  رکنم  ةدـهع  رب  دـنگوس  یعّدـم و  اـب  هنّیب  .ددرگن  دـیمون 
هدـم و يوتف  دوز  دـنک  ناجلخ  رطاخب  يزیچ  ارت  دـشابن و  ّتنـس  باتک و  رد  هک  ییاهزیچ  رد  .دوش  لـالح  میرحت  اـی  مارح  لـالحا 

رتهیبش ّقحب  هچ  نآ  رب  ار  اهنآ  نآ  زا  سپ  جنسب  مه  اب  ار  اهنآ  سانشب و  نیبب و  ار  رئاظن  لاثما و  رب و  راکب  ررکم  ار  دوخ  مهف  يورین 
.نک سایق  دشاب  یم 

نایب لیذ  رد  « ) نساحملا نویعلا و   » باتک رد  دیفم ، خیش  - 6
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هتفگ هک  هدوب  ترـضح  نآ  گرم  ةراب  رد  رمع  فالخ  هدمآ  دـیدپ  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  مالـسا  رد  هک  یفالخ  لوا  هک  نیا 
تمی مل  لوسرلا  ّنا  .هتلتق  الا  ّللا 

�
ه لوسر  تام  لوقی : ادحا  عمسأ  ّللا ال 

�
ه و  : » تسا

430 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّنعطقیل هموق و  یلإ  یـسوم  عجر  امک  هموق  یلإ  ّللا 
�

ه لوسر  ّنعجریل  ّللا 
�

ه هلیل و  نیعبرا  هموق  نع  یـسوم  باغ  اـمک  اـّنع  باـغ  اـّمنا  و 
نب دـمحم  تسا ..«  هدروآ  نینچ  هتخاـس ) عناـق  َنوـُتِّیَم  ْمُهَّنِإ  ٌتِّیَم َو  َکَّنِإ  هفیرـش  ۀـیآ  هب  ار  وا  رکب  وـبا  و  مـهلجرا » لاـجر و  يدـیا 
یلع رکب  وبا  سلج  دـغلا  نم  ناک  اّملف  هفیقّـسلا  یف  رکب  ابا  ساّنلا  عیاب  اّمل  لاـق : کـلام  نب  سنا  ینربخأ  لاـق : يرهّزلا  نع  قاحـسا 

نم ّالا  تناک  ام  هلاقم  سمألاب  مکل  تلق  تنک  دق  ساّنلا  اهّیأ  لاق : هیلع و  ینثا  ّللا و 
�

ه دـمحف  رکب  یبا  لبق  نم  مّلکتف  رمع  ماقف  ربنملا 
یّتح انرمأ  ّرب  دیـس  ّللا 

�
ه لوسر  ّنا  يرا  تنک  دـق  نکل  و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  نم  دـهعب  تناـک  ـال  ّللا و 

�
ه باـتک  یف  اهتدـجو  اـم  يار و 

«. اتوم انرخآ  نوکی 

هدیدرگ و عقاو  ترضح  نآ  دیدش  داقتنا  دروم  يأرب  لمع  هک  هدش  دراو  نآ  ریغ  هغالبلا و  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یتاملک  - 7
زا دـعب  نآ » هب  لمع  يار و   » هک دـیآ  یمرب  نانچ  تستالوقنم  نآ  رد  هک  داـقتنا  شهوکن و  نیا  زا  تسا و  هدـیهوکن  تخـس  ار  نآ 

«. 1  » تسا هدوب  هدش  لومعم  ترضح  نآ  تفالخ  زا  شیپ  و  ص )  ) ربمغیپ

« ایتفلا یف  ءاملعلا  فالتخا  ّمذ  یف  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و   » ناونع تحت  هغالبلا  جهن  رد  هلمج  زا 
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هریغ یلإ  اهنیعب  هّیـضقلا  کلت  درت  ّمث  هیأرب  اهیف  مکحیف  ماکحالا  نم  مکح  یف  هّیـضقلا  مهدـحا  یلع  درت  : » تسا هدـش  هدروآ  نینچ 
«2  » مهئارآ بّوصیف  مهاضقتسا  يّذلا  مهماما  دنع  کلذب  هاضقلا  عمجت  ّمث  هلوق  فالخب  اهیف  مکحیف 

______________________________

.تسا هعجارم  لباق  هک  ما  هدروآ  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  هقف  راودا  هحفص 284  مود  دلج  رد  (- 1)

نامز رد  اهنآ  ققحت  رگا  هک  تسا  یتاریبعت  یناعم و  زا  عیمج  ءارآ  بیوصت »  » مه و  یـضقتسم » « » ماما  » دزن هاضق » عمج   » ریبعت (- 2)
.دوش تقد  .تسین  کش  لباق  دیدرت و  دروم  هجو  چیه  هب  هدنیآ  زا  رابخا  رابتعا  هب  دشاب  دیدرت  لباق  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ 

431 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لزنا ما  هوصعف ؟ هنع  مهاهن  ما  هوعاطاف ؟ فالتخالاب  هناحبـس ، ّللا ،
�

ه مهرمأف  دحاو أ  مهباتک  دـحاو و  مهّیبن  دـحاو و  مههلإ  و  اعیمج !!
؟ همامتا یلع  مهب  ناعتساف  اصقان  انید  هناحبس ، ّللا ،

�
ه

هناحبس ّللا 
�

ه هئادا و  هغیلبت و  نع  لوسّرلا  رّصقف  اّمات  انید  هناحبس ، ّللا ،
�

ه لزنا  ما  یـضری ؟ نا  هیلع  اولوقی و  نا  مهلف  هّلل  ءاکرـش  اوناک  ما 
لاقف هیف  فالتخا  ـال  هنا  اـضعب و  هضعب  قدـصی  باـتکلا  ّنا  رکذ  یـش ء و  ّلـک  ناـیبت  هیف  ْیَـش ٍء و  ْنِم  ِبـا�تِْکلا  ِیف  ـا�نْطَّرَف  ـا�م  لوقی 

یـضقنت هبئاجع و ال  ینفت  قیمع ال  هنطاب  قینا و  هرهاظ  نآرقلا  ّنا  ًارِیثَک و  ًاـفا�ِلتْخا  ِهِیف  اوُدَـجََول  ّللا 
�

ِه ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناـ�ک  َْول  َو  هناـحبس :
دهد یم  مکح  شیوخ  يأر  رظنب و  سپ  دراو  يا  هیضق  ناشیا  زا  یکی  رب  ماکحا  زا  یمکح  رد  هب .» ّالا  تاملّظلا  فشکت  هبئارغ و ال 
يوتف ناگدننک و  مکح  سپ  نآ  زا  .دـهد  یم  مکح  لوا  صخـش  ۀـتفگ  فالخب  دوش  یم  هدرب  يرگید  دزن  هیـضق  نآ  نیع  نوچ  و 

ناگدنهد
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هک یتروص  رد  دـنک ! یم  بیوصت  ار  همه  ءارآ  وا  دـنیآ و  یم  مهارف  هتـشامگ  ءاضقب  ار  ناـشیا  هک  دوخ  ياوشیپ  دزن  هیـضق  نآ  رد 
.دشاب یم  باتک  کی  و  ص )  ) ربمغیپ کی  ادخ و  کی  ار  همه 

ای دنا ؟ هدییارگ  ینامرف  انب  سپ  هتـشاد  زاب  فالتخا  زا  ار  نانآ  ای  دنا !؟ هتفریذپ  ار  وا  نامرف  سپ  هدومرف  فالتخاب  ار  ناشیا  ادـخ  ایآ 
ار ناشیا  سپ  دنا ! هتشاد  تکرش  نید  عیرـشت  رد  ادخ  اب  ای  هتـساوخ ؟ يرای  نید  لیمکت  يارب  ناشیا  زا  هداتـسرف و  صقان  ینید  ادخ 

ربمغیپ نکیل  هداتـسرف  مامت  لماک و  ینید  ادخ  ای  دهد !؟ يدنـسرخ  نادب  هک  تسا  ادخ  رب  دـنیوگب و  ار  دوخ  يار  هک  هدوب  ّقح  نآ 
میا هدرکن  طیرفت  ار  يزیچ  باتک  رد  ام  دیوگ  یم  یلاعت  هناحبـس و  يادخ  هک  نیا  اب  تسا ؟!! هدرک  ریـصقت  نآ  غیلبت  راک  رد  (ص )

، نآ تاـیآ  هتفاـین و  هار  نآ  رد  یطیرفت  تسا و  نازیم  هب  نآرق  هک  تسا  هدرک  داـی  ادـخ  مه  .تسا و  نآ  رد  يزیچ  ره  ناـیبت  هـکلب 
انامه .تشاد  یم  ناوارف  فالتخا  دوبن  یهلا  نآرق ، نیا  رگا  دـشاب و  یمن  فـالتخا  چـیه  شدـصاقم  رد  تسناـبیتشپ و  ار  رگیدـکی 

هب زج  اـهیکیرات  تسین و  یماـمت  ار  شبئارغ  درادـن و  اـنف  نآ  بئاـجع  .فرژ  تسا  ینطاـب  زیگنا و  تفگـش  تسا  يرهاـظ  ار  نآرق 
.ددرگ یمن  فرط  رب  نآ  ۀلیسو 

432 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا یتمسق  مالـسالا » مئاعد   » باتک زا  لقنب  كردتـسم  باتک  رد  .ه ق ) نیـسح 1320  ازریم  جاح   ) يرون ثدحم  موحرم  هلمج  زا  و 
: تسا هدروآ  دافم  نیاب  هدوب  هتـشون  هداد  وا ، هب  ار  زاوها  ءاضق »  » يّدصت هک  یتقو  هعافر  خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  يا  همان 

اهر ار  عمط  »
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اریز زادرپم  هرواشم  هب  ءاضق  راک  رد  ریذپم و  ایادـه  فحت و  يوعد  نابحاص  زا  زیهرپب و  تلالم  زا  نک  تفلاخم  سوه  يوه و  اب  و 
تعباتم زجب  نید  انامه  عاّبتالا » وه  اّمنا  يأرلاب  سیلف  نیّدـلا  و  نید ..«  راک  رد  هن  تسا  اور  اـیند  ياـهراک  رد  گـنج و  رد  هرواـشم 

« ..دشاب یمن  یهار  نآ  رد  ار  صاخشا  يار  سپ  تسین  يزیچ 

باتک زا  قداص  ترضح  لاح  حرش  لیذ  رد  رودصملا » هثفن   » باتک رد  سابع ) خیش  جاح   ) یمق موحرم  رـصاعم  ثّدحم  هلمج  زا  و 
هک مدید  ار  قداص  ترـضح  فیخ ، دجـسم  رد  تفگ  حیرـش  نب  هرـسیم  نب  هیواعم  تسا ..«  هدرک  لقن  ار  نومـضم  نیا  نساحملا » »
ام تفگ : ترـضح  هب  وا  دوب و  همربش  نب  ّللا 

�
ه دبع  هلمج  نآ  زا  دـندوب  هدز  هقلح  وا  رود  ملع  ةدافتـسا  يارب  درم  تسیود  هب  کیدزن 

رد هک  يأّرلاب  اهیف  دـهتجتف  ددرگ  یم  دراو  ام  رب  يا  هلأسم  یهاگ  نکیل  مینک  یم  مکح  ّتنـس  باـتکب و  میتسه و  یـضاق  قارع  رد 
بناج رد  هک  یناسک  هب  ع )  ) قداص ترـضح  دندش  شوماخ  خـساپ  ندینـش  يارب  همه  مدرم  .میرب  یم  راکب  يأر  داهتجا  هلأسم  نآ 

.دنتشگ لوغـشم  هرکاذم  هب  مه  اب  دنتـسکش و  ار  توکـس  دندید  نینچ  نوچ  مدرم  .دش  لوغـشم  نتفگ  هب  هجوتم و  دندوب  وا  تسار 
هب مدرم  مامت  زاب  يأّرلا  اهیف  دـهتجن  ءایـشا و  انیلع  درت  ّهنا  هّنّـسلا و  باتکلاب و  یـضقن  ّانا  قارعلا و  هاضق  انإ  تفگ : همربش  نبا  هرابود 

دش و هتـسکش  ون  زا  مدرم  توکـس  .تخادرپ  ثیدـحب  درک و  هجوت  پچ  تسد  مدرم  هب  ترـضح  دنتـشاد  ارف  شوگ  باوج  راظتنا 
.دنام تکاس  یتدم  همربش  نبا  .دیدرگ  دیدجت  مه  اب  ناشیا  ةرکاذم 

راودا
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433 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف

هدوب و امش  نایم  امش و  قارع  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : دروآ و  ور  وا  هب  ترضح  راب  نیا  درک  رارکت  ار  دوخ  نخس  نآ  زا  سپ 
تمظع و هب  ار  وا  تخادرپ و  ترـضح  نآ  حدم  هب  همربش  نبا  تسا ؟ هدوب  یـصخش  هنوگچ  منیبب  وگب  دیهاگآ  یبوخ  هب  وا  راتفر  زا 

ّللا
�

ه نید  نم  یـش ء  یف  لوقی  نأ  يأّرلا و  ّللا ،
�

ه نید  یف  لخدـی  نأ  یبأ  اّیلع  ّنإف  : » تفگ ع )  ) قداص ترـضح  .درک  داـی  يراوگرزب 
شهوکن ۀـنیمز  رد  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دوخ  بقانم  رد  بوشآرهـش  نبا  هلمج  زا  و  سی » ياقملا  يأّرلاـب و 

: تسا هتفگ  نینچ  نآ  عباوت  راثآ و  هب  هراشا  و  يار » »

راثآلا و ذبنی  سایقلا و  ءارآلا و  ذّختی  نالف و  معز  نالف و  يار  لاقی  و  ص )  ) دّـمحم هّیبن  یلع  هباتک  یف  ّللا 
�

ه لزنا  ام  دودـح  لطبی  «و 
«. ..اهمسا ریغب  یّمست  رمخلا و  برشت  کلذ  دنعف  روهّظلا  ءارو  نآرقلا 

یف الیلد  اثیدح و  نوعبرالا   » باتک رد  لاس 1098 ه ق ) هب  یّفوتم   ) يزاریش نیسح  دمحم  نب  رهاط  دمحم  مالسالا  خیـش  هلمج  زا  و 
ص)  ) ربمغیپ هک  هدرک  تیاور  رادرهش ) نب  هیوریش  عاجش  وبا   ) یملید فیلأت  رابخالا » سودرف   » باتک زا  « 1 « » نیرهاطلا هّمئالا  هماما 

«. ساّنلا نم  يأّرلا  ّللا و 
�

ه نم  نیّدلا  ّناف  يأّرلا  كاّیإ و  ّیلع  ای  : » تسا هتفگ  ع )  ) یلع هب 

ناـمثع یلع و  هب  هسلج  نآ  رد  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هداد و  روتـسد  هفیلخ  نییعت  يارب  مود  ۀـفیلخ  هک  ییاروـش  سلجم  هب  عـجار 
رد هچ  نآ  رب  یبوخ  هب  هک  دنا  هدروآ  ار  یبلطم  هّصاخ  هّماع و  زا  عالطا  لها  هدرک ، يداهنشیپ 
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: دنک یم  تلالد  دش  هتفگ  يأر »  » ۀنیمز

يرهز فوع  نب  نمحرلا  دبع  : » تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  یبوقعی  هلمج  زا 

______________________________

.تسا دوجوم  قاروا  نیا  ةدنسیون  دزن  نآ ، زا  یطخ  يا  هخسن  (- 1)

434 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رکب یبا  ةریس  هّیبن و  هّنس  ّللا و 
�

ه باتکب  انیف  ریـست  نأ  رمالا  اذه  تّیلو  نإ  کیلع  ّللا 
�

ه انل  : » تفگ نینچ  يوب  درک و  تولخ  ع )  ) یلع اب 
و ص )  ) ربمغیپ ّتنـس  ادـخ و  باتکب  ام  نایم  رد  دوخ ، تفالخ  ماگنه  رد  رگا  دـشاب  وت ) نایز  هب  اـم و  ناـبیتشپ   ) هاوگ ادـخ  رمع » و 

باتکب مناوتب  ات  نم  تعطتسا .» ام  هّیبن  هّنس  ّللا و 
�

ه باتکب  مکیف  ریسا  : » داد خساپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  .ینکن  راتفر  رمع  رکب و  وبا  شور 
هاگ نآ  .تفریذـپ  هب  نامثع  تفگ و  يوب  ار  هتفگ  نامه  درک و  تولخ  ناـمثع  اـب  سپ  .منک  یم  راـتفر  ص )  ) ربمغیپ ّتنـس  ادـخ و 

داد و خـساپ  زاب  دوب  هتفگ  تسخن  هک  ار  نامه  ترـضح  درک  رارکت  ار  شیپ  ۀـتفگ  تفر و  يراـنک  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  هراـبود 
: تفگ

ربمغیپ ّتنـس  ادـخ و  باتک  اب  یّنع » رمالا  اذـه  يوزت  نأ  دـهتجم  تنأ  .دـحا  يریجإ  یلإ  امهعم  جاتحی  هّیبن ال  هّنـس  ّللا و 
�

ه باتک  ّنا  »
.تسین زاین  یسک  ةریس  تداع و  يدوخ و  هب  وا  (ص )

.يزاس رود  نم  زا  ار  تفالخ  راک  هک  يراد  ششوک  وت 

« .درک تعیب  يو  اب  تفرگب و  ار  نامثع  تسد  سپ  دینشب  خساپ  نانچ  مه  تفگب و  نامه  نامثع  اب  مود  راب  نمحرلا  دبع  »

اهذخ .كدی  ّمله  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  لاق  نمحّرلا  دـبع  ّنا  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  لیفّطلا  وبا  زا  يربخ  رد  دـیدحلا  نبا  هلمج  زا  و 
ریست نأ  یلع  اهیف  امب 
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تفالخ روایب و  ار  دوخ  تسد  يدهج » هّیبن  هّنس  ّللا و 
�

ه باتکب  مکیف  ریسا  نأ  یلع  اهیف  امب  اهذخآ  : » لاقف رمع ، رکب و  یبا  هریسب  انیف 
ادخ و باتکب  امـش  نایم  رد  هک  مریذـپ  یم  تفگ : یلع  ینک  راتفر  رمع  رکب و  وبا  ةریـس  هب  ام  نایم  رد  هک  طرـش  نیدـب  ریذـپ  هب  ار 

.منک ششوک  راک  نیا  رد  راتفر و  ص )  ) ربمغیپ ّتنس 

: تسا هتفگ  یم  اهراب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک : تسا  هدرک  هدافا  نینچ  هّدوملا » عیبانی   » بحاص

یف یتعاط  مکیلع  ّقحف  ّللا 
�

ه هعاط  نم  هب  مکترمأ  امف  تعطتـسا  ام  هّیبن  هّنـس  ّللا و 
�

ه باتکب  لمعأ  یّنکل  ّیلإ و  یحوی  ّیبنب و ال  تسل  »
« متهرک وأ  متببحا  ام 

435 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یف نّولتی  ناک  ّهنا  : » دـنا هتفگ  نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا  ترابع  هب  متفه  نعط  رد  هدـش  هتفگ  مود  ۀـفیلخ  هب  تبـسن  هک  ینعاطم  زا  - 8
ّللا

�
ه يّوس  دـق  ءاطعلا و  همـسقلا و  یف  لّضفی  ناک  ّهنا  و  « 1  » هیضق هئام  يور  هیضق و  نیعبـسب  ّدحلا  یف  یـضق  ّهنا  يور  یّتح  ماکحالا 

دح نادـب  هدوب  یم  نّولتم  يدرم  ماکحا ، رد  رمع  انامه  نّظلا » سدـحلا و  يأّرلا و  ههج  نم  ماکحالا  یف  لاق  ّهنا  عیمجلا و  نیب  یلاعت 
هدرک یم  لمع  هلـضافم  هب  مئانغ  میـسقت  رد  انامه  هدرک و  مکح  هنوگ  دص  هب  یتیاورب ، هکلب ، داتفه  هب  ّدـح »  » ةراب رد  دـنا  هتفگ  هک 

«. تسا هداد  یم  يوتف  نامگ  سدح و  يار و  هار  زا  رمع  مه  هتساوخ و  رو  هرهب  ناسکی  ار  نیملسم  ادخ  هک  یتروص  رد 

تاهّما یف  نینمؤملا  ریما  هقیرط  کلذ  ّنإ  تسا ..« : هتفگ  نینچ  هلمج  زا  نعط  نیا  زا  خساپ  رد  هاضقلا  یـضاق  دیدحلا ، یبا  نبا  لقنب 
ّدجلا همساقم  دالوالا و 
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ار ترابع  نیا  هلمج  زا  اهخساپ  نآ  رب  ضارتعا  ّیط  رد  یضترم  دّیس  و  ..هوخالا » عم 

______________________________

نیّدـلا اذـه  ناک  ول   » ار هتفگ  نیا  هک  نیا  زا  سپ  ایتفلا »  » باتک زا  دـیفم  خیـش  لقنب  انب  ظـحاج  داتـسا  ماّـظن )  ) راّیـس نب  میهاربا  ( 1)
نیا عنم و  نآ  زا  هدرک و  دای  سایق  هب  ار  وا  دوخ  لمع  دعب  هدرک و  لقن  رمع  زا  هرهاظ » نم  حسملاب  یلوا  ّفخلا  نطاب  ناکل  سایقلاب 
نیا اب  راّنلا » یلع  مکأرجأ  ّدجلا  یلع  مکأرجأ   » وا ۀتفگ  نیا  زا  رمع  لمع  نیا  و  : » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هدومن  باجتـسا  لمع ،

.دشاب یمن  رتبیجع  هدرک  مکح  فلتخم  روط  دص  هب  ّدح  ةراب  رد  دوخ  هک 

رمع زا  نم  تفگ : مدیـسرپ  دحب  طوبرم  ار  يرما  یناملـس  ةدیبع  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  نیریـس  نب  دمحم  زا  ناسح  نب  ماشه 
رمع مه  و  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  ومه  زاب  ..دراد » تضقانم  يرگید  اب  کی  ره  هک  مراد  ظفح  رد  هیـضق  دص  دح ، ۀـلأسم  رد 
درک یم  در  عاـمجا  هب  ار  فـالتخا  فورعمب و  ار  لوهجم  رگا  دـنگوس  مدوـخ  ناـج  هب  و  هّنّـسلا » یلإ  تـالاهجلا  اوّدر  : » تسا هتفگ 

.دوب رت  هتسیاش 

».!!؟ تسا هداد  مکح  هجو  دص  هب  عوضوم  کی  رد  ومه  هک  یتروص  رد  هدنادرگرب  تنس  هب  ار  تلاهج  رمع  تقو  هچ 

436 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّنهعیب یف  ع )  ) هبهذم ّنا  انلق  هیف و  ام  باتکلا  نم  فلس  ام  یف  اّنّیب  دق  دالوالا و  تاهّمأ  ربخ  کلذ  یف  يور  ام  رهظا  و  : » تسا هدروآ 
«1 « » ..يأّرلا نم  برضل  لاوحالا  ضعب  یف  رمع  قفاو  دق  ناک  نا  فلتخم و  ریغ  ادحاو  ناک 

هباحص و دهع  رد  هک  اعدا  نیا  تحص  تابثا  يارب 
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اهنآ ۀمه  ءاصقتسا  هک  تسه  رایسب  يدراوم  هدش  عقاو  دانتسا  دروم  يأر »  » هلمجلا یف  طابنتـسا  ماقم  رد  مود  ۀفیلخ  نامز  صوصخم 
لقن زا  شیپ  نکیل  « 2  » دوش یم  افتکا  دش  داهشتسا  اجنیا  رد  هچ  نآ  هب  درادن و  ترورض 

______________________________

ياوشیپ خیـش و  دوخ ، داتـسا  ۀـتفگ  زا  وا  هک  هدرک  لقن  ظحاج  فیلات  ایتفلا »  » باتک زا  زاـب  دـیفم ) خیـش   ) یـضترم دیـس  داتـسا  ( 1)
نع یکح  هنع و  عجر  مث  یـشب ء  لاـقف  .دـالوالا  تاـهّما  یف  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لوق  فلتخا  دـق  و  هدروآ ..« : نینچ  ماّـظن )  ) هلزتعم

.نعبی نا  يرا  نآلا  انا  نعبی و  نا ال  رمع  يار  ییار و  ناک  لاقف : دالوالا  تاـهّما  عیب  نع  ع )  ) اـّیلع تلأـس  لاـق : هنا  یناملّـسلا  هدـیبع 
نالقان : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  تمسق  نیا  لیذ  رد  دیفم  خیـش  هاگ  نآ  كدحو » کیأر  نم  انیلإ  ّبحا  رمع  يار  عم  کیأر  تلقف :

وا هدرکن و  نانیمطا  هدیبع  زا  تیاکح  نیاب  هدرک  حیحصت  ار  نآ  مه  یسک  رگا  دنا و  هدرک  قافتا  ربخ  نیا  نالطب  رب  ناهیقف ، راثآ و 
راصنا نارجاهم و  سوفن  رد  ع )  ) یلع هچ  هدرمشن  قداص  هدروآ  ییاتـسدوخ  ییامندوخ و  يارب  هک  شمالک  زا  ریخا  تمـسق  رد  ار 

مان مگ  نس و  مک  یـصخش  هدـننک  ضارتعا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـننکب  یـضارتعا  وا  ماکحا  زا  یمکح  رب  هک  هدوب  رتـالاب  نآ  زا 
دـشاب یم  ءاعدا  دروم  هک  تمـصع  هب  تبـسن  مه  زاب  دـشاب  هتفگ  تسار  هدـیبع  هک  نیا  ضرف  رب  لاح  ره  هب  ..دـشاب و  هدـیبع  دـننام 

نایم دـیاین و  نایم  هب  يداسف  اـت  دـنکن  تفلاـخم  يو  اـب  هک  هدوب  نیا  رمع  ناـمز  رد  ترـضح  نآ  يار  هچ  تشاد  دـهاوخن  یلـالخا 
قرفت نیملسم ،
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هدوبن یبجوم  نامز ، نیا  رد  وا  ةدیقع  راهظا  مدع  يارب  اریز  هتـشاد  راهظا  ار  دوخ  ةدیقع  شدوخ  تفالخ  نامز  رد  نکیل  دـسرن  مهب 
« ..تسا

لقنب هلمج  زا  تسا : هدـش  دراو  يأرب  لـمع  زا  یهن  شهوکن و  ةراـب  رد  ربمغیپ  زا  زین  ننـست  لـها  قرط  زا  دـنچ  یتاـیاور  یتـح  ( 2)
ص)  ) ربمغیپ زا  کلام  نب  فوع  زا  رابخالا » سودرف   » رد یملید  دوخ و  خیرات  رد  بیطخ  نیعبرا »  » باتک رد  يزاریـش  رهاط  دمحم 
لـالحلا و نومّرحی  مهیأرب  رومـالا  نوسیقی  موق  یتّمأ  یلع  هنتف  اـهمظعا  هقرف  نیعبـس  عضب و  یلع  یتّمأ  قّرفت   » هک دـنا  هدرک  تیاور 
زا يزاریـش  مه  تسا و  هدرک  لقن  کـلام  نب  فوع  زا  یظفل  يرییغت  كدـنا  اـب  یّلحملا  رد  مزح  نبا  ار  تیاور  نیا  مارحلا » نوّللحی 

لمعت مث  هّیبن  هّنـسب  ههرب  ّللا و 
�

ه باتکب  ههرب  هّمالا  اذـه  لمعت  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  رابخالا  سودرف 
نیدـب هدرک  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  ع )  ) یلع زا  یتیاور  سودرف  باتک  نامه  زا  ومه  زاب  و  اّولـضا » اّولـض و  دـقف  هب  اولمع  اذاف  يأّرلاـب 

.دش لقن  نیا  زا  شیپ  هک  ربخ  رخآ  ات  ..يأّرلا » كاّیإ و  ّیلع  ای  : » ترابع

437 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک هدـش  لقن  مه  يدراوم  هک  میوش  روآدای  هک  تسین  تبـسانم  یب  نآ  دافمب  لـمع  هراشتـسا و  ندوب  لومعم  تاـبثا  يارب  يدراوم 
شهوکن و حیرـصت  قیرطب  ای  حیولت  روطب  ار  يأرب  لمع  دیکأت و  دییأت و  ار  ّتنـس  زا  عاّبتا  هباحـص  زا  يرایـسب  مّود و  لّوا و  ۀـفیلخ 

.دنا هدرک  حیبقت 

نبا هک  « 1 « » ملعأ امب ال  وا  يأرب  ّللا 
�

ه باتک  یف  تلق  اذا  ینلقت  ضرا  ّيأ  ینّلظت و  ءامس  ّيأ   » ترابع هلمج  زا 
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.دنا هدرک  لقن  لوا  ۀفیلخ  زا  نارگید  ظحاج و  مزح و 

ّرـش ّنا  ..هعدبلا و  نم  مکجنت  اهومزلا  هّنّـسلا  هّنّـسلا ، : » تسا هدروآ  ار  تاملک  نیا  مود  ۀفیلخ  زا  لوقنم  تاملک  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
ار امش  نامه  هک  دیشاب  مزالم  ار  نآ  ّتنس ؛ مه  زاب  ّتنس ، هلالّـضلا ، یف  داهتجالا  نم  ریخ  هّنّـسلا  یف  داصتقالا  نا  اهتاثدحم و  رومالا 

.تسا رتهب  تلالض  رد  داهتجا  زا  تنس  رد  داصتقا  انامه  دشاب  یم  اهنآ  تاثدحم  روما ، نیرتدب  انامه  دهد  یم  تاجن  تعدب  زا 

«2  » يأرلا باحصا  ّنا  الا  : » تفگ ربنم  رب  رمع  هک  هدروآ  نینچ  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  ومه  و 

______________________________

هملک زا  سپ  هدرک و  لقن  قیرط  ود  زا  ار  ترابع  نیا  هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج   » باتک رد  یفوتم 463 )  ) ّربلا دبع  نب  فسوی  (- 1)
.هدروآ ملع » ریغب   » ظفل ّللا »

�
ه باتک  یف  »

« ایتفلا  » باتک زا  زاب  و  ..مّهناف » يأّرلا  باحصا  مکاّیإ و   » هدش زاغآ  هنوگ  نیدب  تاملک  نیا  ظحاج  فیلات  ایتفلا »  » زا ّیکحم  رد  ( 2)
«. هسیاقملا لاق : یهام ؟ و  اولاق : .هلیاکملا  مکاّیإ و  : » تسا هتفگ  رمع  هک  هدش  تیاکح 
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ّلز ام  ّهنا  .عدتبن  عبّتن و ال  يدـتبن و  يدـتقن و ال  انا  الأ  .اولـضا  اولـضف و  مهئارآب  اوتفاف  اهوظفحی  نا  ثیداحالا  مهتیعأ  ننّـسلا  ءادـعا 
راکب ار  دوخ  ءارآ  سپ  دنتسناوتن  ار  ثیداحا  ظفح  .دنشاب  یم  ّتنس  نانمشد  نامه  يأر »  » نابحاص هک  دینادب  ناه  رثألاب » کّسمتم 

یم عاّبتا  هار  ام  ءادتبا  هن  مینک  یم  ادـتقا  ام  .دـندنکفا  یهارمگ  هب  ار  نارگید  دـندش و  هارمگ  دوخ  ور  نیا  زا  دـنداد  يوتف  دـندرب و 
.تشاد دهاوخن  شزغل  زگ  ره  دیوج  کّسمت  ثیدحب  هک  یسک  .عادتبا  قیرط  هن  میرپس 

زا یّلحملا »  » باتک رد  مزح  نبا 
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«. فلکّتلا نّظلا و  وه  اّنم  يأّرلا  ّنا  نیّدلا و  یلع  يأّرلا  اومّهتا  : » هدرک لقن  مود  ۀفیلخ 

« مهئارآب رومالا  نوسیقی  الاّهج  ءاـسؤر  ساـّنلا  ذـّختی  مکؤاحلـص و  مکؤاـهقف و  بهذـی  : » تسا هتفگ  هک  هدـش  لـقن  دوعـسم  نبا  زا 
«. يأّرلا مکاّیإ و  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یلزه  دنسم »  » زا یلبنح و  ۀّطب  نبا  ۀنابا »  » باتک زا  يزاریش 

مکحا نا  و  لاق : لب  هلوسرل ، هلعجل  دـحأل  يأّرلا  ّللا 
�

ه لعج  ول  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  زین  ساـبع  نبا  زا  بتک  ناـمه  زا  ومه  زاـب 
رب يأرب  لمع  قالطا  هب  عجار  تمـسق  نیا  زاغآ  رد  ار  هچ  نآ  دـشاب ، تسرد  رگا  اه ، هتفگ  نیا  تیأر » امب  لقی : مل  و  ّللا ،

�
ه لزنا  امب 

ۀفیلخ اهنآ  رد  هک  دراوم  زا  يرایسب  زا  هک  تشذگ  ناوت  یمن  فاصنا  زا  نکیل  دنک  یم  دییات  میدرک  ریرقت  ددعتم  فلتخم و  یناعم 
: تسا هتشاد  یم  لومعم  هدرمش  حیبق  هدیهوکن و  وا  دوخ  یتح  ار  هچ  نآ  هک  دوش  یم  دافتسم  نانچ  هدرک  لمع  يار »  » هب مود 

: تسا هدروآ  نینچ  دیدحلا ، یبا  نبا  لقنب  رمع ،» ثیدح  بیرغ   » رد هبیتق  نبا  هلمج  زا 

ّیبأ رماف  .لضفا  ناک  دـحاو  ئراق  یلع  مهانعمج  ول  ّنظأل  ّینا  لاقف : عازوا ، ساّنلا  و  ناضمر ، رهـش  یف  هلیل  جرخ  ّهنا  هثیدـح  یف  «و 
.هتولصب نّولصی  مه  الیل و  جرخ  ّمث  مهّماف  بعک  نب 

هام زا  یبش  نوموقی !» یّتلا  نم  لضفا  اهنع  نومانی  نیّذلا  هذه و  هعدبلا  معن  : » لاقف

439 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّیبا سپ  .تسا  رتهب  مینک  عمج  ماما  کی  رب  ار  همه  رگا  تفگ : دید ، هدنکارپ  دجسم  رد  ار  مدرم  تفر ، نوریب  هناخ  زا  رمع  ناضمر 
هک دید  ار  مدرم  دش  نوریب  بش  رگید  تشاد  او  تماما  هب  ار 
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یم اپب  هک  نانآ  زا  دنـشاب  باوخب  هک  یناسک  اهنیا  ۀـمه  اب  .کین  تسا  یتعدـب  راک  نیا  تفگ : دـنرازگ  یم  زامن  تعامج  هب  ّیبا  اب 
!. دنرتهب دنرازگ  یم  زامن  دنشاب و 

یلإ کلذب  بتک  ناضمر و  رهش  مایق  رمع  ّنس  هنّسلا  هذه  یف  و  : » تسا هدروآ  ترابع  نیدب  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  ار  هیـضق  نیمه 
.هلعفی مل  رکب  اـبأ  ّنا  هلعفی و  مل  ّللا 

�
ه لوسر  ّنا  کـلذ : یف  هل  لـیقف  ساـّنلاب  ایّلـصی  نا  یمراّدـلا  میمت  بعک و  نب  ّیبأ  رمأ  نادـلبلا و 

( حیوارت بحتـسم - ياهزامن  رد   ) ار تعامج  زامن  رمع  يرجه ) لاس 14   ) لاس نیا  رد  هعدب !» نم  اهنـسحا  امف  هعدب  نکت  نا  لاقف :
تعامج تماما  هک  داد  روتسد  یمراد  میمت  بعک و  نب  ّیبا  هب  دننک  نینچ  هک  تشون  اهناتسرهش  هب  تشاد و  لومعم  ناضمر  هام  رد 

: دش هتفگ  يوب  .دنوش  راد  هدهع  ار 

!. وکین رایسب  تسا  یتعدب  تسا  تعدب  راک ، نیا  رگا  تفگ : .درکن  رکب  وبا  دومرفن و  ص )  ) ربمغیپ ار  راک  نیا 

یف حیواّرتلا  مهب  یّلـصی  ماما  یلع  ساّنلا  عّمج  نم  لّوا  رمع ) ینعی   ) ّهنا : » تسا هتفگ  يدقاو  زا  لقنب  هک  هدش  لقن  ریثا  نبا  خـیرات  زا 
هب هتـشاد و  لومعم  تعامج  هب  ناضمر  هام  رد  ار  حیوارت  زامن  هک  یـسک  نیتسخن  هب » مهرمأ  نادـلبلا و  یلإ  هب  بتک  ناضمر و  رهش 

.تسا هدوب  رمع  انامه  هداد  نامرف  نآ  ۀماقا  هب  ار  مدرم  هتشون و  ار  نآ  یمالسا  دالب  ۀمه 

«. 1  » تسا هدش  هدرمش  رمع  تایلّوا »  » زا هلأسم  نیا  زین  یطویس  ءافلخلا  خیرات  رد 

ندید زا  سپ  لوقنم  نیا  رد  هک  نآ  زج  هدیدرگ  لقن  دش  لقن  هبیتق  نبا  زا  هچ  نآ  ریظن  یترابع  هب  ثیدح  نیا  زین  يراخب  حیحص  زا 
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دحاو ئراق  یلع  ءالؤه  تعمج  ول  يرا  ّینا  : » تسا هتفگ  وا  هک  هدش  هدروآ  ترابع  نیا  دنلوغشم  زامن  هب  ادج  ادج  هک  ار  مدرم  رمع 
ناکل

______________________________

دوش هعجارم  .تسا  هدش  لقن  اهنآ  زا  یتمسق  باتک  نیا  تاحفص  زا  یکی  یقرواپ  رد  ( 1)
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نم لضفا  اهنع  نومانی  یّتلا  و  : » تسا هتفگ  رخآ  رد  .تسا و  رتهب  منک  عمج  ماـما  کـی  رب  ار  مدرم  رگا  هک  تسنآ  نم  يار  ..لـثمأ »
رمع دارم  هلّوأ » نوموقی  ساّنلا  ناک  لیّللا و  رخآ  دـیری  : » تسا هداد  حیـضوت  نینچ  ریخا  ۀـلمج  نیا  بیقعت  رد  يراخب  نوموقی » یّتلا 

.تسا هدوب  یم  تداع  نآ  لوا ، ۀماقا  رب  ار  مدرم  هک  دشاب  یم  بش  رخآ  هتفگ ، نیا  زا 

نآ رخآ  هک  هام  نامه  رد  رمع  نوچ  : » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  وا  هک  هدرک  لقن  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هلمج  زا  و 
تـسد دـنکفا و  نآ  رب  تشپ  هب  ار  شیوخ  تخادـنا و  نآ  رب  ار  دوخ  نماد  دروآرب و  گـیر  زا  يا  هپت  تشگ  رب  هّکم  زا  دـش  هتـشک 

( طرفم عّیضم و ال  ریغ  کیلإ  ینضبقاف  یتّیعر  ترشتنا  یتّوق و  تفعض  یّنس و  تربک  ّللا 
�

ّمه : ) تفگ نینچ  تشادرب و  نامسآ  يوسب 
: دناوخب ار  هبطخ  نیا  مدرم  رب  سپ  دش  دراو  اجنادب  هناور و  هنیدم  يوسب  دعب 

.الامـش انیمی و  ساّنلاب  اّولـضت  نا  ّالا  هحـضاولا  یلع  مکتکرت  و  ننّـسلا ]؟[  مکل  تننـس  و  ضئارفلا ]!![  مکل  تضرف  دـق  ساّنلا  اـهّیأ  »
هدعب انمجر  مجر و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  تیأر  دقف  ّللا 

�
ه باتک  یف  اّدـح  کلذ  دـجن  ال  لئاق : لوقی  نا  مجّرلا و  هیآ  نع  اوهتنت  نا  مکاّیإ 

نبا ّنا  ساّنلا : لوقی  نا  ول ال  و 
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امـش يارب  نم  مدرم  هّتبلا » امهومجراف  اینز  اذا  هخیّـشلا  خیّـشلا و  و  اهؤرقن : اّنک  دـقل  اـهتبتکل و  ّللا 
�

ه باـتک  یف  هیآ  ثدـحا  باّـطخلا 
، مجر ۀیآ  زا  ادابم  .دینکفا  یهارمگ  هب  پچ  تسار و  زا  ار  مدرم  رگم  متشاذگ  او  نشور  هار  رب  ار  امش  و  مداد ! رارق  یننس  ضئارف و 

میدرک مجر  وا  زا  سپ  زین  ام  دومرف  مجر  ص )  ) ربمغیپ هک  مدید  مدوخ  نم  مینیب  یمن  ادخ  باتک  رد  ار  نیا  دـییوگب  دـینز و  زابرس 
یم نآرق  رد  ار  نآ  هنیآ  ره  هتخاس  هفاضا  نآ  رب  دراو و  يزیچ  ادـخ  باتک  رد  باّـطخ  رـسپ  دـنتفگ : یم  مدرم  هک  دوب  نآ  هن  رگا  و 
دشن مامت  هّجحلا  وذ  هام  نآ  سپ  رخآ » ات  ..خیـشلا  و   » هنوگ نیدب  میدناوخ  یم  ار  هیآ  نآ  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  ام  انامه  .متـشون و 

«. دش هتشک  رمع  هک  نیا  رگم 

441 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هناخ هب  نز  هد  دمآ  رد  مالسا  هب  هک  یماگنه  یفقث  ۀملس  نب  نالیغ  : » هک تسا  هدرک  هدافا  نینچ  دوخ  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زاب 
رمع دـهعب  نوچ  .درک  نینچ  يو  .هدـب  قالط  ار  رگید  نز  شـش  نیزگرب و  ار  ناشیا  زا  راـهچ  دومرف : وا  هب  ص )  ) ربمغیپ تشاد  یم 

.درک میسقت  شیوخ  نادنزرف  نایم  رد  ار  دوخ  لاوما  ییاراد و  داد و  قالط  زین  ار  نز  راهچ  نآ  دیسر 

یف هفذق  دقف  کتومب  عمس  عمّسلا  نم  قرتسی  ام  یف  ناطیّشلا  ّنظال  ّینا  : » تفگ نینچ  يوب  تساوخب و  ار  وا  دیـسر  رمع  هب  ربخ  نیا 
امک مجریف  كربقب  ّنرمآل  کنم و  ّنهثروأل  وا  کلام  یف  ّنعجرتل  كءاسن و  ّنعجارتل  ّللا 

�
ه میا  الیلق و  ّالا  ثکمت  کّلعل ال  کسفن و 

مجر
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دیاش هتخاس و  هاگآ  نآ  زا  ارت  هدش و  هاگآ  وت  گرم  زا  دوخ  عمـس  قارتسا  ۀلمج  رد  ناطیـش  هک  مرادـنپ  نانچ  انامه  لاغر » یبا  ربق 
داد مهاوخ  ثرا  تنانز  هب  وت  لام  زا  هن  رگ  زین و  دوخ  لامب  ینک و  یم  عوجر  دوخ  نانز  هب  دنگوس  ادخ  هب  .ییاپن  رتشیب  یک  دـناوت 

! .دش راسگنس  لاغر  یبا  روگ  هکنانچ  دننک  راسگنس  ار  وت  روگ  هک  داد  مهاوخ  نامرف  و 

« يأرب لمع   » زج يو  ربق  مجر  يارب  دـیآ  تسدـب  تسرد  یلمحم  دوخ  نانز  هب  نالیغ  عوجر  هب  رمع  نامرف  يارب  رگا  هیـضق  نیا  رد 
.دسر یمن  رظنب  یلمحم 

دجی مل  اذا  بنجلا  ّنا  : » تشون دوخ  لاّمع  ۀـمه  هب  رمع  هک  هدـش  لقن  یلاله  سیق  نب  میلـس  باـتک  زا  یطخ  یگنج  رد  هلمج  زا  و 
« ..ءاملا دجی  یّتح  دیعّصلاب  مّمیتی  نا  هل  سیل  یّلصی و  نا  هل  سیلف  ءاملا 

نآرق رد  هتشاد  یم  تباث  یلصا  هلمجلا  یف  مالسا  رد  هراشتسا »  » عوضوم تفگ  دیاب  هراشتـسا  هب  لمع  ةراب  رد  هراشتـسا  هب  لمع  - 2
َْتمَزَع ا�ذِإَف  ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِوا�ش  َو  یلاعت : هلوق  نارمع ، لآ  ةروس  زا  ۀیآ 253  لیبق  زا  هدش  هراشا  حیرصت و  نادب  يدراوم  مه  دیجم 

442 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ا�ّمِم ْمُهَْنَیب َو  �يروُش  ْمُهُْرمَأ  َها�لَّصلا َو  اُوما�قَأ  ْمِهِّبَِرل َو  اُوبا�جَتْسا  َنیِذَّلا  َو  یلاعت : هلوق  يروّشلا )  ) ةروس 42 زا  ۀیآ 36  ّللا و 
�

ِه یَلَع  ْلَّکَوَتَف 
.َنوُقِْفُنی ْمُها�ْنقَزَر 

هب دـحا  گنج  يارب  هلمج  زا  تسا  هتخادرپ  هرواشم  هب  باحـصا  اب  ص )  ) ربمغیپ هک  هدـش  دای  دـنچ  يدراوم  ص )  ) ربمغیپ ةریـس  رد 
ناک اذا  یّتح  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  یضم  و   » هدروآ نینچ  ردب »  » ۀیضق رد  عامسالا » عاتما   » رد ..ّیلع » اوریـشا  تسا ..« : هدومرف  باحـصا 

نیود
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: لاقف رمع  ماق  مث  .نسحاف  لاقف : رکب  وبا  ماقف  ساّنلا  راشتساف  شیرق  ریسمب  ربخلا  هاتا  ردب 

ریخب هل  اعد  اریخ و  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  هل  لاقف  ..کعم  نحنف  ّللا 
�

ه رمأل  ضما  ّللا ،
�

ه لوسر  ای  لاقف : ورمع  نب  دادـقملا  ماـق  ّمث  ..نسحاـف 
« ..راصنالا دیری  امنا  و  ساّنلا » اهّیأ  ّیلع  اوریشا  : » لاق مث 

.ردب یف  لوزنلا  ّلحم  ینعی  لزنملا » یف  هباحصا  راشتسا  و  : » تسا هدروآ  هیضق  نیمه  رد  و 

تروص رهب  هجو ، نآ  ریغب  ای  هدروآ ، دوخ  نساحملا » نویعلا و   » باتک رد  دـیفم  خیـش  هک  دـشاب  هنوگ  نادـب  تارواـشم ، نیا  هیجوت 
.تسا هدوب  یمن  یهقف  مکح  نییعت  ةراب  رد  تارواشم  نیا  هک  تسنیا  دشاب  یم  دیدرت  یب  مّلسم و  هچ  نآ 

هب یّتح  هتفرگ و  دوخ  هب  رتعیسو  یتروص  هرواشم »  » عوضوم رمع ، تفالخ  نامز  رد  هژیوب  لوا  ۀفیلخ  نامز  نامه  زا  هباحص  دهع  رد 
.تسا هدرک  تیارس  مه  یهقف  مکح  دراوم 

اورّخأ اومّدـقف و  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  باحـصا  نم  هعامج  رواـشف  موّرلا  وزغی  نا  رکب  وبا  دارا  و  : » تسا هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی 
: لعفی نأ  راشأف  بلاط  یبا  نب  ّیلع  راشتساف 

« ..ریخب ترّشب  لاقف : .ترفظ  تلعف  نا  لاقف :

ةراب رد  هک  هدرک  لقن  همثح  یبا  نب  لهـس  زا  هک  نیا  زا  سپ  نامثع ، لاح  حرـش  ّیط  رد  ءاهقفلا » تاـقبط   » رد يزاریـش  قاحـسا  وبا 
هدرک تیاور  نینچ  شردپ  زا  مساق  نب  نمحرلا  دبع  زا  ص ،»)  ) ّللا

�
ه لوسر  دـهع  یلع  نیتفملا  یف  ناک  : » هتفگ ار  ترابع  نیا  نامثع 

هک

443 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا دنک  هرواشم  هقف ، يار و  لها  اب  رما  نآ  رد  تساوخ  یم  رکب  وبا  هک  دمآ  یم  شیپ  یعوضوم  نوچ  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا 
یلع نامثع و  رمع و  درک : یم  توعد  ار  ینادرم  نارجاهم 
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رمع نوچ  تشذگ  رد  هویـش  نیا  رب  رکب  وبا  درک  توعد  ار  تباث  نب  دیز  بعک  نب  ّیبأ  لبج و  نب  ذاعم  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  و 
«. داد یم  رارق  هرواشم  دروم  ار  صاخشا  نیمه  زین  وا  دیسر  تفالخ  هب 

زا رگید  یخرب  و  هنییع ، ۀمجرت  رد  هباصإلا »  » باتک رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هغالبلا و  جهن  حرـش  زا  میـس  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هنییع دـنا : هتفگ  .ددرگ  یم  دای  اجنیا  رد  هّمهملا » لوصف   » باتک زا  لقنب  نآ  نومـضم  ۀـصالخ  هک  دـنا  هدروآ  ار  یتیاکح  ناخرؤم ،

دـیور و یمن  نآ  رد  هایگ  نونکا  هک  راز  هروش  تسا  ینیمز  ار  ام  دـنتفگ : يوب  دـنتفر و  رکب  یبا  دزن  سباـح  نب  عرقا  نیـصح و  نب 
نایفارطا هب  رکب  وبا  .دزاس  راب  یعفن  نآ  رب  ادـخ  نیا  زا  سپ  دـیاش  يراذـگاو  امب  ار  نآ  رگا  دـیآ  یمن  تسدـب  نآ  زا  رگید  يدوس 

رمع دزن  هب  ود  نآ  دـشاب  ناـشیا  ۀـعیطق  نیمز  نآ  هک  تشون  رکب  وبا  سپ  .تسین  یکاـب  دـنتفگ : دـییوگ ؟ یم  هچ  امـش  تفگ : دوخ 
ناشیا .تخاس  وحم  ار  نآ  طوطخ  تخادنا و  نآ  رب  ناهد  بآ  تفرگب و  ار  هتـشون  يو  دسیونب  نآ  رب  ار  دوخ  تداهـش  وا  ات  دـنتفر 

وبا رمع ؟ ای  یـشاب  یم  هفیلخ  وت  ایآ  میناد  یمن  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : دنتفر و  رکب  وبا  دزن  هب  دـنتفگ و  دـب  يوب  دـندمآ و  مشخ  هب 
وت هب  هک  وـگ  زاـب  يدرک  عاـطقا  نت  ود  نیاـب  هک  نـیمز  نـیا  زا  تـفگ : دـش و  دراو  مـشخ  لاـح  اـب  رمع  سپ  .وا  هـکلب  تـفگ : رکب 

رب ار  وت  هچ  سپ  تفگ : .تسا  نیملسم  ۀمه  زا  تفگ : خساپ  مالسا ؟ لها  مومعب  تسا  قلعتم  ای  تسا  صوصخم 
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: تفگ مدرک  هرواشم  دنتسه  نماریپ  رد  ارم  هک  یناسک  اب  تفگ : يداد ؟ ود  نیا  عاطقا  هب  ار  نآ  هک  تشاداو  نآ 

رکب وبا  « 1 « ؟ دنا هتشگ  یضار  نادب  هدرک و  تکراشم  هرواشم  نیا  رد  نیملسم  ۀمه  ایآ 

______________________________

نیا رد  هنوگچ  هداد  یم  رارق  مهم  رایسب  يروما  ساسا  ار  نآ  هتشاد و  یم  هرواشم  هب  هک  یئانتعا  ۀمه  اب  رمع  هک  تسا  تفگـش  ( 1)
!!؟ تسا هتخاس  دراو  ار  اج  هب  ضارتعا  نیا  هتخات و  لوا  ۀفیلخ  رب  دروم 

444 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لوصف بحاص  یتخاس »! بولغم  ارم  يدـش و  هریچ  نم  رب  وت  نکیل  يرتدـنمورین ! راـک  نیا  رد  نم  زا  وت  متفگ  یم  وت  هب  نم  تفگ :
بوخ هچ  درک و  یم  هرواشم  نیملـسم  ۀـمه  اب  هفیقـس  زور  رد  وا  شاک  يا  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هیـضق  نیا  لقن  زا  سپ  هّمهملا 

«. دندش یم  غراف  ص )  ) ربمغیپ نفد  نفک و  زا  مشاه  ینب  ات  دنکفا  یم  ریخات  هب  ار  راک  یکدنا  لقا  هک ال  دوب 

هب تاقوا  زا  يرایـسب  یمالـسا ، روما  ةراـب  رد  رمع  دـیآ  یمرب  « 1  » دـش هدروآ  شیپ  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  راـثآ  راـبخا و  زا  هکناـنچ 
.تسا هتشاذگ  یم  ءارجا  عقوم  هب  ار  نآ  ۀجیتن  هتخادرپ و  یم  هرواشم 

یّتح نیملسملا  روما  یف  رواشی  ناک  هرواشملا  ریثک  رمع  ناک  و  : » تسا هدروآ  نینچ  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
.زین ناناوج  ناکدوک و  اب  هکلب  درک  یم  هرواشم  ناناملسم  ياهراک  رد  مه  نانز  اب  یّتح  رمع  هأرملا »

رـسپ ردارب و  نمب و  باهـش  نبا  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  وا  هک  هدرک  لقن  نوشج  ام  بوقعی  نب  فسوی  زا  دیدحلا  یبا  نبا  زاب 
: تفگ میدوب  سرون  كدوک و  هس  ره  هک  مّمع 

ۀطساو هب  ار  دوخ 
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اب تساوخ و  یم  ار  ناسرون  ناکدوک و  دش  یم  هجاوم  راوشد  يراک  لضعم و  يرما  اب  هاگ  ره  رمع  هچ  دیرمـشن  ریقح  نس  تثادح 
«. درک یم  بلط  دنایامن  یم  ار  اهنآ  ناشاهدرخ  دمآ و  یم  ناشیا  ۀشیدنا  هب  هک  ییاههار  تخادرپ و  یم  هرواشم  هب  ناشیا 

نبا هک  تسا  هلمج  نیا  دـناسر  یم  یبوخ  هب  يو  رظن  رد  ار  هراشتـسا  ندوب  ّمهم  هتـشگ و  بوسنم  رمع  هب  نآ  ءاـشنا  هک  یتاـملک  زا 
یلإ لاجّرلا  ءارآ  نم  ذخایف  ساّنلا  ریشتسی  يأّرلا  وذ  لماکلاف  .ء  یش  لماکلا و ال  نود  لماکلا و  هثالث : لاجّرلا  : » هدروآ دیدحلا  یبا 

« ریشتسی هل و ال  يار  نم ال  یش ء  .ریشتسی و ال  هب و ال  ّدبتسی  يأّرلا  وذ  لماکلا  نود  هیأر و 

______________________________

مهملعا و تنأ  لاقف : ع )  ) ّیلع مهیف  مهریشتسی و  ص )  ) یبنلا باحـصا  رمع  عمج   » هک يرـصب  نسح  زا  لوقنم  ربخ  نیا  لیبق  زا  ( 1)
« مهلضفا

445 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّناف رمع  عنص  فیک  رظناف  یش ء  یف  ساّنلا  فلتخا  اذا  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  یبعـش  زا  شدانـسا  هب  ءایلوالا » هیلح   » رد میعن  وبا 
تیاکح ترابع  نیا  یبعـش  زا  ءاهقفلا » تاقبط   » باتک رد  يزاریـش  قاحـسا  وبا  لقنب  مه ، و  رواشی » یّتح  ائیـش  عنـصی  نکی  مل  رمع 

دلج رد  ینیما  نیسحلا  دبع  خیـش  رـصاعم  لضاف  ریـشتسی » ناک  ّهناف  رمع  ءاضقب  ذخایلف  ءاضقلا  یف  هقیثولاب  ذخای  نا  هّرـس  نم   » هدش
ماّشلا لها  نم  سان  ءاج  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  هثراح  زا  أّطوملا »  » باتک هلمج  زا  باتک  دـنچ  زا  دوخ  ریدـغلا »  » باتک زا  مشش 

باحـصا راشتـسا  و  هلعفاف ؟ یلبق  يابحاص  هلعف  ام  لاق : .روهط  هاکز و  اهیف  انل  نوکی  نا  ّبحن  اـقیقر  ـالاومأ و  انبـصا  دـق  اـّنا  اولاـقف :
و ص )  ) دّمحم
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«. كدعب نم  اهب  نوذخؤی  هبئاد )  ) هبتار هیزج  نکی  مل  نا  نسح  وه  ّیلع  لاقف : ع .)  ) ّیلع مهیف 

: ددرگ یم  دای  ریز  رد  تسا  هدرک  لمع  دراوم  نآ  رد  هراشتسا  هب  مود  ۀفیلخ  هک  یهقف  دراوم  زا  دروم  دنچ  کنیا 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  يو  هک  هدرک  تیاور  رفعج  وبا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  - 1

ار همه  هدـمآ  مهارف  لام  زا  وت  دزن  هچ  نآ  لاس  ره  تفگ : ع )  ) یلع درک  هراشتـسا  باحـصا ، زا  لام ، میـسقت  ّتیفیک  ةراـب  رد  رمع  »
دنوشن ءاصحا  رگا  دسر و  یم  ار  سک  همه  هک  منیب  یم  رایسب  یلام  تفگ : ناّفع  نب  نامثع  .راذگن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  نک و  میسقت 

رد متفر و  ماش  هب  نم  تفگ : هریغم  نب  ماشه  نب  دیلو  .ددرگ  رشتنم  هدنکارپ و  رما  مسرت  یم  دوش  هتخانـش  هدنریگ  ریغ  زا  هدنریگ  ات 
هتـشاد و نیعم  قوقح  قازرا و  نانآ  يارب  هتخاس و  بترم  ار  نایهاپـس  هداد و  بیترت  ییاهناوید  ماش  كولم  نیطالـس و  مدـید  اجنآ 

شیرق ناسانـش  تبـسن  زا  هک  ار  معطم  نب  ریبج  لفون و  نب  همرخم  بلاـط و  یبا  نب  لـیقع  دیدنـسپ و  ار  هتفگ  نیا  رمع  .دـنا  هتـشون 
.دنسیونب ناشماقم  تلزنم و  بسحب  ار  مدرم  تفگ : تساوخب و  دندوب 

، ار شموق  رمع و  نآ  زا  سپ  وا و  موق  رکب و  وبا  سپ  نآ  زا  دندرک و  عورش  مشاه  ینب  زا  ناشیا 

446 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناشیوخ زا  هک  تسا  نیا  ما  هدـیقع  نکیل  دـشاب  نینچ  راک  متـشاد  تسود  تفگ : دـیدب  ار  نآ  رمع  نوچ  دنتـشون  تفـالخ ، بیترتب 
« .تسا هداهن  ادخ  هک  دیهنب  اجنآ  رد  ار  رمع  دینک و  عورش  برقالاف ، برقألا  بیترتب  ص ،)  ) ربمغیپ

هدرک تیاور  دایز  نب  عیبر  زا  ومه  - 2

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگ نآ  مدناوخ  رمع  اب  ار  ءاشع  زامن  مدش  دراو  هنیدم  هب  نوچ  مدرب  رمع  يارب  نیرحب  زا  یلام  : » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  يو  هک 
: تفگ .ما  هدروآ  رازه  دصناپ  متفگ : يا ؟ هدروآ  هچ  هدمآ و  ارچ  دیسرپ  .مدرک  مالس  ورب 

دص رازه و  دص  متفگ  تسا ؟ ردقچ  رازه  دصناپ  تفگ : .ما  هدروآ  رازه  دصناپ  هکلب  هن ، متفگ  يا ؟ هدروآ  رازه  هاجنپ  دیاش  بجع 
دزن هب  دادـماب  ياسایب و  ار  بش  ورب و  هناخ  هب  .ینز  یم  ترچ  يدولآ و  باوخ  وت  تفگ : سپ  .مدرمـش  هک  رازه  دـص  جـنپ  ات  رازه 

.يآ نم 

..رازه دصناپ  متفگ : دشاب ؟ یم  هزادنا  هچ  تفگ : .متفگ  زورید  هک  نامه  متفگ : يا ؟ هدروآ  هچ  تفگ : .متفر  وا  دزن  دادماب 

زا يرادقم  .درک  شخب  نیملـسم  نایم  ار  لام  درک و  نینچ  .دهد  بیترت  رتفد  ناوید و  دـنتفگ : يوب  .درک  هراشتـسا  هباحـص  زا  سپ  »
نیا ةراب  رد  تفگ : ناشیدب  دوب  نایم  نآ  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  .دروآ  مهارف  ار  راصنا  نارجاهم و  دش  حبـص  نوچ  دـمآ  دایز  نآ 

تعنص تراجت و  زا  نامدوخ  روما  تیالو  هب  نتخاس  راتفرگ  ۀطساو  هب  ارت  ام  دنتفگ : مدرم  تسیچ ؟ امـش  يأر  هدمآ  دایز  هک  رادقم 
هیلع یلع  هب  رمع  سپ  دبای .! صاصتخا  وت  هب  هدـمآ  دایز  لام  زا  هچ  نآ  هک  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  میا  هتـشاد  زاب  یـصخش  راک  و 

مالّـسلا هیلع  یلع  .وگب  زین  وت  تفگ : دنتفگ : نارگید  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  یهد ؟ یم  يأر  هچ  وت  تفگ : دـش و  هجوتم  مالّـسلا 
ایآ تفگ : یلع  ییآ  نوریب  یتفگ  هچ  نآ  ةدهع  زا  دیاب  تفگ : ور  نیا  زا  تفاین  رد  ار  دوصقم  رمع  اّنظ »؟ کنیقی  لعجت  مل  : » تفگ

ارت ص )  ) ربمغیپ هک  تسه  تدای  هب 
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نایم هب  نخـس  امـش  نایم  تشادزاب و  وت  زا  ار  دوخ  ۀقدص  وا  یتفر و  بلطملا  دبع  نب  سابع  دزن  وت  داتـسرف و  تاقدص  نتفرگ  يارب 
دمآ

447 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

میتشگرب و سپ  میتفای ، رطاخ  هتفرگ  لولم و  ار  وا  میتفر  وا  دزن  هب  و  مربب ، ص )  ) ربمغیپ دزن  هب  ار  امـش  دیتفگ : دیدمآ و  نم  دزن  هب  و 
: تفگ سپ  میدید  لدشوخ  داش و  ار  وا  میتفر و  اجنادب  حبص  ادرف 

هب ار  اهنآ  دـیا  هدـمآ  هک  زورما  دـیدرک و  هدـهاشم  رطاخ  هتفرگ  ارم  ور  نیا  زا  دوب  هدـنام  یقاب  نم  دزن  تاقدـص  زا  رانید  ود  زورید 
؟ مشاب یم  لدشوخ  تهج  نیا  زا  ما  هداد  ناّقحتسم 

نایم ار  نآ  ۀـمه  ریگم و  چـیه  دوخ  يارب  هداـیز  نیزا  میوگ  یم  هرواـشم  ماـقم  رد  وت  هب  نم  دـمآ  تداـی  ارف  هیـضق  نیا  هک  نونکا  »
.نک میسقت  شخپ و  مالسا  لها  زا  ناریقف 

، يزوـج نب  یلع  نب  نمحرلا  دـبع  جرفلا  وـبا  - 3 مرازگ » ساپـس  ماـجرف  زاـغآ و  رب  ارت  دـنگوس  ادـخ  هب  یتـفگ  تسار  تفگ : رمع 
هتفگ نمحرلا  دبع  نب  هملـس  وبا  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  دیدحلا ، یبا  نبا  لقنب  هتریـس ،» رمع و  رابخا   » باتک رد  فورعم ، ثّدحم 

؟ دننک زاغآ  یسک  هچ  زا  میسقت  ماقم  رد  هک  درک  هرواشم  هباحص  اب  رمع  تسا :

.منک یم  ادتبا  وا  نادنواشیوخ  و  ص )  ) ربمغیپ لآ  زا  هکلب  تفگ  .نک  عورش  دوخ  زا  دنتفگ :

هدادن رارق  یمهـس  داد  رارق  هضیرف  مهـس و  سابع  يارب  هچ  نآ  زا  شیپ  سک  چـیه  يارب  لک  قافتا  هب  درک و  عورـش  سابع  زا  سپ 
.درک نییعت  وا  يارب  رازه  هدزاود  حیحص  یتیاورب  .تسا 

زا کی  ره  يارب  درک  نیعم  مهس  ص )  ) ربمغیپ نانز  يارب  هاگ  نآ 
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: تفگ يوب  رمع  درک  يراددوخ  هفاضا  نتفرگ  زا  هشئاع  .داد  حـیجرت  نارگید  مهـس  رب  هفاضا  رازه  ودـب  ار  هشئاع  رازه و  هد  ناـشیا 
(. ص  ) ربمغیپ دزن  رد  تسوت  تلزنم  تدایز  يارب  هفاضا  نیا 

.درک نیعم  رازه  شش  هنومیم  هّیفص و  هیریوج و  يارب  ص )  ) ربمغیپ نانز  زا  «و 

ربمغیپ نانز  رگید  هب  ار  نت  هس  نیا  رمع  سپ  « 1  » درک یم  راتفر  لدع  هب  تشاذـگ و  یمن  یقرف  ام  نایم  ص )  ) ربمغیپ تفگ : هشئاع 
.تخاس ضرف  ار  رازه  هد  نامه  مادک  ره  يارب  تشاد و  قحلم  (ص )

______________________________

.تسا هدش  لمع  نادب  دانتسا و  ص )  ) ربمغیپ لعفب  هباحص  دهع  رد  ( 1)

448 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ره يارب  دندوب  هعقاو  نیا  رد  هک  راصنا  يارب  رازه و  جنپ  کی  ره  يارب  دندوب  رـضاح  ردب  ۀعقاو  رد  هک  ینارجاهم  يارب  نآ  زا  سپ  »
یقرف دنا  هتـشاد  روضح  ردـب  گنج  رد  هک  یناسک  زا  ناشیا  ریغ  رجاهم و  راصنا و  نایم  یتیاور  رد  .تشاد و  ررقم  رازه  راهچ  کی 

.تسا هتخاس  ررقم  هداد و  مهس  رازه  جنپ  مادک  ره  رارق  زا  نانآ  ۀمه  هب  هتشاذگن و 

.درک نیعم  رازه  راهچ  دندوب  هدش  رضاح  هّیبیدح  گنج  ات  نآ  زا  دعب  ياهگنج  دحا و  گنج  رد  هک  یناسک  هب  سپ  نآ  زا  »

ربمغیپ تافو  زا  دعب  ياهگنج  رد  هک  یـصاخشا  يارب  رازه و  هس  هدرک  كاردا  ار  هّیبیدح  زا  دعب  ياهگنج  هک  یـصاخشا  يارب  دعب  »
ات تشاد و  ررقم  هدوب ، رجه  لها  يارب  هک  تسیود ، ات  رازه ، کـی  دـصناپ و  رازه و  کـی  دـصناپ و  رازه و  ود  هتفاـی  روضح  (ص )

«. 1  » تشاد یم  همادا  شور  نیمه  دوب  هدنز  رمع 

دندوب و هتفاین  روضح  ردب  رد  هک  ار  سک  راهچ  «و 
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..تشاد ررقم  رازه  جنپ  مادک  ره  يارب  دراد و  رارق  نایردب  مکح  رد  رمع  دندوب  ناملس  رذ و  وبا  نیسح و  نسح و  نانآ 

نانز يارب  دصیـس و  نآ  زا  دعب  يارب  دص و  راهچ  هّیبیدح  ات  ردب  زا  دعب  يارب  دصناپ و  ردـب  لها  نانز  يارب  سپ  نانز : هب  تبـسن  «و 
.تشاد ررقم  يواسم  ماهس  رد  ار  نانز  رگید  داد و  رارق  تسیود 

______________________________

رد یبوقعی  .تسا  هدرک  یم  راـتفر  تاواـسم  هب  زین  رکب  وبا  یتـح  هچ  تسا  هدوـب  هراشتـسا ، هب  دـیاش  و  داـهتجا ، هب  هلـضافم  نیا  ( 1)
نم اهتیحان ، و  هرارّزلا »  » حـتتفاف شیج  یف  یمرـضحلا  نب  ءالعلا  هّجو  : » تسا هدروآ  نینچ  رکب » یبا  ماّیا   » حرـش ّیط  رد  دوخ  خـیرات 

ّلکل ارانید  دبعلا  ّرحلا و  دوسالا و  رمحالا و  نیب  سانلا  یف  رکب  وبا  همّسق  لام  لّوا  ناکف  لاملاب  رکب  یبا  یلإ  ثعب  و  نیرحبلا ، ضرا 
«. ناسنا

هثالث للملا  تیب  نم  موی  ّلک  ذـخای  ناک  دـحا و  یلع  ادـحا  لّضفی  مل  هّیوّسلاب  ساـّنلا  نیب  رکب  وبا  مّسق  و  : » تسا هتفگ  یبوقعی  زاـب 
« ..هرجا مهارد 

449 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..دوب دهاوخ  یفاک  یلیلد  نامه  دشابن  یلیلد  چیه  ناشراکنا  كرت  هباحص و  قافتا  عامجا و  زج  رگا  لمع  نیا  بیوصت  رب  »

زا یناـمز  تدـم  رد   » رمع : » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  دـیدحلا ، یبا  نبا  لـقنب  دوـخ : تاـقبط »  » باـتک رد  دعـس ، نب  دـمحم  - 4
ص)  ) ربمغیپ باحصا  سپ  دش  راچد  تصاصخ  رقف و  هب  تخس  ات  تشاد  یمنرب  دوخ  يارب  زا  يزیچ  نیملـسم  لام  زا  دوخ  تفالخ 

امـش لام  زا  مناوت  یم  هزادـنا  هچ  سپ  ما  هتـشاد  لوغـشم  امـش  رماب  ار  نتـشیوخ  نم  تفگ : درک و  هراشتـسا  ناشیا  اب  تساوخب و  ار 
؟ مریگرب

روخب و تفگ : نامثع  »
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درک و ور  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هب  تشگرب و  ود  نآ  زا  رمع  .درک  دـییات  ار  هتفگ  نیا  مه  لـیفن  نب  ورمع  نب  دـیز  نـب  دیعـس  .ناروـخب 
: داد خساپ  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  تفگ :

«. درک رایتخا  ار  وا  لوق  تسا و  باوص  وت  ۀتفگ  تفگ : .یماش  راهن و 

: تسا هدروآ  نومضم  نیدب  رمع » ةریس   » باتک رد  يزوج  نبا  ار  هیضق  نیمه 

ادخ مدوب  یم  رجات  يدرم  نم  رگا  تفگ : دروآ و  مهارف  ار  مدرم  رمع  تفای  ماجنا  مالـسا  يزوریپ  هب  قشمد  هّیـسداق و  گنج  نوچ  »
و تسیچ ؟ امش  يأر  کنیا  دیتخاس  لوغشم  دوخ  رماب  هتشاد و  زاب  تراجت  زا  ارم  امش  تخاس و  یم  ینغتسم  متراجت  هب  ارم  هداوناخ 

؟ تسا لالح  نم  رب  لام  نیزا  هزادنا  هچ 

هچ وت  نسحلا  ابا  ای  تفگ : رمع  دوب  شوماخ  نایم  نآ  رد  ع )  ) یلع .داد  ییار  تفگ و  ینخس  مادک  ره  دندمآ و  رد  نخس  هب  مدرم  »
روطب ار  تا  هداوناخ  وت و  هچ  نآ  هریغ » لاملا  نم  کل  سیل  فورعملاـب و  کـلایع  حلـصأ  اـم  کحلـصأ و  اـم  : » تفگ ییوگ ؟ یم 

ار نامه  دـیزگرب و  ار  هتفگ  نیا  رمع  سپ  دـشاب  یمن  یّقح  وت  يارب  لاـم  نیا  زا  نآ  زا  شیب  تسا و  سب  دروآ  حالـص  هب  فراـعتم 
«. تسب راکب 

هفوک هب  دعس  نتشگرب  ناریا و  حتف  لقن  زا  سپ  دوخ ، خیرات  رد  یبوقعی ، - 5

450 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رواشف .اننیب  اهمّسقت  مهضعب : هل  لاقف  هفوکلا  داوس  یف  ّللا 
�

ه لوسر  باحـصا  رمع  رواش  و  : » تسا هتفگ  اجنآ  رد  وا ، نامتخاس  حرط  و 
.اندعب نمل  انل و  نوکتف  اهنولمعی  مهیدیأ  یف  ّرقت  نکل  یـش ء و  اندعب  یجی ء  نمل  نکی  مل  مویلا  اهتمّـسق  نا  لاقف : مالّـسلا  هیلع  ایلع 

! ّللا
�

ه کقّفو  لاقف :
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: دنتفگ يوب  یخرب  درک  هرواشم  هفوک  داوس  ةراب  رد  ص )  ) ربمغیپ باحصا  هب  رمع  يأرلا » اذه ،

يارب يزیچ  ینک  میـسقت  زورما  ار  اـهنآ  رگا  تفگ  يوـب  ع )  ) یلع تخادرپ  روـش  هب  ع )  ) یلع اـب  سپ  نـک  تمـسق  اـم  ناـیم  ار  نآ 
قیفوت تیادخ  تفگ : رمع  .دنامب  ام  باقعا  ام و  يارب  دـننک و  دابآ  ات  راذـگب  مدرم  تسد  رد  ار  اهنآ  سپ  دـنام  دـهاوخن  ناگدـنیآ 

.تسا هدروآ  ترابع  نیاب  ار  دنسملا »  » باتک ثیدح 82  لبنح  دمحم  نب  دمحا  سب 6 - تسا و  نیمه  يأر  .دهد 

هاکز و اهیف  انل  نوکی  نا  ّبحن  اقیقر  الیخ و  الاومأ و  انبصأ  دق  ّانا  اولاقف : رمع  یلإ  ماّشلا  لها  نم  سان  ءاج  لاق : هثراح  نع  ..انثّدح  »
هبتار هیزج  نکی  مل  نا  نسح  وه  یلع : لاقف  .یلع  مهیف  و  ص )  ) دّمحم باحصا  راشتسا  و  هلعفاف ؟ یلبق  يابحاص  هلعف  ام  لاق : روهط 

«. كدعب نم  اهب  نوذخؤی 

نئادم و لاس 16  رد  تسا  هتـشون  هک  نیا  زا  سپ  رمع  تفالخ  لصف  ءادتبا  رد  ءافلخلا » خیرات   » باتک رد  یطویـس  نیدلا  لالج  - 7
رد نآ  دش و  هماقا  قارع  رد  هک  دوب  يا  هعمج  نیتسخن  نآ  درازگ و  هعمج  زامن  يرـسک  ناویا  رد  نئادم  رد  دعـس  دش و  حـتف  زاوها 

رمع يایاضق  رابخا و  لصف  رد  ومه  و  ّیلع » هروشمب  هرجهلا  نم  خـیراّتلا  بتک  لّوألا  عیبر  یف  و  : » تسا هتـشون  نینچ  دوب ، رفـص  هام 
نم فصن  نیتنـسل و  باطخ  نب  رمع  خیراّتلا  بتک  نم  لّوا  لاق : ّبیـسملا  نبا  نع  هخیرات  یف  يراخبلا  جرخا  و   » تسا هدروآ  نینچ 

باـتک زا  دوخ  رهاوج »  » باـتک زا  داـهج »  » باـتک رد  رهاوج  بحاـص  - 8 ّیلع » هروـشمب  هرجهلا » نم  هرـشع  ّتسل   » بتکف هتفـالخ 
هعطاق »
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زا ومه  و  درک » هرواشم  تسا ) قارع  دارم ،  ) داوس ضرا  ةراب  رد  یلع  نینمؤملا  ریما  اب  رمع  هک  میدینش  انامه  : » تسا هدروآ  جاّجللا »
اب صوصخب  باحصا و  اب  رمع  هچ  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نذاب  رمع  نامز  حوتف  هک  تسنیا  رهاظ   » هدرک هدافا  نینچ  هیافک »  » باتک

.تسا هتشذگ  یمن  ع )  ) یلع يأر  زا  هدرک و  یم  هرواشم  ع )  ) یلع

451 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک هدرک  تیاور  لقن و  هونعلا  حوتفم  داوس و  یضارا  ةراب  رد  ع )  ) یلع اب  ار  رمع  ةراشتسا  لسرم »  » روطب هک  هدرک  لقن  قودص  زا  و 
يارب ار  نسح  هک  تساوخ  ع )  ) یلع زا  هک  هدرک  لقن  نینچ  خـیراوت  زا  یـضعب  رد  و  نیملـسملل » هّدـع  اـهعد  : » تسا هتفگ  ع )  ) یلع

مقب تعجارم ، زا  دش و  دراو  رایرهش  يرب و  هدش  تیاکح  هکنانچ  درک و  تکرح  ردپ  رما  هب  ع )  ) نسح دتـسرفب  درگدزی  اب  هبراحم 
دناوخ و زامن  ناهفصا  قیتع  دجسم  رد  تفر و  ناهفصا  هب  اجنآ  زا  هیاپهق و  هب  اجنآ  زا  ناتسدرا و  هب  اجنآ  زا  گنهک و  هب  اجنآ  زا  و 

«. درازگ زامن  زین  اجنآ  دجسم  رد  تفر و  نانبل  هب  درک و  لسغ  دجسمب  لصتم  ماّمح  رد 

َّنُهَدا�لْوَأ َنْعِضُْری  ُتا�ِدلا�ْولا  ۀیآ َو  لیذ  رد  تسا  روهشم  ریبک » ریسفت   » ناونعب هک  دوخ  بیغلا » حیتافم   » ریـسفت رد  يزار  رخف  ماما  - 9
درک هرواشم  وا  مجر »  » ةراب رد  رمع  دـندرب  رمع  دزن  دوب  هدـییاز  ههام  شـش  هک  ار  ینز  : » تسا هدروآ  ار  داـفم  نیا  .ِْنیَِلماـ�ک  ِْنَیلْوَح 

ۀیآ َو دارم   ) ار هیآ  ود  نیا  هاگ  نآ  دیآ  بلاغ  امـش  رب  دزادرپ  همـصاخم  هب  امـش  اب  ادـخ  باتکب  نز  نیا  رگا  تفگ : سابع  نبا  سپ 
ۀیآ ..ُتا�ِدلا�ْولا و 
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رد هچ  نآ  ۀمه  زا  تسا  هام  شش  لمح » تدم  لقا   » هک درک  جارختسا  ود  نآ  زا  دناوخ و  دشاب ) یم  ًارْهَـش  َنُوثا�َلث  ُُهلا�ِصف  ُُهلْمَح َو  َو 
ناوت یم  دش  هدروآ  اجنیا  رد  هنومن  ناونعب  اهنآ  زا  یخرب  هدش و  دراو  هباحـص  دهع  رد  اه  نآ  هب  لمع  و  هراشتـسا »  » و يأر »  » ۀـنیمز

: تفگ درک و  جاتنتسا  ار  هصالخ  نیا 

یف دـشاب ، عاـّبتا »  » ینعمب مود  و  عادـتبا »  » ینعمب تسخن  هـک  نآ  ینعم  ود  رهب  يأر » ، » ناـمثع تفـالخ  رخآ  اـت  هباحـص » دـهع   » رد
.تسا هدیدرگ  عقاو  لمع  دروم  هلمجلا ،

( مالـسلا هیلع  یلع  لوق  دننام   ) لوبق دروم  یلوق  ای  قافتا  دروم  ییار  بلاغ ، روطب  هک ، نآ  ۀجیتن  هدـش و  لومعم  هرواشم »  » نینچ مه 
يرهاظ تروص و  يأرب ، تبسن  هک  سایق  دعب ، ياه  هرود  رد  هک  هدش  أدبم  دیاش  لمع  هنوگ  نیمه  هدمآ و  یم  رد  لمعب  هدوب  یم 

452 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مه هدیدرگ و  يأر »  » نیزگیاج تقیقح ، هب  هتفای و ، جاور  شیب  مک و  ناشیا  ۀناگراهچ  ۀمئا  هماع و  ءاهقف  نایم  رد  دراد  رت  هدـنبیرف 
.تسا هتفرگ  رارق  ءارآ  عمج  هراشتسا و  ياج  هب  هدیدرگ  عقاو  دانتسا  دروم  هّصاخ  هّماع و  ءاهقف  نایم  هلمجلا  یف  هک  عامجا 

دهع رد  هقف ، خـیرات  ةدنـسیون  صوصخب  و  خـیرات ، ةدنـسیون  هک  ددرگ  يروآداـی  هک  دـشاب  یمن  دروـم  یب  تمـسق  نیا  ۀـمتاخ  رد 
هب یهاگ  تفلاخم  نیا  دراد و  تفلاـخم  هدوب  ص )  ) ربمغیپ دوخ  دـهع  رد  هچ  نآ  اـب  هک  دروخ  یمرب  ماـکحا  زا  يدراوم  هب  هباـحص 

فرص هب  یهاگ  هدیدرگ و  یم  عقاو  یلیوات  داهتجا ،»  » هار زا  طابنتـسا و  ۀجیتن  رد  حالطـصاب ، هدوب و ، یم  یثیدح  تیاور و  دانتـسا 
طقف هکلب  تیاور  ثیدح و  هیآ و  هب  دانتسا  یب  یلمع ، بلطم و  حیجرت  باختنا و 
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رد هدوب و  یم  يدروم  هب  تبـسن  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  حیرـص  یتابثا  یهاگ  تسا : هدوب  هنوگ  ود  رب  مه  نیا  شیوخ  رظن  رکف و  هب 
هدوبن هنوگ  نیدـب  یهاگ  هتفاـی و  یم  قّقحت  هملک  یقیقح  ینعمب  تفلاـخم  سپ  سکعب ) اـی   ) هدـش یم  مکح  نآ  یفن  هب  دـعب  دـهع 

هن هدوب  یم  تقفاوـم  مدـع  دروـم ، نیا  رد  تقیقح ، رد  هک  هتفرگ  یم  رارق  یمکح  يأر و  دروـم  قفاوماـن  وـن و  زا  يزیچ  هکلب  تسا 
.تفلاخم

، حالطـصاب دراد و ، طابترا  هناگ  هس  ءافلخ  ةرود  هب  دراوم  نیا  نوچ  هک  تسا  دوجوم  يدراوم  نوگانوگ  تاـفالتخا  نیا  ۀـمه  يارب 
دنا هدرک  ءاصقتـسا ، ای  دای ، دوخ  یمالک  بتک  رد  ار  اهنآ  هعیـش ، ءاملع  هژیوب  یمالـسا  نادنمـشناد  هتفر  رامـشب  ناشیا  نعاـطم »  » زا

ام ثحب  عوضوم  اـب  یهقف  ظاـحل  زا  هک  هنومن  دـنچ  طـقف  تسا  دروم  یب  اـهنآ  ۀـمه  لـقن  تسین  رظن  نآ  نوچ  قاروا  نیا  رد  نکیل 
: دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  دشاب  یم  بسانتم 

.ثرون ءایبنالا ال  رشاعم  نحن   » ثیدحب لوا  ۀفیلخ  دانتسا  كدف و  ۀیضق  - 1

ءرملا ّللا :
�

ه لوسر  لاق  امأ  یبا !؟ ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  ّللا 
�

ه باتک  یف  أ   » ترابع نیاب  همطاف  ترـضح  لالدتـسا  و  هقدص » انکرت  ام 
«1 « » هدلو یف  ظفحی 

______________________________

« ادیدش ءاکب  رکب  وبا  یکبف   » هدش هدروآ  ترابع  نیا  تمسق  نیا  لقن  زا  دعب  یبوقعی  خیرات  رد  ( 1)

453 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتـشک و مالـسا  هب  وا  رهاظت  اب  ار  یمیمت  ةریون  نب  کلام  دلاخ  هک  نیا  زا  سپ  هیـضق  نآ  رد  هچ  یموزخم  دیلو  نب  دـلاخ  ۀیـضق  - 2
يوسب هتشگ و  زاب  هنیدم  هب  رکب  وبا  رماب  نآ  زا  سپ  هدش و  هباوخمه  هدوب ، ابیز  رایسب  ینز  هک  کلام ، نز  میمت  ّما  اب  بش  نامه 
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زا ار  اهریت  هتـساخرب و  هدـید  عضو  نآ  هب  ار  وا  نوچ  رمع  .تسا  هدوب  هدرب  ورف  دوخ  ۀـمامع  هب  ریت  دـنچ  هک  یلاـح  رد  هتفر  دجـسم 
ار وا  تراـبع  نیدـب  هدـش  لـقن  ریثا  نبا  خـیرات  زا  هدروآ و  دوخ  خـیرات  رد  يربط  هکناـنچ  هدـنکفا و  اـپ  ریز  هتفرگرب و  شا  هماـمع 

رمع هیضق  نیا  رد  كراجحأب » کّنمجرال  ّللا 
�

ه .هتأرما و  یلع  توزن  ّمث  املسم  أرما  تلتق  ءائر ؟ أ  : » تسا هداد  رارق  بتاعم  بطاخم و 
همجرال تنک  ام  : » تسا هداد  خساپ  وا  هب  رکب  وبا  نکیل  دناسرب  صاصق  هب  ار  وا  دنزب و  ّدح  دلاخ  رب  رکب  وبا  هک  تسا  هتـشاد  رارـصا 
نیسحلا دبع  دیس  رصاعم  دنمشناد  - 3 «« 1  » دلاخ نع  کناسل  عفراف  .لّوات  رمع ! ای  هیه  : » تسا هتفگ  يربط  ریبعتب  و  أطخأف » لّوات  ّهنإف 

سپ هدوب  رکنمان  يرما  نید ، عورف  رد  لیوات  هک  نیا  نایب  لیذ  رد  هّمالا » فیلات  یف  هّمهملا  لوصفلا   » باتک رد  یلماع  نیدـلا  فرش 
روهمج هدرک و  لیوات  تّما  لاحب  یشیدنا  حالص  نامگ  هب  ار  هلدا  رهاوظ  زا  يرایسب  فلس  انامه   » هدروآ ار  نومضم  نیا  هک  نیا  زا 

نیدب هک  يدراوم  مامت  رد  هتفریذپ و  ار  تالیوات  نآ  ناشیا  دارم  ضرغ و  هیزنت  فلـس و  داهتجا  لّوات و  سیدـقت  هار  زا  مالـسا  لها 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  هدمآرب و  اهلیوات  نآ  دراوم  زا  یخرب  دیدعت  ماقم  رد  دنا » هدرک  دانتسا  اه  نآ  هب  دشاب  یم  قلعتم 

رکب وـبا  ناـمز  و  ص )  ) ربـمغیپ ناـمز  رد  هچ  نآ  فـالخ  رب  ناـشمکح  و  قـالط » هس   » ۀـلأسم رد  ناـشیا  لـیوات  .تسا  هلمج  نآ  زا  »
حیحص زا  قالط  باتک  رد  سپ  تسا  هدوب  لومعم 

______________________________

هراب نیا  رد  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  ( 1)
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ّینا ّللا 
�

ه لوسر  هفیلخ  ای  : » تفگ رکب  یبا  هب  دـلاخ  هک  هدروآ  نینچ  دـلاخ  راضحا  رمع و  ضارتعا  حاکن و  لتق و  ۀیـضق  لقن  زا  دـعب 
« تاطخا تبصا و  تلّوات و 

454 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  هفلتخم  قرطب  ثالّثلا » قالط   » باب رد  ملسم 

دق ساّنلا  ّنا  : » تفگ رمع  سپ  دـش  یم  باسح  یکیب  قالط  هس  رمع  تفالخ  نامز  زا  لاـس  ود  رکب و  یبا  و  ص )  ) ربمغیپ ناـمز  رد 
باتـشب دـننک  گنرد  نآ  رد  دنتـسناوت  یم  هک  يراک  رد  مدرم  انامه  مهیلع » هانیـضمأ  ولف  هانأ  هیف  مهل  تناـک  دـق  رما  یف  اولجعتـسا 

.مینک یم  ءاضما  ناشیا  رب  ار  نآ  ام  سپ  دنتفر 

لقن يراخب  حیحـص  زا  هأرملا » ریرحت   » باتک رد  نیما  کب  مساق  ار  تیاور  نیمه  .داد  رارق  ذـفان  درک و  ءاـضما  ناـشیا  رب  هاـگ  نآ  »
هدومن و لقن  یقهیب  مکاح و  ییاسن و  دواد و  یبا  زا  رانملا »  » ۀـلجم زا  مراهچ  دـّلجم  رد  دیـشرلا ) اضر  دیـس   ) دیـشر لـضاف  هدرک و 

دحاو سلجم  یف  اثالث  هتأرما  هناکر  قلط  لاق  ساـبع  نبا  نع  یقهیبلا  هجرخا  اـم  هفـالخب  ّیبّنلا  ءاـضق  نم  و  : » تسا هتفگ  نآ  زا  سپ 
، هدـحاو کلت  اّمناف  لاق : .معن  لاق : دـحاو ؟ سلجم  یف  لاق : .اثالث  لاق : اهتقلط ؟ فیک  ّللا 

�
ه لوسر  لأـسف  .ادـیدش  اـنزح  اـهیلع  نزحف 

رب زین  هفیرش  ۀیآ  تسا  لصا  قفاوم  هک  نیا  رب  هوالع  يدینش و  هچ  نآ  رب  هوالع  هچ  تسا  نیمه  زین  ام  بهذم  و  تئـش » نا  اهعجراف 
رب دهد  قالط  ار  وا  هرابود  رگا  سپ  دشاب  یم  ناتّرم »  » تسا لالح  نآ  عوقو  زا  دـعب  هقّلطم  هک  قالط »  » نآ هچ  دـنک  یم  تلالد  نآ 

نآ زا  دعب  هک  تسا  بجاو  وا 
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راب ود  زا  دعب  میس  راب  رگا  سپ  دیامن  راتفر  «« 1  » ٍنا�سْحِِإب ٌحیِرْسَت  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكا�ْسمِإَف   » مکحب وا  اب  لقتسم ، قرفتم و  قالط  راب  ود 
نآ « 2 « » ..ُهَْریَغ ًاجْوَز  َحِْکنَت  ّتَح 

ی� ادج ) ادج  راب  ود  نآ  زا  دعب  ینعی   ) ُدَْعب ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  ا�لَف   » مکحب دـهد  قالط  ار  وا  قرفتم ) ادـج و  )
.دوب دهاوخن  لالح  وا  رب  نز 

هیآ نیا  نانادان  ناگدز و  باتش  نالجعتـسم و  تبوقع  باب  زا  مود  ۀفیلخ  هک  نیا  زج  دش  نایب  هک  هدوب  لاونم  نیا  رب  لمع  مکح و  »
«. تسا هدرک  لیوأت  دوخ  داهتجا  هب  ار  باب  ۀلدا  ریاس  و 

______________________________

( هرقبلا  ) ةروس 2 زا  ۀیآ 230  ( 1)

( هرقبلا  ) ةروس 2 زا  ۀیآ 230  ( 2)

455 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

[ ءاسن ۀعتم  جح و  ۀعتم  میرحت  - ] 4

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  باتک  نامه  رد  ومه  زاب 

مکح هدوب  لومعم  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  هچ  نآ  فالخ  رب  هک  ءاسن » ۀعتم   » ۀـلأسم و  جـح » ۀـعتم   » ۀـلأسم دـشاب  یم  هلمج  نآ  زا  «و 
«. دنا هدرک 

عورـشم لصا  ةراب  رد  ثحابم  نآ  زا  ثحبم  نیتسخن  رد  هک  هدرک  حرط  ثحبم  جـنپ  هلأسم ، ود  نیا  لیـصفت  نایب و  ماقم  رد  هاگ  نآ 
.تسا هدرک  دانتسا  ّتنس  باتک و  عامجا  هب  و  اهنآ ، ندوب 

نید یف  نیتعتملا  نیتاه  عرـش  دق  یلاعت  ّللا 
�

ه ّنا  یلع  نوقفّتم  هفاک  هلبقلا  لها  ّنالف  عامجالا  اّما  : » تسا هتفگ  عامجا »  » ۀـنیمز رد  سپ 
هفاک نم  نیرّخأتملا  نیمّدقتملا و  نم  دحأل  هیف  بیر  ثیحب ال  کلذ  یلع  نوقفاصتم  هبطاق  هّمالا  هذـه  نم  دـیحّوتلا  لها  و  مالـسإلا ،

هّیمالـسإلا بهاذملا  لها  نم  دحا  هرکنی  الف  نیّیبّنلا  دّیـس  نع  هتباّثلا  تاّیرورـضلاب  ملعلا ، لها  يدل  قحلم ، کلذ  ّلعل  لب  نیملـسملا 
رد ار  هعتم  ود  نیا  دنوادخ  هک  دنراد  قافتا  هلبق  لها  ۀفاک  اقلطم »
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هتسنادن دیدرت  دروم  ار  بلطم  نیا  نارّخاتم ، هاوخ  نامدقتم و  هاوخ  مالـسا ، تّما  زا  دیحوت  لها  ۀبطاق  هتخاس و  عورـشم  مالـسا  نید 
عیرشت ود ، نآ  هک  نیا  ةراب  رد  مالسا  ناوریپ  زا  سک  چیه  زا  دشاب و  یم  مالسا  تایرورـض  زا  هلأسم  نیا  ملع ، لها  دزن  رد  هکلب  دنا 

.تسا هدیسرن  يراکنا  هدش 

: تسا هدروآ  ار  همکحم  هیآ  ود  باتک ،»  » ۀنیمز رد  و 

، هک « 1  » ِما�رَْحلا ِدِجْسَْملا  يِرِـضا�ح  ُُهلْهَأ  ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َِکل�ذ  ..ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْـسیَتْسا  اَمَف  ِّجَْحلا  َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  هفیرـش : ۀیآ  یکی 
«2  » دشاب یمن  یفالتخا  فالخ و  هتفای  لوزن  جح » ۀعتم   » ةراب رد  هیآ  نیا  هک  نیا  رد  مالسا  لها  نایم  هتفگ ، هکنانچ 

______________________________

( هرقبلا  ) ةروس 2 زا  ۀیآ 192  ( 1)

ّللا
�

ه لوسر  هنس  یه  : » تسا هتفگ  رمع  هک  هدروآ  نینچ  یسوم  وبا  زا  شیوخ  دانسا  هب  دوخ  دنسملا »  » باتک رد  لبنح  نب  دمحا  (- 2)
رد و  ثیدـح 342 ) « ) اجاّجح نهب  اوحوری  مث  كارـالا  تحت  ّنهب  اوسّرعی  نا  یـشخا  ینکل  و  هعتملا ) ینعی   ) ملـس هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص 

: لـجر هل  لاـقف  .هعتملاـب  یتـفی  هناـک  هنا   » هک هدرک  ثیدـح  یـسوم  وبا  زا  یـسوم  یبا  نب  میهاربا  زا  شیوخ  دانـسا  هب  ثیدح 351 
ّنا تملع  دق  رمع : لاقف  .هلاسف  دعب ، هیقل  یّتح  كدعب ! کسّنلا  یف  نینمؤملا  ریما  ثدحا  ام  يردت  کناف ال  كایتف  ضعبب  كدیور 

رطقت جـحلاب  نوـحوری  ّمث  كارـالا  یف  نیـسّرعم  ّنهب  اوـّلظی  نا  تهرک  یّنکل  و  هباحـصا ، هلعف و  دـق  مّلـس  هیلع و  ّللا 
ـ�

ه یلـص  یبـنلا 
ّنا هعتملا و  نع  یهنی  ریبزلا  نبا  نا  ّللا :

�
ه دـبع  نب  رباـجل  تلق  : » هدروآ نینچ  هرـضن  یبا  زا  شدانـسا  هب  ثیدح 369  رد  و  .مهـسوءر »

یلع یل : لاقف  لاق : .اهب  رمای  سابع  نبا 
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نآرقلا وه  نآرقلا  نا  لاقف : سانلا  بطخ  رمع  یلو  اّملف  رکبا  یبا  عم  و  نافع : لاق  ص .)  ) ّللا
�

ه لوسر  عم  انعّتمت  ثیدحلا  يرج  يدـی 
(: ص  ) ّللا

�
ه لوسر  دهع  یلع  ناتعتم  اتناک  امهنا  لوسرلا و  وه  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  نا  و 

« ءاسّنلا هعتم  يرخالا  جحلا و  هعتم  امهادحإ 

456 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، يربط ریبک  ریـسفت  وا  زا  لقنب  دشاب و  یم  ءاسن » ۀـعتم   » ةراب رد  هک  « 1  » َّنُهَروُجُأ َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف  هفیرـش  ۀیآ  رگید  و 
یلإ ّنهنم  هب  متعتمتـسا  امف   » هنوگ نیدـب  ار  هیآ  نیا  رگید  یخرب  يّدـس و  ریبج و  نب  دیعـس  و  « 2  » ساـّبع نبا  بعک و  نب  ّیبا  یتح 
هدـش تیاور  وحن  نیمه  هب  هیآ  تئارق  زین  رگید  یتعاـمج  دوعـسم و  نبا  زا  .دـنا  هدرک  یم  تئارق  ّنهروـجأ » ّنهوتآـف  یّمـسم  لـجا 

.تسا

ةراب رد  ّتنس  صوصن  اما  و  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  تنس »  » صوصن ۀنیمز  رد  و 

______________________________

( ءاسنلا  ) مراهچ ةروس  زا  ۀیآ 28  ( 1)

سابع نبا  نع  هءارقلا  هذـه  هفاّشک  یف  يرـشخمّزلا  لسرا   » هدـش هدروآ  نینچ  ماقم  نیا  رد  هّمهملا » لوصف   » باتک یقرواـپ  رد  (- 2)
یمـسم لجا  یلإ  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف   » أرقی ناک  هنا  بعک  نب  ّیبا  نع  يور  هنا  هیآلا  ریـسفت  یف  رکذ  يزاّرلا  تامّلـسملا و  لاسرا 

نم اعامجا  کلذ  ناکف  لاق )  ) هءارقلا هذـه  یف  اهیلع  اورکنأ  ام  همالا  و  لاق )  ) سابع نبا  هئارق  اضیا  اذـه  و  لاق ) « ) نهروجا نهوتآـف 
« ..هءارقلا هذه  هحص  یلع  همالا 

457 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

و ّجـح » ۀـعتم   » تابثا يارب  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  زا  هّصاخ  قیرط  زا  هژیوب  دـشاب ، یم  رتاوت »  » ّدـحب هعتم  ود  نآ  تیعورـشم  لصا 
ود زا  ّجح » باتک   » رد ملسم  يراخب و  ناخیش : ار  هچ  نآ  تسیفاک  نآ  رارمتسا 
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شرارمتـسا رب  عامجا  هدـشن و  لمع  يو  یهن  هب  مود  ۀـفیلخ  تافو  زا  سپ  ّجـح » ۀـعتم   » ةراب رد  هوـالعب  .دـنا  هدروآ  دوخ  حیحـص » »
رد زین  هنیمز  نیا  رد  .دـشاب  یم  ءاسن  ۀـعتم  عوضوم  رد  تفگ  دـیاب  هچ  نآ  .تفگ  دـیابن  ینخـس  نآ  ةراب  رد  سپ  تسا  هتفای  داـقعنا 
هک هدش  دراو  رایسب  يرابخا  تایاور و  اهنیا  ریغ  لبنح و  نب  دمحا  دنسم »  » رد مه  ملسم و  يراخب و  حیحـص  صوصخب  و  حاحـص » »

لوسر يدانم  انیلع  جرخ  : » دنا هتفگ  هک  هدرک  لقن  عوکا  نب  هملس  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  زا  شحیحـص  رد  ملـسم  هلمج  نآ  زا 
ربمغیپ هک  داد  ادـن  يداـنم  ص )  ) ربمغیپ بناـج  زا  ءاـسّنلا » هعتم  ینعی  اوعتمتـست ، نا  مکل  نذا  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  ّنا  لاـقف : ص )  ) ّللا

�
ه

.تسا هدومرف  روتسد  ار  نانز  هعتم  نتفرگ  (ص )

روطسم ۀیآ  هب  روبزم و  عامجا  هب  هک   ) ناشیا نایعیش  تیب و  لها  بهذمب  نآ  ۀحابا  رارمتسا  تیّلح و  ماود  ةراب  رد  مود  ثحبم  رد  و 
هـصاخ قیرط  زا  هحیحـص  ةرتاوتم  ثیداحا  رد  هکنانچ  خـسن ، مدـع  توبث  هکلب  خـسن ، توبث  مدـع  و  ص )  ) ربمغیپ زا  لوقنم  نذاب  و 
دـشاب یم  بلطم  نیرب  حیرـص  هک  ناشیا  حاحـص  زا  هّماع و  قرط  زا  دـنچ  یتایاور  هاـگ  نآ  هدرک  دانتـسا  دـشاب ) یم  دنتـسم  تسا ،

نم « 1  » هضبقلاب عتمتـسن  اّنک  : » تسا هتفگ  یم  هک  ّللا 
�

ه دبع  نب  رباج  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  تیاور  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدروآ 
ماّیالا قیقّدلا  رمّتلا و 

______________________________

ار دافم  نیا  داوس  نب  نارمع  زا  شیوخ  دانـسا  هب  میـس ) ءزج   ) دوخ كولملا » ممالا و  خـیرات   » باتک رد  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  ( 1)
: تفگ نمب  متشگرب  وا  اب  مدرازگ  رمع  اب  ار  دادماب  زامن  : » هدروآ
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هتـسشن دوبن  يزیچ  نآ  يور  هک  یتخت  رب  مدـمآ  رد  وا  رب  هناخ  رد  وا  نذاب  متفر و  .ایب  نم  اب  تفگ : يرآ  متفگ : يراد ؟ یتجاح  ایآ 
.تسا هدروآ  اجنیدب  ارم  یتحیصن  متفگ  .دوب 

نار رب  ار  نآ  هت  هناچ و  ریز  هب  ار  دوخ  هنایزات )  ) ةّرد رس  سپ  دنریگ  یم  بیع  ار  راک  راهچ  وت  رب  تّما  متفگ : .حصانب  ابحرم  تفگ :
وبا هدرکن  ار  راک  نیا  ص )  ) ربمغیپ يا و  هدرک  مارح  جـح  ياـههام  رد  ار  هرمع  وت  دـنیوگ  یم  متفگ : .وگرب  تفگ : داـهن و  شیوخ 

ناـنچ دـنروآ  ياـج  هب  هرمع  جـح  ياـههام  رد  ناـشیا  رگا  تسلـالح ، نآ  تفگ : .تسا  لـالح  نآ  هدرکن و  نـینچ  زین  ضر )  ) رکب
دوبان دـیبوک و  یم  ارجح  درب و  یم  نایم  زا  ار  دوخ  گرزب  هک  دـش  یم  يا  هجوج  سپ  دریگ  یم  ار  ناشیا  جـح  ياـج  هک  دـنرادنپ 

نانز ۀعتم  وت  دنیوگ : یم  و  متفگ : ما ! هدرک  باوص  هب  ار  راک  نیا  انامه  ادخ و  ءاهب  زا  تسا  یئاهب  جح ، هک  نیا  لاح  تخاس و  یم 
: تفگ .میدش  یم  ادج  زور  هس  زا  سپ  میدرک و  یم  عاتمتسا  هضبق  کی  اب  ام  هداد و  تصخر  ار  نآ  ادخ  هک  نیا  اب  يدرک  مارح  ار 

یمن ار  یسک  نم  هوالعب  دنـشیاشگ  هعـس و  رد  مدرم  نونکا  درک و  لالح  تشاد  ترورـض  هک  ینامز  رد  ار  نآ  ص )  ) ربمغیپ انامه 
زور هس  زا  سپ  دنک و  حاکن  هضبق  کی  اب  دـهاوخب  سک  ره  نامز  نیا  رد  دـشاب  هتـشگزاب  نآ  هب  ای  هدرک و  لمع  نادـب  هک  مسانش 

: متفگ ما ! هتفر  باوص  هب  نم  مه  راک  نیا  رد  دهد  قالط  مه 

شبحاص هک  نآ  یب  لمح ، عضوب  دشاب  رادراب  شبحاص  زا  هک  ار  زینک  وت  دنیوگ : یم  و 
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: متفگ .منک  یم  رافغتسا  کنیا  مدرکن و  هدارا  ریخ  زج  متـسویپ و  یتمرح  هب  ار  یتمرح  نم  تفگ : .يا  هتخاس  دازآ  دنک ، دازآ  ار  وا 
:..« تفگ .دننک  یم  تیاکش  تیعر  اب  تظلغ  تنوشخ و  هب  تبسن  وت  زا  و 

458 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« هعتم  » رکب وبا  و  ص )  ) ربمغیپ راگزور  رد  ام  ثیرح » نب  ورمع  نأـش  یف  رمع  هنع  یهن  یتح  رکب  یبا  و  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  دـهع  یلع 
.درک عنم  نآ  زا  ثیرح  نب  ورمع  ۀیضق  رد  رمع  هک  نیا  ات  میتفرگ  یم 

هنیمز نیا  رد  هچ  نآ  ۀصالخ  هدرک  وگتفگ  هدش  خسان  ار  هعتم  ّتیّلح  مکح  نارگید  معز  هب  هک  یثیداحا  ةراب  رد  مّیـس  ثحبم  رد  و 
حیحـصت هدننک  میرحت  يار  ات  هدش  قیفلت  عضو و  رظن  نادب  هفیلخ  راهچ  دـهع  زا  رّخأتم  ینامز  رد  ثیداحا  نآ  هک  تسا  نیا  هدروآ 

لیدعت حرج و  ناگدننک و  لالدتسا  دوخ  فیعـضت  ظاحل  زا  و  ءاصقتـسا ، ظاحل  زا   ) ار ثیداحا  نآ  هب  عجار  یلیـصفت  ثحب  دوش و 
رب هک  هماع ، دوخ  قیرط  زا  لوقنم  حاحـص  اب  هکلب  تیب  لها  قیرط  زا  هرتاوتم  حاحـص  اب  اهنآ  ضقاـنت  ظاـحل  زا  ار  اـهنآ  ناـشیا  ۀـمئا 

هعّجنلا  » باتکب ار ) اهنآ  دوخ  نایم  ضقانت  هکلب  دراد  تلالد  هحابا  رارمتسا  ّتیّلح و  ماود 

459 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نارگید زا  دـش و  لقن  رباج  زا  هکنانچ  هباحـص  ناگرزب  : » تسا هتفگ  رخآ  رد  هداد و  هلاحا  هدرک  فیلات  دوخ  هک  هعتملا » ماکحا  یف 
، زین رمع  دوخ  یتح  هدیـسرن و  عوضوم  نیا  رد  ص )  ) ربمغیپ ادـخ و  زا  یخـسان  هک  دـنا  هتـشاد  فارتـعا  همه  دـش  دـهاوخ  لـقن  زین 

، دوش یم  هتسناد  شدوخ  هب  ار  میرحت  یهن و  يو  دانسا  حیرص  زا  هکنانچ 
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«: تسا هدرکن  اعّدا  ار  یهلا  خسن 

ّلِإ
�
ا َنوُِظفا�ح  ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  ۀـیآ َو  هب  تسا  هعتم  مکح  ندـش  خوسنم  ءاـعدا  روما  بئارغ  زا  : » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  هاـگ  نآ 

یمن نیمی » کلم   » هک نیا  اّما  نیمی :» کـلم   » هن تسا و  هجوز »  » هن هعتم »  » هک نیا  ناـمگ  هب  ْمُُهناـ�ْمیَأ * ْتَکَلَم  ـا�م  ْوَأ  ْمِهِجا�وْزَأ  �یلَع 
.درادن عاجطضا  ّقح  ثراو و  هقفن  نوچ  تسین  هجوز »  » هک نیا  اما  تسا و  مّلسم  دشاب 

ۀلدا مکحب  عاجطضا )  ) هلیل ّقح  هقفن و  ثرا و  مدع  یعرش و  يدقع  هب  یعرش  تسیا  هجوز  هعتم  هچ  تسا  نشور  نخـس  نیا  خساپ 
.هتفای صیصخت  اه  نآ  هب  تاجوز  ماکحا  هب  طوبرم  تامومع  هک  تسا  هصاخ 

هب هک  ار  هعتم  ۀـحابا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  هتفای  لوزن  ترجه  زا  شیپ  هک  تسا  یّکم  تاـیآ  زا  همه  قاـفتا  هب  هیآ  نیا  هوـالعب  »
؟ داد رارق  خوسنم  یّکم  ۀیآ  هب  هدیدرگ  عیرشت  هنیدم  رد  ترجه و  زا  سپ  لک  عامجا 

نیا ءاعّدا  هب  تسین و  نیمی  کلم  هعتم ، هک  نیا  دانتـسا  هب  ..ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  ار َو  نونمؤملا  ةروس  ۀـیآ  هک  تسا  نیا  بئاجع  زا  »
هک ینازینک  حاکن  هب  تبـسن  هیآ  نیا  هک  دوش  هدیـسرپ  ناشیا  زا  رگا  نکیل  دنهد  یم  رارق  هعتم  مکح  خسان  دشاب  یمن  زین  هجوز  هک 
هک تساجنیا  دشاب ؟ یمن  خسان  ارچ  وا  يارب  نیمی  کلم  هن  دنتـسه و  حکان  ۀجوز  هن  هک  نیا  اب  لیلحت )  ) دـشاب یم  حـکان  ریغ  کلم 

ْعِطَتْـسَی َْمل  ْنَم  َو  هیآ : نیاب  .دشاب  یم  یندـم  هک  ءاسّنلا  هروس  رد  نازینک  نآ  حاکن  تسا و  یّکم  نونمؤملا »  » ةروس ۀـیآ  دـنیوگ  یم 
یندم هب  تبـسن  تسین  نکمم  یّکم  هدـیدرگ و  عیرـشت  هیآلا  ..ْمُُکنا�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ا�م  ْنِمَف  ِتا�نِمْؤُْملا  ِتا�نَـصْحُْملا  َحِْـکنَی  ْنَأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم 

هچ ددرگ  خسان 
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دنیوگ یم  ار  نیا  .دشاب  خسان  رب  مدقم  خوسنم  دیاب 

460 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدـش عیرـشت  دـشاب  یم  ءاسّنلا »  » ةروس رد  مه  هک  هیـآلا  ..َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف  ۀـیآ  هب  هنیدـم  رد  هعتم  هک  دـنراد  شومارف  نیزا  و 
حیحـص زا  هلمج  نآ  زا  .دنک  یم  تلالد  مود  ۀفیلخ  هیحان  زا  میرحت  ثودـح  رب  هک  هدروآ  ار  یثیداحا  مراهچ  ثحبم  رد  و  تسا »!!

رباـج هب  نم  دومن  یم  یهن  نآ  زا  ریبز  نبا  درک و  یم  رما  هعتم  هب  ساـبع  نبا  تسا : هتفگ  وا  هک  هدروآ  هرـضن  وبا  زا  دانـسا  هب  ملـسم 
اوّمتاف ءاش  امب  ءاش  ام  هلوسرل  ّلحی  ناک  ّللا 

�
ه ّنا  لاـق : رمع  ماـق  اّـملف  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  عم  اـنعتمت  تفگ : نینچ  هلمج  رد  رباـج  متفگ 

ربنم رب  ار  مود  ۀفیلخ  لوق  مه  و  هراجحلاب » هتمجر  ّالا  لجا  یلإ  هأرما  حکن  لجرب  یتوأ  نلف  ءاسّنلا  هذه  حاکن  اونبا  هرمعلا و  جـحلا و 
هعتم جـحلا و  هعتم  امهیلع : بقاعا  امهنع و  یهنا  اـنا  و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  دـهع  یلع  اـتناک  ناـتعتم   » هدـش تیاور  ضیفتـسم  روطب  هک 

.تسا هدرک  لقن  ءاسّنلا »

هک نومـضم  نیدـب  یـسوط  ققحم  دـیرجت  رب  شحرـش  زا  تماما  ثحبم  رخاوا  رد  یچـشوق  یلع  ـالم  ار  هچ  نآ  ثحبم  نیمه  رد  و 
هعتم ّنهیلع : بقاعأ  ّنهمرحأ و  ّنهنع و  یهنا  انا  و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  دهع  یلع  ّنک  ثلث  ساّنلا  اهّیأ  : » تسا هتفگ  نینچ  ربنم  رب  رمع  »

داهتجا لیوات و  رب  ینبم  شا  هتفگ  هدرک و  نیا  هچ  دشاب  یم  روذـعم  هتفگ  نیا  رد  وا  و  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح  ّجـحلا و  هعتم  ءاسّنلا و 
باب رد  وا  هک  هدرک  لقن  کلام  ماما  أّطوملا »  » باتک زا  سپ  نآ  زا  هدروآ و  تسا » هدوب 
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: تفگ دـمآ و  رد  رمع  رب  میکح  تنب  هلیوخ  انامه  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  يو  هک  هدومن  تیاور  ریبز  نب  هورع  زا  هعتم  حاـکن 
رمع .تسا  هدـش  نتـسبآ  نز  نآ  نوـنکا  هتفرگ و  هعتم  هب  ار  ینز  یحمج ) یـشرق  فـلخ  نب  هیمأ  نب  ناوفـص  ردارب   ) هّیما نـب  هـعیبر 

تمّدقت تنک  ول  هعتملا و  هذه  : » تفگ نینچ  سپ  دش  یم  هدیشک  نیمز  هب  شیادر  مشخ  هلجع و  تدش  زا  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب 
.مدرک یم  مجر  هنیآ  ره  مدوـب  هدرک  راذـنا  غـالبا و  نآ  مجر  هب  نیا  زا  لـبق  میرحت و  ار  نآ  شیپ  نـیا  زا  رگا  ینعی  تـمجرل » اـهیف 

« ..تسا هدرک  لقن  ربلا  دبع  نبا  زا  ار  ینعم  نیا  أّطوملا »  » زا ثیدح  نیا  زا  شحرش  رب  یناقرز 

461 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دننک و راکنا  رمع  میرحت  رب  هک  دـنا  هدرک  تأرج  هتفای و  ناکما  ناشیا  يارب  وا  ۀـتفگ  هب  هک  ار  یناسک  زا  یخرب  مجنپ  ثحبم  رد  و 
.تسا هدرب  مان  دنراد  راهظا  ار  یعقاو  مکح 

رمع ّنا  ول ال  : » تسا هتفگ  هک  « 1  » هدوب ع )  ) یلع دوخ ، گرزب  ریـسفت  ود  زا  هعتم »  » ۀیآ لیذ  رد  یبلعث  يربط و  لقنب  نانآ ، ۀلمج  زا 
.تسا هدش  لقن  رتاوت  روطب  ع )  ) تیب لها  فرط  زا  نومضم  نیا  و  یقش » الا  ینز  ام  هعتملا  نع  یهن 

تناک ام  : » تسا هتفگ  هک  هدوب  سابع  نبا  دایز ، یعمج  تیاورب  و  هیاهّنلا ، باتک  زا  یفـش »  » ةدام لـیذ  رد  ریثا  نبا  لـقنب  هلمج ، زا  و 
.ساّنلا نم  لیلق  ّالا  ینعی  یفش » الا  انزلا  یلإ  جاتحا  ام  اهنع  رمع ) ینعی   ) هیهن ول ال  دّمحم  هّمأ  اهب  ّللا 

�
ه محر  همحر  ّالا  هعتملا 

دمحا ماما  لقنب  هلمج ، زا  و 
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ص)  ) ّللا
�

ه لوسر  دهع  یلع  اّنک  ام  ّللا 
�

ه و  : » تسا هتفگ  هدش  هدیسرپ  ءاسن » ۀعتم   » زا يو  زا  نوچ  هک  هدوب  رمع  ّللا 
�

ه دبع  شدنـسم ، رد 
« ..نیحفاسم نیناز و ال 

______________________________

: تسا هدروآ  ترابع  نیا  اب  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  دوخ  دانـسا  هب  ار  ثیدح 402  دنـسملا »  » باتک رد  لبنح  نب  دمحم  نب  دـمحا  ( 1)
لاقف جحلا  یلإ  هرمعلاب  عّتمتلا  نع  یهن  دق  ّهنا  ّیلعل : لیق  قیرطلا  ضعبب  ناک  اذا  یتح  اّجاح  نامثع  جرخ  ّبیـسملا :) نبا  ینعی   ) لاق »

نع تیهن  ّکنا  ربخا  مل  أ  ّیلع : هل  لاقف  کلذ ، یف  نامثع  همّلکی  ملف  هرمعب ، هباحـصا  ّلهاف و  اولحتراف ، اولحترا ، اذا  هباحـصأل : ّیلع 
: لاق یلب ، لاقف : لاق : هرمعلاب ؟ عّتمّتلا 

ترابع نیاـب  ّبیـسم  نبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  ار  ثیدـح 424  باـتک  ناـمه  رد  ومه  و  .یلب » لاـق : عتمت ؟ ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  عمـست  ملف 
: تسا هدروآ 

اذا هباحـصأل : یلع  لاقف  ّجـحلا  هرمعلاب و  عّتمّتلا  نع  هباحـصا  یهن  نامثع  نا  ّیلع  ربخا  قیرطلا  ضعب  یف  ناک  اذا  یتح  نامثع  ّجـح  »
ّللا

�
ه لوسر  عّتمتی  مل  أ  عّتمتلا ؟ نع  تیهن  ّکنا  ربخا  مل  أ  ّیلع : لاـقف  ناـمثع  مهمّلکی  ملف  هرمعب ، هباحـصا  یلع و  ّلـهاف  اوحورف  حار 

« ..نامثع هباجا  ام  يرا  امف  لاق : (ص ؟)

462 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، لوا دیهش  فیلات  هّیقشمدلا » هعمّللا   » رب حرـش  « ) هّیهبلا هضورلا   » باتک رد  یناث  دیهـش  و  قدّصلا » جهن   » باتک رد  یّلح  هماّلع  لقنب  و 
« لالح یه   » هداد خـساپ  وا  هدیـسرپ و  ار  ناـنز  ۀـعتم  ۀـلأسم  رمع  ّللا 

�
ه دـبع  زا  ماـش  لـها  زا  يدرم  يذـمرت ، حیحـص  زا  ود  نیا  لـقنب 

.تسلالح

.هدرک یهن  نآ  زا  تردپ  اهنع » یهن  دق  كابا  ّنإ  و  : » تسا هتفگ  یماش  درم  نآ  زا  سپ 

هداد باوج  ّللا 
�

ه دبع 
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رگا هک  یناد  یم  نانچ  وت  اـیآ  یبا »!؟ لوق  عبّتن  هّنّـسلا و  كرتن  أ  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  اهعنـص  اـهنع و  یهن  یبا  ناـک  نإ  تیأر  أ  : » تسا
لقنب هلمج ، زا  و  مینک »!؟ تعباـتم  ارم  ردـپ  ۀـتفگ  كرت و  ار  ّتنـس  اـم  لـمع ، نآ  هب  ص )  ) ربمغیپ دـشاب و  هدرک  یهن  ار  نآ  مردـپ 
انلقف « 1  » یش ء انل  سیل  و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  عم  وزغن  اّنک  : » تسا هتفگ  هدوب  دوعسم  نب  ّللا 

�
ه دبع  دوخ ، حیحص  ود  رد  ملسم  يراخب و 

َّلَحَأ ا�م  ِتا�بِّیَط  اُومِّرَُحت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  انیلع : ءرق  ّمث  بّوثلاب  هأرملا  حـکنن  نا  انل  صّخر  ّمث  کلذ  نع  اناهنف  یـصختسن !؟ ـال  أ 
هتفگ نینچ  هک  هدوب  نیصح  نب  نارمع  ریبک ، ریـسفت  رد  يزار  رخف  لقنب  هلمج ، زا  و  َنیِدَتْعُْملا » ُّبُِحی  ا�ل  ّللا 

�
َه َّنِإ  اوُدَتْعَت  ا�ل  ْمَُکل َو  ّللا 

�
ُه

ماما ءاش » ام  هیأرب  لجر  لاق  ّمث  اهنع  اناهن  ام  هعتملاـب و  ّللا 
�

ه لوسر  اـنرمأ  يرخأ و  هیآـب  اهخـسن  اـم  هیآ و  هعتملا  یف  ّللا 
�

ه لزنا  : » تسا
نیدـب ار  تیاور  نیا  نیـصح  نب  نارمع  زا  دوـخ  حیحـص  رد  يراـخب  تسا و  هدوـب  رمع  درم  نآ  زا  نارمع  دارم  تسا : هـتفگ  يزار 

ص)  ) تام یّتح  اهنع  هنی  مل  اهمّرحی و  نآرق  لزنی  مل  ّللا و 
�

ه لوسر  عم  اهانلعفف  ّللا 
�

ه باـتک  نم  هعتملا  هیآ  تلزن  ، » تسا هدروآ  هنوگ 
لقن ترابع  نیدـب  نیـصح  نب  نارمع  زا  ار  تیاور  نیا  شدانـسا  هب  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  و  ءاش » اـم  هیأرب  لـجر  لاـق  ّمث 

اهنع هنی  مل  اهخسنت و  هیآ  لزنت  ملف  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  عم  اهب  انلمع  و  یلاعت ، كرابت و  ّللا ،
�

ه باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن  : » هدرک
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« تام یّتح  ّیبّنلا 

______________________________

.تسا هدش  لقن  ءاسن »  » ظفل یش ء »  » ظفل ياج  هب  ملسم  حیحص  رد  ( 1)

463 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  هنوگ  نیدب  دنک  ادن  هعتم »  » لیلحت هب  يدانم  داد  نامرف  دوخ  تفالخ  مایا  رد  هک  ار  نومأم  ۀیضق  ثحبم  نیا  رخآ  رد  و 
اتناک ناتعتم  : » تفگ یم  دوب  كانمـشخ  درک و  یم  كاوسم  هک  یلاح  رد  وا  دـندش  دراو  نومام  رب  ءانیعلا  وبا  روصنم و  نب  دـمحم  »
سپ « »!؟ رکب وبا  ّللا و 

�
ه لوسر  هلعف  اّمع  یهنت  یّتح  لعج ! ای  تنأ  نم  و  امهنع ، یهنا  انا  رکب و  یبا  دهع  یلع  ّللا و 

�
ه لوسر  دـهع  یلع 

نب رمع  یف  لوقی  لـجر  : » تفگ درک و  تراـشا  يوب  ءاـنیعلا  وبا  دـیوگ  نخـس  نومأـم  اـب  هنیمز  نیا  رد  تساوخ  روصنم  نب  دـمحم 
: تفگ دناسرتب و  هنتف  زا  ار  نومأم  و  « 1  » دش دراو  مثکا  نب  ییحی  انثا  نیا  رد  .دنتفگن  نخس  سپ  نحن »!؟ همّلکن  لوقی ! ام  باّطخ 

اضر نادب  صاوخ  درک : دنهاوخ  یّقلت  مالـسا  ملاع  رد  میظع  يدماشیپ  هثداح و  ار  نآ  مدرم  دوش  دنلب  ادص  دیآرب و  گناب  نیا  رگا 
یتوافت انز  ۀحابا  هب  ءادن  هعتم و  لیلحت  هحابا و  هب  ءادن  نیب  مدرم  دزن  رد  هچ  تشاد  دـنهاوخن  ییابیکـش  نآ  رب  ماوع  داد و  دـنهاوخن 

تخاس و كانمیب  تنطلس  زا  وا  علخ  مدرم و  شروش  زا  ار  يو  ات  تفگ  نخس  نومأم  اب  هلوقم  نیا  زا  هزادنا  نآ  هصالخ  .دشاب  یمن 
« .تشادرب تسد  دوخ  تمیزع  زا  ریزگان  نومأم 

هلمج نآ  زا  و   » هدرک هدافا  نینچ  هباحـص  تالّوأت  دراوم  دیدعت  یط  رد  هّمهملا ) لوصفلا   ) باتک نامه  رد  رـصاعم  دنمـشناد  زاب  - 4
هدومن فّرصت  نآ  رد  هچ  حبص  ناذا  رد  ناشیا  لّوات  تسا 
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دـشاب یم  مّونلا » نم  ریخ  هالّـصلا   » ۀلمج نآ  هدرک و  لخاد  نآ  رد  هدوبن  شلوصف  کلـس  رد  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  هک  ار  یلـصف  و 
تلالد عوضوم  نیرب  هک  هرهاط  ترتع  قیرط  زا  هرتاوتم  ثیداـحا  زا  رظن  عطق  هدـش و  هداد  رارق  ناذا  ءزج  مود  ۀـفیلخ  روتـسد  هب  هک 

: دشاب یم  دوجوم  دراد  تحارص  نآ  رب  هک  یتایاور  زین  هّماع  قرط  زا  دنک  یم 

______________________________

ثحب تروصب  ار  هیقب  نکیل  هدروآ  مثکا  نب  ییحی  ۀـمجرت  لـیذ  رد  تیفیک  نیمه  هب  عـضوم  نیا  اـت  ار  هیـضق  نیا  ناـکّلخ  نبا  ( 1)
.تسا هدرک  لقن  ییحی  لالدتسا  هب  نومأم  ندش  عناق  نومام و  ییحی و  نایم  یملع 

464 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

امئان هدـجوف  حبـصلا  هالـصل  هنذؤی  باّطخ  نب  رمع  یلإ  نّذؤملا  ءاج  : » تسا هدروآ  نینچ  أّطوملا »  » باتک رد  کـلام  ماـما  هلمج  زا  »
ینطق راد  ننس  زا  أّطوملا »  » باتک رب  شحرش  رد  یناقرز  هماّلع  حبّـصلا » ءادن  یف  هلعجی  نا  رمع  هرماف  مّونلا » نم  ریخ  هالّـصلا  : » لاقف

هالّـصلا لقف : رجفلا  یف  حالفلا » یلع  ّیح   » تغلب اذا  : » تسا هتفگ  دوخ  « 1  » نذؤـم هب  رمع  هک  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  شدانـسا  هب 
«. مّونلا نم  ریخ  هالّصلا  مّونلا ، نم  ریخ 

______________________________

هلمج نآ  هک  یناسک  قوذ  هقیلس و  هب  نکیل  هدوب ؟ هچ  هلمج  نآ  زا  شدصق  هدوب و  هک  نذؤم  نآ  دناد  یمن  قاروا  نیا  هدنسیون  ( 1)
دناوت یمن  تسا و  تفگـش  رد  رایـسب  ددرگ ، لمح  مه  هدنـسیون  هحیرق  داسف  قوذ و  مدع  رب  هچ  رگ  دـنا ، هدـیزگرب  هدیدنـسپ و  ار 

و هالّـصلا » یلع  ّیح   » یقرت هب  ور  ینعم و  رپ  ابیز و  بسانتم و  یئاشنا  ياه  هلمج  يداع  یتح  یبدا و  یقوذ و  زّوجم  هچب  هک  دـمهفب 
رییغت لمعلا » ریخ  یلع  یح  »
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اب مه  نآ  يربخ ، ۀلمج  هتشادرب و  تسد  میـس  ۀلمج  رد  تسا  بسانتم  ای  مزال  جییهت  ضیرحت و  يارب  هک  یئاشنا  بولـسا  زا  هتفای و 
هب یئاشنا  یبولـسا  هب  تسخن  یلـصا ، ۀلمج  هس  نآ  رد  .تسا  هدش  هدیزگرب  نآ  ياج  هب  هنایماع ، تسـس و  لذتبم و  قورطم و  ینعم 
زاب هدش و  هدناوخ  حالف »  » نیع هالص )  ) لمع نآ  یقرت ، روطب  هاگ  نآ  هدمآ  لمعب  ضیرحت  هالص »  » دوخ ناونعب  هالص  ءایحا  هماقا و 

و نید » دومع   » هک مهم ، لمع  نیاب  ضیرحت  ماقم  رد  مه  زاـب  هتـسویپ  عوقوب  ضیرحت  تسا ، مدرم  ۀـمه  قیقح  بولطم  هک  حـالف  هب 
ریخ  » ناونعب دشاب  یم  ءاشحف » زا  یهان   » و اهاوس » ام  تّدر  تّدر  نا  اهاوس و  ام  تلبق  تلبق  نا   » و یقت » لک  نابرق   » و نمؤم » جارعم  »

ماجنا هب  تبـسن  قوش  قوذ و  ددرگ و  مولعم  ریخ  لامعا  رگید  هب  تبـسن  نآ  ماقم  تمظع  ات  هدـش  رما  نآ  ءاـیحا  هماـقا و  هب  لـمعلا »
.دبای دّدشت  دکات و  نآ  نداد 

یمهم شزرا  ایآ  و  تسه ؟ دافتـسم  مالک  بولـسا  رد  یقرت  ماقم و  تمظع  نینچ  مّونلا » نم  ریخ  هالّـصلا   » يربخ ۀـلمج  زا  ایآ  ـالاح 
؟ هن ای  ددرگ  یم  تفای  نآ  رد  جییهت  ضیرحت و  يارب 

تـسا دـبعت  موزل  زا  رظن  عطق  اب  اهنیا  ۀـمه  .تسا  ییوگ  قح  فاـصنا و  هب  طونم  نادـب  قیدـصت  هحیرق و  قوذ و  هب  هتـسب  نآ  مکح 
.نید تاروتسد  بلاطم و  هب  تبسن 

465 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هماقا ناذا و  زا  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » طاقسا - 5

: هدرک هدافا  نینچ  فلس » لیوات   » زا تمسق  نیا  لیلعت  رد  هدش  هدربمان  دنمشناد 

« لمعلا ریخ   » زا دارم  دنتفگ  یم  داهجب  مدرم  ۀماع  قیوشت  بیغرت و  يارب  ناشیا  هک  هداتفا  قافتا  هجو  نادب  فذـح  طاقـسا و  نیا  «و 
رد داهج 
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مهب تافانم  رظن  نآ  اب  تسا  زامن  لمعلا » ریخ   » هک دوش  هتـشادرب  گناب  زامن  رد  راب  دنچ  يزور  رگا  سپ  .سب  دشاب و  یم  ادـخ  هار 
دنـشک سپ  ياپ  دنوش و  تسـس  داهج  زا  مدرم  دنام  ياج  رب  هماقا  ناذا و  رد  هلمج  نیا  رگا  هک  دنتـشادنپ  یم  نانچ  هکلب  دـسر  یم 

دننک یم  راصتقا  نآ  باوث  رب  تسه  نآ  رد  هک  تمالس  یگدوسآ و  اب  نامگ  یب  دشاب  یم  لمع  نیرتهب  زامن  هک  دننادب  هاگ  ره  هچ 
ّیلو ماگنه  نآ  رد  هک  رمع  دنراد و  یم  رانک  رب  ار  نتشیوخ  دشاب  یم  رتمک  شرجا  زامن  هب  تبسن  لاح  نیع  رد  هک  داهج  رطخ  زا  و 

هب هاپـس  قیوشت  اب  زج  روظنم  نیا  .دروآ  رد  نامرف  هطلـس و  ریز  ار  ناهج  ياهروشک  رـس  اـت  رـس  هک  تشاد  یم  نآ  رب  تّمه  دوب  رما 
هب نامیا  دیلوت  مادـقا  نیا  ندـش  یلمع  يارب  هلیـسو  نیرتهب  تسویپ و  یمن  لوصحب  داهج ، تارطاخم  رد  دورو  کلاهم و  رد  مادـقا 

.دمآ یم  رظنب  نآ  ندوب  لمعلا » ریخ   » هب داقتعا  هصالخ  لامعا و  ۀمه  رب  نآ  حیجرت  داهج و  نأش  تمظع 

هب تفای  حیجرت  شرظن  رد  هلمج  نیا  طاقـسا  دومن ! یم  مدقم  تنـس  هب  دبعت  رب  وا  ةدیقع  هب  هک  تحلـصم  نیاب  لین  يارب  ور  نیا  زا  »
ص)  ) ربمغیپ دهع  رد  زیچ  هس  هک  درک  حیرـصت  تسا ، بهذم  يرعـشا  ناملکتم  ۀمئا  زا  هک  یچـشوق ، لقنب  ربنم ، زارف  رب  هک  يروط 

.لمعلا ریخ  یلع  ّیح  ءاسن و  ۀعتم  جح و  ۀعتم  دنک : یم  باقع  ار  بکترم  تسا : هتفگ  هدرک و  مارح  یهن و  ار  اهنآ  وا  دوب و 

ترتع نکیل  دندرک  يوریپ  يو  زا  رمع  نامز  زا  سپ  مالسا  لها  یقاب  ناشیا  ناوریپ  تیب و  لها  زج  »
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هکلب دندرکن  طاقسا  ار  نآ  اهنت  هن  ناشیا  هب  ناگدننک  ءادتقا  هرهاط و 

466 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نسح نب  یلع  نب  نیسح  هک  يروط  هب  هتفرگ  رارق  ناشیا  راعش  هلمج  نآ  رکذ  دشاب  یم  يرورض  یهیدب و  ناشیا  بهذم  زا  هکنانچ 
هنیدم رد  یساّبع ، ۀفیلخ  نوراه ، نامز  رد  هک  یماگنه  هتفای  ترهش  خف » دیهش   » هب هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نب  نسح  نب 

دیوگب و هماقا  ناذا و  رد  ار  هلمج  نیا  هک  داد  روتسد  نّذؤم  هب  نیّیبلاطلا ،» لتاقم  ، » باتک رد  یناهفـصا ، جرفلا  وبا  لقنب  درک ، روهظ 
.تفای ماجنا  راک  نیا 

ناذالا یف  نالوقی  اناک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  مامالا  و  ضر )  ) رمع نبا  ّنا  : » تسا هدروآ  نینچ  دوخ  ةریـس  باـتک  رد  یبلح ، ۀـماّلع  »
لیوات نایب  اجنیا  رد  روظنم  .دشاب  یم  رتاوتم  تیب  لها  بهذم  زا  بلطم  نیا  لاح  رهب  و  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » حالفلا یلع  ّیح  دعب 

« ..دشاب یم  فلس  داهتجا  و 

اه و هتفگ  نآ  نیع  وا  و  هدش ، هتفگ  مود  ۀفیلخ  رب  هک  یبلاطم  ّیط  رد  هغالبلا ،» جهن   » باتک رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا ، یبا  نبا  - 6
رد يو  هک : تسا  ناشیا  ۀـتفگ  مهد  نعط  : » تسا هدرک  دای  نومـضم  نیدـب  ار  مهد  نعط  هدروآ  لیـصفت  هب  ار  اهنآ  رب  تاداریا  ّدر و 
رد هک  ار  یلمع  هدرک و  عضو  داوس  رب  هک  یجارخ  و  حیوارت » : » دننام تسا  هدرک  عادبا  دشاب  یمن  اور  زئاج و  ار  هچ  نآ  مالسا  نید 

ار نآ  سمخ  هتشاد و  صوصخم  نیمناغ  هب  ار  تمینغ  ادخ  هچ  دراد  تفلاخم  ّتنـس  نآرق و  اب  اهنیا  مامت  هداد و  ماجنا  هیزج  بیترت 
اب لمع  نیا  رد  مود  ۀفیلخ  سپ  تسا  هداد  رارق  سمخ  لها  يارب 
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تسا رانید  کی  یغلاب  ره  رب  رانید » ملاح  لک  یلع   » هک تسا  قطان  هیزج  هب  تبـسن  ّتنـس »  » نینچ مه  هدرک و  تفلاخم  دیجم  نآرق 
اب حیوارت »  » عادباب وا  تسین و  زئاج  بجاو  ياهزامن  رد  زج  تعامج  هک  تسایوگ  ّتنس »  » مه هدومن و  تفلاخم  ّتنس  نیاب  هفیلخ  و 

عقوم هب  زین  کنیا  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  شیب ، مک و  شیپ ، نیا  زا  تاـعوضوم  نیا  ةراـب  رد  تسا » هدـمآ  رد  تفلاـخم  رد  زا  ّتنس 
تسا

467 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دوش هدروآ  هدیدرگ  لقن  هّمهملا » لوصفلا   » باتک رد  هچ  نآ  زا  یخرب  هدش  دای  هچ  نآ  رب  هوالع  هک 

لاس 23 ثداوح  ّیط  رد  رظانملا » هضور   » هب یّمـسم  دوخ  خیرات  باتک  رد  هک  هدـش  لقن  هنحـش  نب  دـمحم  دـیلولا  وبا  دنمـشناد  زا  »
هالـص یف  تاریبـکت  عبرا  یلع  ساـّنلا  عمج  دـالوالا و  تاـهّما  عـیب  نع  یهن  نم  لّوا  وـه  : » تسا هدروآ  نینچ  مود  ۀـفیلخ  هب  تبـسن 
دالوا بحاص  ناکزینک  عیب  زا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  رمع  «« 1  » خلا ..حیواّرتلا  مهب  یّلـصی  ماما  یلع  ساّنلا  عمج  نم  لّوا  زئانجلا و 
هتخاس لومعم  هداد و  روتسد  ار  حیوارت  زامن  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هتـشاد و  او  ریبکت  راهچ  رب  ّتیم  زامن  رد  ار  مدرم  هدرک و  عنم 

.تسا

( حیوارت  ) ناضمر هام  مایق  هک  تسا  یسک  نیتسخن  رمع   » هدش لقن  نومضم  نیا  دعـس  نب  دمحم  تاقبط »  » باتک زا  میـس  ءزج  زا  «و 
عوقو هدراهچ  لاس  زا  ناضمر  هام  رد  راک  نیا  داد و  روتسد  اهرهش  ۀمه  هب  تشاد و  او  نآ  هب  عامتجا  رب  ار  مدرم  داد و  رارق  ّتنس  ار 

هک نیا  يارب  یکی  درک : نّیعم  يراق  نت  ود  مدرم  يارب  تفای و 
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لقن ملـسم  حیحـص  زا  لوا  ءزج  زا  و  « » دروآ ياج  هب  ار  زامن  نیا  نانز  اب  هک  نیا  يارب  رگید  یکی  دـنک و  هماقا  ار  حـیوارت  نادرم  اب 
: تفگ یم  سپ  دومن  یم  بیغرت  دـیامرف ، یتمیزع  رما و  ار  مدرم  هراب  نآ  رد  هک  نآ  یب  ناضمر ، هام  مایق  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  هدـش 

ناضمر ماق  نم  »

______________________________

: تسا هتفگ  يرکـسع  هدروآ  ار  نومـضم  نیا  ضر » رمع ، تاّیلّوا   » لصف رد  ءافلخلا » خـیرات   » باتک رد  یطویـس  نیدـلا  لـالج  ( 1)
هتفرگ و باسحب  ترجه  زا  ار  خیرات  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هدش و  هدناوخ  نینمؤملا » ریما   » مان هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  رمع  »

رارق لاملا » تیب   » هک هتـسناد  سک  نیتسخن  ار  رکب  وبا  رگید  یعـضوم  رد  یطویـس   ) هداد رارق  لاملا » تیب   » هک تسا  یـسک  نیتسخن 
هدز و هناـیزات  داتـشه  ار  راوـخ  بارـش  هک  تسا  یـسک  لوا  ..هداد و  روتـسد  ار  ناـضمر  هاـم  ماـیق  هک  تسا  سک  نیتـسخن  و  هداد )

تسا یسک  نیتسخن  هتشاد و  عونمم  ار  دالوا  تاهما  عیب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هدرک و  میرحت  ار  هعتم »  » هک تسا  یـسک  نیتسخن 
یلع هب  ار  نآ  هتفگ ، ار  كءاقب » ّللا 

�
ه لاط   » هلمج هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هتخاس و  راداو  ریبکت  راهچ  هب  هزانج  زامن  رد  ار  مدرم  هک 

« تسا هتفگ  یلع  قح  رد  زین  ار  نآ  هتفگ ، ار  ّللا »
�

ه كدیأ   » ۀلمج هک  تسا  یسک  نیتسخن  مه  و  هتفگ ،

468 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا ود  ره  هاگ  نآ  هدرک  تیاور  دوخ  حیحـص  زا  لوا  ءزج  رد  زین  يراخب  ار  هتفگ  نیمه  هبنذ » نم  مّدـقت  ام  هل  رفغ  اباستحا  اـنامیا و 
یلع رمالا  ناک  ّمث  کلذ  یلع  رمالا  و  ص )  ) یفوتف : » دنا هتشون  ار  ترابع 
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« ..رمع هفالخ  نم  اردص  رکب و  یبا  هفالخ  یف  کلذ 

هک هذه » هعدبلا  تمعن   » ۀلمج لیذ  رد  يراّسلا » داشرا   » مان هب  يراخب  حیحص  رب  دوخ  حرش  رد  هک  هدش  لقن  ینالطـسق  ۀمالع  زا  «و 
هک هدیمان  تعدب  ار  لمع  نآ  ور  نیا  زا  رمع  : » هدرک هدافا  نینچ  تسا  روطسم  اهنآ  ریغ  حاحـص و  رد  لوقنم و  هنیمز  نیا  رد  رمع  زا 

هدادن و رارق  ّتنـس  ددع  نیاب  بش  ره  رد  ار  شندوب  بش و  لوا  رد  ار  نآ  ندوب  زامن و  لصا  يارب  تعامج  عامتجا و  ص )  ) ربمغیپ
«. تسا هدرکن  عیرشت 

عیرـشت مود  ۀفیلخ  ار  حیوارت »  » هک تسا  عامجا  قافتا و  دروم  هّمهملا ،» لوصفلا   » بحاص ۀتفگ  هب  هکلب ، تامّلـسم  زا  هصالخ  روطب 
! تسا هدرک  عادبا  و 

.دشاب یم  هاکز ، ماهس  ۀلمج  زا  مهبولق » هفّلؤم   » مهس طاقسا  - 6

نیا دـشاب  یم  یفنح  هقف  بتک  رهـشا  زا  هک  يرودـق  رـصتخم  رب  حرـش  هّرینلا » هرهاوجلا   » باتک زا  هّمهملا » لوصفلا   » باتک بحاص 
.دسیونب ناشیا  يارب  دوب  هک  یتداع  هب  ات  دندمآ  رکب  وبا  دزن  مهبولق  هّفلؤم  تشذگرد  ص )  ) ربمغیپ نوچ  : » تسا هدروآ  ار  نومضم 

امـش هب  ار  ام  تفگ : درک و  هراپ  تفرگ و  ار  هفیحـص  يو  .دـسیونب  يزیچ  نآ  رب  زین  وا  اـت  دـندرب  رمع  دزن  ار  هماـن  .تشونب  رکب  وبا 
.تسا هتخاس  زاین  یب  امش  زا  زیزع و  ار  مالسا  ادخ  .تسین  يزاین 

ای یـشاب  یم  هفیلخ  وت  ایآ  دنتفگ : يوب  دنتـشگرب و  رکب  یبا  دزن  نانآ  .تسامـش  ام و  نایم  ریـشمش  هن  رگ  دیروآ و  مالـسا  رگا  سپ 
! .دهاوخب ادخ  رگا  وا ، هکلب  داد : خساپ  وا ؟

مهبولق هّفلؤم  مهـس  تفرگ و  رارقتـسا  نآ  طاقـسا  رب  راک  تقو ، نآ  زا  سپ  .درک  ءاضما  ذافنا و  دوب  هدروآ  اـج  هب  رمع  ار  هچ  نآ  و 
رد
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« دوب دهاوخن  يرب  وا  ۀّمذ  دنک  ءاطع  هاکز  زا  نانآ  هب  یسک  رگا  هک  دش  جراخ  نانچ  هاکز ، ناّقحتسم  ماهس  زا  ّتنس  لها  دزن 

469 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک نیا  اب  هچ ، ار  هاکز  ۀـیآ  ناشیا  لّواـت  تسا  هلمج  نآ  زا  : » هدرک هداـفا  نینچ  تمـسق  نیا  لـقن  زا  شیپ  هّمهملا » لوصف   » بحاـص
عامجا و مالسا  لها  ۀمه  .دشاب  یم  نید  تاّیرورـض  زا  نآ  توبث  هکلب  تسا  صن  حیرـص و  هّفلؤم »  » مهـس توبث  رب  ّتنـس  باتک و 

خـسن ار  نآ  تشاد و  یم  لومعم  ار  راک  نیا  دوب  هدـنز  شدوخ  ات  داد و  یم  یمهـس  هّفلؤم  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنراد  نیا  رب  قاـفتا 
دهع  » رد مهـس  نیا  اهنیا  ۀمه  اب  درکن  یتّیـصو  دهع و  ددرگ  طاقـسا  دـیاب  وا  زا  دـعب  ناشیا  مهـس  هک  نیا  ةراب  رد  یـسک  هب  درکن و 

اب مه  و  ص )  ) ربمغیپ یلمع  ّتنـس  اب  زین  نآ  هک  هداد  خر  نامثع  ناـمز  رد  رگید  یلمع  هاـکز ، ۀـلأسم  رد  دـیدرگ » طاقـسا  هباـحص »
دنتشگ یم  رومأم  یصاخشا  دیدرگ و  یم  تیابج  هاکز ، ص )  ) ربمغیپ دهع  رد  هک  نآ  حیضوت  دراد : تفلاخم  قباس  ۀفیلخ  ود  لمع 

تمـسق دوب و  لومعم  هویـش  نیمه  زین  ص )  ) ربمغیپ زا  دـعب  دـننک  تیابج  عمج و  ار  نانآ  هاـکز  صاخـشا ، لـئابق و  زا  دـنورب و  هک 
، هاکز ءادا  زا  هک  هدوب  ناونع  نیمه  هب  دـنا  هدـش  هدـناوخ  هّدر » لها   » ناونعب هک  یناسک  اب  رکب  وبا  تفالخ  زاغآ  ياـهگنج  زا  یّمهم 

نکیل تسا ، هداد  خر  ناونع  نیمه  تحت  زین  دیلو  نب  دلاخ  تسدب  هریون  نب  کلام  لتق  زیمآ  تحاضف  ۀـعقاو  .دـنا  هتـشاد  یم  عانتما 
هاکز ءادا  تفر و  نایم  زا  وا  روتسد  هب  تیابج  لمع  نامثع  تفالخ  نامز  رد 
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.دش راذگاو  مدرم  دوخ  رایتخاب 

« ناّفع نب  نامثع  مهتاکز  جارخا  ساّنلا  یلإ  ضّوف  نم  لّوا  : ) تسا هتفگ  تاضور ،»  » بحاص لقنب  لئاوألا ،»  » رد یطویس 

: تسا سمخ  میسقت  ۀلأسم  - 7

هب سپ  دشاب  یم  لیبس  نبا  نیکاسم و  یماتی و  یبرقلا و  وذ  يارب  لوسر و  يارب  ادخ و  يارب  سمخ ،»  » هک تسا  حیرـص  سمخ  ۀیآ 
ناشیا هب  ار  یمهس  نآ ، یلعف  مه  یلوق و  مه  زین ، ّتنس  .درب  یم  یّقح  دراد و  یمهـس  سمخ  ماهـس  زا  یبرقلا  وذ  هیآ ، قوطنم  ّصن 

هداد صاصتخا 

470 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نکیل تسا  هتـشاد  یم  رب  ءابرقا  يارب  رگید  یمهـس  هداد و  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یمهـس  شدوخ  هدوب  هدنز  ص )  ) ربمغیپ ات  هچ 
یخرب و  فاّشک ، زا  لوقنم  ریبعتب  تسا و  هدـیدرگ  طاقـسا  یبرقلا  وذ  و  ص )  ) ربمغیپ مهـس  هتفای و  لّوات  ّهلدا  نآ  هباحـص  زاـغآ  رد 

.دنتشگ عونمم  دوخ  ّقح  زا  مشاه  ینب  ریسافت ، زا  رگید 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  دش  هدروآ  نآ  ۀصالخ  هچ  نآ  ةدافا  زا  سپ  هّمهملا » لوصف   » بحاص

لوسر نع  اهثاریم  هلاست  رکب  یبا  یلإ  تلـسرأ  همطاف  ّنا  هدـش : هدروآ  ترابع  نیا  يراـخب  حیحـص  زا  ربیخ » ةوزغ   » باـب رخاوا  رد  »
ملف هترجهف  هیلع  تدجوف  ائیـش  اهیلإ  عفدی  نا  رکب  وبا  یباف  ربیخ  سمخ  نم  یقب  ام  كدف و  هنیدـملاب و  هیلع  ّللا 

�
ه ءافأ  اّمم  ص )  ) ّللا

�
ه

«. رهشا هّتس  ّیبّنلا  دعب  تشاع  تیفوت و  یّتح  همّلکت 

رگید یعـضاوم  رد  مه  و  هقدص » هانکرت  ام  ثّرون ، ال  ص :)  ) ربمغیپ ۀتفگ  باب  رد  يراخب  حیحـص  زا  مود  ءزج  رد  نومـضم  نیمه  »
نیا هک  هدرک  تیاور  زمره  نب  دیزی  زا  دعس  نب  سیق  زا  دوخ  حیحـص  زا  مود  ءزج  رد  ملـسم  مه  دشاب و  یم  دوجوم  حیحـص  ود  رد 

ار نومضم 
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تئارق ار  وا  ۀمان  هک  یماگنه  مدوب  سابع  نبا  دزن  نم  تشون و  سابع  نباب  يا  همان  یجراخ ) يرورح   ) رماع نب  هدـجن  : » تسا هتفگ 
هک یبرقلا  يوذ  مهس  زا  وت  تشون : يوب  هاگ  نآ  تفگ ..: ماگنه  نآ  رد  ساّبع  نبا  سپ  تشون  باوج  وا  هب  هک  یماگنه  درک و  یم 
ام زج  یبرقلا  وذ  و  ص )  ) ربمغیپ ناشیوخ  مییام  هک  میتسناد  یم  نانچ  انامه  تسیک  ناشیا  زا  دارم  هک  يا  هدیسرپ  هدش  دای  نآرق  رد 

دنـسم زا  لوا  ءزج  رد  دـمحا  ماما  ار  ثیدـح  نیمه  ثیدـحلا » ..دـندرک  ءابا  دنتـشاد و  عونمم  نآ  زا  ار  ام  موق ، نکیل  تسین  یـسک 
«. دنا هدروآ  زین  هحیحص  یقرط  هب  ناثّدحم ، رگید  و  دوخ ،

ادخ و دوب  مهس  شش  رب  سمخ  تسا : هدرک  تیاور  ار  نومـضم  نیا  سابع  نبا  زا  هغالبلا » جهن   » رب دوخ  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ار لوسر  براقا  مهس و  ود  ار  لوسر 

471 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

طاقسا ار  مهس  هس  رکب  وبا  تشذگرد  ص )  ) ربمغیپ نوچ  .هدش  روکذم  نآرق  رد  هک  يا  هفیاط  هس  هب  رگید  مهـس  هس  مهـس و  کی 
.دومن میسقت  مهس  هس  رب  ار  سمخ  ۀمه  درک و 

«. درک نینچ  زین  رمع 

یطعن نا  مکل  اّمنا  لاق : سمخلا و  مشاه  ینب  عنم  رکب  ابا  ّنا  : » تسا هدرک  تیاـکح  نومـضم  نیاـب  یتیاور  باـتک  ناـمه  رد  ومه  و 
« ..رـسوم میتی  ائیـش و ال  یطعی  ّینغ ال  لیبس  نبا  هلزنمب  وهف  مکنم  ّینغلا  اما  مکنم و  هل  مداخ  نم ال  مدخن  مکمیأ و  جّوزن  مکریقف و 
میهد و رهوش  ار  امش  نارهوش  یب  میهدب و  زیچ  ار  امش  ریقف  هک  تسا  ام  رب  تفگ : تشادزاب و  مشاه  ینب  زا  ار  سمخ  رکب  ابا  انامه 

یناسک
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نامیتی هب  ناـشیا و  هب  دنـشاب  یم  ینغ  لـیبس  نبا  ۀـلزنم  هب  امـش  زا  ءاـینغا  نکیل  مینک  هیهت  رازگتمدـخ  دـنرادن  مداـخ  هک  امـش  زا  ار 
.دوش یمن  هداد  يزیچ  دنمتورث 

: تسا هدیـسرمه  هب  فالتخا  هلأسم  نیا  رد  زین  هقحال  دوهع  رد  هک  هدش  نیا  بجوم  هداد  خر  هباحـص » دهع   » رد هک  فالتخا  نیمه 
فرـصم ره  رد  دنک و  یم  نآ  اب  دـهاوخب  راک  ره  تسا : ناطلـس  یلاو و  اب  شرایتخا  سمخ  مامت  تسا : هتفگ  کلام  ماما  لثملا  یف 

یم شخب  مهس  هس  رب  سمخ  تسا : هتفگ  هفینح  وبا  ماما  .تسین و  یـسرپزاب  ّقح  ار  سک  چیه  دیامن و  یم  فرـصم  ار  نآ  دهاوخب 
لیبس ءانبا  نیکاسم و  ماتیا و  هاوخ  دوش ، یم  هداد  لیبس  ءانبا  هب  یمهس  ناشیا و  نیکاسم  هب  یمهس  نیملسم و  ماتیا  هب  یمهس  ددرگ :

.دنشابن هاوخ  دنشاب و  یبرقلا  وذ  زا 

.هزانج زامن  رد  تسا  ریبکت  راهچ  رب  ءافتکا   8

رازگرب ریبکت  جـنپ  اب  ّتیم  زامن  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  دوش  یم  دافتـسم  زین  تعامج  ّتنـس و  لها  دوخ  ربتعم  بتک  زا  هک  يروط  هب 
نبا و  ءافلخلا » خیرات   » باتک رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  حیرـصت  هب  تسا و  هدوب  لاونم  نیدـب  لاح  زین  رکب  وبا  دـهع  رد  هدـش و  یم 

نیتسخن ناخرؤم ، زا  ناشیا  ریغ  و  لئاوألا »  » باتک رد  يرکسع »  » و رظانملا » هضور   » باتک رد  هنحش 

472 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدوب  رمع  هتخاس  عمتجم  راداو و  ّتیم  زامن  رد  ریبکت  راهچ  نتفگ  رب  ار  مدرم  هک  یسک 

فلخ تیّلـص  : » تسا هتفگ  یلعألا  دـبع  هک  هدرک  لقن  لبنح  نب  دـمحا  ماما  دنـسم  مراهچ  ءزج  زا  هّمهملا » لوصفلا   » باتک بحاص 
: لاق تیسن ؟ لاقف : هدیب  ذخاف  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  یسیع  وبا  هیلا  ماقف  اسمخ  ّربکف  هزانج  یلع  مقرا  نب  دیز 
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هزانج رب  مقرا  نب  دیز  رس  تشپ  ادبا » اهکرتا  الف  اسمخ  ّربکف  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  یلیلخ  مساقلا  یبا  فلخ  تیّلص  نکل  ال و 
نکیل هن  تفگ : يدرک .؟ شومارف  تفگ : تفرگب و  ار  وا  تسد  تساخرب و  یلیل  یبا  نبا  سپ  .تفگ  ریبکت  جنپ  وا  مدرازگ  زامن  يا 

.درک مهاوخن  كرت  ار  نآ  زگ  ره  نم  سپ  تفگب  ریبکت  جنپ  وا  مدناوخ و  زامن  ص )  ) ربمغیپ رس  تشپ  نم 

تاروکذم نیمه  ار  هنومن  دـیاب و  رتدایز  یلاجم  ار  اهنآ  ءاصقتـسا  هک  هداتفا  قافتا  هباحـص  دـهع  رد  دراوم  نیا  ریظن  رگید  يدراوم 
.دیامن تیافک 

لمع نیا  نالطب  ای  تحص  هک  تسین  نآ  روظنم  هباحـص ، دهع  رد  يأرب ) لمع   ) تمـسق نیا  لقن  زا  هک  میوش  روآدای  دیاب  اجنیا  رد 
هقف و هب  طوبرم  عئاـقو  هک  تسنیا  دـشاب  یم  دـهعتم  ار  نآ  حیـضوت  لـفکتم و  قاروا  نیا  هچ  نآ  هکلب  ددرگ  حیرـشت  قاروا  نیا  رد 
هک نآ  هصالخ  .دـبای  ساکعنا  هدوب  هکنانچ  اجنیا  رد  دـشاب  لاجم  اج و  هب  هک  يّدـح  ات  تسرداـن ، هاوخ  هدوب و  تسرد  هاوخ  هّقفت ،

ینعم بسحب  دـش  هراشا  مه  شیپ  زا  هکنانچ  يأرب  لـمع  تفگ : دـیاب  هن  رگ  قیدـصت و  قیقحت و  هن  تسا  رظن  دروم  قّقحت ، عوقو و 
زا تسا  نید  عبات  هک  یسک  يارب  ار  نآ  میلس  لقع  اهنت  هن  دشاب و  یم  ضارتعا  داقتنا و  دروم  هعیـش  ءاملع  داقتعا  هب  اهنت  هن  نآ  مود 
نآ زین ، ناشیا  ناهیقف  زا  هکلب  تعامج ، ّتنس و  لها  زا  نامّلکتم  زا  رباکا  هکلب  درامش  یمن  زئاج ، لقا  ای ال  نکمم ، ندوب  عبات  ثیح 

يأرب و لمع  رب  تخس  هداد و  رارق  شداقتنا  دروم  هتسناد و  اوران  ار 
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.دنا هتخات  نآ  نالماع  رب 

473 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هلزتعم و خیـش  هک  ماّظن ، هب  روهـشم  راّیـس  نب  میهاربا  دوخ  داتـسا  زا  ایتفلا »  » باـتک رد  ظـحاج  هب  فورعم  رحب  نب  ورمع  ناـمثع  وبا 
نیا رد  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  نویعلا » نساحملا و   » باتک رد  دیفم  خیش  هک  هدروآ  یتمـسق  هنیمز  نیا  رد  .تسا  هدوب  ناشیا  گرزب 
دروم ظاحل ، نیا  زا  زین ، ناشناوریپ  ناـعبات و  رظن  رد  یّتح  يأرب  نیلماـع  هک  دوش  مولعم  اـت  مینک  یم  همجرت  صیخلت و  ار  نآ  دروم 

: همجرت هصالخ و  نآ  نونکا  دنا  هدش  عقاو  ضارتعا  داقتنا و 

هتفگ نیا  و  هرهاظ » نم  حـسملاب  یلوأ  فخلا  نطاب  ناکل  سایقلاب  نیّدـلا  اذـه  ناک  ول  : » تسا رمع  ياه  هتفگ  زا  هک : هتفگ  ماّظن  ».. 
ۀتفگ نیا  وا  نکیل  دنک  لمع  دوخ  ۀتفگ  نیاب  ماکحا  مامت  رد  هک  دوب  بجاو  رمع  رب  ماکحا و  ضئارف و  رد  رگم  دـشاب  یمن  تسرد 

«. تسا هدومن  راتفر  نآ  قبط  يدراوم  رد  هدیهوکن  ار  يأر  سایق و  هب  لمع  تحارص  نیاب  هک  نیا  اب  هدرک و  ضقن  ار  دوخ 

« راّنلا یلع  مکأرجأ  دـجلا  یلع  مکأرجأ   » ترابع نیاب  وا  حیرـصت  اـب  هک  تسین  نآ  زا  رتبیجع  رمع  راـتفر  نیا  تسا : هتفگ  ماّـظن  زاـب 
زا یکی  یناملـس  ةدیبع  زا  تسا : هتفگ  نیریـس  نب  دمحم  ..تسا  هداد  مکح  فلتخم ، مکح  هنوگ  دص  هب  ّدح »  » عوضوم رد  شدوخ 

هتفگ ماّظن  .دراد  فالتخا  مه  اب  همه  هک  مراد  دای  هب  رمع  زا  مکح  دص  ّدح ، عوضوم  رد  نم  هک : داد  خساپ  مدیـسرپ  ار  ّدـح  لئاسم 
ریغ حالـصا ، هچ  تسردان  تسا  یلوق  هدوب ، مدرم  نایم  حالـصا  لیبق  زا  فلتخم  ماکحا  نیا  هک  دنا  هدـش  لئاق  یخرب  هک  نیا  تسا :

مکح زا 
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ایاضق ّدحلا  یف  تیـضق  ّینا  : » تسا هتفگ  رمع  دوخ  هک  یتروص  رد  دـشاب  هّجوت  لباق  لیوات  لوق و  نیا  هنوگچ  دـشاب و  یم  ءاضق  و 
یه هأرملا و  هب  یـضقت  يدـعب  نانثا  هیف  فلتخی  ءاضقب ال  هیف  ّنیـضقأل  ّللا 

�
ه ءاـش  نإ  شعا  ناـف  .ّقحلا  نع  اـهیف  لآ  مل  اـهّلک  هفلتخم 

«. اهلیذ یلع  هدعاق 

زا صاخـشا  نیا  هدرک و  لقن  رمع  زا  ار  اهنآ  وا  هک  دنا  هدرک  لقن  نیریـس  نب  دـمحم  زا  نوع  نبا  یناتـسجس و  بّویا  ار  تاملک  نیا 
.دنشاب یم  رتانشآ  رمع  ماقم  هب  دنا ، هدمآ  رب  وا  ۀتفگ  لیوأت  ددص  رد  هدیشارت و  رمع  يارب  رذع  هک  یناسک 

474 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم رب  عامجا  هب  ار  فالتخا  فورعمب و  ار  لوهجم  رمع  رگا  دنگوس  مناج  هب  و  هّنّـسلا » یلإ  تالاهجلا  اوّدر  : » تسا هتفگ  رمع  مه  و 
مکح هنوگ  دص  ّدـح »  » عوضوم رد  هک  یتروص  رد  هدـنادرگرب  ّتنـس  هب  ار  تالاهج  رمع  تقو  هچ  دوب  رتبـسانم  وا  ماقم  هب  دـنادرگ 

: تفگ یمن  دوـب  یم  رجا  بجوـم  زئاـج و  وا  ةدـیقع  هـب  يأرب ) مـکح  ماـکحا و  رد  فـالتخا  ینعی   ) لـمع نـیا  رگا  و  تـسا !؟ هداد 
« ..راّنلا یلع  مکأرجأ  ّدجلا  یلع  مکأرجأ  »

رد دوعـسم  نب  ّللا 
�

ه دـبع  بعک و  نب  ّیبا  دینـش  هک  یماـگنه  هچ  تسین  هیبش  ناـسکی و  وا  يأر  اـب  رمع  راـک  : » تسا هتفگ  ماّـظن  زاـب 
هیکت نآ  راوید  هب  سپ  دیسر  هشئاع  ةرجح  هب  ات  تفر  نوریب  مشخ  تلاح  اب  دنا  هدرک  فالتخا  هماج  کی  رد  ندناوخ  زامن  عوضوم 

: تفگ داد و 

هب تلعف  ّالا  اذه ، یماقم  دعب  مکحلا  یف  فلتخی  ادحا  عمسا  الا ال  مهنع ! ذخؤی  نّمم  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  باحـصا  نم  نالجر  فلتخا  »
فالتخا زا  رمع  هک  نانچ  تعنص » و 
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!!..« دنک یم  ضارتعا  نینچ  یباحص  درم  ود  نآ  رب  هک  هدرک  شومارف  ماکحا  رد  ار  دوخ  لاوقا 

: تسا هتفگ  دـنا  هدیـسرپ  ابَأ  ًهَهِکا�ف َو  ۀفیرـش َو  هیآ  زا  ار  وا  هک  یماگنه  هچ  تسا  هدوب  هویـش  نیمه  رب  زین  رکب  وبا  تسا : هتفگ  ماّظن 
اّما .ّلج  ّزع و  ّللا 

�
ه دارا  ام  ریغب  ّللا 

�
ه باتک  نم  هیآ  یف  تلق  اذا  عنصا ؟ فیک  ما  بهذا ؟ نیا  ما  ینّلقت ؟ ضرا  ّيأ  ما  ینّلظت ؟ ءامس  ّيأ  »
: تسا هتفگ  دنا  هدیسرپ  هلالک »  » زا ار  وا  دعب  یکدنا  نوچ  و  هب » ملعا  هّللاف  ّبإلا  اّما  اهفرعنف و  ههکافلا 

رب وا  لوق  نیا  سپ  دلولا » دـلاولا و  نود  ام  هلالکلا  .یلبق  نمف  أطخ  ناک  نا  و  ّلج ، ّزع و  ّللا ،
�

ه نمف  اباوص  ناک  ناف  ییأرب  اهیف  لوقا  »
نیا اب  ار ، دوخ  يأر  هک  دنک  تموکح  یـسک  نیملـسم  لاوما  قوقح و  رب  تسا  زئاج  هنوگچ  ایآ  .دشاب  یم  يو  شیپ  ۀـتفگ  فالخ 

ریسفت رد  دیاب  دشاب  وا  داهتجا  دانتسا  هب  نآ  زاوج  رگا  و  درب ؟ راکب  مدرم  لاوما  قوقح و  هب  تبـسن  اطخ ، ای  تسباوص  دناد  یمن  هک 
لمع يأر و  هک  یسک  .درب  یم  راکب  ار  دوخ  يأر  داهتجا و  زین  هیآ 

475 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. درب یم  راکب  ار  نآ  یناسآ  نیرب  هک  تسا  تفگش  رایسب  دیوج  یم  زارتحا  نانچ  نآ  زا  درمش و  یم  گرزب  هیاپ  نادب  ات  ار  نآ  هب 

يو رظن  رد  رگا  هچ  مراد  بجعت  رایـسب  رکب » اـبأ  فلاـخأ  نا  ّللا 
�

ه نم  ییحتـسأل  ّینإ   » رمع نخـس  نیا  زا  نم  : » تسا هتفگ  ماّـظن  زاـب 
يرایسب رد  مه  و  هّدر » لها   » عوضوم رد  مه  هدرک و  تفلاخم  يو  اب  راب  دص  ّدح »  » ۀلأسم رد  ارچ  هدوبن  زئاج  رکب  وبا  اب  تفلاخم 
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صوصخ رد  رکب  وبا  لوق  هک  هدوب  تهج  نادب  هکلب  هتفر  یمن  اطخ  رب  هاگ  چیه  رکب  وبا  هک  هدوب  هار  نآ  زا  هن  رگا  رگید و  دراوم  زا 
!؟ دراد ینعم  هچ  خـلا » ..ییحتـسأل  ّینا   » تراـبع نتفگ  رگید  سپ  تسا  هدوـب  باوـص  ّقـح و  رمع  رظنب  هلـالک ) ۀـلأسم   ) هلأـسم نیا 

« .تسا هتسج  يّربت  هتفگ  نیا  زا  هدنامن و  تباث  شیوخ  لوق  رب  هلالک »  » ۀلأسم رد  رکب  وبا  دوخ  هوالعب 

قشاو رتخد  عورب  ۀیضق  رد  هکنانچ  هتفگ  لطاب  هتشاد و  ییوگ  هضقانم  ادخ  نید  رد  زین  وا  : » تسا هتفگ  دوعسم  نبا  ةراب  رد  ماّظن  زاب 
اهئاسن ال هقدـص  اهل  ّلـج ، ّزع و  ّللا ،

�
ه نمف  اـباوص  ناـک  نإ  یّنمف و  أـطخ  ناـک  نإـف  ییأرب  اـهیف  لوقا  : » تسا هدرک  ءادا  ار  هلمج  نیا 

يور زا  تداهش »  » هاگ ره  ّکش و  ههبش و  ۀیاپ  رب  ینبم  تسا  ییاضق  هکلب  ّنظ  هار  زا  تسا  یمکح  اضق و  نیا  و  ططش » سکو و ال 
.دشاب یم  رتگرزب  نآ  هانگ  مارح و  مه  ّنظ  هار  زا  مکح »  » سپ دشاب  مارح  ّنظ ،

رد هک  شیوخ  لوق  نیاب  ار  دوخ  کبیری » اـم ال  یلإ  کـبیری  اـم  عدـف  نّیب  مارحلا  نیب و  لـالحلا  : » تسا هتفگ  هک  دوعـسم  نبا  رگا  »
ینخـس نیا  و  ..تبـصا » ناف  ییأرب  اهیف  لوقا  : » تفگ یمن  ادـخ  ماکحا  رد  درک  یم  بیدات  هتفگ  نارگید  بیداـت  ییاـمنهر و  ماـقم 
تروص رد  دـشاب ، ادـخ  ریغ  زا  و  ّقح ، اب  تقفاوم  تروص  رد  دـشاب ، ادـخ  زا  دـناوت  یمن  داهتجا  کی  لمع و  کی  هچ  دـساف  تسا 

دوعسم نباب  تبسن  ینانخس  مه  زاب  ماّظن  هنیمز  نیا  رد  دشاب » لاح  کی  هب  هلأسم  لاح  ود  ره  رد  و  قح ، اب  تقفاوم  مدع  نالطب و 
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هباحص رئاس  نامثع و  و 

476 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ةراب رد  شناوریپ  وا و  رظنب  ندرب  یپ  يارب  لماک  تسیا  هنومن  هدـش  لقن  وا  زا  نونک  اـت  هچ  نآ  هک  هدروآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  یّتح  و 
یم یشان  يو  یفاصنا  یب  بّصعت و  زا  نامگ ، یب  هدروآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ةراب  رد  ار  هچ  نآ  هک  دش  روآدای  دیاب  نکیل  يأرب  لمع 

کـش دیدرت و  راهظا  دوخ  مکح  يوتف و  رد  هاگ  چیه  هدادـن و  ماجنا  يأر »  » دانتـسا هب  ار  یلمع  زگ  ره  مالّـسلا  هیلع  یلع  هچ  دـشاب 
.تسا هدرکن 

دهاوخ لیـصفت  هب  دعب  تادـّلجم  ّیط  رد  هک  دـعب ، نورق  رد  هچ  یمالـسا و  لوا  نرق  نامه  رد  هچ  رایـسب ، یناسک  زین  هماع  ءاهقف  زا 
.دنا هدیهوکن  تخس  ار  نآ  هدرک و  ینیبدب  راهظا  يأرب  لمعب  تبسن  دمآ ،

: دوش یم  هدروآ  الیذ  لاوقا  هنوگ  نیا  زا  یتمسق  هنومن  باب  زا 

هدروآ ار  هلمج  نیا  وا  زا  شدانـسا  هب  یبعـش  ۀـمجرت  رد  ءاـیلوألا » هـّیلح   » باـتک رد  .ه ق ) لاـس 430  هب  یفوتم   ) یناهفـصا میعن  وبا 
هدروآ ملـسم  نب  حلاص  زا  شدانـسا  هب  ومه  زاب  هیلع ! لبف  مهیأرب  اولاق  ام  هذخف و  ص )  ) دّمحم باحـصا  نع  كوثدـح  ام  و  : » تسا

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  ملسم  هک 

وت يأر  متفگ : .تسا  هتفگ  نینچ  بلاط  یبا  نب  یلع  نانچ و  هلأسم  نآ  رد  باّطخ  نب  رمع  تفگ : مدیـسرپ ؟ یبعـش  زا  ار  يا  هلأـسم 
باتک زا  مود  دـلج  رد   ) ومه زاب  هیلع !» لبف  یی ] ظ :  ] يأرب کتربخا  اذا  امهلوق  دـعب  یی ] ظ :  ] يأرب عنـصت  ام  : » داد خـساپ  تسیچ ؟

يو زا  دمآرد و  وا  رب  يدرم  مدوب  نیریس  نبا  دزن  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  لوحا  مصاع  زا  دوخ  دانسا  هب  هیلح )» »
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عجرا ّمث  ییأرب  اهیف  لوقا  : » تفگ .وگب  ارت  دوخ  يأر  میتفگ : وا  هب  ام  .مرادن  ظفح  زا  یثیدح  هراب  نیا  رد  داد  خـساپ  .دیـسرپ  يزیچ 
!« ّللا

�
ه ال و  يأّرلا ؟ کلذ  نع 

477 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دیسرپ يا  هلأسم  يو  زا  یسک  هک  هدروآ  سنا  نب  کلام  ۀمجرت  رد  میعن  وبا  زاب 

؟ يراد يأر  هچ  وت  تیأر !!؟ أ  تفگ : صخش  نآ  تسا : هتفگ  نینچ  ص )  ) ربمغیپ هک : داد  خساپ 

نینچ لئاسولا » كردتـسم   » باتک رد  ٌمِیلَأ » ٌبا�ذَـع  ْمُهَبیُِـصی  ْوَأ  ٌهَْنِتف  ْمُهَبیُِـصت  ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاـ�ُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْـحَْیلَف  : » تفگ کـلام 
اولاقف ممالا  ایابـس  ءانبا  مهیف  أشن  یّتح  الدـتعم  لزی  مل  لیئارـسا  ینب  رما  ناک  لاق : هیبا  نع  هورع  نب  ماـشه  يور  دـق  و  : » تسا هدـمآ 

هفوکلاب و هفینح  وبا  هنیدـملاب و  يأّرلا  هعیبر  مهیف  أشن  یّتح  امیقتـسم  ساـّنلا  رما  لاز  اـمف  هنییع : نبا  لاـق  .مهولـضاف و  يأّرلاـب  مهیف 
«. ممألا ایابس  دالوا  مه  اذاف  مهانرظنف  مهونتف  ساّنلا و  اوتفا  هرصبلاب و  نامثع 

478 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناونع نیدب  هباحص  دهع  رد  یناسک  ندش  مان  هب  و  تهاقف »  » ناونع ندمآ  دیدپ  - 4

هراشا

دنا هدوب  یناسک  رـصع  نآ  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  هدوب و  یم  نآ  مّلعت  میلعت و  دیجم و  نآرق  هب  هجوت  مامت  ص )  ) ربمغیپ دـهع  رد 
.دنا هدرک  یم  « 1  » ءارقا تئارق و  ار  دیجم  نآرق  هک 

نامه تقیقح  هب  نکیل  .دـنا  هدوب  یم  فورعم  ناونع  نیدـب  هدومن و  یم  رتبـسانم  ناشیا  يارب  يراق »  » ناونع دـهع  نآ  رد  ور  نیا  زا 
قح دـهع ال  رد  هدرک و  لماکت  ریـس  هک  تسناونع  نآ  رگید  یترابع  هب  دـنیآ و  رامـشب  دـیاب  دـعب  دوهع  ناهیقف  ۀـلزنم  هب  صاخـشا 

.تسا هتفای  لیدبت  هیقف »  » ناونعب

هدش یم  قالطا  دنچ  یصاخشا  رب  هباحص  دهع  رد  یعرف  فیلاکت  ماکحا و  ياناد  ینعمب  هیقف »  » ظفل دیآ  یم  رب  يدراوم  زا  هکنانچ 
نیا تقیقح  رد  سپ 
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« ..دنا هدیدرگ  دای  ناونع  نیدب  دهع  نامه  رد  یناسک  هدش و  لامعتسا  دروم  دهع  نآ  زا  شیب  مک و  ناونع ،

هدرک یم  هعجارم  ناشیا  هب  ینید  فیلاکت  یهقف و  ماکحا  نتسناد  يارب  مدرم  هک  دنا  هدوب  نّیعم  صّخشم و  یناسک  هباحـص  دهع  رد 
.دنا هتسناد  یم  مّلسم  عابتالا و  مزال  ار  نانآ  يأر  يوتف و  و 

______________________________

دور هنیدم  هب  هکم  زا  هک  دوب  هتسب  دهع  هّیما  ناوفـص  اب  هک   ) یحمج بهو  نب  رمع  ۀصق  لیذ  رد  دوخ ، خیرات  باتک  رد  يربط ، ( 1)
دزن دجـسمب  هنیدـم و  هب  نوچ  دزاس و  اهر  دوب  ریـسا  نیملـسم  تسد  رد  ردـب  گـنج  زا  سپ  هک  ار  دوخ  رـسپ  دـشکب و  ار  ربمغیپ  و 

زا دمآرد و  مالـسا  هب  هجیتن  رد  داد و  ربخ  وا  دصق  زا  تخاس و  راکـشآ  ار  رما  نطاب  بیغ  زا  ربخ  روطب  ص )  ) ربمغیپ تفر و  ربمغیپ 
« هریسا اوقلطا  نآرقلا و  هومّلع  هوارقا و  هنید و  یف  مکاخا  اوهّقف  : » دومرف باحصا  هب  ص )  ) ربمغیپ دنار ) نابز  رب  نیتداهش  قدص  رس 

479 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدرک  دای  ار  نامز  نآ  ناهیقف  هفیلخ ، هس  زا  کی  ره  تفالخ  حرش  لیذ  رد  دوخ ، خیرات  رد  یبوقعی 

هک یسک  : » تسا هدروآ  ار  دافم  نیا  .ه ق ) لاس 13  هرخآلا  يدامج  هام  ات  لاس 11  لوالا  عیبر  هام  زا   ) رکب یبا  تفالخ  لیذ  رد  سپ 
دیز بعک و  نب  ّیبا  لبج و  نب  ذاعم  باّطخ و  نب  رمع  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـش  یم  هتفرگ  هقف  وا  زا  رکب  وبا  نامز  رد 

.هدوب دوعسم  نب  ّللا 
�

ه دبع  تباث و  نب 

.ه لاس 23  ۀجحلا  وذ  ات  لاس 13  هرخآلا  يدامج  زا   ) رمع تفالخ  لیذ  رد  و 
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یبا دوعـسم و  نب  ّللا 
�

ه دـبع  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دـش  یم  هتفرگ  ناشیا  زا  ملع  رمع  نامز  رد  هک  یناهیقف   » هدرک هدافا  نینچ  ق )
« .دنا هدوب  سابع  نب  ّللا 

�
ه دبع  يردخ و  دیعس  وبا  ءادرد و  وبا  يرعشا و  یسوم  وبا  تباث و  نب  دیز  لبج و  نب  ذاعم  بعک و  نب 

نینمؤملا ریما  وا  نامز  ناهیقف  : » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  .ه ق ) لاس 35  ۀجحلا  وذ  ات  لاس 23  ۀـجحلا  وذ  زا   ) نامثع تفالخ  لیذ  رد 
وبا ءادرد و  وبا  سابع و  نب  ّللا 

�
ه دبع  يرعشا و  یسوم  وبا  تباث و  نب  دیز  بعک و  نب  یبا  دوعـسم و  نب  ّللا 

�
ه دبع  بلاط و  وبا  نب  یلع 

« .دنا هدوب  یلهاب  عیبر  نب  ناملس  رمع و  نب  ّللا 
�

ه دبع  يردخ و  دیعس 

باسنا و ناهیقف و  رکذ  رد  تسا  يرصتخم  نیا   » نومضم نیدب  ار  دوخ  ءاهقفلا » تاقبط   » باتک هک  نآ  زا  سپ  يزاریش  قاحـسا  وبا 
عابتا و زا  هدرب  هرهب  نانآ  یملع  بتکم  زا  هک  یناسک  رکذ  مه  ناشیا و  لـئاضف  تاـمولعم و  لـئالد  تاـفو و  ناـمز  راـمعا و  تدـم 
هچ دنیآ  هتخانـش  دـیاب  یئانتعا  ناشیا  تفلاخم  هب  تسه و  يرابتعا  عامجا ، داقعنا  رد  ار  نانآ  لوق  هک  یـصاخشا  ات  ناشیا  باحـصا 

يوتف نآ  زا  سپ  مدرک و  ادـتبا  هباحـص  ياوتف  هب  تسخن  سپ  تسین  يریزگ  اهنآ  نتـسناد  زا  ار  وا  دـیاشن و  روما  نیاب  لهج  ار  هیقف 
هتـشاد هدافا  نینچ  هدرک  حاتتفا  مدرک » داـی  ار  دـالب  راـصما و  ناـهیقف  همه ، زا  سپ  مدروآ و  ار  ناـعبات  ناـعبات  سپ  نآ  زا  ناـعبات و 

هتشاد یم  ص )  ) ربمغیپ اب  تمزالم  تبحاصم و  هک  باحصا  زا  رتشیب  هک  نادب  : » تسا

راودا
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480 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف

لاعفا مه  هدـش و  یم  لـقعت  ود  نیا  زا  هچ  نآ  و  ص )  ) ربمغیپ باـطخ  ادـخ و  باـطخ  هباحـص  ّقح  رد  هقف  قیرط  هچ  دـنا  هدوب  هیقف 
.تسا هدوب  هدیسر  یم  لقع  هب  نآ  زا  هچ  نآ  و  ص )  ) ربمغیپ

موهفم قوطنم و  هدوب  مولعم  ناشیا  رب  لوزن  نوئش  بابسا و  هتفای و  لوزن  ناشیا  تغلب  نوچ  دشاب  میرک  نآرق  هک  ادخ  باطخ  سپ  »
نم ادـحأ  ّنا  لـقنی  مل  : » تسا هتفگ  زاـجملا »  » باـتک رد  دـیبع  وبا  ور  نیا  زا  دـنا  هتـسناد  یم  یبوخ  هب  ار  نآ  لوقعم  صوـصنم و  و 

(. ص  ) ّللا
�

ه لوسر  یلإ  میرکلا  نآرقلا  نم  یش ء  هفرعم  یف  عجر  هباحّصلا 

.دنا هدیمهف  یم  ار  نآ  يوحف  مهبم و  هتسناد و  یم  ار  نآ  ینعم  سپ  هدوب  نانآ  تغلب  زین  ادخ  لوسر  باطخ  «و 

هدرک یم  هدهاشم  ار  اهنآ  سپ  هتفای  یم  ماجنا  ناشیا  مشچ  ولج  رد  همه  تاسایـس ، تالماعم و  تادابع و  زا  ترـضح ، نآ  لاعفا  «و 
نیا زا  دنا  هتفاکـش  یم  ار  دافم  دارم و  نطاب  هدروآ و  یم  تسدب  ار  دوصقم  روظنم و  حور  هدش  یم  ررکم  نوچ  دنا و  هدیمهف  یم  و 

«. متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موّجنلاک  یباحصأ  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ ور 

ص)  ) ربـمغیپ زا  نآ  ریغ  تاداـبع و  رد  هک  یلاـعفا  هب  دـنک و  هجوت  دـنا  هدرک  لـقن  ص )  ) ربـمغیپ زا  ناـشیا  هک  یلاوقا  هب  یـسک  ره 
هب ناشیا  ۀـمه  هک  نیا  زج  ددرگ  یم  فرتعم  ّرقم و  ناشلـضف  هب  ملاع و  نانآ  ۀـمه  هقف  هب  ریزگان  دـیامن  لـمات  دـنا  هدومن  فیـصوت 

لالح و رد  ملکت  ماکحا و  يواتفب و  ناشیا  زا  صوصخم  یهورگ  هکلب  دنا  هتشگن  روهشم  مارح  لالح و  رد  نخـس  مکح و  يوتف و 
.دنا هتفای  راهتشا  مارح 

تفالخ و تدم  تسخن  عورش و  هناگراهچ  ءافلخ  زا  هاگ  نآ 
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رمع هتفای و  تافو  یگلاس  نس 63  رد  لاس 13  رد  هتـشاد و  تفالخ  هام  دنچ  لاس و  ود  رکب  وبا  هک  هنوگ  نیدب  ار  نانآ  تایح  نامز 
زور هتـشاد و  تفالخ  زور ، دـنچ  رگم  لاس  نامثع 12  هتفای و  تاـفو  لاـس  ای 55  نس 63  رد  هتـشاد و  تفالخ  هام  دـنچ  لاـس و  هد 

یگلاس ای 88  نس 89  هب  لاس 36  زا  هجحلا  وذ  هام  زا  هعمج 

481 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لاس زا  ناضمر ]؟[  هاـم  هعمج 17  بش  رحـس  رد  هتـشاد و  تفالخ  زور  دنچ  هام و  هن  لاس و  راهچ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هدـش و  هتـشک 
لقن کی  ره  يارب  هک  ار  یلئاضف  یهقف و  ماقم  نآ  زا  سپ  هتشون و  تسا ) هدیـسر  تداهـش  هب  لاس  یلوق 63  هب  نس 58 و  هب  ملهچ 

راصتخا روطب  ار  ناشیا  تاماقم  تالاح و  زا  يا  همش  هدرب و  مان  زین  ار  هباحـص  زا  رگید  یهورگ  هدع و  سپـس  هدرک و  دای  هدیدرگ 
.دوش لقن  صیخلت و  تسا  بسانم  اجنیا  رد  هک  هدروآ 

: رارق نیدب  تسا  هدرک  میسقت  شخب  ودب  ار  هباحص  دهع  قاحسا ، وبا 

.هباحص رباکا  دهع  - 1

.ناشیا ناناوج )  ) ثادحا دهع  - 2

هداد دادتما  هتفای  تافو  لاس  نآ  رد  هشئاع  هک  متفه  هاجنپ و  ای  متـشه  هاجنپ و  لاس  ات  ص )  ) ربمغیپ تلحر  نامز  زا  ار  تسخن  دـهع 
: ار ریز  صاخشا  هناگراهچ  ءافلخ  تاماقم  حرش  تالاح و  نایب  زا  سپ  و 

[ هباحص ءاهقف  زا  لوا  ۀقبط  ]

هراشا

.دوعسم نب  ّللا 
�

ه دبع  - 1

.يرعشا یسوم  وبا  - 2

.بعک نب  ّیبا  - 3

.لبج نب  ذاعم  - 4

.تباث نب  دیز  - 5

.ءادرد وبا  - 6

.هشئاع - 7
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زا کی  ره  ماقم  ةرکذت  لاح و  ۀمجرت  هب  صوصخم  لقتسم و  ناونع  تحت  هدرب و ، مان 
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: رارق نیاب  تسا  هتخادرپ  ناشیا 

دوعسم نبا  - 1

.تسا هتفای  تافو  هنیدم  رد  يدنا  تصش و  نس  هب  يرجه  مود  یس و  لاس  رد  یلذه  دوعسم  نب  نمحّرلا  دبع  وبا 

ّیناف دعب  اّما  : » تسا هدوب  هتشون  هفوک  لها  هب  رمع  برضم ، نب  هثراح  تیاورب 

482 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اوعیطا امهل و  اوعمساف  اردب  دهش  نم  ّللا و 
�

ه لوسر  باحـصا  ءابجن  نم  امّهنا  اریزو و  ایـضاق و  ّللا 
�

ه دبع  اریمأ و  اراّمع  مکیلإ  تثعب  دق 
«. یسفن یلع  امهب  مکترثآ  دقف 

: دنتفگ يوب  دمآ  شیپ  راضتحا  لاح  ار  لبج  ذاعم  نوچ  هریمع  نب  دیزی  تیاورب  و 

دوعسم نب  ّللا 
�

ه دبع  دنع  یسرافلا و  ناملـس  دنع  و  ءادرّدلا ، یبا  رمیوع ، دنع  هعبرا : دنع  ملعلا  اوسمتلا  : » داد خساپ  نک  یتیـصو  ار  ام 
«. هّنّسلا نآرقلا و  ملع  : » تسا هتفگ  وا  ةراب  رد  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  و  مالس » نب  ّللا 

�
ه دبع  دنع  و 

.تسا هدنام  اج  هب  وا  زا  يرهاوخ  يرـسپ و  رتخد  يرتخد و  هتـشذگ و  رد  يدرم  هک : دـش  لاؤس  یـسوم  وبا  زا  تسا : هتفگ  لیبحرش 
هاگ نآ  .دشاب  یمن  یمهـس  چیه  ار  رـسپ  رتخد  دوش و  هداد  دیاب  شرهاوخ  هب  رگید  مین  رتخد و  هب  وا  ییاراد  زا  یمین  هک : داد  خساپ 

: تسا هتفگ 

رتخد ییاراد و  زا  یمین  ار  رتخد  : » تسا هتفگ  وا  هدش  هعجارم  هلأسم  نیا  رد  دوعـسم  نب  ّللا 
�

ه دـبعب  سپ  ینعباتیف »!؟ دوعـسم  نبا  نیا  »
«. تسا صوصخم  رهاوخ  هب  هدنام ، یقاب  دسر و  یم  دوش ) لیمکت  مّیس  ود  ات   ) مشش کی  ار  رسپ 

« ..مکیف ربحلا  اذه  ماد  ام  یش ء  نع  ینولئست  ال  : » تسا هتفگ  هدش  لقن  یسوم  وبا  هب  يوتف  نیا  نوچ 

هلمج نآ  زا  هک  دنا  هتفرگ  ارف  ملع  دوعسم  نبا  زا  دایز  یعمج 
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.روعا تاوخ و  یناملس و  ةدیبع  حیرش و  دوسا و  همقلع و  دشاب  یم 

یسوم وبا  - 2

.تسا هتفای  تافو  هفوک  رد  ود  لهچ و  یلوق  هب  ود و  هاجنپ و  لاس  رد  يرعشا  نامیلس  نب  سیق  نب  ّللا 
�

ه دبع  یسوم  وبا 

.داد وا  هب  هرصب  تیالو  رمع  داتسرف و  نآرق  میلعت  يارب  نمی  هب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ

یسوم وبا  ّللا و 
�

ه دبع  یلع و  رمع و  هفوکلا )؟(  لها  مهفصن  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  باحصا  نم  هّتس  یف  ملعلا  ناک  : » تسا هتفگ  قورـسم 
« .تباث نب  دیز  ّیبا و  و 

483 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّیبا - 3

هنیدـم رد  رمع  تفالخ  نامز  رد  مود  تسیب و  لاـس  رد  یلوق  هب  راـجن  ینب  ۀـفیاط  زا  بعک  نب  رذـنملا  نب  بعک  نب  ّیبا  رذـنملا  وبا 
رد نامثع  تفالخ  نامز  رد  یـس  لاس  رد  رگید  یلوق  هب  و  نیملـسملا » دّیـس  تام  مویلا  : » تسا هتفگ  زور  نآ  رد  رمع  هتفای و  تاـفو 

همکاحم هب  دـمآ  نایم  هب  یفالتخا  تشاد  یم  دجـسم  بنج  رد  سابع  هک  يا  هناخ  عوضوم  رد  ساـبع  اـب  ار  رمع  .تسا  هدرم  هنیدـم 
.درک مکح  رمع  نایز  سابع و  دوس  هب  يو  دنتفر  ّیبا  دزن 

َوُه ّلِإ 
�
ا َه�لِإ  ـا�ل  ّللا 

�
ُه متفگ : یناد ؟ یم  مظعا  نآرق  رد  ار  هیآ  مادـک  دیـسرپ  نم  زا  ص )  ) ربمغیپ تسا : هتفگ  ّیبا  هک  تسا  هدـش  تیاور 

نیتفـش اناسلل و  اهل  ّنإ  هدیب  یـسفن  يذـّلا  وف  ملعلا  کنهیل  : » تفگ نینچ  دز و  ما  هنیـس  هب  كرابم  تسد  ص )  ) ربمغیپ .ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا 
«. شرعلا قاس  دنع  کلملا  سدقت 

نیاب همه  ملع  مدـید  مدرک  هسیاقم  همهاسم و  ار  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  نم  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  هک  هدـش  لقن  قورـسم  زا 
«. ددرگ یم  یهتنم  تباث  نب  دیز  ءادرّدلا و  یبا  ّیبا و  ّللا و 

�
ه دبع  ّیلع و  رمع و  نت : شش 

ذاعم - 4

یگلاس راهچ  یـس و  ّنس  رد  مهدجه  ای  مهدفه  لاس  هب  يدقاو  ۀتفگ  هب  یجرزخ  سوا  نب  ورمع  نب  لبج  نب  ذاعم  نمحرلا  دبع  وبا 
.تسا هتفای  تافو  ندرا  یحاون  رد 

: تسا هتفگ  يوب  هتشاد و  لیسگ  نمی  هب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  یناسک  زا  ذاعم 
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زاـب ّللا »
�

ه لوسر  هّنـسب  : » تسا هداد  باوـج  دـجت »؟ مل  نإـف  : » تسا هدوـمرف  ترـضح  ّللا »
�

ه باـتکب  : » تسا هداد  خـساپ  یـضقت »؟ مب  »
« ییأر دهتجأ  : » تسا هداد  خساپ  دجت »؟ مل  نإف  : » تسا هدومرف  ترضح 
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« ّللا
�

ه لوسر  هاضری  امل  ّللا 
�

ه لوسر  لوسر  ّقفو  يّذلا  هّلل  دمحلا  : » تسا هدومرف  ص )  ) ربمغیپ سپ 

484 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نسحا و داجا و  ماکحالا و  قرط  نّیب  لئـس  امل  هنال  املاع و  ّالا  ءاضقلل  ثعبی  و ال   » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  هنیمز  نیا  رد  قاحـسا  وبا 
«. هیلع یلاعت  ّللا 

�
ه دمح  ّللا و 

�
ه لوسر  هّرقاف  هیأر  دهتجی  هنا  ربخأ 

نومـضم نیا  ینالوخ  ملـسم  وبا  زا  لبج » نب  ذاعم  تأیلف  هقفلا  نم  لأسی  نا  دارا  نم  : » تسا هتفگ  دوخ  ياـه  هبطخ  زا  یکی  رد  رمع 
ناشیا نایم  رد  هدز و  هقلح  مدید  ار  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  نت  ود  یـس و  مدـمآ  رد  صمح  رهـشب  : » تسا هتفگ  هک  هدـش  تیاور 

شیپ یگدنامرد  کش و  يزیچ  رد  ارموق  نوچ  هدیشک و  همرـس  شیاهمـشچ  قاّرب و  دیفـس و  شیاهنادند  مدرک ، هدهاشم  ار  یناوج 
: مدیسرپ یصخش  زا  دندرک  یم  شسرپ  يو  زا  دندروآ و  یم  وا  هب  ور  دمآ  یم 

«. دشاب یم  لبج  نب  ذاعم  تفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا 

دیز - 5

هتـشاد و لاس  هدزای  هنیدم  هب  ص )  ) ربمغیپ مودق  ماگنه  یجرزخ  كاّحـض  نب  تباث  نب  دیز  نمحرلا ، دبع  وبا  یلوق  هب  و  دیعـس ، وبا 
.تسا هتفای  تافو  هنیدم  رد  مجنپ  لهچ و  لاس  رد 

اب يریگ  یم  ارم  باکر  ایآ  تفگ : دـیز  .تفرگ  ار  تباث  نب  دـیز  باکر  سابع  نبا  : » تسا هتفگ  وا  ةراـب  رد  ار  نومـضم  نیا  یبعش 
نم لأسی  نأ  دارا  نم  : » تسا هتفگ  يا  هبطخ  رد  رمع  ءاملعلاب » عنـصن  اذـکه  : » داد باوج  ساّبع  نبا  يربمغیپ ؟! ّمع  رـسپ  وت  هک  نیا 

«. تباث نب  دیز  تایلف  ضئارفلا 

نب هبتع  ّللا و 
�

ه دبع  نب  ّللا 
�

ه دیبع  نمحرلا و  دبع  نب  هملس  وبا  ّبیسم و  نب  دیعس  هنیدم : ناهیقف  زا  نت  هد 
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دیز زا  بیؤذ  نب  هصیبق  نامثع و  نب  نابا  راسی و  نب  نامیلس  دیز و  نب  هجراخ  نمحرلا و  دبع  نب  رکب  وبا  ریبز و  نب  هورع  دوعسم و 
.دنرامشب وا  درگاش  هتفرگ و  ار  هقف  تباث  نب 

485 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءادرد وبا  - 6

هتفای تافو  ماش  رد  ود  یـس و  ای  کـی  یـس و  لاـس  رد  ثراـح ) نب  رمیوع  یلوق  هب   ) و دـیز ) نب  میوع  یلوق  هب  و   ) رمیوع ءادرد  وبا 
.تسا

ناملس و و  ءادرّدلا ، یبا  رمیوع ، و  دوعـسم ) نب  ّللا 
�

ه دبع   ) دبع ّما  نبا  دنع  ملعلا  اوسمتلا  : » تسا هتفگ  راضتحا  لاح  رد  لبج  نب  ذاعم 
« مالس نب  ّللا 

�
ه دبع 

هشئاع - 7

.تسا هتفای  تافو  هنیدم  رد  تفه  هاجنپ و  یلوق  هب  تشه و  هاجنپ و  لاس  رد  رکب  یبا  رتخد  هشئاع 

مدرم ۀـمه  زا  هشئاـع  تفر و  یم  هدافتـسا  يارب  هشئاـع  دزن  اـم  زا  شیب  ریبز  نب  هورع  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  بیؤذ  نب  هصیبق 
مهاوخن فسأتم  زیچ  چـیه  رب  نم  دریمب  هشئاع  رگا  متفگ  يو  گرم  زا  شیپ  لاـس  راـهچ  نم  .دوب و  ملعا  ّتنـس  نآرق و  ثیدـحب و 

«. مدیسرپ یم  يو  زا  مدوب و  یم  شاک  هک  نیا  رب  رگم  دوب 

[ هباحص ءاهقف  زا  مود  ۀقبط  ]

هراشا

هباحّصلا ثادحأ  نم  يرخأ  هقبط  یف  ءالؤه  ملع  لصح  ّمث   » ترابع نیدب  ار  هباحص  رباکا  رصع  هشئاع ، ۀمجرت  متخ  هب  قاحـسا ، وبا 
: تسا هدروآ  بیترتب  ار  ریز  صاخشا  ۀمجرت  ناشیا  ثادحا  زا  هداد و  همتاخ  مهنع » ّللا 

�
ه یضر 

صاع ورمع  نبا  ریبز 4 - نبا  رمع 3 - نبا  سابع 2 - نبا  - 1

سابع نبا  - 1

ربمغیپ تلحر  ماگنه  رد  هک  دشاب  یم  ص )  ) ربمغیپ ّمع  رـسپ  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلّطملا  دبع  نب  ساّبع  نب  ّللا 
�

ه دبع  سابعلا  وبا 
.تسا هتفای  تافو  فئاط  رد  لاس  کی  داتفه و  ّنس  هب  تشه  تصش و  لاس  رد  هدوب و  هلاس  هدزیس  (ص )
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486 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حبـصأل ّکنإ  : » تسا هتفگ  وا  هب  رمع  تسا  هدرک  اعد  لیوأتلا » هملع  نیّدلا و  یف  ههّقف  ّللا 
�

ّمه  » ترابع نیدـب  وا  ّقح  رد  ص )  ) ربمغیپ
«. ّللا

�
ه باتک  یف  مههقفأ  اقلخ و  مهنسحأ  اهجو و  اننایتف 

نومیم همرکع و  ریبج و  نب  دیعـس  دـهاجم و  حابر و  یبا  نب  ءاطع  تسا  عمج  نآ  زا  .دـنا  هتفرگ  ارف  هقف  دایز ، یعمج  ساـبع  نبا  زا 
.نارهم نب 

«. رحبلا ینثّدح  : » تسا هتفگ  یم  هدرک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  یثیدح  یتقو  ءاطع 

رمع نبا  - 2

راهچ داتـشه و  نس  هب  ود  داتفه و  یلوق  هب  هس و  داتفه و  ای  راهچ  داتفه و  لاـس  رد  باّـطخلا  نب  رمع  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نمحرلا  دـبع  وبا 
.تسا هتفای  تافو  هّکم  رد  لاس 

يوتف مدرم ، هب  مسوم  رد  لاس  تصـش  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  رمع  نبا  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  رمع  نبا  ةراـب  رد  کـلام 
نمحرلا دبع  نب  هملس  وبا  هک  میدوب  شا ، هناخ  رد  یلیل ، یبا  نبا  دزن  تسا : هتفگ  ینادمه  قاحـسا  وبا  دوب » نایاوشیپ  زا  تفگ و  یم 

وا هک  تسیز  یم  ینامز  رد  رمع  تفگ : هملس  وبا  .رمع  دنتفگ : نارضاح  شرسپ ؟ ای  دوب  ملعا  رمع  امش  ةدیقع  هب  تفگ : دش و  دراو 
! دوبن يریظن  دننام و  دوخ  نامز  رد  ار  شرسپ  نکیل  دوب  یم  دایز  رئاظن  نارقا و  ار 

ریبز نبا  - 3

رد هنیدـم  هب  نیملـسم  ترجه  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  دـلیوخ ، نب  ماّوع  نب  ریبز  نب  ّللا 
�

ه دـبع  بیبخ ) وبا  یلوق  هب   ) رکب وبا 
دبع یتقو  .دش  هتـشک  هّکم  رد  هس  داتفه و  لاس  رد  .دنا  هتفگ  ریبکت  وا  تدالو  ماگنه  رد  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  هدمآ و  ایندـب  اجنآ 

: تفگ دینش  وا  نتشک  يارب  ار  ماش  لها  ریبکت  رمع  ّللا 
�

ه

.دنرتهب دنیوگ  یم  ریبکت  يو  نتشک  رب  هک  نانیا  زا  دنتفگ  ریبکت  وا  تدالو  رب  هک  نانآ 

487 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

صاع ورمع  نبا  - 4

رد رـصم  رد  لاس  ود  داتفه و  نس  هب  جـنپ  تصـش و  لاس  هب  یبیتق  ۀـتفگ  هب  تفه و  داـتفه و  لاـس  هب  صاـع  نب  ورمع  نب  ّللا 
�

ه دـبع 
.تسا هتشذگ 
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نب ّللا 
�

ه دبع  یثیل و  دقاو  وبا  عوکا و  نب  هملس  جیدخ و  نب  عفار  يراصنا و  ّللا 
�

ه دبع  نب  رباج  یسود و  هریره  وبا  يردخ و  دیعـس  وبا 
.دنا هتفرگ  ارف  هقف  صاع  نب  ورمع  نب  ّللا 

�
ه دبع  زا  هک  دنتسه  یناسک  هلمج  زا  دنشاب  یم  هباحص  زا  همه  هک  ییحی 

دنچ يراصنا و  ّللا 
�

ه دبع  نب  رباج  هریره و  وبا  يردخ و  دیعس  وبا  رمع و  نبا  سابع و  نبا  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  انیم  نب  دایز 
دنتفگ و یم  يوتف  مدرم  يارب  هنیدم  رد  دوخ  تافو  نامز  ات  نامثع  تافو  نامز  زا  ص )  ) ربمغیپ باحصا  زا  ناشیا  لیبق  زا  رگید  نت 

رباج هریره و  وبا  دیعـس و  وبا  رمع و  نبا  دوب و  سابع  نبا  يوتف  عجرم  همه ، نآ  نایم  رد  نکیل  دندروآ  یم  ثیدح  ص )  ) ربمغیپ زا 
رمع ّللا 

�
ه دبع  سابع و  ّللا 

�
ه دبع  هباحص : ثادحا  زا  نت  راهچ  نیا  زا  يراصنا » ّللا 

�
ه دبع  نب 
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رد ناشیا  نوچ  دوش و  یم  ریبعت  هلدابع »  » ناونعب هدوب ، ّللا 
�

ه دبع  ناشمان  هک  نیا  تبـسانم  هب  صاع ، ورمع  ّللا 
�

ه دبع  ریبز و  ّللا 
�

ه دـبع  و 
.داتفا « 1  » یلاوم تسدب  یمالسا  ياهروشک  رد  هقف  يوتف و  راک  دنتشذگ 

نیّذلا رفّنلا  دـحأ  وه  : » تسا هتفگ  وا  ةراب  رد  يرـصب  نسح  .هدوب  ینزم  لفغم  ّللا 
�

ه دـبع  هدـش  لقن  ناشیا  زا  هقف  هک  یناسک  هلمج  زا 
هقف اـجنآ  مدرم  هب  اـت  هداتـسرف  هرـصب  هب  ار  ناـشیا  رمع  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  ّللا 

ـ�
ه دـبع  هرـصبلا » لـها  اوـهقفیل  رمع  اـنیلإ  ثـعب 

.دنزومایب

.تسا هداتسرف  اجنادب  هرصب  مدرم  هب  هقف  میلعت  يارب  رمع  زین  ار  يو  هک  یعازخ  یملسا  نیصح  نب  نارمع  تسا  هلمج  نآ  زا  و 

______________________________

.دنا هدوب  یبرع  يا  هلیبق  هب  ای  صخش  هب  بوسنم  و  یلوم »  » حالطصاب هدوبن و  صلاخ  برع  هک  یناسک  ( 1)

488 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ۀمجرت هدرب و  ناشمان  لیصفت  هب  هک  نانیا  زج  هباحص  نایم  رد  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  تمسق  نیا  لقن  زا  سپ  يزاریش  قاحسا  وبا 
: تسا هدیدرگ  لقن  يوتف  هقف و  ناشیا  زا  هک  دشاب  یم  رایسب » یقلخ  ، » دش هدروآ  ناشلاح 

ةدـیبع وبا  فوع و  نب  نمحّرلا  دـبع  دـیز و  نب  دیعـس  صاّقو و  یبا  نب  دعـس  ماّوع و  نب  ریبز  ّللا و 
�

ه دـیبع  نب  هحلط  دـننام  نادرم  زا 
راّمع سیق و  نب  كاّحـض  همرخم و  نب  دوعـسم  دـیلو و  دـلاخ  صاع و  ورمع  هیواعم و  نیـسح و  نسح و  نامیلا و  هفیذـح  حاّرج و 

وبا يراصنا و  دـیبع  نب  هلاضف  سوا و  نب  داّدـش  تماص و  نب  هدابع  یـسراف و  ناملـس  يرافغ و  ةرـضن  وبا  يرافغ و  رذ  وبا  رـسای و 
يراصنا بّویا  وبا  يردب و  دوعسم 
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یملسا دیمح  وبا  مقرا و  نب  دیز  بزاع و  نب  ءارب  ریشب و  نب  نامعن  کلام و  نب  دیـسا  وبا  يراصنا و  ۀحلط  وبا  يراصنا و  ةداتق  وبا  و 
نب هرمـس  ینهج و  رماـع  نب  هبقع  یلهاـب و  ۀـماما  وبا  یثیل و  عقـسا  نب  هلـساو  یملـسا و  یفوا  یبا  نب  ّللا 

�
ه دـبع  یملـسا و  ةدرب  وبا  و 

.ناشیا دننام  رگید  يدارفا  يرازف و  بدنج 

ثراح و رتخد  لضفلا  ّما  رکب و  یبا  رتخد  ءامـسا  هبیبح و  ّما  هملـس و  ّما  رمع و  رتخد  هصفح  و  ص )  ) ربمغیپ رتخد  همطاف  نانز : زا  و 
دون لاس  نیب  رد  دهع  نیا  وا  ۀتفگ  هب  هک  هباحص  دهع  ناهیقف  ةراب  رد  قاحـسا  وبا  هچ  نآ  هصالخ  دوب  نیا  بلاط » وبا  رتخد  یناه  ّما 

.تسا هدروآ  هتفای ، ضارقنا  دص  لاس  ات 

نانچ ظاحل  نیا  زا  شیب ، ای  مک  دـیاش ، هدرک  دای  لیـصفت ، هب  اـی  لاـمجا  هب  دـهع ، نیا  رد  هیقف  ناونعب  قاحـسا  وبا  هک  ار  یـصاخشا 
تـسین يداریا  وا  رب  باب  نیا  زا  دنا و  هدوب  يوتف  عجرم  هقف و  ذخأم  يّدح ، ات  دهع ، نآ  رد  ینعی  تسا  هدروآ  هتفگ و  وا  هک  دنـشاب 

زا .دـیدرگ  یم  دای  لیـصفت  هب  زین  ناشیا  لضف  هقف و  بتارم  دـیاب  هک  دـنا  هدوب  ذـخأم  عجرم و  رگید  یناسک  دـهع  ناـمه  رد  نکیل 
هب ناملس  هک  یتروص  رد  هدناجنگ  ار  وا  مان  ناهیقف  زا  رایسب » یقلخ   » دیدعت ّیط  رد  قاحسا  وبا  هک  دشاب  یم  یـسراپ  ناملـس  هلمج 

دیاب هک  تسا  یناسک  زا  زین  تهاقف  رابتعا 
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زا قاحسا  وبا  دوخ  لقنب  هچ  دمآ  یم  لمعب  هناگادج  ۀمجرت  وا  لیاضف  هب  تبسن  دش و  یم  هدرب  مان  لقتسم  یناونع  تحت 
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دنع هعبرا : دـنع  ملعلا  اوسمتلا  : » تسا هتفگ  ذاـعم  هک  هدوب  ءادرد  وبا  دوعـسم و  ّللا 
�

ه دـبع  فـیدر  رد  ناملـس  لـقا  ـال  لـبج  نب  ذاـعم 
«. مالس نب  ّللا 

�
ه دبع  دنع  دوعسم و  نب  ّللا 

�
ه دبع  دنع  یسرافلا و  ناملس  دنع  و  ءادرّدلا ، یبا  رمیوع ،

هک دوب  یم  نانچ  ص )  ) ربمغیپ : » هتفگ ار  نومضم  نیا  تسخن  دوخ  فراعملا » هرئاد   » باتک رد  يدجو  دیرف  يرـصم  رـصاعم  لضاف 
یم لمع  اه  نآ  هب  دنتفرگ و  یم  ارف  ار  اهنآ  یهورگ  سپ  درک  یم  حیرشت  جارختسا و  نآرق  زا  ار  هقف  ماکحا  دوخ  تّما  موق و  يارب 
هراب نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  هچ  نآ  هب  تسشن  وا  ياج  هب  رکب  وبا  تشذگرد  ص )  ) ربمغیپ نوچ   » .دنداد یم  میلعت  هّماع  هب  دندرک و 

عوضوم نآ  رد  يزیچ  ص )  ) ربمغیپ زا  هک  دمآ  یم  دـیدپ  يدروم  نوچ  تشاد و  یم  هعجارم  دـنا  هدوب  هاگآ  نآ  زا  هدینـش و  يزیچ 
«. دنتفر هریس  نیا  رب  هتفرگ و  شیپ  ار  هویش  نیمه  زین  رکب  وبا  زا  دعب  ءافلخ  درب  یم  راکب  ار  شیوخ  يأر  دمآ  یمن  تسدب 

نآ فارطا  یحاون و  طبـض  هقف و  يروآ  عمج  رب  مالـسا  لها  زا  ینادرم  ءانثا  نامه  رد  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  تمـسق  نیا  زا  سپ 
ادیپ راهتشا  نادب  هتفای و  قّوفت  هقف ، رد  ریز  صاخشا  نیدشار ، ءافلخ  زا  سپ  ناشیا ، نایم  رد  دندوب ، لوغشم  نادب  هتـشامگ و  تمه 
دیز نامیلا و  نب  هفیذح  رسای و  نب  راّمع  لبج و  نب  ذاعم  دوعـسم و  نب  ّللا 

�
ه دبع  بعک و  نب  ّیبا  فوع و  نب  نمحّرلا  دبع  دنا : هدرک 

تیاور مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دنا » هباحص  زا  ناشیا  ۀمه  هک  يرعشا  یسوم  وبا  ءادرد و  وبا  وا  یسراف  ناملس  تباث و  نب 
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هتفگ وا  ّقح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مه  و  رخآلا » لّوالا و  ملعلا  كردأ  ناملـس  ّنإ  : » تسا هتفگ  ناملـس  ةراب  رد  هک  هدـش 
ناملس : » تسا

490 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رحب دّیس  «« 2  » فزنی ـال  رحب  ناملـس  ّنا  : » تسا تیاور  نـیا  ترـضح  نآ  زا  زین  و  «« 1  » حزنی ـال  وه  رخـآلا و  لّوـالا و  ملعلا  كردا 
نم لجر  مالـسالا  یف  أشن  ام  : » تسا هتفگ  یم  وا  هک  هدـش  تیاکح  ناذاـش  نب  لـضف  زا  : » هدرک هداـفا  نینچ  دوخ  لاـجر  رد  مولعلا 
هدش هدروآ  دافم  نیا  اجنآ  رد  هک  هدرک  لقن  بوشآرهش  نبا  ءاملعلا » ملاعم   » باتک زا  ومه  و  یسرافلا » ناملس  نم  هقفا  ساّنلا  هّفاک 
هدوب یـسراپ  ناملـس  هدرک  فینـصت  مالـسا  رد  هک  یـسک  نیتسخن  هتفای  ماـجنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ۀلیـسو  هب  هک  نآرق  عمج  زا  سپ  »

« .تسا

نأش ّولع  رد  وا  لاح  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  ناملس  ۀمجرت  ّیط  رد  دوخ  لاجر  رد  یناقمم  ّللا 
�

ه دبع  خیش  موحرم  رـصاعم  دنمـشناد 
ای دتفا  زاین  ریرحت  هب  هک  تسا  رتروهـشم  نآ  زا  لقع  دهز و  يوقت و  ملع و  روفو  تبترم و  يدنلب  تلزنم و  یگرزب  ردق و  تلالج  و 

..تسقافتا وا  نأش  ّولع  رب  ار  مالسا  لها  ۀبطاق  هک  نیا  لاح  دشابن و  نینچ  هنوگچ  دبای  طابضنا  ریرقت  هب 

..هتسناد موصعم  ار  وا  تیبلا » لهأ  اّنم  ناملس   » يوبن ثیدح  دانتسا  هب  نیدلا  یحم  هکلب 

مزال دوخ  رب  هدـش و  دـهعتم  ام  هک  دوب  نآ  هن  رگا  دراد و  زاین  لقتـسم  یباتک  نیودـت  هب  هدـش  دراو  نامیلـس  ّقح  رد  هچ  نآ  ءافیتسا 
مینک ءافیتسا  دشاب  یم  لاجر  بتک  رد  ار  هچ  نآ  میا  هتخاس 

______________________________

.یناقمم لاجر  (- 1)

رد میعن  وبا  .مولعلا  رحب  دّیس  هیلاجر  دئاوف  (- 2)
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»؟ یباحـصا ّيأ  نع  لاق  : » تسا هدروآ  نینچ  کباحـصا » نع  انثّدح  : » تسا هدش  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  هک  ع )  ) یلع زا  یتیاور  یط 
: اولاق

كرکذـب و مهفطلت  كانیأر  نیذـّلا  نع  اولاق : مهّیأ ؟ نعف  یباحـصا  ص )  ) دّـمحم باحـصا  ّلک  لاـق : ص .)  ) دّـمحم باحـصا  نع 
ملعلا كردا  .تیبلا  لها  انیلإ  اّنم و  ؤرما  كاذ  میکحلا ؟ ناـمقل  لـثمب  مکل  نم  لاـق : .ناملـس  نع  انثّدـح  .موقلا  نود  مهیلع  هالّـصلا 

«. فزنی رحب ال  .رخآلا  باتکلا  لّوالا و  باتکلا  ءرق  رخآلا و  ملعلا  لوالا و 
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تکرب و قیفوت و  بلج  يارب  نکیل  میدرک  یم  كرت  دشاب ، یم  زاین  یب  فیـصوت  زا  دیـشروخ  دننام  نوچ  ار ، ناملـس  ۀمجرت  انامه 
میراد و یم  روطـسم  دشاب  یم  یّـشک ) لاجر   ) روبزم لاجر  باتک  رد  عوضوم  نیا  رد  هچ  نآ  دـهعب ، مازتلا  تیاعر  هب  مه  تنمیم و 

« .میهد یم  هلاحا  ناملس » لئاضف  یف  نمحرلا  سفن   » باتکب و  راونألا » راحب   » باتک زا  متشه  دلج  مشش و  دلج  رخآ  هب  ار  هیقب 

.تسا هدرک  لقن  زین  یناقمم  ار  تایاور  نامه  هدروآ و  ناملس  حدم  رد  دایز  یتایاور  دوخ  لاجر  رد  یّشک 

نب دیز  ناک  : » تسا هدروآ  دوخ  دانـسا  هب  ناحوص ) نب  دـیز  ۀـمجرت  لیذ   ) دوخ خـیرات  رد  .ه ق ) رد 463  یفوتم   ) يدادـغب بیطخ 
: هتأرما تلاق  دـیز ؟ نیا  لاقف  هاتاف  .عنـصی  ناک  ام  ناملـس  غلبف  ..اهایحا  هعمجلا  هلیل  تناک  اذا  راهّنلا و  موصی  لـیّللا و  موقی  ناـحوص 

لاقف .ماعطلا  تبرقف  دیز  ءاجف  لاق : دیز  یلإ  تثعب  ّمث  کبایث  نساحم  تسبل  اماعط و  تعنص  اّمل  کیلع  مسقا  ّیناف  لاق : .انهاه  سیل 
کیلع کنیعل  ّنا  « 1  » هقحقحلا ریّسلا ، ّرش  ّنا  .کنید  صقنت ) وا   ) صقنی دییز ال  ای  لک  لاق : .مئاص  ّینإ  لاق : دییز  ای  لک  ناملس :
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« .عنصی ناک  ام  كرت  لکاف و  دییز ! ای  لک  .اّقح  کیلع  کتجوزل  ّنا  اّقح و 

زا هک  ار  ریز  تیاور  هلمج  نآ  زا  هک  هدروآ  ناملـس  یقالخا  یملع و  لئاضف  ةراب  رد  دایز  یتایاور  راـحب ، مشـش  دـلج  رد  یـسلجم ،
هچ ناملس  ةراب  رد  هک  تسا  هدیسرپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هتابن  نبا  میروآ : یم  اجنیا  رد  هصالخ  روطب  هدرک  لقن  صاصتخا »  » باتک

؟ ییوگ یم 

اهلّوأ و هب  مولعلا  نم  یلاعت  كرابت و  ّللا 
�

ه هّصخ  انحورب !؟ هنورقم  هحور  انتنیط و  نم  قلخ  لـجر  یف  لوقا  اـم  : » تسا هتفگ  خـساپ  رد 
نآ ولج  ار  ناملـس  متفر  ص )  ) ربمغیپ دزن  تسا : هدومرف  ار  نومـضم  نیا  هاـگ  نآ  اـهتینالع » اهّرـس و  اـهنطاب و  اـهرهاظ و  اـهرخآ و 

ص)  ) ربمغیپ تسشن ، اجنآ  رد  درک  رود  دوخ  ياج  زا  ار  ناملس  دش و  دراو  یبارعا  متفای  هتسشن  ترضح 

______________________________

( هیاهّنلا نع   ) .هقیطت ام ال  یلع  ّهباّدلا  لمحت  نا  لیق : .ریّسلا و  نم  بعتملا  هقحقحلا : ( 1)
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ّللا
�

ه هّبحی  الجر  یّحنت  أ  : » تفگ نینچ  یبارعا  هب  سپ  دیدرگ  خرس  شیاهمـشچ  دیکچ و  شیناشیپ  زا  قرع  هک  دش  نیگمـشخ  نانچ 
ّلج ّزع و  ّیبر  نع  ینرمأ  ّالإ  لیئربج  ینرـضح  ام  الجر  یحنت  أ  یبارعأ ! ای  ضرألا !؟ یف  هلوسر  هّبجی  ءامّـسلا و  یف  یلاعت  كرابت و 

..یناذآ دقف  هاذآ  نم  ینافج و  دقف  هافج  نم  .یّنم  ناملس  ّنأ  یبارعأ ! ای  مالّسلا  هأرقأ  نا 

لـصف باـسنألا و  اـیالبلا و  اـیانملا و  ملع  یلع  هعلطأ  نأ  ینرمأ  دـق  یلاـعت ، كراـبت و  ّللا ،
ـ�

ه ّناـف  ناملـس  یف  ّنـطلغت  ـال  یبارعأ ! اـی 
« ..باطخلا

ناملس .دش  یم  همجرت  ناونع و  لقتسم  روطب  هک  دوب  اج  هب  رایسب  هک  دور  یم  رامشب  هباحص  نادنمشناد  رباکا  زا  ناملس  لاح  رهب 
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دصیس و ات  هاجنپ  تسیود و   ) ینالوط رایـسب  یّنـس  هب  اج  نامه  رد  نامز و  نامه  رد  هتـشاد و  تیالو  نئادم  رب  مود  ۀفیلخ  فرط  زا 
.تسا هتفای  تافو  هدش ) هتفگ  لاس ! هاجنپ 

نم اب  ار  راب  نیا  لاّمح ! يا  تسا : هتفگ  هدیسر و  ناملس  هب  تسا  هدوب  هدیرخ  يزیچ  هک  يدرم  هتـشاد  تراما  نیادم  رب  هک  یماگنه 
ات هدب  امب  ار  نآ  ریما ! دـنا : هتفگ  یم  دـنا  هدیـسر  یم  وا  هب  هک  مدرم  تسا  هداتفا  هار  هب  هتـشاد و  رب  ناملـس  روایب  ما  هناخ  هب  رادرب و 
هچ ره  هتـساوخ و  شزوپ  هتخانـش  ار  وا  نوچ  راب  بحاص  .درادرب  دـیابن  لامح ! زج  ار  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا : هتفگ  یم  میرواـیب 

!. تسا هدناسر  يو  لزنم  هب  ار  نآ  ناملس  ات  هتسناوتن  دریگب  ار  راب  هک  تسا  هدرک 

زین تماص  نب  هدابع  صاع و  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  عفار و  وبا  نامی و  نب  هفیذـح  رـسای و  راّمع  ناـمثع و  شردارب  فینح و  نب  لـهس 
یم مولعم  یبوخ  هب  ناشلـضف  ۀـجرد  یملع و  ماقم  ناشیا  ۀـمجرت  هب  هعجارم  زا  .دنرامـشب و  رابک  ءاـهقف  زا  هباحـص و  رباـکا  زا  همه 

یلیلد دوخ  نیا  دنا و  هدوب  لوغـشم  هدیزگرب و  یلمع  يدصت  ای  لحم  تیالو  هب  ءافلخ ، ای  ص ،)  ) ربمغیپ فرط  زا  نانیا  بلاغ  ددرگ 
دیعـس و نب  دـلاخ  عفار و  وبا  لاح  ۀـمجرت  زا  يرـصتخم  هنومن  يارب  ناـشیا  نأـش  ّولع  ملع و  تمظع  هب  ندرب  یپ  يارب  یفاـک  تسا 

: دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  دنشاب  هتشادن  ترهش  فینح  رسپ  ود  هفیذح و  رسای و  راّمع  ةزادنا  هب  دیاش  هک  تماص  نب  هدابع 

493 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

[ هعیش تویب  ]

عفار وبا  - 1

ار نآ  هک  دوخ  ۀیلاجر » دئاوف   » رد مولعلا  رحب  ۀمالع 
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زا نیرت و  نأش  یلاع  هعیش و  تویب  نیرتعیفر  زا  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  عفار » وبا  لآ   » ناونع لیذ  رد  هدرک  عورش  عفار » وبا  لآ   » زا
هب هّکم  رد  ار  وا  بلطملا  دـبع  نب  ساّبع  هک  هدوب  ص )  ) ربمغیپ ةدـنب  عفار  وبا   » دـشاب یم  ناـمیا  مالـسا و  ظاـحل  زا  اـهنآ  نیرتمیدـق 

.تسا هتخاس  دازآ  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ هدیسر  ص )  ) ربمغیپ هب  سابع  ندروآ  مالسا  تراشب  هک  یماگنه  هدیشخب و  ص )  ) ربمغیپ

.دنا هتفگ  ملسا  یخرب  میهاربا و  یخرب  هدش : فالتخا  عفار  وبا  مسا  رد  »

تعیب و  هبقع »  » تعیب تعیب : ود  ره  رد  هتفریذـپ و  ار  مالـسا  هّکم  رد  ص )  ) ربمغیپ توعد  زاغآ  رد  هک  دـشاب  یم  یناسک  زا  عفار  وبا 
.هدرک تعیب  هدوب و  رضاح  ناوضر ،» »

رد ص )  ) ربمغیپ اب  هدرک و  ترجاـهم  هنیدـم »  » و هشبح » : » ترجه ودـب  .هدرازگ و  زاـمن  هبعک ،»  » و سدـقملا » تیب  : » هلبق ودـب  مه  و 
هتـسکش ریپ و  هک  نیا  اب  هتفر و  هفوک  هب  ترـضح  نآ  اب  هتـشاد و  تمزالم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هدوب و  رـضاح  اهگنج 
تسدب لاملا  تیب  هفوک  رد  هتفای و  یم  روضح  ترـضح  نآ  باکر  رد  اهگنج  رد  تسا  هتـشاد  رمع  لاس  جنپ  داتـشه و  هدوب و  هدش 
مالّسلا هیلع  یلع  تمزالم  هفوک و  هب  ترجاهم  ماگنه  نوچ  هتـشگرب و  هنیدم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  .تسا و  هدوب  وا 

ار مالّسلا  هیلع  یلع  ۀناخ  زا  یمین  مالّسلا  هیلع  نسح  ترـضح  هتـشادن  ینیمز  هناخ و  تعجارم  عقوم  هتخورف و  ار  دوخ  نیمز  هناخ و 
ار نآ  هیواعم  هدیسر و  ّللا 

�
ه دیبع  شدنزرف  هب  نیمز  نامه  هک  هدیشخب  يوب  رهش ) يالاب   ) هنیدم یلاوع  رد  ینیمز  هداد و  وا  هب 
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.تسا هدیرخ  يو  زا  رانید ! رازه  داتفه  دص و  هب 

هتفگ هدروآ و  رامشب  دنا  هتشاد  مّدقت  فیلأت  فینصت و  رد  هک  نیحلاص  فلـس  ۀلمج  زا  ار  وا  یـشاجن  و  هدوب ، ملاع  يدرم  عفار  وبا  »
یم ایاضقلا » ماکحألا و  ننّـسلا و  باـتک   » نآ هدرک و  تیاور  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  تسا  یباـتک  ار  وا  تسا :

.دشاب

دادع رد  هللا  دیبع  .دنا  هدوب  ترضح  نآ  بتاک  مالّسلا و  هیلع  یلع  باحصا  زا  ود  ره  هک  هللا  دیبع  یلع و  تسا : رسپ  ود  ار  عفار  وبا  »
.تسا هتفر  رامشب  ترضح  نآ  باحصا  صاوخ 

494 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدوب هعم » دهـش  نم   » رد رگید  یباتک  نینمؤملا و  ریما  يایاضق  رد  یباتک  ار  هللا  دیبع  هدش  هتفگ  صاصتخا »  » و هصالخ » رد  هکنانچ  »
« ..تسا هدوب  نآ ، باوبا  رگید  زامن و  ءوضو و  هقف : نونف  رد  یباتک  ار  وا  .تسا  هعیش  رایخ  زا  مه  عفار  وبا  نب  یلع  .تسا 

زا هدروآ  هدرک ، لـقن  مولعلا  رحب  ار  نآ  بلاـغ  هک  لیـصفت ، هب  ار  وا  ۀـمجرت  هدرک و  عورـش  عفار  وبا  زا  ار  دوخ  باـتک  زین  یـشاجن 
یلإ رظنی  نأ  ّبحا  نم  ساّنلا  اهّیأ  : » دـشاب یم  ص )  ) ربمغیپ زا  هلمج  نیا  نآ  لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نآ  ّیط  رد  هلمج 

، تفالخ هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  نوچ  هک  هدرک  تیاور  یـشاجن  مه  و  یـسفن » یلع  ینیما  عفار  وبا  اذـهف  یلهأ  یـسفن و  یلع  ینیمأ 
ۀتفگ نیا  تفگ : عفار  وبا  دـنتخیرگ ، هرـصب  هب  دنتـسکشب و  نامیپ  ریبز  هحلط و  تساخرب و  تفلاخم  هب  ماش  رد  هیواعم  دـش و  تعیب 

سپ درک  دهاوخ  هلتاقم  قحب  ادخ  هار  رد  يدوز  هب  یلع  هک  تسا  ربمغیپ 
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زا مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  دوب  هدش  ریپ  هتـشذگ و  شرمع  زا  لاس  جنپ  داتفه و  هک  نیا  اب  تخورفب و  تشاد  ربیخ  رد  هک  ینیمز  هناخ و 
تیّلـص .ناوضرلا و  هعیب  هبقعلا و  هعیب  نیتعیبلا : تعیاب  دـقل  یتلزنمب  دـحا  تحبـصأ ال  دـقل  هّلل  دـمحلا  : » تفگ تفر و  نوریب  هنیدـم 

: ثالّثلا رجهلا  ترجاه  نیتلبقلا و 

« ..هفوکلا یلإ  بلاط  یبا  نب  یلع  عم  هرجهلا  هذه  هنیدملا و  یلإ  ّللا 
�

ه لوسر  عم  ترجاه  هشبحلا و  ضرا  یلإ  رفعج  عم  ترجاه 

لقن هباغلا » دـسأ   » باتک زا  عفار  وبا  مان  ةراب  رد  هوالعب  هدروآ  دـنا  هدروآ  مولعلا  رحب  یـشاجن و  ار  هچ  نآ  بلاغ  زین  یناقمم  لـضاف 
.تسا هدوب  زمره  رگید  یلوق  هب  تباث و  شمان  یلوق  هب  هک  هدرک 

دیعس نب  دلاخ  - 2

وبا هدنم و  نبا  ّربلا و  دبع  نبا  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  دلاخ  ۀمجرت  رد  لاقملا » حـیقنت   » باتک رد  یناقمم  موحرم  رـصاعم  دنمـشناد 
« تسا هدمآ  رد  مالسا  هب  هدیورگ و  ص )  ) ربمغیپ هب  هک  تسا  یسک  نیمجنپ  ای  نیمراهچ  ای  نیمّیس  .دنا  هدرمش  هباحص  زا  ار  وا  میعن 

495 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مالسا هب  دلاخ  فّرشت  ثعاب  هک  یباوخ  لقن  زا   ) هدروآ دلاخ  ۀمجرت  رد  دوخ  هّیلاجر » دئاوف   » رد مولعلا  رحب  ار  هچ  نآ  ۀمه  هاگ  نآ 
نارجاهم رئاس  رفعج و  اب  شتعجارم  هشبح و  هب  وا  ترجاهم  زا  هدرک و  وا  هب  شردپ  هک  يرازآ  زا  هدروآ و  مالـسا  رکب  وبا  اب  هدش و 

نتخاس میهـس  ربیخ و  حتف  زا  سپ  اجنادب  نانآ  لوصو  ربیخ و  هب  ناشیا  نتفر  زا  هدوب و  ربیخ  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  یماگنه  رد  هشبح 
گنج هّکم و  حتف  دلاخ  كاردا  مئانغ و  رد  ار  ناشیا  ص )  ) ربمغیپ
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دـلاخ و لاح  نسح  رب  هک   ) ّللا
�

ه رون  یـضاق  فیلأـت  نینمؤملا  سلاـجم  باـتک  زا  یتمـسق  هدرک و  لـقن  ار ) كوبت  فئاـط و  نینح و 
یعمج تعیب  زاغآ  رد  هک  ار ، يا  هبطخ  مه  و  دراد ) تلالد  ناشیا  لآم  ّتیریخ  و  ص )  ) ربمغیپ تافو  زا  دعب  دیعـس  نب  نابا  شردارب 

.تسا هدروآ  هدومن ، رکذ  ار  نآ  نیع  زین  مولعلا  رحب  و  هدرک ، ءاشنا  هعمج  زور  رد  وا ، اب  تفلاخم  ماقم  رد  لوا ، ۀفیلخ  اب 

نآ رد  هتشگ و  ّیلوتم  ار  تاقدص  تیابج  ص )  ) ربمغیپ بناج  زا  لمع ، ملع و  ۀطـساو  هب  هدوب و  باحـصا  ءامدق  زا  دلاخ  تهج  رهب 
هتـشگ و زاب  هنیدـم  هب  هتـشاذگ و  او  ار  تیابج  راک  تقو  نآ  رد  هدیـسر  يوب  ص )  ) ربمغیپ تلحر  ربخ  ات  هدوب  رارقرب  یقاب و  لـمع 

.تسا هدرکن  تعیب  هدشن  هتفرگ  تعیب  وا  زا  ات  هدرک و  رایتخا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تمزالم 

هدابع - 3

هدنم و نبا  ّربلا و  دبع  نبا  ار  تماص  نب  هدابع  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  تماص  نب  هداعـس ) نزو  رب   ) هدابع ۀمجرت  رد  یناقمم  لضاف 
: تسا هدروآ  نینچ  دوخ  لاجر  رد  زین  خیش  هدرمش  ص )  ) ربمغیپ باحصا  زا  رجح  نبا  میعن و  وبا 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هدابع  ّقح  رد  لاصخ ، باتک  تیاورب  انب  مالّسلا ، هیلع  اضر  ترضح  »

.تسا هدرواین  شیپ  یلیدبت  رییغت و  هتفر و  ص )  ) ربمغیپ جاهنم  رب  هک  تسا  یصاخشا  زا  هدابع 

496 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تایح نامز  رد  هک  دشاب  یم  « 1  » سک جنپ  زا  یکی  وا  هداد و  رارق  لماع  ّیلوتم و  تاقدص ، زا  یـضعب  تیابج  رب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ
میلعت نآرق ، هّفص  لها  هب  هدابع  .دنا  هدرک  يروآ  عمج  ار  نآرق  ص )  ) ربمغیپ
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نید نداد  دای  هقف و  نتخومآ  نآرق و  میلعت  يارب  ار  ناشیا  رمع  دندوشگ  ار  ماش  نیملـسم  نوچ  هک  تسیناسک  زا  وا  مه  هدرک و  یم 
رد لـبج  نب  ذاـعم  داد و  یم  ماـجنا  ار  مهم  نیا  قشمد  رد  ءادرد  وبا  تشاد و  ماـیق  هفیظو  نیدـب  صمح  رد  وا  سپ  داتـسرف : ماـش  هب 

.تسا هدش  لوغشم  نید  ماکحا  نآرق و  میلعت  هب  هتفر و  نیطسلف  هب  هدابع  يدنچ  زا  سپ  تخادرپ و  میلعت  هب  نیطسلف 

هدابع .تسا  هدوب  يدصتم  ار  لغـش  نآ  هتفای و  ءاضق  بصنم  نیطـسلف  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  هتفگ : هدابع  ةراب  رد  یعازوا  »
یس لاس  رد  هدابع  تسا !! هدیسر  یم  بجو  هدب  وا  مادنا  لکیه  يزارد  دنا : هتفگ  یخرب  هک  يدح  هب  هدوب  الاب  دنلب  دنمونت و  يدرم 

« .تسا هتفای  تافو  سّدقملا  تیب  رد  یلوق  هب  هلمر و  رد  ( 72  ) لاس ود  داتفه و  نس  هب  يرجه  راهچ  و 

______________________________

تیاور و دنچ  دـنا  هتخادرپ  دـیجم  نآرق  عمج  هب  ص )  ) ربمغیپ دـهع  رد  هک  یناسک  صوصخ  رد  ناقتالا »  » باتک رد  یطویـس  (- 1)
یبا نبا  زا  هلمج  نآ  زا  تسفالتخا : لاوقا ، نآ  نایم  دودعم  صاخـشا  ظاحل  زا  مه  ددع و  عومجم  ظاحل  زا  مه  هک  هدرک  لقن  لوق ،

هـسمخ ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  دـهع  یلع  نآرقلا  عمج  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  یظرق  بعک  نب  دـمحم  زا  نسح ، يدنـس  هب  دواد ،
هیارّدـلا مامتا   » باتک رد  ومه  و  .يراصنالا » بّویا  وبا  ءادرد و  وبا  بعک و  نب  ّیبا  تماص و  نب  هدابع  لبج و  نب  ذاعم  راـصنالا : نم 

دیز و ّیبا و  یلع و  نامثع و  هباحصلا : نم  هئارقا  نآرقلا و  ظفحب  رهتشا  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  هیاقنلا » ءاّرقل 
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عمج نم  کـلام  نب  سنا  تلاـس  : » تسا هتفگ  هدروآ و  تیاور  هداـتق  زا  يراـصنالا » دـیز  وبا  ذاـعم و  ءادرّدـلا و  وـبا  دوعـسم و  نبا 
: راصنالا نم  مهلک  هعبرا  لاقف  ملس ؟ هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ّللا 

�
ه لوسر  دهع  یلع  نآرقلا 

« دیز وبا  تباث و  نب  دیز  لبج و  نب  ذاعم  بعک و  نب  ّیبا 

497 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هباحص دهع  تایصوصخ 

هراشا

زایتما هوجو  نآ  زا  یخرب  ندرک  دای  هک  تسا  زایتما  تیزم و  شدوهع  نآ  رب  زاتمم و  رخأتم ، دوهع  زا  دنچ ، یتاهج  هب  هباحص ، دهع 
: ددرگ یم  دای  ریز  تهج  دنچ  هلمج  نآ  زا  دشاب  یم  دروم  هب  عضوم ، نیا  رد 

.تسا هدوب  ناسآ  دهع  نیا  رد  مکح  طابنتسا  هّقفت و  - 1

زا يروما  هب  رتشیب  هدـش  یم  طابنتـسا  هقفت و  رظن و  ّلحم  هجیتن  رد  ءالتبا و  دروم  نآ ، لئاوا  رد  هژیوب  دـهع ، نیا  رد  هک  یلئاسم  - 2
تردـن روطب  تادابع ، مسق  لیبق  زا  یلئاسم  هدوب و  یم  طوبرم  هتـشاد ، یم  يدام  ۀـبنج  هک  تمینغ ، ثاریم و  حاکن و  قالط و  لـیبق 

.تسا هدیدرگ  یم  فالتخا  دروم  ای  حرطم 

وا هب  عوجر  لوبق و  دروم  شمکح  رظن و  عطاق و  یعرف  یهقف  یمکح  هب  تبـسن  يو  يأر  رظن ، فالتخا  دراوم  رد  هک  یـصخش  - 3
.تسا هتشاد  یم  دوجو  دهع ، نآ  رد  دشاب  لومعم  لوادتم و  یفالتخا  لئاسم  رد 

دعب ياه  هرود  رد  عامجا  ۀـلزنم  هب  مود  و  نآ ، زا  معا  هکلب  سایق ، ۀـلزنم  هب  تسخن  هک  هراشتـسا  هب  لمع  مه  يأر و  ندرب  راکب  - 4
.تسا هدمآ  دیدپ  دهع  نآ  رد  سایق  حیرصب  لمع  یتح  هکلب  دیآ  یم  رامشب 

مومع قافتا  دروم  یلّوا و  لصا  ود  هک   ) ّتنس باتکب و  دانتسا  هّقفت ، يارب  طابنتسا و  ماقم  رد  هکنانچ  رگید  يریبعت  هب 
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نایم دعب  ياه  هرود  رد  هک  زین ، سایق  يأر و  عامجا و  هب  دانتـسا  هتـشگ  جـیار  لوادـتم و  دـهع ، نآ  رد  دـشاب ) یم  مالـسا  بهاذـم 
.تسا هدیدرگ  لومعم  شیب ، مک و  دهع ، نامه  رد  هدش  هتخانش  ربتعم  تعامج  ّتنس و  لها  بهاذم 

.تسا هدش  زاغآ  دهع  نیا  رد  باتک  فیلأت  - 5

498 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ای ناگدننک  طابنتـسا  لغاش  لغـش  هک  تسا  هدوب  هدشن  صاخ  یّنف  هدماین و  رد  یعانـص  تروصب  طابنتـسا  هّقفت و  دهع ، نیا  رد  - 6
یم دوخ  یناگدـنز  ياهراکب  رتشیب  هکلب  دـنیآ  رب  زّربت  رهاظت و  لدـج و  ثحب و  ددـص  رد  ات  دـشاب  نانآ  رابتعا  تیـصخش و  ناونع 
اهنآ قیقحت  كرادـم و  صیخـشت  رد  ضوخ  لئالد و  زا  صحف  هب  ماگنه  نامه  رد  یعوضوم  عرف و  هب  ءـالتبا  ماـگنه  رد  هتخادرپ و 

.دنا هتخادرپ  یم 

.تسا هدش  یم  فارتعا  نادب  هنافصنم  ءاطخ  هابتشا و  روهظ  دروم  رد  هباحص  دهع  رد  - 7

رارقتسا نآ  رب  حالطصا  دعب  ياه  هرود  رد  هک  نآ  حلطـصم  ینعمب  کیدزن  یموهفم  ینعم و  رب  دهع  نیا  رد  داهتجا »  » تغل ةدام  - 8
.تسا هدش  قالطا  هتفرگ 

.تسا هدیدرگ  صوصخم  دودحم و  صاخ ، یصاخشا  هب  ءاتفا  مه  هدش و  عونمم  ءاتفا ، زا  یصاخشا  - 9

.تسا هتفای  زاغآ  دهع  نیا  رد  ناشیا  هب  صوصخم  هقف  جراوخ و  - 10

زا کی  ره  نماریپ  رد  هک  تسین  دروم  یب  هتخاس و  زاتمم  رگید  دوهع  زا  ار  هباحـص  دهع  هک  تسا  یتاهج  هلمج  زا  تهج ، دنچ  نیا 
فیلأت نیا  زا  لوا  دلج  ۀمتاخ  هک  هباحص ،» دهع   » زا ثحب  يارب  تاحیضوت  نیمه  دیآ و  لمعب  یتاحیضوت  راصتخا ، تیاعر  اب  اهنآ ،

.دبای رارق  همتاخ  تسا ،

499 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هباحص دهع  رد  هّقفت  ندوب  ناسآ  - 1

مالسا و خیرات  زا  یعالطا  كدنا  سک  ره 
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هدوب رتناسآ  رایـسب  هقح  دوهع ال  هب  تبـسن  هّقفت  طابنتـسا و  راک  هباحـص  دهع  رد  هک  تشاد  دـهاوخن  يدـیدرت  دـشاب  هتـشاد  هقف  زا 
زا بلطم  نیا  هک  نیا  يارب  نکیل  دـشاب  یم  زاین  یب  دزادرپ  لالدتـسا  هب  بلطم  نیا  رب  هک  نیا  زا  هقف ، تالّوحت  ةدنـسیون  سپ  .تسا 
یم لمعب  هراشا  هتـشاد  تلاخد  دـهع  نآ  رد  طابنتـسا  هّقفت و  تلوهـس  راک  رد  هک  یللع  لماوع و  هب  ددرگ  رتحـضاو  تسه  هچ  نآ 

.دیآ

: ددرگ یم  دای  اجنیا  رد  رما  دنچ  هلمج  نآ  زا  تسا  رایسب  هتشاد  ریثات  هباحص » دهع   » رد هّقفت  رما  لیهست  رد  هک  یلماوع  للع و 

تداعـس هب  هک  دـنا  هدوب  یـصاخشا  هتخادرپ  یم  ءاتفا  طابنتـسا و  هب  هتفر و  یم  رامـشب  يوتف  لها  زا  دـهع  نآ  رد  هک  یناسک  فلا -
نآ زا  میقتسم  نتفای  تیبرت  هدافتسا و  هب  زوف  هجیتن  رد  تداعس و  نیا  كاردا  رثا  رب  هدش و  زئاف  ص )  ) ربمغیپ فیرش  رضحم  كاردا 

رتناسآ سب ، نیمه  ناشیا ، رب  هّقفت  هن  ور  نیا  زا  هدش و  ادیپ  نانآ  يارب  ماکحا  طابنتسا  قیرط  رد  رتیوق  رتلماک و  يدادعتسا  ترـضح 
.تسا هدوب  مه  رتکیدزن  عقاو  هب  رتحیحص و  دیاش  هکلب  هدوب 

هوجو للع و  مقـس و  تّحـص و  ننـس و  رب  مه  اهنآ و  لوزن  نوئـش  بابـسا و  دیجم و  نآرق  تایآ  رب  دهع ، نآ  ناگدنهد  يوتف  ب -
.دنا هتشاد  یم  عالطا  لماک  روطب  مکح ، كرادم  دودح  تابسانم و  رتشیب  ای  همه  رب  هلمجلاب  و  اهنآ ، رودص  زا  روظنم 

و لاجر »  » ّنف لیبق  زا  ار  یمولع  نونف و  ثودـح  هدـمآ و  نایم  هب  دـهع ، دـعب  رثا  رب  دـعب ، دوهع  رد  هک  ییاهدـیدرت  كوکـش و  ج -
نتفرگ ارف  باجیا و  هقف » لوصا   » و هیارد » »

(، یباهش  ) هقف راودا 
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500 ص : ج 1 ،

.تسا هدوب  مک  زیچان و  رایسب  مک  تسد  ای  هتفاین  هار  ای  هتشادن  اج  لصا  زا  دهع  نآ  رد  هدرک  بجاو  ءاتفا ، نایدصتم  رب  ار  اهنآ 

تشگنا دودحم و  هتفای  یم  ترورـض  اهنآ  رد  طابنتـسا  هّقفت و  ندرب  راکب  هدش و  یم  هعجارم  ءالتبا و  دروم  هک  یلئاسم  عورف و  د -
.تسا هدوب  رامش 

دوجو هراب  نآ  رد  فلتخم  يراظنا  ددعتم و  یئارآ  هدیدرگ و  یم  عقاو  رظن  دروم  راب  نیتسخن  يارب  دودحم  لئاسم  عورف و  نامه  ه -
قیقحت و راظنا و  ءارآ و  نآ  لیدـعت  حرج و  يارب  ددرگ و  بوشم  هدـننک  طابنتـسا  رکف  اـه  نآ  هب  هّجوت  زا  اـت  هتـشاد  یمن  هقباـس  و 

.دیآ راتفرگ  شیوشت  دیدرت و  هب  دیارگ و  شیتفت  صحفت و  هب  ناینب ، هزات  يرظن  راکتبا  ای  نایم ، نآ  زا  ییأر  حیقنت 

زگ ره  هتشاد و  ضحم  يرظن  ۀبنج  دیاش  هک  یعورف  لئاسم و  ات  تسا  هدوب  هدشن  ّصاخ  یّنف  هدماین و  رد  تعانـص  تروصب  هقف  و -
لیق دروم  باوج و  لاؤس و  عوضوم  یملع ، ۀبنج  زا  سب  هدرک  عارتخا  ار  اهنآ  لایخ  ةوق  لامتحا و  فرص  هدماین و  رد  لمع  ماقم  هب 

هسرادم و هعجارم و  هعلاطم و  رد  رمع  فرص  زا  هّقفتم  ددرگ و  عقاو  لالدتسا  طابنتـسا و  ماربا و  ضقن و  لادج و  وگتفگ و  لاق و  و 
.دوش ریزگان  اهنآ  نماریپ  رد  هثحابم 

501 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هباحص دهع  رد  ءالتبا  دروم  لئاسم  - 2

هراشا

هدیسر یم  هفیلخ  رضحم  هب  هک  هدش  یم  عقاو  هّقفت  طابنتسا و  دروم  رظن و  حرطم  یلئاسم  رتشیب  هباحص » دهع   » رد دش  هتفگ  هکنانچ 
تارجاشم تاعزانم و  دراوم  رد  رثکا  یعامتجا و  يروما  ۀنیمز  رد  رتشیب  لئاسم  هنوگ  نیا  تسا و  هدیدرگ  یم  حرطم  اجنآ  رد  و 
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یم هدوب ) یم  هباحـص  ءاهقف  ءاّرق و  عمجم  هک   ) هفیلخ رـضحم  هب  ار  نآ  ریزگان  رجاشت  فـالتخا و  ّلـح  يارب  هک  هدـمآ  یم  ناـیم  هب 
مـسق دـننام  يدارفنا ، لئاسم  رد  نکیل  تسا  هدـیدرگ  یم  عقاو  يأر  فـالتخا  رظن و  دروم  هلأـسم  نآ  هک  اـسب  اـجنآ  رد  دـنا و  هدرب 

وا هب  هک  هباحص  زا  یکیب  هتسناد  یمن  دوخ  رگا  هدرک و  یم  لمع  شیوخ  ۀتسناد  هب  دنک  یلمع  هتساوخ  یم  یـسک  ره  هقف ، تادابع 
.تسا هتسب  یم  راکب  ار  وا  ۀتفگ  هدرک و  یم  عوجر  هتشاد  یم  داقتعا  دامتعا و  رتدایز  وا  ملعب  ای  هدوب  رتکیدزن 

ای يراک  یب  عفر  ینارذگ و  تقو  يارب  ای  ییامندوخ  یـشورف و  لضف  هجو  رب  ای  ناحتما  دصقب  هک  هداتفا  یم  قافتا  مک  دهع  نآ  رد 
ثودـح اسب  و   ) عورـشمان لادـج  ءارم و  يارب  هکلب  اپ  یب  تاثحابم  اج و  یب  تارظانم  ةراظن  یعمج و  نایم  رد  هثحاـبم  دـیلوت  هار  زا 

نماریپ رد  ثحب  لئاسم و  حرط  فیلکت ، هفیظو و  مهف  تجاح و  عفر  يارب  رتشیب  هکلب  دنک  حرط  يا  هلأسم  یـسک  ناشیا ) نایم  عازن 
.تسا هتفای  یم  ماجنا  لئالد 

ینید و دامتعا  دروم  ار  هباحـص  بلغا  دـنا  هدوب  یم  نادان  یهقف  ماکحا  ینید و  فیاظو  هب  تبـسن  دوخ  هک  یناـسک  رگید  یفرط  زا 
دوخ راک  یپ  زا  هتـسب و  یم  راکب  هتفریذپ و  یم  دیدرت  لزلزت و  یب  ار  نآ  هدینـش  یم  ناشیا  زا  ار  یمکح  نوچ  هتـسناد و  یم  یملع 

نآ زا  نیا و  زا  رگید  هتفر و  یم 

502 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ددرگ نایع  ادیوه و  هدوب  ناهن  نایم و  رد  یفالتخا  رگا  ای  دیآ  دیدپ  یفالتخا  ات  دنا  هدیسرپ  یمن 

هدیشک و یم  هعجارم  هرجاشم و  هب  راک  دش  تراشا  هک  يروط  هب  هدوب  راک  رد  يدام  ۀبنج  هک  يدراوم  یعامتجا و  لئاسم  رد 
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هنوگ نیا  رد  هداد و  یم  خر  « 1  » فالتخا يوتف  رظن و  لها  نایم  هک  اسب  ماگنه  نیا  رد  هدش و  یم  حرطم  هباحص  ناگرزب  عمجم  رد 
کنیا تسا  هدـمآ  یم  شیپ  هتـسویپ  عوقوب  دـعب  ياه  هرود  رد  هچ  نآ  اب  بساـنتم  هیبش و  يزرط  ار  طابنتـسا  هّقفت و  هک  هدوب  دراوم 

: دوش یم  هدروآ  هنومن  يارب  هدیدرگ  عقاو  دهع  نآ  رد  هک  لئاسم  لیبق  نیا  زا  هیضق  دنچ 

______________________________

ححـصم یناغفا  ءافولا  وبا  هکنانچ  دیاش  هدمآ و  مهارف  ییاهباتک  اهنآ  زا  هدش و  يروآ  عمج  دعب  ياه  هرود  رد  تافالتخا ، نیا  (- 1)
فیلأت هباحصلا » فالتخا   » باتک هدروآ  باتک  نآ  ۀمدقم  رد  فسوی  وبا  یـضاق  فیلأت  یلیل » یبا  نبا  هفینح و  یبا  فالتخا   » باتک

.تسا هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  دشاب  یباتک  نیتسخن  هفینح  یبا 

ّللا
�

ه یـضر  هباحـصلا ، فلتخا  دق  همالل و  همحر  عورفلا  یف  همالا  فالتخا  ناف  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  هدش  دای  باتک  ححـصم 
باتک رد  بیطخ  و  ملعلا » نایب  عماج   » باتک رد  ّربلا  دـبع  نبا   » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  اـهیف » ءاـهقفلا  نم  مهدـعب  نم  و  مهنع ،

دوخ باتک  رد  ثیدـح  میدـق و  ءاـملع  یتح  .دـنا  هدرک  داـی  هتفاـی  دورو  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  يراـثآ  زا  يرایـسب  هّقفتملا » هیقفلا و  »
رد هک  یباـتک  نیرتمیدـق  اـنامه  دـندرگن و  راـتفرگ  جرح  هب  ماوع ، عاـمجا و  قرخ  هب  صاوـخ ، اـت  دـنا  هدروآ  یم  ار  همئا  فـالتخا 

فالتخا  » باتک فسوی  وبا  شدرگاش  سپ  نآ  زا  دشاب و  یم  هفینح  یبا  فیلات  هباحصلا » فالتخا   » باتک هدش  فینـصت  فالتخا » »
يواحط سپ  نآ  زا  هدرک  فیلأت  ار  رفز » بوقعی و  فالتخا   » باتک عاجش  نب  دمحم  وا  زا  دعب  هتـشون  ار  یلیل » یبا  نبا  هفینح و  یبا 

فالتخا  » باتک
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باتک زا  روبزم  ححـصم  دارم  ارهاظ  ..تسا » هدرک  فیلأت  ءاهقفلا » فالتخا   » مان هب  یباـتک  ریرج  نبا  مه  هتـشون و  ار  هماـع » ءاـهقفلا 
ار نآ  ءابدالا » مجعم   » باـتک رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  ۀـمجرت  زا  عضوم  دـنچ  رد  يومح  توقاـی  هک  دـشاب  ناـمه  ریخا 

.تسا هدرک  دای  مالسالا » عئارش  ماکحا  یف  راصمالا  ءاملع  فالتخا   » ناونعب

503 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دندوب هدرک  یچیپرس  هاکز  نداد  زا  هک  یناسک  اب  هلتاقم  ۀلأسم  رد  رکب  وبا  اب  رمع  تفلاخم  ۀیضق  - 1

.دش هدروآ  يزاریش  قاحسا  وبا  فیلأت  ءاهقفلا » تاقبط   » باتک زا  شیپ  نیا  زا  هک  یحرش  هب  وا  عانقا  رمع و  رب  رکب  وبا  لالدتسا  و 

« هوخا ثاریم   » ۀلأسم  2

ثرا تسین ) یثرا  ردپ  اب  ار  هوخا  و  « 1  » دشاب یم  ردپ  ۀـلزنم  هب  نوچ   ) ّدـج دوجو  اب  ناشیا  هک  هدوب  نیا  شلمع  يأر و  رکب  وبا  هک 
.دوب یم  نیا  فالخ  رب  لمع  يأر و  ار  رمع  دنرب و  یمن 

______________________________

رکب وبا  تسا  هدش  عقاو  فالتخا  دروم  هباحـص  نایم  زین  دـشاب  یم  هوخا  ۀـلزنم  هب  ای  ردـپ  ۀـلزنم  هب  دـج  ایآ  هک  هلأسم  نیا  دوخ  ( 1)
دج ثاریم  باب  رد  دوخ  نآرقلا » ماـکحا   » باـتک زا  لوا  وزج  رد  .ه ق ) لاس 270  هب  یفوتم  یفنح  يزار  یلع  نب  دـمحا   ) صاّصج
یم فسوی  ترضح  ۀتفگ  دافم  هک  ار  َبوُقْعَی  َقا�حْـسِإ َو  َمیِها�ْربِإ َو  ِیئا�بآ  َهَِّلم  ُْتعَبَّتا  ۀیآ َو  هب  جاجتحا  سابع  نبا  زا  هک  نیا  زا  سپ 

ماگنه رد  ردـپ ، ۀـلزنم  هب  ار  دـج  نتخاس  لزان  هوخا و  نود  دـج  ثیروت  رد  ساـبع  نبا  جاـجتحا  : » تسا هتفگ  هدرک و  لـقن  دـشاب ؛
رگا ردـپ ، هکنانچ  ار  ثلث  ود  دـج  قاقحتـسا  رد  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُها�َوبَأ  ُهَثِرَو  ۀـیآ َو  رهاظب  هک  دراد  ءاضتقا  ثاریم ، ظاحل  زا  ردـپ ، ندوبن 

ظاحل زا  دـشابن  ردـپ  هک  یعقوم  رد  دـج  مکح  ردـپ و  مکح  دوش  هتفگ  دوش و  جاـجتحا  هوخا  هن  تشاد  یم  ار  قاقحتـسا  نیا  دوب ،
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دشاب » یم  مکح  کی  ثاریم 

: تسا هتفگ  نامثع  .دشاب  یم  هباحص  زا  یهورگ  قیدص و  رکب  وبا  بهذم  بهذم ، نیمه  «و 

یعفاش کلام و  دمحم و  فسوی و  وبا  نکیل  هدرک  يوریپ  ار  بهذم  نیا  هفینح  وبا  .تسا  ردپ  دج ، هک  هدرک  مکح  رکب  وبا  هک 
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: تسا هتفگ  هک  دج  ةراب  رد  ار  تباث  نب  دیز  بهذم 

دیاب ددرگ  رتمک  ثلث  زا  شمهس  تمـسق  بسحب  رگا  نکیل  دیاین  مک  ثلث  زا  همـساقم  رد  شبیـصن  ات  دشاب  یم  هوخا  ۀلزنم  هب  دج  »
ۀلزنم هب  دـج  : » تسا هتفگ  هک  ع )  ) یلع بهذـم  زا  دـج  ثاریم  ةراـب  رد  یلیل  یبا  نبا  هدرک و  تعباـتم  دوـش » هداد  وا  هب  ماـمت  ثـلث 

وا هب  لماک  ثلث  دیاب  دـتفا  رتمک  وا  هب  همـساقم  رد  رگا  دـشابن و  رتمک  سدـس  زا  شا  هرهب  همـساقم  رد  ات  دـشاب  یم  هوخا » زا  یکی  »
رکذ يواـحط  رـصتخم  حرـش  رد  ار  هقرف  ره  جاـجتحا  هلأـسم و  نیا  رد  ار  هباحـص  فـالتخا  اـم  .تسا و  هدوـمن  يوریپ  دوـش » اـطعا 
یبعش ۀصق  رد  مجنپ ) ءزج   ) دیرفلا دقع  باتک  رد  يرمق ) لاس 328  هب  یّفوتم   ) یـسلدنا ّهبر  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  هیقف  .میدرک »
جاّجح رفیک  زا  ار  دوخ  راتفگ  رد  يا  هلیح  هب  وا  دـنا و  هدرب  وا  دزن  هتفرگ و  جاجح  رب  جورخ  زا  دـعب  ار  وا  نوچ  هک  نیا  لقن  زا  سپ 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هداد  تاجن 

يرداـم و هک  هضیرف  نیا  رد  ییوـگ  یم  هچ  دیـسرپ  داتـسرف و  نم  دزن  درک و  ادـیپ  جاـیتحا  نمب  يا  هضیرف  رد  جاّـجح  نآ  زا  دـعب  »
دوعسم و نب  هللا  دبع  دنا : هتفگ  فالتخاب  ص )  ) دمحم باحصا  زا  نت  جنپ  هلأسم  نیا  رد  متفگ  دنشاب ؟ هدرم  يارب  يدج  يرهاوخ و 

رهاوخ يارب  هداد و  رارق  ردپ  مکحب  ار  دج  وا  متفگ : تسا ؟ هدوب  هدیقع  هچ  ار  سابع  نبا  تفگ : سابع  نبا  دـیز و  نامثع و  یلع و 
: متفگ هتفگ ؟ هچ  دوعسم  نبا  تفگ : .تسا  هداد  ثلث  ردام  هب  هتفگن و  یقح 

نیا رد  وا 
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؟ هتفگ هچ  دیز  تفگ : .تسا  هداد  مهس  کی  رهاوخ  هب  مهـس و  ود  ردام  هب  مهـس و  هس  دج  هب  سپ  هداد  رارق  شـش  ار  جرخم  هلأسم 
رارق ردارب  ۀلزنم  هب  ار  دـج  سپ  هداد ، مهـس  ود  رهاوخ  هب  مهـس و  راهچ  دـج  هب  مهـس و  هس  ردام  هب  هداد  رارق  هن  ار  ماهـس  وا  متفگ :

؟ هتفگ هچ  نامثع  تفگ : .تسا  هداد 

: متفگ هتفگ ؟ هچ  ع )  ) یلع  ) بارت وبا  تفگ : .تسا  هدرک  میسقت  مهس  هس  هب  ار  نآ  متفگ :

: تفگ .تسا  هداد  مهس  کی  دج  هب  مهس و  ود  ردام  هب  مهس و  هس  رهاوخ  هب  هدرک : تمسق  مهس  شش  هب 

« ..ددنب راکب  هتفگ  نامثع  ار  هچ  نآ  ات  هد  روتسد  ار  یضاق 

504 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هّدج ۀلأسم  - 3

ره هدرک و  لمع  شیوخ  رظن  يأر و  قفاوم  دوخ  تفالخ  ةرود  رد  ناشیا  زا  کی  ره  هدوب و  فالتخا  دروم  رمع  رکب و  وبا  ناـیم  هک 
.دنا هدوب  هدیقع  مه  يأرمه و  یناسک  هباحص  نایم  رد  ار  مادک 

وبا .درک  تلأسم  يو  زا  ار  دوخ  ثاریم  تفر و  رکب  یبا  دزن  يا  هّدج   » هدـش تیاکح  تیاور  نیا  نومـضم  کلام  أطوملا »  » باتک زا 
.مسرپب مدرم  زا  ات  درگرب  .میناد  یمن  يزیچ  وت  يارب  مه  ص )  ) ربمغیپ ّتنـس  رد  هدـشن و  رّرقم  يزیچ  ادـخ  باتک  رد  ارت  تفگ  رکب 

هب مشش  کی  يا  هّدج  هب  هک  مدوب  ص )  ) ربمغیپ ترضح  رد  نم  تفگ  هبعـش  نب  هریغم  .درک  لاؤس  هباحـص  زا  حرط و  ار  هلأسم  سپ 
ایآ دیسرپ  رکب  وبا  .داد  ثاریم 

505 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دناسر و ذافنا  هب  ار  مکح  نآ  رکب  وبا  سپ  « 1  » هملسم نب  دمحم  تفگ  تشاد ؟ روضح  هیضق  نآ  رد  رگید  یسک 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 638 

http://www.ghaemiyeh.com


وت يارب  ادخ  باتک  رد  تفگ : رمع  .تساوخ  ثاریم  تفر و  رمع  دزن  هب  رگید  يا  هدج  هاگ  نآ  داد  ثاریم  هب  سدـس  کی  ار  هدـج 
مکح روتـسد و  مشـش ، کی  نداد  نکیل  میازفا  یمن  يزیچ  ضئارف  رب  نم  هدوبن و  وت  يارب  هدش  هک  یمکح  هدیدرگن و  نیعم  يزیچ 

نآ دشابن  رتشیب  هّدج  کی  رگا  ددرگ و  یم  میسقت  امش  نایم  مشش  کی  نامه  دیـشاب  ود  ره  دیوش و  عمج  مه  اب  رگا  سپ  دشاب  یم 
.دشاب یم  صوصخم  وا  ياهنت  هب  وا و  ّقح  سدس ،

.دوخ ةّدع  زا  هقّلطم  نز  جورخ  ۀلأسم  - 4

دوعـسم نبا  نکیل  دبای  یم  ءاضقنا  شا  هّدع  نامز  ددرگ  لخاد  میـس  ضیح  رد  هقّلطم  نز  هک  تقو  نامه  تسا : هتفگ  تباث  نب  دیز 
زا كاپ و  میـس  ضیح  زا  هک  ددرگ  یم  لصاح  یماـگنه  نآ  زا  جورخ  هّدـع و  ءاـضقنا  دـنا : هتفگ  هباحـص  زا  رگید  یخرب  رمع و  و 

«. 2  » دوش غراف  نآ  لسغ 

مئانغ میسقت  ۀلأسم  - 5

حـیجرت و یـسک  رب  مئاـنغ  رد  ار  سک  چـیه  دـنربب و  مهـس  مه ، يواـسم  دـیاب  همه  هک  هدوب  نیا  يأر  عوضوم  نیا  رد  ار  رکب  وـبا  . 
یم هتـشاد و  یم  ضارتـعا  وا  رب  هک  یناـسک  خـساپ  رد  تسا و  هدرک  یم  لـمع  قیرط  نیمه  رب  تسا  هدوـب  اـت  دـسر و  یمن  تداـیز 

نیمه سب  هقباس  لضف و  نابحاص  يارب  نم  تسا : هتفگ  یم  دوش  هداد  رتشیب  یمهـس  هقباس  لضف و  ناونعب  یناـسک  هب  دـنا  هتـساوخ 
سپ مناد  یمن  ناشیا  يارب  یناحجر  يرترب و  شاعم  لام و  رد  نکیل  تشاد  دـنهاوخ  شاداـپ  دزم و  ادـخ  دزن  هک  مناد  یم  ار  ّتیزم 

منک یم  نانچ  زین  نم  هداد  یم  مهس  هزادنا  کی  هب  ار  همه  هتشاذگ و  یمن  یتوافت  نیملسم  نایم  ظاحل  نیا  زا  ص )  ) ربمغیپ هکنانچ 
.مرامش یم  مّدقم  رگید  یضعب  رب  یضعب  حیجرت  لیضفت و  رب  ار  راوگرزب  نآ  زا  يوریپ  و 

______________________________

.تسا هدمآ  لمعب  داهشتسا  نآ  تابثا  يارب  هدش و  دانتسا  یلمع  تنس  هب  هیضق  نیا  رد  ( 1)

هفیرـش َو هیآ  مکح ، دنتـسم  هچ  تسا  بجوـم  ار  فـالتخا  نیا  ضیح »  » و رهط » : » ینعم ود  ناـیم  ءرق »  » ظـفل ندوـب  كرتـشم  (- 2)
.دشاب یم  ٍءوُُرق  َهَثا�َلث  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتا�قَّلَطُْملا 

506 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  یم  هدرک و  یم  لمع  هتشاد و  هدیقع  رکب  وبا  فالخ  رب  عوضوم  نیا  رد  رمع 

اب هدرک  یم  هلتاقم  ص )  ) ربمغیپ باکر  رد  هک  ار  یسک  نم 
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داهتجا و نیا  بسحب  سپ  مهد  یمن  رارق  يواسم  هتخادرپ  هلتاقم  هب  ص )  ) ربمغیپ اـب  هدیـشک و  نیملـسم  يور  رب  ریـشمش  هک  یـسک 
یخرب زا  رتشیب  ار  نیملسم  زا  یخرب  هدرک و  یم  راتفر  لضافت  حیجرت و  هب  رایتخا و  ار  هلضافم » ، » طابنتسا نیا  دانتسا  هب  ناسحتـسا و 

.تسا هداد  یم  مهس  رگید 

هدومن یم  راتفر  تاواسم  هب  هتسناد و  یم  تسرد  ار  تاواسم »  » هدوب و ص )  ) ربمغیپ لمع  قبط  شلمع  هدیقع و  زین  مالّسلا  هیلع  یلع 
هدرک هلتاقم  یتح  تعیب و  ضقن  تفلاخم و  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هباحـص  زا  یخرب  هک  هدوب  للع  لماوع و  زا  یکی  لمع  نیمه  .تسا 

ءاضرا لاملا و  تیب  قافنا  لذب و  رد  لصا  زا  هک  مه  نامثع  نامز  رد  هدش ، یم  هداد  رتشیب  یمهـس  ناشیا  هب  رمع  نامز  رد  هچ  دـنا !!
، هجو یب  قافنا  لذب و  زا  لیلد و  یب  لیضفت  حیجرت و  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  یتقو  سپ  هدوبن  راک  رد  یباسح  فلاؤم  فلاخم و  رطاخ 
هب وا  اب  هدش و  هدنکارپ  شفارطا  زا  هتفای و  رّدکت  وا  زا  ناشیا  هتـشاد  مورحم  یباضتقا  ّقح  یباصتغا و  ّدح  زا  ار  یعمج  هتفرگ و  ولج 

.دنا هدمآ  رد  هزیتس 

یلع دزن  ریبز  هحلط و  : » تسا هدروآ  نومضم  نیدب  یتیاور  عفار  یبا  نب  ّللا 
�

ه دبع  یناهیت و  مثیهلا  وبا  زا  بقانم »  » رد بوشآرهش  نبا 
: تفگ مالّـسلا  هیلع  یلع  .داد  یم  رتنوزفا  یمهـس  امب  وا  هکلب  درک  یم  راتفر  هنوگ  نیدب  هن  ام  اب  رمع  دـنتفگ : دـنتفر و  مالّـسلا  هیلع 

یم مهـس  يواسم  ار  نیملـسم  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  نانچ  هن  ایآ  تفگ : .دـندنام  شوماخ  داد ؟ یم  هزادـنا  هچ  امـش  هب  ص )  ) ربمغیپ
هب ص )  ) ربمغیپ ّتنس  امش  ةدیقع  هب  ایآ  تفگ : ارچ ؟ دنتفگ  داد ؟
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مه نآ و  هار  رد  داهج  ۀقباس  مالسا و  ۀقباس  ار  ام  نکیل  ص )  ) ربمغیپ ّتنـس  دنتفگ : رمع ؟ ةویـش  ای  دشاب  یم  یلوا  يوریپ  تعباتم و 
امش تبارق  تفگ : .یشیپ  ام  رب  وت  دنتفگ : نم ؟ ۀقباس  اب  تسا  رتشیب  امـش  ۀقباس  تفگ : .تسا  ص )  ) ربمغیپ اب  يدنواشیوخ  تلیـضف 

؟ نم زا  ای  تسا  رتشیب  ص )  ) ربمغیپ هب 

507 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دنتفگ نم ؟ ةدهاجم  يراکادـف و  ای  تسا  رتدایز  رتگرزب و  مالـسا  هار  رد  امـش  داهج  شـشوک و  جـنر و  تفگ : .وت  تبارق  دـنتفگ :
ّللا

�
ه وف  : » تفگ درک و  هراشا  دوب  هداتسیا  اجنآ  تشاد و  هک  يرودزم  هب  دوخ  تسد  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  .وت  ةدهاجم  يزابناج و 

.میشاب یم  تلزنم  کی  هب  میرادن و  یقرف  عوضوم  نیا  رد  مرودزم  نیا  نم و  دنگوس  ادخ  هب  هدحاو » هلزنمب  ّالإ  اذه  يریجأ  انا و  ام 

يدـنب راکب  يرپسب و  رطاخب  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  هتفگ : ار  رمع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدرک  لقن  باتک  نامه  رد  ومه  زاـب 
: دیـسرپ ددرگ ، یمن  دـئاع  وت  هب  يدوس  اهنآ  ياوس  ام  زا  يدـنبن  راکب  ینکن و  تیاعر  ار  اهنآ  رگا  دـشاب و  یمن  يزاین  اهنآ  ریغب  ارت 

؟ تسا مادک  رما ، هس  نآ 

دودح دوسالا » رمحالا و  نیب  لدعلاب  مسقلا  طخّـسلا و  اضّرلا و  یف  ّللا 
�

ه باتکب  مکحلا  دیعبلا و  بیرقلا و  یلع  دودحلا  هماقا  : » تفگ
نایم ندرک  مکح  مشخ ، يدنـسرخ و  لاح : همه  رد  ادـخ  باتکب  نتـشاد ، اپب  کیدزن  رود و  هناـگیب و  شیوخ و  هب  تبـسن  ار  یهلا 

.يدناسر اسر ، هاتوک و  ار  بلطم  تغلبا » ترجوأ و  دقل  يرمعل  : » تفگ رمع  سپ  .ندرک  راتفر  تلادع  هب  هایس  خرس و  دارفا : ۀمه 
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هونعلا حوتفم  یضارا  ۀلأسم  - 6

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  لقنب  جارخ »  » باتک رد  رفعج  نب  همادق 

جنپ رب  دیاب  دـنا  هتفگ  یخرب  دـنا : هدرک  فالتخا  هونعلا ) حوتفم  ضرا   ) دـشاب هدـش  هتفرگ  روز  هبلغ و  هب  هک  ینیمز  ةراب  رد  ناهیقف  »
راک نیا  رد  رایتخا  دنا  هتفگ  یخرب  .دوش  میسقت  هدش  اهنآ  تسدب  حتف  هک  یناسک  نایم  رد  اهنآ  زا  مهس  راهچ  ددرگ و  میـسقت  مهس 

، دـیامن یم  میـسقت  ار  رگید  سمخ  راهچ  دریگ و  یم  ار  نآ  سمخ  سپ  دـنک  یم  تمینغ  ۀـلماعم  نآ  اب  دـهاوخ  رگا  تسا  ماـما  اـب 
تمـسق دریگ و  یمن  سمخ  سپ  دنک  یم  یف ء »  » ۀلماعم نآ  اب  دهاوخ  رگا  و  هدرک : نانچ  ربیخ  نیمز  ةراب  رد  ص )  ) ربمغیپ هکنانچ 

ۀمه رب  هکلب  دنک  یمن 

508 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ضرا  » و نآ ) یحاون  هفوک و  « ) داوس ضرا   » ةراب رد  رمع  هکنانچ  دـنام ، یم  طوبرم  قلعتم و  ناشیا  ۀـمه  هب  فوقوم و  مالـسا ، لـها 
.تسا هداد  ماجنا  راک  نیمه  هدش  حتف  وا  نامز  رد  هک  ییاهنیمز  رگید  زا  ود  نیا  زج  و  رصم »

: تسا هدرک  میسقت  هداد و  رارق  تمینغ  ار  ربیخ  ص )  ) ربمغیپ هچ  درک  يوریپ  ناوت  یم  هجو  ود  نیا  زا  کی  ره  زا  »

.تسا هتفگ  رمع  هب  هتشاد و  يأر  نینچ  ماش  دالب  رصم و  ةراب  رد  ماّوع  نب  ریبز  »

هتـسناد و یف ء »  » ار یـضارا  هنوگ  نآ  رئاس  داوس و  رمع  نکیل  تسا  هدرک  تعباتم  نآ  زا  رایتخا و  ار  بهذـم  نیمه  سنا  نب  کلام 
هتفگ ار  رمع  هک  هدوب  لبج  نب  ذاعم  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  يأر  نیا  هتخاس و  فوقوم  زیخاتـسر ، زور  ات  مالـسا  لها  ۀـّماع  رب  ار  اهنآ 

يوریپ رایتخا و  ار  بهذم  نیمه  دیعس  نایفس  .تسا  هتسب  راکب  وا  دنا و 
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اب هن  رگا  دـهد و  رارق  تمینغ  ار  نآ  دـهاوخب  رگا  ات  دـناد  یم  ماما  اب  ار  یـضارا  هنوگ  نیا  رایتخا  هک  تسا  یـسک  يأر  نیا  هدرک و 
« ..دشاب عجار  نیملسم  مومعب  لاس  ره  رد  هک  دنک  یف ء »  » ۀلماعم نآ 

رمخ ّدح  ۀلأسم  - 7

هراشا

ّیلع ةراشا  هب  سپ  نآ  زا  هدرک و  یم  راصتقا  ّدـح  نیمه  هب  یتّدـم  ات  زین  رمع  هدز  یمن  رتشیب  هناـیزات  لـهچ  ار  رمخ  براـش  رکب  وبا 
.تسا هدنام  راوتسا  رارق ، نیمه  رب  ّدح  نیا  راک  هتشاد و  رّرقم  رمخ  برش  ّدح  يارب  هنایزات  داتشه  مالّسلا  هیلع 

رد هدیدرگ  دای  رودص » ةرود   » ثحب رد  دومن  یم  بسانتم  تمـسق  نیا  اب  هچ  نآ  مکح  نیا  رودـص  ّتیفیک  رمخ و  تمرح  هب  عجار 
.دیآ لمعب  صحف  ثحب و  ددرگ  نشور  هلأسم  نیا  هک  يّدح  ات  رمخ » برش  ّدح   » ةراب رد  تسا  بسانم  اجنیا 

ۀّماع قافتا  هب  بیرق  تفگ  ناوت  یم  ددرگ و  یم  هدافتسا  هّصاخ  هّماع و  ثیدح  بتک  هریـس و  بتک  زا  هچ  نآ  هک  تسناد  دیاب  سپ 
« رمخ برش  ّدح  : » هک تسا  نیا  دشاب  یم  یمالسا  بهاذم 

509 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ۀفیلخ نامز  زا  ّتیفیک  نیا  ددع و  نیا  هدوب و  هدیدرگن  عیرشت  هتـشگ  لومعم  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  دعب  هک  يددع  ّتیفیک و  نیاب 
.تسا هدیدرگ  نّیعم  رّرقم و  مود 

: دشاب یم  ءاعدا  دروم  ریز  بلطم  ود  عوضوم ، نیاب  تبسن  تقیقح  رد 

.تسا هدوب  هدشن  رّرقم  ّصاخ  يددع  رب  رمخ » برش  ّدح  ( » ص  ) ربمغیپ نامز  رد  هک  نیا  - 1

.تسا هدوب  مود  ۀفیلخ  نامز  رخاوا  رد  داتشه  ددع  صوصخ  ریدقت  هباحص و  دهع  رد  عوضوم  نیا  رد  صوصخم  يددع  نییعت  - 2

ره رب  راصتخا  روطب  حرطم و  دوخ  ناونع  تحت  قوف ، بلطم  ود  زا  کی  ره  اجنیا  رد 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 643 

http://www.ghaemiyeh.com


: دوش یم  لالدتسا  اهنآ  زا  کی 

ص)  ) ربمغیپ نامز  رد  رمخ  برش  ّدح  یگنوگچ  - 1

هراشا

دودعم و يّدح  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  رمخ » برـش   » يارب هک  دـیآ  یمرب  نانچ  هدـش  هدروآ  یّنـس  هعیـش و  بتک  رد  هک  یتایاور  زا 
.تسا هدشن  رّرقم  دودحم 

اجنیا رد  تراهط  تیب  لها  قیرط  زا  یتایاور  نآ  زا  سپ  ّتنـس و  لـها  قیرط  زا  تیاور  دـنچ  تسخن  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب 
: دوش یم  هدروآ 

هّماع تایاور  - 1

هدرک تیاور  نینچ  سنا ، زا  شدانـسا  هب  دوخ ، حیحـص  باتک  زا  رمخلا ،» برـض  یف  ءاج  ام   » باب رد  يراخب ، لیعامـسا  نب  دّمحم 
: تسا

نیلعن بوچ و  ندز  هب  رمخ  برش  رد  ص )  ) ربمغیپ انامه  نیعبرا » رکب  وبا  دّلج  لاعّنلا و  دیرجلاب و  رمخلا  یف  برض  ص )  ) ّیبّنلا ّنا  »
.تسا هدز  یم  هنایزات  لهچ  رکب  وبا  هدرک  بیدأت 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ثراحلا  نب  هبقع  زا  شدانسا  هب  باتک ، نامه  رد  ومه  زاب  - 2

هبرـض نم  یف  انأ  تنکف  .هوبرـضف  لاـق : هوبرـضی  نا  تیبلاـب  ناـک  نم  ص )  ) ّیبّنلا رماـف  .اـبراش  ناـمعّنلا ، نباـب  وا  ناـمعّنلاب ، یج ء  »
«. لاعّنلاب

510 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  هریره  وبا  زا  شدانسا  هب  دوخ  حیحص  رد  يراخب  مه  زاب  - 3

« ..هبوثب براّضلا  هلعنب و  براّضلا  هدیب و  براّضلا  اّنمف  هریره : وبا  لاق : .هوبرضا  لاق : .برش  دق  لجرب  ص )  ) ّیبّنلا یتأ  »

رکب و یبا  هرمإ  ّللا و 
�

ه لوسر  دـهع  یلع  براّشلاب  یتأن  اّنک  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  دـیزی  نب  بئاس  زا  شدانـسا  هب  ومه  و  - 4
« نینامث دلج  اوقسف  اوتع و  اذا  یّتح  نیعبرا  دّلجف  رمع  هرمإ  رخآ  ناک  یّتح  انتیدرا  انلاعن و  انیدیأب و  هیلا  موقنف  رمع  هفالخ  نم  اردص 
اب ار  دیلو  دیلاخ  ۀبتاکم  ۀیضق  ریخا ) ربخ   ) مراهچ ربخ  لیذ  رد  يراخبلا » حیحـص  حرـشب  يرابلا  حتف   » باتک رد  ینالقـسع  رجح  نبا 

رمع
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رارق هنایزات  داتـشه  رب  رمخ » برـش   » ّدح هتـشون ، نآ  رثا  رب  : » تسا هتفگ  نآ  ۀلابند  رد  هدروآ و  رمخ  برـش  رد  مدرم  طارفا  رب  ینبم 
برـش ّدـح   » يارب داتـشه )  ) ددـع نیا  سپ  هتفای  تافو  رمع  تفـالخ  طـساوا  رد  دـیلو  دـلاخ  نوچ  : » تسا هتفگ  نآ  زا  سپ  تفرگ »

ددـع نیا  رب  رمخ » ّدـح   » رمع تفالخ  رخآ  رد  هک  هتفگ  بئاس  هک  نیا  تسا و  هدـیدرگ  رّرقم  يو  تفالخ  طـساوا  ناـمه  رد  رمخ »
«. 1  » دشاب یمن  حیحص  هتفای  رارقتسا 

______________________________

صمحب و دیلو  نب  دـلاخ  تام  هنـس 21  ینعی  هنـسلا ، هذه  یف  يدـقاولا  لاق  و  : » هدروآ نینچ  لاـس 21  ثداوح  لـیذ  رد  يربط  ( 1)
رـصم اومدـقف  هعورـس  وبا  رمع و  انبا  نمحرلا  دـبع  ّللا و 

�
ه دـبع  ازغ  اهیف  لاق و   » تسا هدروآ  نینچ  زاب  باطخلا » نب  رمع  یلإ  یـصوا 

: ».. تسا هدروآ  نینچ  لاس 18  ثداوح  نایب  زاغآ  رد  ومه  و  ناک » ام  امهرمأ  نم  ناک  رمخلا و  هعورـس  وبا  نمحرلا و  دـبع  برـشف 
انّریخ اولاق : اولّواتف و  مهانلاسف  لدـنج  وبا  رارـض و  مهنم  بارـشلا : اوباصا  نیملـسملا  نم  ارفن  نا  رمع : یلإ  هدـیبع  وبا  بتک  و  اولاـق :

: لاق انرتخاف 

اوعمتجاف سانلا  عمج  اوهتناف و  ینعی  َنوُهَْتنُم » ُْمْتنَأ  ْلَهَف   » مهنیب اننیب و  کلذـف  رمع : هیلا  بتکف  .انیلع  مزعی  مل  و  َنوُهَْتنُم »؟ ُْمْتنَأ  ْلَـهَف  »
مهعدا نا  هدیبع : یبا  یلإ  رمع  بتکف  .لتق  یبا  ناف  اذه  لثمب  اهیلع  لوأت  نم  قسفلا و  اونمـضی  هدلج و  نینامث  اهیف  اوبرـضی  نا  یلع 

مارح اولاـقف : ساـنلا  سوءر  یلع  مهلاـسف  مهیلإ  ثعبف  نیناـمث » مهدـلجاف  مارح  اـمهنا  اومعز  نا  مهلتقاـف و  لـالح  اـهنا  اوـمعز  ناـف 
«. ..نینامث مهدلجف 

هک لاس 18  رد  دوش  یم  مولعم  هدرک  لقن  يربط  هک  تمسق  نیا  زا 
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داهتجا ینعی  رییغت  ءاعدا   ) تسا هدش  لمع  نآ  رب  لاس  نآ  رد  هدوب و  ملـسم  رمخ  دح  يارب  هنایزات  داتـشه  هدوب  رمع  تفالخ  لاس 5 
هجوت تقد و  لباق  هیـضق  نیا  رد  مه  ناگدـننک  لیوات  نتـشک  رب  هنیدـم  مدرم  رمع و  عامتجا  قاـفتا و  مه  رمخ و  ناـبراش  لـیوات  و 

وبا رارـض و  ةراب  رد  هدـیبع  وبا  ۀـمان  نوچ  : » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  هیـضق  نیمه  رد  عفاـن  زا  دوخ  دانـسا  هب  يربط  زاـب  تسا .)
: دنتفگ رگا  سپ  دسرپب  رمخ  تیلح  تمرح و  زا  ناشیا  زا  همه ، دزن  دنک و  عمج  ار  مدرم  هک  تشون  يوب  رمع  دیـسر  رمع  هب  لدنج 

: دنتفگ رگا  دهد و  هبوت  دنزب و  هنایزات  داتشه  ناشیا  رب  تسا  مارح 

تـسمارح هکلب  دـنداد : خـساپ  دیـسرپ  نانآ  زا  ناشیا  ولج  تخاس و  مهارف  ار  مدرم  هدـیبع  وبا  سپ  .دـنزب  ار  ناشیا  ندرگ  تسلالح 
« ..دیدرگ راچد  نونج  لاحب  لدنج  وبا  دندش و  نیشن  هناخ  مرش  زا  ود  نآ  سپ  دز  هنایزات  داتشه  ناشیا  رب  سپ 

511 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رمخلا برـش  لجرب  ّیبّنلا  یتأ  : » تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  یقهیب  تاـّیفالخ »  » باـتک زا  يراـبلا » حـتف   » رد ینالقـسع  رجح  نبا  - 5
فخا فوع : نب  نمحرلا  دبع  هل  لاقف  ساّنلا  راشتـسا  رمع  ناک  اّملف  کلذ  لثم  رکب  وبا  عنـص  ّمث  نیعبرا  نم  اوحن  نیتدیرجب  هبرـضف 

ّلک هدـلجف  الجر  نیرـشع  نم  ابیرق  رماف  ..تسا  هدروآ  تراـبع  نیاـب  هداـتق  زا  ماـمه  ار  تیاور  نیا  و  رمع » هلعفف  .نوناـمث  دودـحلا 
ّنا ّیلع  نع  هرتاوتم  رابخألا  تءاج  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  يواحط  زا  باتک  ناـمه  رد  ومه  زاـب  - 6 لاعّنلا » دیرجلاب و  نیتدلج 

« .ائیش رمخلا  یف  ّنسی  مل  یبّنلا 

-7
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انمقأ نم  .لوقی  اّیلع  تعمس  : » تسا هدش  تیاور  نینچ  دیعس  نب  ریمع  زا  رجح  نبا  لقنب  انب  هجام ، نبا  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  رد 
«. هانعنص یش ء  ّهناف  رمخلا  یف  انبرض  نم  ّالا  هل  هید  الف  تامف  ادح  هیلع 

512 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  ترابع  نیاب  یتیاور  یعخن  دیعس  نب  ریمع  زا  دوخ  حیحص  رد  يراخب  - 8

مل ّللا 
�

ه لوسر  ّنا  کلذ  هتید و  تام و  ول  ّهناف  رمخلا  بحاص  ّالا  یـسفن  یف  دـجاف  تومیف  دـحا  یلع  اّدـح  میقال  تنک  ام  ّیلع  لاـق : »
«. هّنسی

هّصاخ تایاور  - 2

هیلع قداـص  ترـضح  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شدانـسا 2 - هب  یفاک ، باـتک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  - 1
: داد خساپ  ترضح  ّللا »؟

�
ه لوسر  دلجی  ناک  فیک   » مدیسرپ مالّسلا 

مالّـسلا هیلع  ّیلع  کلذب  راشا  .نینامث  یلع  فقو  یّتح  نودیزی  ساّنلا  لزی  مل  ّمث  براّشلاب  یتأ  امّلک  دـیزی  لاعّنلاب و  برـضی  ناک  »
.تسا هدروآ  ترابع  رد  یفالتخا  كدنا  اب  ار  تیاور  نیمه  یبلح ، زا  شدانسا  هب  باتک ، نامه  رد  ومه  - 2 اهب » یضرف  رمع  یلع 

هک مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  نیعا ، نب  هرارز  زا  شدانـسا  هب  باتک ، نامه  رد  ومه  زاب  - 3
مالّسلا هیلع  یلع  ماق  یّتح  هبرضی  دحا  هیلع  مّدقتی  ملف  برضی  نا  رمع ، هب  رماف  رمخلا  برش  دق  رمع و  نب  ّللا 

�
ه دیبع  میقا  : » تفگ یم 

داد روتسد  رمع  دندوب  هتـشاد  اپب  ّدح  ءارجا  يارب  دوب  هدیماشآ  بارـش  هک  ار  رمع  رـسپ  ّللا 
�

ه دیبع  نیعبرا » اهب  هبرـضف  هّینثم  « 1  » هعسنب
ود ال يراون  تساخ و  اپب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  ات  درکن  مادقا  راک  نیا  رب  یسک  دننزب  ّدح  ار  وا  هک 
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.دزب وا  رب  راب  لهچ  تفرگ و  رب  هدش 

نینچ مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نانـس  نب  ّللا 
�

ه دـبع  زا  یـشاّیع  ریـسفت  زا  لـئاسولا » كردتـسم   » باـتک رد  يرون  ثّدـحم  - 4
نأ هرمأف  مالـسلا  هیلع  اّیلع  لأسف  .هنّیبلا  هیلع  تماق  رمخلا و  برـش  دق  نوعظم  نب  همادـقب  باّطخلا  نب  رمع  یتأ  : » تسا هدرک  تیاور 

« ..هدلج نینامث  هدلجی ،

______________________________

.دشاب یم  روتس  کنت  راون و  ینعمب  هعست )  ) نزو رب  هعسن  ( 1)

513 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ص)  ) ار ربمغیپ  لمع  یگنوگچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  عیبرلا  وبا  زا  باتک  نامه  رد  ومه  - 5
کلذ دعب  ساّنلا  ناک  صقنی و  دـیزی و  لاعّنلاب و  برـضی  ناک  : » تفگ نینچ  ترـضح  نآ  مدیـسرپ  رمخ » برـش  ّدـح   » عوضوم رد 

«..« 1  » نوعظم نب  همادق  برض  ثیح  هدلج  نینامث  یلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  فقو  یّتح  دودحم  ّدحب  سیل  نوصقنی  نودیزی و 

رمخ برش  ّدح  رد  ّصاخ  ددع  رارقتسا  نامز  - 2

هراشا

نیا رد  زین  رگید  یتایاور  هوالعب  دوش  یم  هتـسناد  يدـح  ات  دـش  هدروآ  تسخن  بلطم  ةراـب  رد  هک  تاـیاور  زا  یخرب  زا  بلطم  نیا 
نیاـب باهـش  نبا  زا  يراـبلا ) حـتف  رد   ) ینالقـسع رجح  نبا  تیاور  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدـش  دراو  هّصاـخ  هّماـع و  قرط  زا  هنیمز 

«. نینامث رمع  ضرف  اطوس و  نیعبرا  رمخلا  یف  رکب  وبا  ضرف   » ترابع

هب مایق  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  رمع  دـنا : هتفگ  ناخرؤم  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هغـالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
(. حیوارت  ) هدرک عیرشت  ناضمر  هام  رد  ار  تعامج 

ذیبن ای  زاس  ذیبن   ) ذاّبن درم  هک  ار  یفقث  دشیور  ۀناخ  هتسب و  راکب  هنایزات  داتشه  رمخ » برش  ّدح   » رد هک  تسا  یسک  نیتسخن  ومه  و 
« تسا هدنازوس  هدوب  راوخ )

______________________________

نیا ۀمتاخ  رد  ( 1)
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ثداوح لیذ  رد  يربط  .ددرگ  دای  زین  بلطم  نیا  رمخ »  » تساجن تراهط و  مکحب  طوبرم  یهقف  خیرات  ظاحل  زا  تسا  اج  هب  تمسق 
هیلا بتکف  رمخب  نوجعم  رفـصع  نیخثب  هرّونلا  دعب  ّکلدـتف  مامحلا  لخد  ادـلاخ  نا  رمع  غلب  اولاق و  تسا ..« : هدروآ  نینچ  لاس 17 

لـسغت نا  الا  رمخلا  ّسم  مّرح  دق  هنطاب و  مثالا و  رهاظ  مّرح  امک  هنطاب  رمخلا و  رهاظ  مّرح  دـق  ّللا 
�

ه نا  رمخب و  تّکلدـت  کنا  ینغلب 
« رمخ ریغ  الوسغ  تداعف  اهانلتق  ّانا  دـلاخ : هیلا  بتکف  .اودوعت  الف  متلعف  نا  سجن و  اهناف  مکداـسجا  اـهوّسمت  ـالف  اهبرـش  مّرح  اـمک 

دیاب هیـضق  نیا  رد  رمع  باوج  زاـب  دـلاخ و  باوج  ..هیلع » ّللا 
�

ه مکتاـمأ  ـالف  ءاـفجلاب  اولتبا  دـق  هریغملا  لآ  ّنظا  ّینا  رمع : هیلا  بتکف 
.دریگ رارق  تقد  لمأت و  دروم 

514 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لقن يرکسع  زا  وا  هک  هدرک  لقن  یطویس  ءافلخلا  خیرات  زا  هّمهملا » لوصفلا   » باتک رد  یلماع  نیدلا  فرش  دّیـس  رـصاعم  دنمـشناد 
ذّختا نم  لّوا  هرجهلا و  نم  خیراّتلا  بتک  نم  لّوا  نینمؤملا و  ریما  هب  یمـس  نم  لّوا  وه  «: » 1  » تسا هتفگ  رمع  ةراب  رد  وا  هک  هدومن 

یف برـض  نم  لّوا  ءاجهلا و  یلع  بقاع  نم  لّوا  لیللاب و  ّسع  نم  لّوا  و  حـیوارتلاب )  ) ناضمر رهـش  مایق  ّنس  نم  لّوا  لاـملا و  تیب 
دخرچ یم  روحم  نیا  رب  هنیمز  نیا  رد  لاوقا  رابخا و  تایاور و  رتشیب  تفگ  دیاب  هصالخ  روطب  هعتملا » مّرح  نم  لّوا  نینامث و  رمخلا 

وبا نامز  رد  هک  هنوگ  نیدب   ) هباحـص دهع  رد  راک  نیا  هدشن و  ررقم  دودحم ، يّدـح  رمخ ، برـش  يارب  ماکحا  رودـص  رود  رد  هک 
هنایزات و لهچ  رکب 
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رمخ براش  رب  هنایزات  داتشه  ندز  ماجرف ، رد  هتفای و  ماجنا  هدیدرگ ) نیعم  هنایزات  داتـشه  هرواشم  هرماؤم و  بسح  رب  رمع  نامز  رد 
.تسا هدیدرگ  رّرقم  ّدح »  » ناونعب

خساپ شسرپ و 

هراشا

رودـص سّدـقم  عراش  نامز  رد  یمکح  هک  درک  روصت  ناوت  یم  روطچ  هصالخ : نیدـب  دـیآ  نایم  هب  یلاؤس  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
؟ دنشاب هتسب  راکب  هتسناد و  مکح  دعب  ياه  هرود  رد  ار  نآ  نیملسم  ناگرزب  دشاب و  هتفاین 

: ددرگ رایتخا  دیاب  ددرگ  یم  دای  ریز  رد  هک  هار  ود  زا  یکی  قاروا  نیا  ةدنسیون  رظنب  لاؤس  نیا  خساپ  يارب 

لوا هار 

هراشا

نوئـش و رئاس  لاوحا و  عاضوا و  تاقوا و  رابتعا  هب  صاخـشا  عنم  ّدر و  دـشاب و  یم  وا  عنم  عدر و  يارب  رمخ  براش  ّدـح  دوش  هتفگ 
ریظن برـش » ّدح   » ۀلأسم دشاب  تسرد  ضرف ، نیا  رگا  سپ  دنک  ادیپ  توافت  ددع  ظاحل  زا  ّدح ، لصا  ظفح  اب  تسا ، نکمم  تاهج 

یعامتجا تایضتقم  فورظ و  یـصخش و  لاوحا  عاضوا و  تیاعر  رابتعا  هب  نآ  ددع  ءارجا و  تیفیک  رایتخا  هک  دوب  دهاوخ  ریزعت » »
.دشاب یم  ذفان  هراب  نیا  رد  وا  داهتجا  يأر و  لوکوم و  رما ، یلاو  ماما و  رظنب 

______________________________

.تسا هدش  هدروآ  ءافلخلا  خیرات  دوخ  زا  لقنب  ۀحفص 467  یقرواپ  رد  تمسق  نیا  ( 1)

515 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدشن و نیعم  نآ  يارب  صاخ  يددع  نکیل  هتـشگ  عیرـشت  ادخ  بناج  زا  ماهلا  یحو و  هب  ّدح  لصا  ضرف ، نیاب  انب  رگید  يریبعت  هب 
هدش و لقن  فالتخاب  هراب  نیا  رد  ص )  ) ربمغیپ لمع  ور  نیا  زا  .تسا  هدش  راذـگاو  وا  نانیـشناج  و  ص )  ) ربمغیپ هب  راک  نیا  رایتخا 

«. ّدح  » لصا هن  تسا  هدوب  روظنم  نآ  زا  ددع  عیرشت  مدع  هدش  عیرشت  مدعب  حیرصت  یتایاور  رد  هک  نیا 

مود ۀفیلخ  هتفگ و  ار  داتـشه  ددع  هدوب ، لضفا  ملعا و  باحـصا ، ۀمه  زا  قالطا  روطب  هک  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نوچ  هباحـص  دهع  رد 
هتفریذپ
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.تسا هدش  مزال  نآ  زا  تعباتم  يوریپ و  دعب ، ياه  هرود  رد  هدرک  ءارجا  و 

يّدح رمخ ، برش  يارب  ص )  ) ربمغیپ هک  دنتسناد  یم  هباحص  رگا  : » تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  يرزام  زا  ینالقـسع  رجح  نبا 
هب هدوب  مولعم  نیعم و  نآ  مکح  هک  رگید  لئاسم  رد  هچ   ) دـنتفر یمن  داهتجا  يأر و  زا  عوضوم  نیا  رد  نامگ  یب  هداد  رارق  صاـخ 

داهتجا و هب  عوضوم ، نیا  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنا  هتـسناد  یم  هباحـص  دـیاش  سپ  دـنا ) هدربن  راکب  ار  يأر  هدرکن و  دانتـسا  داهتجا 
«. دشاب نایم  رد  يرما  یحو و  هک  نیا  هن  هدرک  لمع  دوخ  يأر 

دـسر یمن  رظنب  تسرد  هن  رگ  دشاب و  هراشا  میداد  لامتحا  ام  هک  یحیحـص  لوقعم و  رظن  نامهب  دیاش  يرزام  زا  لوقنم  بلطم  نیا 
«1  » .دناسر ماجنا  هب  يراک  ای  دیامرف  يروتسد  یحو  هب  دانتسا  نودب  یعیرشت  روما  رد  ص )  ) ربمغیپ هک 

______________________________

باتک زا  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  هجوت  لباق  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  هّنـس » ّلک  و   » ۀلمج رظن  لامتحا و  نآ  دییات  يارب  ( 1)
هدوب و قساف  قمحا و  يدرم  هک  نامثع ) يردام  ردارب   ) طیعم یبا  نبا  هبقع  نب  دـیلو  ۀیـضق  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبا  فیلات  یناغالا » »
وا برش  قسف و  هب  هدرب و  تیاکش  نامثع  هب  نیملسم  هدیماشآ و  یم  بارش  هتـشاد  ار  هفوک  تراما  نامثع  بناج  زا  هک  یماگنه  رد 

رماف ..ّدحلا  هیلع  مقاف  کّمع  نبا  کنود  مالسلا : هیلع  یلعب  نامثع  لاق  تّمت  اّمل  هداهشلا  ّنا  تسا ..« : هدروآ  نینچ  دنا  هداد  تداهش 
: لاق رفعج و  نب  ّللا 

�
ه دبع  ّیلع ،

نیعبرا و ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  دلج  کبسح  کسمأ  ّیلع : هل  لاقف  .نیعبرا  غلب  یّتح  هّدعی  مالسلا  هیلع  ّیلع  هدلجف و  ماقف  .هدلجاف  مق 
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«. هّنس ّلک  نینامث و  رمع  اهلّمکف  نیعبرا  رکب  وبا  دلج 

516 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يروآدای

ار داهتجا  يأر و  هعیـش  بهذـم  رد  نکیل  دـننک  یم  زیوجت  ص )  ) ربمغیپ هب  تبـسن  ار  داهتجا  يأر و  ّتنـس ، لها  هک  داـنامن  هتفگاـن 
.دنناد یمن  زئاج  ص )  ) ربمغیپ هب  تبسن  هملک ) یقیقح  ینعمب  )

: تسا ریز  هجو  هس  زا  یکی  رب  یلعف ، ای  دشاب  یلوق  ص ،)  ) ربمغیپ فّرصت  دنیوگ : یم  هعیش  ءاملع  يرآ 

.هدش ریبعت  يوتف »  » هب نآ  زا  هک  غیلبت  هجو  رب  - 1

.تماما هجو  رب  - 2

.تموکح ءاضق و  هجو  رب  - 3

كدنا اب  ار  نآ  نیع  زین  مود  دیهـش  هک  هدرک  قیقحت  هدئاف »  » ناونع تحت  ار  عوضوم  نیا  دئاوفلا » دـعاوقلا و   » باتک رد  لوا  دـیهش 
«: 1  » دوش یم  همجرت  صیخلت و  تمسق  نآ  اجنیا  رد  تسا  هدروآ  دعاوقلا » دیهمت   » باتک رد  یتدایز 

دننام تسا  تماما  قیرطب  يراـب  دـشاب و  یم  يوتف  نآ  تسا و  غیلبت  قیرطب  راـب  کـی  یلوق ] اـی  دـشاب  یلعف  ( ] ص  ) ربمغیپ فرـصت  »
.رارقا ای  دنگوس  ای  هنّیب  هار  زا  نییعادتم  نایم  تموصخ  لصف  دننام  تسا  ءاضق  قیرطب  رگید  راب  لاملا و  تیب  رد  فرصت  داهج و 

.دشاب یم  غیلبت  باب  زا  تدابع  رد  یفرصت  ره  و 

دای اجنیا  رد  ریز  دروم  هس  هلمج  نآ  زا  ءاضق ، لیبق  زا  ای  تسا  غیلبت  لیبق  زا  ایآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  دـیدرت  يدروم  هب  تبـسن  یهاگ  »
: ددرگ یم 

بـسحب ور ، نیا  زا  دشاب و  یم  ءاتفا  غیلبت و  هجو  رب  ثیدح  نیا  یلوق  هب  سپ  هل » یهف  هتیم  اضرأ  ایحأ  نم  (: » ص  ) ربمغیپ ۀـتفگ  - 1»
ار ینیمز  دناوت  یم  یسک  ره  لوق ، نیا 

______________________________

نیا نایم  همجرت  رد  هدش  هدوزفا  یترابع  دئاوفلا » دعاوقلا و   » ترابع رب  حیـضوت ، تدایز  يارب  دعاوقلا » دیهمت   » رد هک  يدراوم  ( 1)
رارق تمالع ][ 
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.دوش یم  هداد 

517 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تاوم نیمز  ءایحا  سپ  تسا  تماما  هب  فرـصت  هجو  رب  ثیدح  نیا  رگید  یلوق  هب  و  ماما ، نذا  نودب  ای  دشاب  ماما  نذاب  دـنک ، ءایحا 
.دنا هدرک  رایتخا  نانآ ، رثکا  ار  مّود  لوق  باحصا و  زا  یخرب  ار  لوا  لوق  .تسین  زئاج  ماما  نذا  یب 

دنه هب  ص )  ) ربمغیپ ار  روتـسد  نیا  فورعملاـب » کـیفکی  اـم  كدـلول  کـل و  يذـخ  ، » هبتع رتخد  دـنه  هب  ص )  ) ربمغیپ ۀـتفگ  - 2»
« ینیفکی ام  يدـلو  ینیطعی و  حیحـش ال  لـجر  نایفـس  اـبا  ّنإ  : » تسا هتفگ  هدرک و  تیاکـش  دوخ  رهوش  نایفـس  وبا  زا  هک  یماـگنه 
ار دوخ  يراکهدـب  هک  یـسک  لام  زا  ّصاقت  نیا  رب  انب  تسا  غیلبت  ءاـتفا و  لـیبق  زا  روتـسد  نیا  دـنا : هتفگ  یخرب  سپ  .تسا  هدومرف 
زا نتفرگ  سپ  تسا  تموکح  ءاضق و  لیبق  زا  دـنا : هتفگ  رگید  یخرب  و  وا ، نذا  یب  هاوخ  مکاح و  نذاـب  هاوخ  تسا ، زئاـج  دزادرپن 

نوچ غیلبت  ءاتفا و  .دـشاب  یمن  زئاج  یـضاق  ءاضق  مکاح و  مکح  یب  دـهدن  رد  نت  قافنا  ءادا و  هب  دـشاب و  راکهدـب  هک  یـسک  لاـم 
.دشاب یم  یلوا  عجرا و  ءاتفا  رب  دروم  نیا  لمح  سپ  یلوا  بلغا ، رب  لمح  تسا و  بلغا  فرصت ، ماسقا  رئاس  هب  تبسن 

تسا معا  سپ  دنناد  یم  غیلبت  يوتف و  لیبس  رب  ار  هتفگ  نیا  یخرب  دینج و  نبا  هک  هبلـس » هلف  الیتق  لتق  نم  (: » ص  ) ربمغیپ ۀتفگ  - 3»
دشاب و یم  فوقوم  ماما ، نذا  رب  سپ  تسا  تماما  هب  فرـصت  لیبس  رب  رگید  یخرب  لوقب  وا و  نذا  یب  ای  دـشاب  ماما  نذاب  هک  نیا  زا 

سپ هدوب  اهگنج  زا  یکی  رد  هیضق  نیا  الّوا  هچ  تسا  يوقا  لوق ، نیا 
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جورخ و  ..ُْمتِْمنَغ ) ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  َو   ) دشاب ّقلعتم  نیمناغ  ۀمه  هب  هک  تسنیا  مئانغ  عوضوم  رد  لصا  ایناث  دراد و  صاصتخا  دروم  نامهب 
دشاب و بلس  نابحاص  نتشک  هب  نادهاجم  هّجوت  مامت  هک  دوش  یم  نیا  بجوم  اثلاث  تسا و  هیآ  رهاظ  فالخ  رب  مکح ، نیا  زا  بلس 
زا تسا  ربتعم  روظنم و  داهج  راک  رد  هک  لمع  رد  صالخا  تبرق و  دـصق  هوالعب  .ددرگ  یم  داـهج  ماـظن  لـالتخا  بجوم  دوخ  نیا 

.دور یم  نایم 

518 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مود هار 

نکیل هدـیدرگ  ءارجا  تواـفتم  فلتخم و  ییاـحنا  قرطب و  رمخ » برـش  ّدـح  ( » ص  ) ربـمغیپ ناـمز  رد  دـنچ  ره  دوـش  هتفگ  هک  نیا 
هتسناد یهلا  مکح  ار  ددع  نیمه  هتفایرد و  ار  یلمع  ّتنس  نیا  مالّسلا  هیلع  یلع  هدش و  عقاو  ّدح  نیا  داتشه  ددع  نامهب  راب  نیرخآ 

.تسا هدرک  يروآدای  ناشیا  هب  هباحص  دهع  رد  و 

رد داتـشه  ددع  عیرـشت  مدعب  اهنآ  زا  یخرب  رد  هچ  تسین ، نشور  يدح  ات  هار  نیا  دش  لقن  شیپ  نیا  زا  هک  یتایاور  ظاحلب  هچ  رگ 
ترابع تایاور  نآ  ددرگ  یم  دییأت  رظن  نیا  اهنآ  ۀظحالم  زا  هک  تسا  دوجوم  تیاور  دنچ  نکیل  هدش  حیرـصت  ص )  ) ربمغیپ رـصع 

: زا تسا 

««. 1  » نینامث ذیبّنلا  براش  نینامث و  رمخلا  براش  برضی  مالّسلا  هیلع  ّیلع  باتک  یف  ّنا  - 1

««. 2  » نینامث رمخلا  یف  برض  ّللا 
�

ه لوسر  ّنا  - » 2

.»]؟[ » 3  » نونامث همیرحت ، دعب  دلجی ، رمخلا  براشف  نونامّثلا  اّما  و  - » 3

عراش رظنب  تفگ  دیاب  هدشن  ررقم  ردـقم و  رودـص  رود  رد  ددـع  ظاحل  زا  برـش  دـح  مکح  هک  دوش  قیدـصت  رگا  هک  نآ  هصالخ 
ماما یلاو و  رظنب  هنایزات  نییعت  ددع و  ریدقت  هدوبن و  ربتعم  نآ  يارب  صاخ  يددع  سدقم 
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هب هدرک و  يوریپ  ار  نامه  هقح  راودا ال  رد  ریزگان  هدیسرمه  هب  عامجا  قافتا و  صاخ ، ددع  رب  هباحـص  دهع  رد  نوچ  هدش  راذگاو 
.دنا هتشاذگ  لمع  عقوم 

______________________________

قداص ترـضح  زا  ار  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  وا  هک  هیواعم  نب  دـیزی  زا  شدانـسا  هب  یفاک  باتک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  ( 1)
.تسا هدینش  (ع )

یلع شردپ  زا  وا  هک  هیفنح  دمحم  زا  شدانسا  هب  قودص  خیش  لاصخ »  » باتک زا  هعیـشلا » لئاسو   » باتک رد  یلماع  ّرح  خیـش  (- 2)
.تسا هتفگ  ار  ربخ  نیا  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع 

: هتفگ وا  هک  مالـس  نب  ّللا 
�

ه دـبع  زا  دـیفم  خیـش  فیلأت  صاصتخالا »  » باتک زا  لئاسولا » كردتـسم   » باتک رد  يرون  ثّدـحم  (- 3)
يولع تیاور  بجومب  داد و  دوجو  مکح  نیا  يارب  یلوق  ّتنـس  يوبن ، تیاور  نیا  بجومب  سپ  .تسا  هدومرف  نینچ  ص )  ) ربـمغیپ

.دشاب یم  تباث  یلمع  ّتنس  مود ) تیاور  )

519 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دنا هتشاد  قافتا  وا  یملع  تمظع  رب  هک  هدوب  یصخش  فالتخا ، دراوم  رد  - 3

هدمآ و یم  نایم  هب  یهقف  لئاسم  ینید و  ماکحا  هب  تبـسن  یتافالتخا  هباحـص » دـهع   » رد دـش  هدروآ  ییاه  هنومن  هتـسناد و  هکنانچ 
لاؤس و دروم  هفیلخ  هک  یلئاسم  رد  لمع ، رظن  زا  نکیل ، هدـنام  یم  یقاب  یملع ، ۀـبنج  زا  فالتخا  نیا  یتدـم  هک  هدوب  نانچ  یهاگ 

هفیظو هن  رگا  فرط و  رب  هدوب  نایم  رد  یعازن  رگا  ات  دبای  رودـص  یعطق  عیرـس و  روطب  نآ  مکح  هک  هداتفا  یم  مزال  هدوب و  هعجارم 
باختنا و یلوق  دـیاب  ریزگان  سب  دـنامب  اـج  رب  فـالتخا  هک  تسا  هدـش  یمن  هدوبن و  اور  ددرگ  نیعم  نشور و  یـصخش  فیلکت  و 

.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هدوب  لصف  شمکح  عطق و  شلوق  هک  یسک  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  دوش  رایتخا  يرظن  يأر و 

هب هّصاخ  هّماع و 
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یم هعجارم  وا  هب  هداد و  رارق  عجرم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دراوم  نآ  رد  ءاـفلخ  هژیوب  و  هباحـص ، هک  ار  ددـعتم  دراوم  فلتخم ، یقرط 
چیه هچ  تسین  تفگـش  نیا  .دـنا و  هدروآ  دوخ  بتک  رد  دـنا  هدرب  یم  راکب  هتفریذـپ و  یم  هتفگ  یم  ترـضح  نآ  هچ  نآ  هدرک و 

رد یکدوک  زا  هک  تسا  یـسک  اهنت  یلع  هک  هدوب  نشور  همه  رب  هدوبن ، يدـیدرت  مالّـسلا  هیلع  یلع  لضف  ملع و  ینوزف  رد  ار  سک 
هب وا  برق  تبارق و  هک  هتـسناد  یم  سک  همه  هتخودـنا ، شناد  لضف و  هتفای و  شرورپ  شلاب و  ص )  ) ربمغیپ تیبرت  میلعت و  ناـماد 

نیلّوا لیزنت و  یحو و  لوزن  نآ  نیتسخن  زا  هک  دنا  هتشاد  فارتعا  تسود  نمشد و  هدوب ، شیب  همه  رب  شیپ و  همه  زا  ص )  ) ربمغیپ
هتسیز یم  ناهج  نیا  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  یمد  نیسپاو  ات  عیرشت  مکح و  ۀلحرم 

520 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فقاو علّطم و  هتفای  یم  رودص  ترضح  نآ  زا  هک  روتسد  مکح و  ره  رب  هدوب و  یم  مدمه  هارمه و  ص )  ) ربمغیپ اب  مالّسلا  هیلع  یلع 
.تسا هدرک  یم  كاردا  نارگید  زا  رتحیحص  رتهب و  ار  نآ  موهفم  قوطنم و  روظنم و  روتسم و  نطاب و  رهاظ و  هتشگ و  یم 

نب میلـس  زا  ددعتم  قرطب  ینامعن  میهاربا  نب  دـمحم  فیلأت  هبیغلا »  » باتک زا  لئاسولا » كردتـسم   » باتک هلمج  زا  ددـعتم  یبتک  رد 
رذ وـبا  دادـقم و  ناملـس و  زا  متفگ : ار  ع )  ) یلع تفگ : میلـس   » داـفم نیدـب  هدـش  هدروآ  لـصفم  یتـیاور  وا  ریغ  زا  یلـاله و  سیق 

ریسفت زا  مدرم  نایم  رد  نکیل  مدینش  ار  اهنامه  زین  وت  زا  نآ  زا  سپ  هک  مدینش  ص )  ) ربمغیپ ثیداحا  نآرق و  ریسفت  زا  ییاهزیچ 
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ییاهزیچ دـمع  يور  زا  مدرم  هک  يرادـنپ  نانچ  ایآ  تسا  غورد  اهنیا  ناشیا  نامگ  هب  هک  مدـید  اهنآ  فلاـخم  ییاـهزیچ  ثیدـح  و 
هب ار  خساپ  نونکا  يدیـسرپ  تفگ : ع )  ) یلع دننک  یم  ریـسفت  دوخ  يأر  رظنب و  ار  نآرق  دـنهد و  یم  تبـسن  ص )  ) ربمغیپ هب  غورد 

تسا و مکحم  ّصاـخ ، تسا و  ّماـع  خوسنم ، تسا و  خـسان  غورد ، تسا و  تسار  لـطاب ، تسا و  ّقـح  مدرم  تسد  رد  اـنامه  مهف :
اهّیأ ای  : » تفگ دـناوخ و  هبطخ  داتـسیا  اپب  هک  دـنتفگ  غورد  وا  رب  ردـق  نآ  ص )  ) ربمغیپ دوخ  نامز  رد  .مهو  تسا و  ظـفح  هباـشتم ،
راهچ زا  یکی  زا  دسر  یم  وت  هب  هک  ثیدح  انامه  و  ..راّنلا » نم  هدعقم  أّوبتیلف  دّمعتم  ّیلع  بذک  نمف  هباّذکلا  ّیلع  ترثک  دق  ساّنلا 

: درادن مجنپ  هک  تسا  نت 

ص)  ) ربمغیپ رب  يدمع  هک  نیا  زا  درادن  اورپ  دنک  یم  عّنـصت  ار  دوخ  مالـسا  نابز ، هب  رهاظت و  نامیا  هب  هک  قفانم  تسا  يدرم  یکی 
یمن قیدـصت  ار  وا  دـنتفریذپ و  یمن  وا  زا  وـگ  غورد  قفاـنم و  تسا  يدرم  وا  هـک  دنتـسناد  یم  مالـسا  لـها  رگا  سپ  دـیوگب  غورد 

..نکیل دندرک 

.نت راهچ  زا  یکی  نیا  سپ 

دمع روطب  هک  نیا  هن  هداتفا  مهوب  نآ  رد  هدرکن و  ظـفح  ار  نآ  دـیاب  هکناـنچ  هدینـش و  يزیچ  ص )  ) ربمغیپ زا  هک  تسا  يدرم  مود 
تسا مهو  هک  تسناد  یم  رگا  زین  وا  دوخ  دنتفریذپ و  یمن  ار  نآ  تسا  مهو  هک  دنتـسناد  یم  مالـسا  لها  رگا  ..دشاب و  هتـسب  غورد 

.تفگ یمن  ار  نآ 

521 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدینشن ار  یهن  وا  نکیل  هدرک ، یهن  نآ  زا  سپ  هدرک و  رما  هک  هدینش  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  يزیچ  هک  تسا  يدرم  میس 
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هک دنتـسناد  یم  رگا  مدرم  مه  درک و  یم  شکرت  تسا  خوسنم  تسناد  یم  رگا  ار و  خسان  هن  هدرک  ظفح  ار  خوسنم  سپ  سکعب  و 
.دندرک یم  كرت  ار  نآ  تسا  خوسنم 

یم میظع  ار  ص )  ) ربمغیپ هدیسرت و  یم  ادخ  زا  هتشاد و  نمشد  ار  غورد  نوچ  وا ، ص )  ) ربمغیپ ادخ و  رب  هک  تسا  يدرم  مراهچ  و 
دایز مک و  یب  هدینـش  هک  روط  نامه  هدرک و  ظفح  دیاب  هکنانچ  ار  ثیدح  هکلب  هتفگن  يزیچ  مّهوت  هب  هتفگن و  غورد  تسا ، هتـشاد 
نانچ و  تسا ..« : هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  اجنآ  ات  ..هدرک » اهر  ار  خوسنم  لمع و  خـسان  هب  ظـفح و  ار  خوسنم  خـسان و  هدروآ و 

هب دندیمهف  یمن  دندیسرپ و  یم  ناشیا  زا  یضعب  هکلب  دنمهفب ، دندیسرپ  یم  وا  زا  يزیچ  نوچ  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  ۀمه  هک  دوبن 
ص)  ) ربمغیپ رب  ار  زور  همه  نم  نکیل  دـنمهفب  دنونـشب و  ناشیا  دـسرپب و  دـیایب  يراق  اـی  یبارعا  هک  دنتـشاد  یم  تسود  هک  يروط 

چیه اب  ص )  ) ربمغیپ هک  دنناد  یم  ص )  ) ربمغیپ  ) باحـصا ۀمه  متفر و  یم  تفر  یم  اج  رهب  مدوب و  یم  وا  اب  اهنت  مدش و  یم  لخاد 
درک یم  زاغآ  وا  مدش  یم  شوماخ  نوچ  داد و  یم  مباوج  مدیـسرپ  یم  نوچ  هک  مدوب  نانچ  نم  تشادن  ار  هویـش  نیا  نم  زج  سک 

شومارف ار  زیچ  چـیه  درک  مّقح  رد  ار  اعد  نیا  هک  تقو  نآ  زا  دـهد  رارق  یـشومارف  زا  موصعم  ظـفاح و  ارم  هک  تساوخ  ادـخ  زا  و 
هدرکن شومارف  یتخومآ  نمب  هچ  نآ  زا  زیچ  چـیه  يدرک  اعد  ما  هراب  رد  وت  هک  یماگنه  زا  متفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  اـنامه  ما  هدرکن 

ارچ سپ  ما ، هتشونن  هک  نیا  اب  تسا ، هدشن  توف  نم  زا  يزیچ  ما و 
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یـشومارف و زا  وت  رب  مردارب  هن ، دومرف : منک !!؟ شوـمارف  یـسرت  یم  اـیآ  ییاـمرف ؟ یم  نتـشون  هب  ارم  ارچ  و  ینک ؟ یم  ءـالما  نم  رب 
« ..تسا هدیسر  تباجا  هب  وت  ةراب  رد  نم  ءاعد  هک  هداد  ربخ  نمب  ادخ  هچ  مسرت  یمن  ینادان 

یم هطاحا  رتدایز  نید  ماکحا  لئالد  لئاسم و  یناـبم و  يداـبم و  عورف و  لوصا و  هب  قـالطا ، روطب  هباحـص ، ۀـمه  زا  ع )  ) یلع سپ 
قئاقد قئاقح و  هتشاد و 

522 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زومر قئاقد و  رب  هدوب و  یم  رتهاگآ  ننـس  ضئارف و  عیرـشت  للع  لماوع و  مکح و  حلاصم و  زا  هتـسناد و  یم  رتهب  ار  ننـس  تایآ و 
.تسا هتشاد  یم  رتلماک  یفوقو  ینید  دصاقم  یهقف و  فیلاکت 

لئاـسم رد  یّلک  روطب  هکلب  ینید ، لـئاسم  رد  یلع  هب  هعجارم  ور  نیا  زا  و  « 1  » هدوب قفاوم  فلاخم و  فارتعا  دروم  هدـش  دای  قئاقح 
تنس لها  بتک  دنشاب  هتشون  هتفگ و  ع )  ) یلع نایعیش  هک  تسین  یئاعدا  نیا  تسا  هتفر  یم  رامشب  فراعتم  يداع و  روما  زا  یملع ،

.تسا هدیدرگ  دای  اهنآ  رد  تحارص  هب  بلطم  نیا  هک  يراثآ  تایاور و  هب  تسنوحشم  تعامج  و 

: دوش یم  هدروآ  تیاور  دنچ  هنومن  يارب  اجنیا  رد 

هک هدرک  تیاور  يرصب  نسح  زا  ءاهقفلا » تاقبط   » رد يزاریش  قاحسا  وبا  - 1

______________________________

رب لاد  یثیداحا  ع )  ) یلع تفالخ  حرـش  لیذ  رد  دیرفلا » دـقع   » باتک رد  یفوتم 328 )  ) یـسلدنا ّهبر  دبع  نب  دمحم  نب  دـمحا  ( 1)
ثیدح  ) هدروآ یـسوم ) نب  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما   ) تلزنم ثیدـح  ریدـغ و  ثیدـح  دـننام  ترـضح  نآ  تفالخ 

نیا دـیرفلا » دـقع   » رد تسا  یلع  تمظع  رب  ّلاد  هک  ثیداـحا  هلمج  زا  تسا ) هدروآ  مه  دادـغب  بیطخ  لـماک ، یهجو  هب  ار  ریدـغ 
ثیدح
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ومه زاب  هتأرما » نم  هیلا  بحا  تناک  هأرما  تیأر  یلع و ال  نم  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  یلإ  بحا  ـالجر  تیأر  اـم  : » تلاـق هشئاـع  زا  تسا 
نسحلا یکبف  لاق : اّیلع ! ضغبت  کنا  نومعزی  مهنإ  دیعس  ابا  ای  لاقف : يرصبلا  نسحلا  یبا  نبا  نسحلا  یلع  لجر  لخد  : » تسا هتفگ 

اهلـضف و اذ  همالا و  هذـه  ّیناـّبر  هّودـع و  یلع  ّللا 
�

ه یمارم  نم  اـبئاص  امهـس  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـک  لاـق : مث  هتیحل  ّتلـضخا  یتح 
لامل هقورّـسلا  ـال  ّللا و 

�
ه تاذ  یف  همولملا  ـال  و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  نع  همّونلاـب  نکی  مل  ص ،)  ) ّللا

�
ه لوسر  نم  هبیرق  هبارق  اذ  اـهتقباس و 

باتک رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  عکل »! ای  بلاط  یبا  نب  یلع  کلذ  هنّیب  مـالعا  هقنوم و  ضاـیرب  هنم  زاـفف  همئازع  نآرقلا  یطعا  ّللا 
�

.ه
لعج يذلا  هّلل  دمحلا  : » هدرک ثیدح  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یبعش  زا  يو  دانسا  هب  روصنم  نب  دیعس  ننس »  » زا رئاظّنلا » هابشالا و  »

« هلابم لبق  نم  هثیروت  نا  هیلا : تبتکف  یثنخلا  نع  ینلاسی  ّیلإ  بتک  هیواعم  نا  هنید : رما  نم  هب  لزن  امع  انلأسی  انّودع 

523 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« .مهلضفأ مهملعأ و  تنأ  لاقف : .یلع  مهیف  مهریشتسی و  ص )  ) ّیبّنلا باحصا  رمع  عمج  : » تسا هتفگ  نینچ 

نینچ دوخ  بقانم  باتک  رد  وا  هک  هدرک  لـقن  لـبنح  نب  دـمحا  زا  هّدوملا » عیباـنی   » باـتک رد  يدنبـشقن  ینیـسح  نامیلـس  خیـش  - 2
«. هنع ّللا 

�
ه یضر  ّیلع  نم  ذخا  یش ء  هیلع  لکشا  اذا  باّطخلا  نب  رمع  ّنا  : » هدومن تیاور 

نم  » هدیـسرپ نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هشئاع  زا  دوخ  بتک  رد  ود  نیا  ریغ  و  تاقبط »  » رد قاحـسا  وبا  باتک و  نامه  رد  ومه  - 3
هدینش خساپ  و  اروشاع »؟ موصب  مکاتفأ 
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مکح نوچ  هک  هدش  لقن  ملـسم  حیحـص  زا  - 4 هّنّـسلاب » ساـّنلا  ملعأ  ّهنا  اـّما  : » تسا هتفگ  دـشاب  یم  ع )  ) یلع زا  يوتف  نیا  هک  تسا 
«. هلسف اّیلع  تئا  : » تسا هتفگ  هداد و  عاجرا  ع )  ) یلع هب  وا  هدش  هدیسرپ  هشئاع  زا  نیّفخ » حسم  »

: هثالث یلإ  ملعلا  یهتنا  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  قورسم  زا  قاحسا  وبا  - 5

وبا ماّشلا  ملاع  دوعـسم و  نب  ّللا 
�

ه دبع  قارعلا  ملاع  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  هنیدـملا  ملاعف  .قارعلاب  ملاع  ماّشلاب و  ملاع  هنیدـملاب و  ملاع 
هدرک تیاور  نامیلس  یبا  نب  کلملا  دبع  زا  ومه  - 6 امهلأسی » مل  هنیدملا و  ملاع  ماّشلا  ملاع  قارعلا و  ملاع  لاس  اوقتلا  اذاف  .ءادرّدلا 

: متفگ ار  ءاطع  تسا : هتفگ  هک 

دنـسم باتک  زا  هّدوملا » عیبانی   » رد يدنبـشقن  - 7 هملعا » ّللا و ال 
�

ه ـال و  لاـق : ّیلع ؟ نم  ملعأ  دـحا  ص )  ) ّیبّنلا باحـصا  نم  ناـک  «أ 
نم دـحا  نکی  مل  : » هدرک تیاور  ار  ترابع  نیا  ریبج  نب  دیعـس  زا  ود  نآ  دنـسب  دـمحا  نب  ّقفوم  بقاـنم  باـتک  لـبنح و  نب  دـمحا 

«. بلاط یبا  نب  ّیلع  ّالا  ینولس » : » لوقی هباحّصلا 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  رمع  زا  تماص  نب  هدابع  زا  بقانم  رد  بوشآرهش  نبا  - 8

ص)  ) ربمغیپ زا  ومه  و  .بلاط » یبا  نب  ّیلع  مکحن  نا  یش ء  یف  انفلتخا  اذا  انرمأ  اّنک  »

524 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. بلاط یبا  نب  ّیلع  عم  اونوکف  یش ء  یف  متفلتخا  اذا  : » هک تسا  هدروآ 

رـشعلاب مهملعأل  ّهنا  ملعلا و  راشعا  هعـست  یلع  یطعأ  : » تسا هدروآ  نینچ  سابع  نبا  زا  ءاهقفلا » تاقبط   » باـتک رد  قاحـسا  وبا  - 9
« نیبملا حتف   » ۀلاسر رب  وا  حرش  رد  يذمرت ، میکح  یلع ، نب  دمحم  زا  هّدوملا » عیبانی   » باتک بحاص  - 10 « 1 « » یقابلا
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هک هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  همقلع  زا  ود  نآ  دنـسب  یمزراوخ  قـّفوم  یلزاـغملا و  نبا  زا  وـمه  زین  هدرک و  لـقن  ار  تیاور  نیمه 
ّیلعل  ] ءازجا هرشع  همکحلا  تمّسق  : » تفگ ص )  ) ربمغیپ دندیسرپ  یلع  ملع  زا  ار  يو  مدوب  ص )  ) ربمغیپ دزن  نم  : » تسا هتفگ  نینچ 

«. یقابلا رشعلاب  ملعا  وه  دحاو و  ءزج  ساّنلل  و  ءازجا ] هعست 

ّیلعل سادسا : هّتس  ملعلا  : » تسا هدروآ  ار  ترابع  نیا  رمع  زا  دوخ  نیعبرا  باتک  رد  هک  هدرک  لقن  بیطخ  زا  بوشآرهـش  نبا  - 11
ساّبع نبا  زا  همرکع  زا  ومه  زاـب  - 12 هب » اّنم  ملعا  وهل  یّتح  سدّسلا  یف  انکراش  دـقل  سدـس و  ساّنلل  و  سادـسا ، هسمخ  کلذ  نم 

لجعتل : » تفگ ار  یلع  رمع  هک  هدرک  لقن 

______________________________

يربخ ص )  ) ربمغیپ زا  دوعـسم  نبا  زا  یلزاغم  نبا  بقانم  زا  یبلعث و  ریـسفت  زا  دوخ  نیعبرا »  » باـتک رد  يزاریـش  رهاـط  دـمحم  ( 1)
میعن وبا  ار  ربخ  نیا  .تسا  هدرک  لقن  زین  دـحاو » ءزج  ساّنلا  ءازجا و  هعـست  ّیلع  یطعاف  ءازجا  هرـشع  همکحلا  تمّـسق   » ترابع نیاب 

.تسا هدرک  تیاور  دوعسم  نبا  زا  شدانسا  هب  هیلح »  » باتک رد  زین 

یمف یف  هناسل  لخدا  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  نا  ع )  ) یلع نع  : » هدرک لقن  یلاّزغ  ماما  هّیندل »  » ۀلاسر زا  نیعبرا »  » رد يزاریـش  رهاط  دـمحم 
سابع نبا  زا  دـهاجم  زا  شدانـسا  هب  هدرک  لقن  یبلعث  ریـسفت  زا  ومه  باب .» فلا  باب  لـک  عم  ملعلا  نم  باـب  فلا  یبلق  یف  حـتفناف 

: لاق

زا رگید  یظافلا  اب  ظافلا و  نیمه  هب  نومـضم  نیا  بابلا .» تایلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ  (: » ص  ) ّللا
�

ه لوسر  لاق 
رتاوت دحب  کیدزن  دیاش  هک  ددعتم  یقرط  هب  ملع »  » ياج هب  تمکح »  » لیبق
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.تسا هدش  لقن  دشاب 

525 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یلع جـنپ ! داد : خـساپ  رمع  اذـه » مک  : » تفگ دومن و  يوب  ار  شیوخ  ۀـجنپ  یلع  سپ  هنع » تلأس  اذا  یّـشلل ء  لـصفلا  مکحلا و  یف 
یلع لـمع ، نیدـب  ّیلع .» یفخی  ـال  اـم  یف  عرـسأ  اـنأ  و  : » تفگ یلع  ّیلع » فـخی  مل  : » تفگ رمع  صفح » اـبا  اـی  تـلجع  : » تـفگ

.نارگید رب  سوسحم  دهاشم و  روما  هک  تسنایامن  نشور و  هیاپ  نادب  يو  رب  لوقعم  یملع و  روما  هک  دنامهفب  نانآ  هب  تساوخ 

هدرک لقن  رمع  زا  نسح » وبا  اهل  سیل  هلـضعمل  ّللا 
�

ه یناقبأ  ال  : » ار ترابع  نیا  بوشآرهـش ، نبا  لقنب  دوخ ، خـیرات  رد  يرذالب  - 13
رمع زا  نسح » وبا  اهل  سیل  هلـضعم  نم  ّللاب 

�
ه ذوعا  : » تراـبع نیا  بوشآرهـش ، نبا  لـقنب  زاـب  هناـبإلا ،»  » و قئاـفلا »  » باـتک رد  تسا ،

.تسا هدش  تیاور 

وبا شاـیع و  نب  رکب  وـبا  تسناـشیا  زا  هک  داـیز  یهورگ  : » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  بقاـنم »  » باـتک رد  بوشآرهـش  نـبا  - 14
تسیب رد  رمع  دنا : هتفگ  هّصاخ  هّماع و  زا  یعمج  رمع » کلهل  یلع  ول ال  : » تسا هتفگ  هک  دنا  هدرک  تیاور  رمع  زا  یناعمس  رفظملا 

.تشگرب ع )  ) یلع مکح  يوتف و  هب  هلأسم  هس  و 

: دشاب یم  هراشا  عوضوم  نیمه  هب  تسبوسنم  مزراوخ  بیطخ  هب  هک  ریز  راعشا 

باوّصلاب ّیلع  ههّبن  باوج و  یف  أّطخت  رمع  اذا 

باوجلا كاذ  یف  تکله  تکله  ّیلع  ول ال  هلدعب : لوقی 

: تسا هدروآ  نینچ  دراد  طابترا  تفالخ ، هب  ع )  ) یلع اب  مدرم  تعیب  عقوم  هب  هک  یبلاطم  ّیط  رد  دوخ  خیرات  باتک  رد  یبوقعی  - 15
ای ّللا 

�
ه و  لاقف : راصنالا ، بیطخ  ناک  و  يراصنالا ، سامش  نب  سیق  نب  تباث  مّلکت  نم  لّوا  ناک  .اومّلکتف و  راصنألا  نم  موق  ماق  «و 
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دقل .مویلا و  مهتقحل  دـقل  سمأ  كوقبـس  اوناک  نئل  نیّدـلا و  یف  كومّدـقت  امف  هیالولا  یف  كومّدـقت  دـق  اوناـک  نئل  نینمؤملا  ریما 
نوملعی ام ال  یف  کیلإ  نوجاتحی  کناکم ، لهجی  کعضوم و ال  یفخی  تنک ال  اوناک و 

526 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ ص )  ) ربمغیپ هک  هدروآ  شدانـسا  هب  ءایلوالا » هیلح   » باـتک رد  میعن  وبا  ظـفاح  - 16 «« 1  » کملع عم  دـحأ  یلإ  تجتحا  ام  و 
یلع مدآ و  دلو  دّیـس  انا  : » تفگ ص )  ) ربمغیپ برعلا »؟ دّیـس  تسل  أ  : » تفگ هشئاع  .دیناوخب  ار  یلع  ینعی  برعلا » دّیـس  یلإ  وعدأ  »

راصنالا أ ال رـشعم  ای  : » تفگ نینچ  ناشیا  هب  دندمآ  راصنا  نوچ  دـناوخب ، ار  راصنا  ص )  ) ربمغیپ دـمآ  ع )  ) یلع نوچ  برعلا » دـّیس 
یبحب و هّوبحأف  ّیلع  اذه  : » تفگ خساپ  رد  ص )  ) ربمغیپ تسیک  وا  دـنتفگ : «« 2  » ادبا هدعب  اّولضت  نل  هب  متکّـسمت  نإ  ام  یلع  مّکلدأ 

« ّلج ّزع و  ّللا 
�

ه نم  مکل  تلق  يّذلاب  ینرمأ  لیربج  ّناف  .یتمارک  هب  هومرکا 

______________________________

: تسا هتفگ  وا  هک  هدروآ  ار  نومضم  نیا  ّبیسم  نب  دیعس  زا  شیوخ  دانـسا  هب  دوخ ، یلاما »  » زا سلجم 27  رخآ  رد  دیفم  خیش  ( 1)
ودـب هدرازگ  زاـمن  هلبق  ودـب  یلع  تفگ : خـساپ  نینچ  يوب  ساـبع  نبا  سپ  دیـسرپ  ع )  ) یلع زا  ار  ساـبع  نبا  هک  مدینـش  ار  يدرم  »

صخـش نآ  تسا  هدرواین  كرـش  ادخ  هب  نیع  ۀـفرط  کی  هتفای و  دـلوت  ترطف  رب  ..هدـیتسرپن و  تب  هاگ  چـیه  هدرک و  تعیب  تعیب ،
ساـبع نبا  تشک ؟ ار  ناورهن  مدرم  ماـش و  مدرم  هرـصب و  مدرم  یلع  روـطچ  هک  تسنیا  مدارم  هـکلب  مدیـسرپن  اـهنیا  زا  نـم  تـفگ :

؟ نم ای  تسا  رتاناد  یلع  وت  رظنب  ایآ  تفگ :

یلع رگا  تفگ 
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هاگ نآ  دیدرگ  كانمـشخ  تدش  هب  هک  ار  سابع  نبا  مدـید  تفگ : ّبیـسم  نبا  مدیـسرپ !! یمن  وت  زا  متـسناد  یم  ملعا  وت  زا  نم  ار 
زیچ ربـمغیپ  هب  شرع  يـالاب  زا  ادـخ  تسا و  ص )  ) ربـمغیپ زا  یلع  ملع  تسا و  یلع  زا  نم  ملع  دنیـشنب ، تگرم  هب  ترداـم  تـفگ :

ص)  ) ربـمغیپ باحـصا  ۀـمه  ملع  تسا و  یلع  زا  نم  ملع  و  ص )  ) ربـمغیپ زا  یلع  ملع  ادـخ و  زا  ص )  ) ربـمغیپ ملع  تسا  هتخوـمآ 
« ایرد تفه  زا  تسا  هرطق  کی  دننام  یلع  ملعب  تبسن 

نم یلع  مّکلدا  الا  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  ترابع  نیدب  هدروآ  مقرا  نب  دیز  زا  ار  ثیدح  نیا  ریظن  زین  دیدحلا  یبا  نبا  (- 2)
« کلذب ینربخأ  لیئربج  ناف  هوقّدص  هوحصانف و  بلاط  یبا  نب  یلع  مکماما  ّللا و 

�
ه مکّیلو  نا  اوکلهت  نل ] ظ :  ] مل هیلع  متملاست  نا  ام 

هنا دـیری  نا  زوجی   » میوـگ یم  یلع  تماـما  رد  تسا  حیرـص  ّصن و  تیاور  نیا  ییوـگب  رگا  تسا : هتفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  هاـگ  نآ 
«! هفالخلا یف  هعیرشلا ال  ماکحا  يوتفلا و  یف  مهماما 

527 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ اّیلع فلختست  ّللا أ ال 
�

ه لوسر  ای  اولاق : : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  نینچ  نامی  نب  هفیذح  زا  ددعتم  یقرط  هب  باتک  نامه  رد  ومه  - 17
ددـعتم قرط  زا  نآ  ریغ  هدوملا و  عیباـنی  رد  - 18 «« 1  » میقتـسملا قیرّطلا  مکب  کلـسی  اّیدهم  ایداه  هودـجت  اّیلع  اّولوت  نإ  ص :)  ) لاق

: تسا هتفگ  یم  ع )  ) یلع هک  هدش  لقن 

: تلزن یتم  اهنع  مکتثّدح  ّالا  ّللا 
�

ه باتک  نم  هیآ  نع  ینولئست  ّللا ال 
�

ه وف  ینولس  ینولس  »

قفانم و وا  نمؤم  یف  تلزن : نم  یف  و  لبج ، یف  ما  لهس  یف  ریسم ، وا  ماقم  یف  راهن ، وا  لیلب 
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.ِهَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئ�لوُأ  ِتا�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  یلاعت : هلوق  نع  ینربخأ  ءاّوکلا : نبا  لاقف  ّصاخ ؟ ما  ّماع  أ  اهب : ّللا 
�

ه ینع  اـم 
« .انعابتا نحن و  کئلوأ  لاقف :

: تسا هدروآ  نینچ  دوعسم  نبا  زا  قیقش  زا  شدنس  هب  ینیومح  زا  باتک  نامه  رد  - 19

نینچ شدانـسا  هب  میعن  وبا  ظـفاح  هنطاـب 20 - هرهاـظ و  نآرقلا  ملع  ّیلع  دـنع  ّنا  نـطب و  رهظ و  هـل  فرحا  هعبـس  یلع  نآرقلا  لّزن  »
: تفگ ع )  ) ّیلع هب  ص )  ) ربمغیپ تسا  هدروآ 

ناونعب هچ  نآ  زا  یملعل » هیعاو  نذأ  تناف  هیعاو ، نذأ  اهیعت  و  هیآلا : هذه  تلزنأ  یعتل و  کمّلعا  کیندا و  نأ  ینرمأ  ّللا 
�

ه ّنا  ّیلع  ای  »
ندوب لضفا  ملعا و  هک  دوش  یم  هتسناد  یبوخ  هب  دش  هدروآ  هنومن 

______________________________

هرـصب مدرم  ءاوغا  يارب  هیواعم  بناج  زا  هک   ) یمرـضحلا نبا  ۀیـضق  رد  لوا ) دلج   ) هغالبلا جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  نبا  ( 1)
هب ریزگان  دوب  هرـصب  رد  وا  ۀـفیلخ  سابع و  نبا  ةدـنیامن  هک  هیبا ) نب  دایز   ) دـیبع نب  داـیز  هدرک و  ءاوغا  ار  میمت  ینب  هتفر و  اجنادـب 

اجنآ مدرم  هب  وا  اب  يا  همان  هداتـسرف و  هرـصب  هب  راک  حالـصا  يارب  ار  همادق  نب  هیراج  ریزگان  مالـسلا  هیلع  یلع  هدرب و  هانپ  دزا  ۀلیبق 
: تسا هدش  هدروآ  نینچ  همان  نآ  یط  رد  هلمج  زا  .هدرک  لقن  هتشون  هرصب  مدرم  هب  ع )  ) یلع هک  ار  يا  همان  هتشون )

.يدهلا لیبس  مکیف  میقا  قحلا و  دصق  هّنسلا و  باتکلاب و  مکیف  لمعا  یتعاط  یلع  اومیقتـست  یتحیـصن و  اولبقت  یتعیبب و  اوفت  ناف  ».. 
« ..یلوق هب  لمعا  یّنم و ال  کلذب  ملعا  ص )  ) دمحم دعب  ایلاو  ّنا  ملعا  ام  ّللا 

�
ه وف 

528 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یلع
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زین یئاضق  ماکحا  صوصخب  تبسن  .تسا  هدوب  همه  فارتعا  قیدصت و  دروم  یلک  روطب  ینید  ماکحا  هب  تبسن  هباحص  نایم  رد  (ع )
.تسا عامجا  قافتا و  ار  همه  ترضح  نآ  ندوب  ملسم  ندوب و  عجرم  رب 

کل ّیلع  ای  : » تفگ دز و  یلع  ۀناش  هب  تسد  ص )  ) ربمغیپ تسا : هتفگ  هک  هدروآ  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  شدانـسا  هب  میعن  وبا  ظفاح 
: همیقلا موی  دحا  ّنهیف  کّجاحی  لاصخ ال  عبس 

هّیـضقلاب و مهملعا  هیوّسلاب و  مهمـسقا  و  هّیعّرلاـب ، مهفأرأ  ّللا و 
�

ه رماـب  مهموقا  و  ّللا ،
�

ه دـهعب  مهاـفوأ  اـنامیا ، ّللاـب 
�

ه نینمؤملا  لّوا  تنأ 
«. همیقلا موی  هّیزم  مهمظعا 

عاـمجا و ّیلع » مکاـضقا  ( » ص  ) ربمغیپ نخـس  نیا  رب  ار  همه  هک : هتفگ  ار  نومـضم  نیا  هک  نیا  زا  سپ  بقاـنم  رد  بوشآرهـش  نبا 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  دشاب  یم  قافتا 

هب قیرط  نیدب  ینانخس  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  و  ع )  ) قداص ترـضح  نایم  هک  هدش  تیاور  وا  ریغ  بیـضخلا و  یبا  نب  دیعـس  زا 
: تسا هدمآ  نایم 

؟ يزادرپ یم  ءاضقب  مدرم  نایم  رد  وت  ایآ  قداص - : ترضح 

ّللا
�

.ه لوسر  نبا  ای  يرآ  یلیل - : یبا  نبا 

؟ ینک یم  مکح  اضق و  زیچ  هچب  قداص - : ترضح 

.ادخ باتکب  یلیل - : یبا  نبا 

؟ یتفاین ادخ  باتک  رد  ار  يزیچ  رگا  قداص - : ترضح 

.منک یم  مکح  هباحص  عامجا  هب  مباین  یلیلد  ّتنس  باتک و  رد  رگا  ربمغیپ و  ّتنس  هب  یلیل - : یبا  نبا 

؟ ینک یم  رایتخا  ار  مادک  لوق  دشاب  فالتخا  هلأسم  نآ  رد  ار  هباحص  هکلب  دشابن  یعامجا  رگا  قداص - : ترضح 

529 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.منز یم  رانک  ار  لاوقا  رگید  منک و  یم  رایتخا  مهاوخب  ار  مادک  ره  یلیل - : یبا  نبا 

دشاب هدرک  یمکح  ع )  ) یلع يدروم  رد  رگا  قداص - : ترضح 
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؟ ینک یم  تفلاخم  وا  اب  ایآ  نارگید  فالخ  رب 

.منک رایتخا  ار  یلوق  نارگید ، لوق  زا  كرت و  ار  وا  لوق  دیاش  یلیل - : یبا  نبا 

؟ درک تفلاخم  نآ  اب  دش و  علطم  نم  لوق  زا  یلیل  یبا  نبا  اراگدرورپ  دیوگب  ص )  ) ربمغیپ تمایق  زور  رگا  سپ  قداص - : ترضح 

؟!! ما هدرک  تفلاخم  ار  ص )  ) ربمغیپ لوق  یک  اجک و  نم  ّللا 
�

ه لوسر  نبا  ای  یلیل : یبا  نبا 

؟» ّیلع مکاضقا  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  يراد  عالطا  ایآ  ع - :)  ) قداص ترضح 

.يرآ یلیل - : یبا  نبا 

؟ يا هدرکن  تفلاخم  ربمغیپ  اب  ایآ  ینک  مکح  ءاضق و  ع )  ) یلع فالخ  رب  يدروم  رد  رگا  سپ  قداص - : ترضح 

ۀمه فارتعا  رثا  رب  لاح  رهب  دـیدرگ » تکاس  تشگ و  درز  شا  هرهچ  گنر  دـش و  نوگرگد  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  یلیل  یبا  نبا 
هدیـسر یم  مهب  ناشیا  نایم  یفالتخا  ای  دـنا  هدروخ  یم  رب  یلاکـشا  هب  يا  هلأسم  رد  عقوم  ره  ع )  ) یلع ملع  لضف و  ماقم  هب  هباـحص 

یم ترـضح  نآ  هچ  نآ  دـنا و  هدرک  یم  هعجارم  وا  هب  هداد و  یم  رارق  عجرم  ار  ع )  ) یلع ریزگان  فالتخا  عفر  لاکـشا و  ّلح  يارب 
.تسا هدوب  عاّبتالا  مزال  باطخلا و  لصف  هتفگ 

دای اجنیا  رد  هدمآ  لمعب  تعباتم  ترـضح  نآ  لوق  هدـیقع و  زا  هدـش و  هعجارم  ع )  ) یلع هب  هک  لیبق  نیا  زا  هیـضق  دـنچ  هنومن  يارب 
: دوش یم 

یلع درک  رما  يو  مجر  هب  رمع  سپ  درک  انز  ینز  اب  هنیدم  رد  نمی  لها  زا  يدرم  : » تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  بوشآرهش  نبا  - 1
دشابن اور  مجر »  » درم نآ  رب  تفگ : (ع )

530 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار وا  هکلب  دشاب  یم  رود  هب  دوخ  لها  زا  تسین و  یلها  رهش  نیا  رد  ار  وا  هچ 
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«. نسح وبا  اهل  سیل  هلضعمل  ّللا 
�

ه یناقبأ  ال  : » تفگ تسنادب  يوتف  نیا  نوچ  رمع  دز  دیاب  ّدح 

: هدـش هدروآ  نومـضم  نیدـب  یتیاور  ود ، نیا  ریغ  لئاسو و  یفاـک و  رد  و  هّصاـخ ، هّماـع و  قرط  زا  بوشآرهـش  نبا  بقاـنم  رد  - 2
نیا بجومب  هچ  دشاب  یمن  ّدح »  » يو رب  تسا : هتفگ  همادق  دنزب  ّدح  ار  وا  تسا  هتـساوخ  رمع  هدیماشآ و  بارـش  نوعظم  نب  همادق  »

.ددرگ یم  طقاس  يو  زا  ّدح  ..اوُمِعَط  ا�مِیف  ٌحا�نُج  ِتا�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  هیآ 

.تسا هتشادنپ  طقاس  وا  زا  ار  ّدح  هدش و  عناق  لالدتسا  نیاب  رمع 

ناـمیا هک  یناـسک  هچ  دـشاب  یمن  هیآ  نیا  لـها  زا  دوش  بکترم  ار  مارح  وا  دـننام  سک  ره  همادـق و  تسا : هتفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
رگا دـنک  هبوت  هتفگ  هچ  نآ  زا  وگب  نادرگرب و  ار  وا  سپ  .دنرامـش  یمن  لالح  ار  ادـخ  مارح  دـنا  هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و 
نید زا  یهلا  مارح  ندرمـش  لالح  ۀطـساو  هب  هچ  شکب  ار  وا  دـنک  یچیپرـس  وت  زا  رگا  نک و  هماقا  ّدـح  وا  رب  درک  هبوت  تفریذـپ و 

.تسا هدیدرگ  حابم  شنوخ  سپ  هدش  جراخ 

و بیعـش ، نب  ورمع  زا  بقانم  رد  زاب  - 3 دزب » ّدح  ناونعب  هنایزات  داتـشه  وا  رب  رمع  درک و  هبوت  دش  هاگآ  هیـضق  نیا  زا  نوچ  همادـق 
لعج امهنیب و  قّرفف  اهتّدع  یف  تحکنأ  هأرماب  رمع  یتأ  : » هدش تیاور  نینچ  قورـسم  زا  فسوی  وبا  یـضاق  یحـضلا و  وبا  شمعا و 

، رهملا اهل  هّنّـسلا  اولهج  اوناک  نإ  و  لاقف : اّیلع  غلبف  .ادـبا  ناعمتجی  ال  لاق : و  هحاکن ، ّدر  ارهم  زیجأ  ال  لاق : لاـملا و  تیب  یف  اهقادـص 
اذاف امهنیب  قّرفی  اهجرف و  نم  ّلحتسا  امب 
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« ّیلع لوق  یلإ  رمع  عجر  .هّنّسلا و  یلإ  تالاهجلا  اوّدر  لاقف : ساّنلا  رمع  بطخف  «. 1  » باّطخلا نم  بطاخ  وهف  اهتّدع  تضقنا 

______________________________

: تسا هتفگ  نینچ  دوخ  نایب »  » رد هدرک و  لقن  ار  هیضق  نیا  راحب  رد  زین  یسلجم  ( 1)

« .مهنم ملعا  هنوکب  مهفارتعا  نایبل  باّطخلا  نم  ابطاخ  هنوک  یف  هعیّشلا  بهاذمل  هتفلاخم  عم  کلذ  انرکذ  اّمنا 

531 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يرصب نسح  زا  هداتق  زا  دیعس  زا  رفعج  نب  دمحم  زا  لبنح  نب  دمحا  دنسم  زا  هّدوملا » عیبانی   » باتک رد  يدنبشقن  نامیلـس  خیـش  - 4
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  تیاور 

یم هک  مدینش  ص )  ) ربمغیپ زا  نم  هچ  تسین  اور  راک  نیا  تفگ  ع )  ) یلع دنک  مجر  ار  هناوید  ینز  تساوخ  باّطخ  نب  رمع  انامه  »
نیا نوچ  رمع  ملتحی » یّتح  یبّصلا  نع  لـقعی و  أربی و  یّتح  نونجملا  نع  ظـقیتسی و  یّتح  مئاـّنلا  نع  هثـالث : نع  ملقلا  عفر  : » تفگ

«. درک اهر  ار  نز  نآ  دینشب  ثیدح 

ار وا  دوب  هدییاز  هام  شش  هب  ینز  : » تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  برح  یبا  زا  شدنس  هب  دمحا  نب  ّقفوم  زا  باتک  نامه  رد  ومه  - 5
دیجم نآرق  زا  یعـضوم  رد  ادخ  هچ  دـشابن  اور  مجر  ار  نز  نیا  تفگ : يوب  ع )  ) یلع دـننک  راسگنـس  ار  وا  تفگ : دـندرب  رمع  دزن 

: تسا هتفگ 

لقا دـنام  یم  یقاب  هک  هام  شـش  عاضرا و  تدـم  رثکا  تسهام ، راهچ  تسیب و  هک  لاـس ، ود  سپ  ًارْهَـش » َنُوثـا�َلث  ُُهلاـ�ِصف  ُُهلْمَح َو  «َو 
«. دیدرگ نز  قالطا  رمع و  عانقا  بجوم  لالدتسا  نیا  .دشاب  یم  لمح  تدم 

لاح رد  هناگیب  يدرم  اب  ار  ینز  : » تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  بوشآرهـش ، نبا  لقنب  دوخ ، نیعبرا »  » باتک رد  مزراوخ  بیطخ  - 6
رمع دنتفای : یکیدزن 
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راـک نآ  ارت  تفگ : هدروآ و  مشخ  رمع  .تسین  یهاـنگ  راـک  نیا  رب  ارم  هک  یناد  یم  وت  ایادـخ  تفگ : نز  .داد  روتـسد  نز  مجر  هب 
.؟ ینک یم  هئطخت  حرج و  زین  ار  ناهاوگ  هک  دوبن  سب  تشز 

نوریب ار  اهرتش  نم  دوب  رتش  ارم  لـها  هداوناـخ و  تفگ : نینچ  نز  نآ  سپ  دنـسرپب  نز  نآ  زا  اـت  دومرفب  دینـشب  نیا  نوچ  ع )  ) یلع
متشاد دوخ  اب  نم  هک  یبآ  .دوب  یم  ریش  ار  وا  نارتش  هک  دمآ  نوریب  نم  اب  يدرم  .متشادرب  بآ  دوخ  اب  نم  دوبن  ریـش  ار  اهنآ  مدرب و 

راک نادب  متفشآ و  رب  نخس  نیا  زا  نم  .یهد  نت  نمب  وت  رگم  مهد  یمن  بآ  تفگ : .متساوخ  بآ  درم  نآ  زا  .مدش  هنشت  .دش  مامت 
كاله دوب  کیدزن  هکنانچ  دش  هریچ  تخس  نم  رب  یگنشت  مدادن  نت 

532 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

-7 هیلع » مثإ  ـالف  مثـإل  فناـجتم  ریغ  هصمخم  یف  ّرطـضا  نمف  ربکا ، ّللا 
�

ه تفگ : ع )  ) یلع .مداد  نت  وا  شهاوخ  هب  راـچان  سپ  موش 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  هّماع  قرط  زا  نیعبرا »  » باتک رد  يزاریش  رهاط  دمحم 

: اولاقف هباحّصلا  رباکا  رمع  یتفتساف  اتّیم ! انینج  اهنطب  یف  ام  تقلأ  هتبیه  هّدشلف  الماح  تناک  رما و  نع  اهلأسیل  هأرما  رمع  یعدتـسا  «و 
کیلع .اوئطخأ  دـقف  مهیأر  دـهج  اذـه  ناک  نا  كوّشغ و  دـقف  كوبقار  اوناک  نا  ع )  ) یلع لاقف  .بّدؤم  تنأ  اّمنا  کیلع  یـش ء  ال 

.هبقر ینعی  هّرغ ،

هدروآ ار  تیاور  نیا  ع )  ) رقاب ترضح  زا  هرارز  زا  ماکحالا » بیذهت   » باتک رد  یـسوط  خیـش  - 8 هلوق » یلإ  هباحّـصلا  رمع و  عجرف 
؟ لزنی الف  اهطلاخیف  هلها  یتای  لجّرلا  یف  نولوقت  ام  لاقف : ّیبّنلا  باحصا  باّطخلا  نب  رمع  عمج  : » تسا
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.ءاملا نم  ءاملا  راصنالا : تلاقف 

.لسغلا هیلع  بجو  دقف  ناناتخلا  یقتلا  اذا  نورجاهملا : لاق  و 

بجو ناناتخلا  یقتلا  اذإ  ءام !!؟ نم  اعاص  هیلع  نوبجوت  ّدـحلا و ال  مجّرلا و  هیلع  نوبجوت  أ  لاقف : نسحلا ؟ ابا  ای  لوقت  ام  رمع : لاقف  »
دندرک طرـش  يو  اب  دنداهن و  هعیدو  هب  ینز  دزن  ار  یلام  درم  ود   » هدش لقن  نومـضم  نیا  ماکحالا » بیذهت   » زا زاب  - 9 لسغلا » هیلع 
هبلاطم ار  لام  تفر و  نز  نآ  دزن  درم  ود  نآ  زا  یکی  يدنچ  زا  سپ  دنک  ّدر  دندرک  دادرتسا  ار  هعیدو  دنتفر و  وا  دزن  مه  اب  رگا  هک 

ار هعیدو  ریزگان  نز  نآ  ات  درک  رارصا  دمآ و  تفر و  دایز  درم  .دشن  رضاح  هعیدو  نداد  هب  نز  نآ  .تسا  هدرم  مقیفر  تفگ : درک و 
.تساوخ ار  لام  تفر و  نز  نآ  دزن  رگید  درم  نآ  تشذگ  يدنچ  .داد  يوب 

یلع هب  دادن  يدنـسرخ  نز  .درک  مکح  نز  نامـض  هب  رمع  دندرب  مّود  ۀـفیلخ  رـضحم  هب  ار  هعفارم  .تفرگ  نم  زا  تقیفر  تفگ : نز 
امـش هب  ار  یلام  دیـشابن  مه  اب  ود  ره  ات  هک  دیا  هدرک  طرـش  نز  نیا  اب  امـش  نوچ  تفگ : درم  نآ  هب  یلع  .دـش  هعجارم  مالّـسلا  هیلع 

« ..رادرب ار  لام  روایب و  ار  دوخ  قیفر  سپ  راگنا  نم  دزن  ار  لام  نونکا  دهدن 

533 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رکب وبا  دزن  ار  وا  دوب  هدـیماشآ  بارـش  يدرم  هک  دـنا  هتـشون  هّصاخ  هّماع و  هدـش : هدروآ  دافم  نیا  بوشآرهـش  نبا  بقانم  رد  - 10
رکب وبا  .دش  لکشم  بلطم  .تسا  مارح  بارش  مالسا ، رد  هک  متـسناد  یمن  نم  تفگ : درم  نآ  دنک  هماقا  ّدح  يو  رب  تساوخ  دندرب 

داتسرف ع )  ) یلع دزن 
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راـصنا رجاـهم و  سلاـجم  رب  ار  درم  نیا  وگب  ار  ملـسم  نادرم  زا  سک  ود  تفگ : ع )  ) یلع .تساوـخب  ار  لکـشم  نیا  ّلـح  يو  زا  و 
هداد يوب  هراب  نیا  رد  يربخ  ص )  ) ربمغیپ زا  ای  هدرک  توالت  وا  رب  ار  رمخ  میرحت  ۀـیآ  یـسک  ایآ  هک  دنـسرپب  ناشیا  زا  دـننادرگب و 
نانچ .نک  شیاهر  امرفب و  هبوت  ار  وا  دادـن  تداهـش  رگا  نک و  هماـقا  وا  رب  ّدـح  داد  یتداهـش  نینچ  يو  رب  سک  ود  رگا  سپ  تسا 
هدرک لقن  یفوک  مساقلا  وبا  نامعن و  یـضاق  زا  بوشآرهـش  نبا  - 11 تسا » هدوب  قداص  دوخ  ۀتفگ  رد  درم  نآ  دـش  مولعم  دـندرک 
دندش دراو  جح  دصقب  ماش  زا  یهورگ  تسا : هتفگ  تماص  نب  هدابع  : » هدروآ ار  نومضم  نیا  دوخ  باتک  رد  ود  نیا  زا  کی  ره  هک 

.دندروخ دنتخپ و  هتـشادرب و  ار  اهنآ  دوب  اجنآ  رد  مخت  ددع  جنپ  دندروخرب  غرمرتش )  ) هماعن هنال  هنایـشآ و  هب  دندوب  مارحا  لاح  رد 
رمع دنتفگ  رمع  هب  ار  هیـضق  دندمآ  هنیدم  هب  نوچ  میدرک  دیـص  مارحا  لاح  رد  دـنتفگ : دـندش و  هجوتم  دوخ  ياطخ  هب  نآ  زا  سپ 

.دیسرپب ناشیا  زا  ار  هلأسم  نیا  دینک و  هعجارم  ص )  ) ربمغیپ باحصا  هب  تفگ :

انفلتخا اذإ  انرمأ  اّنک  لجر  انهاهف  متفلتخا  اذإ  : » تفگ رمع  .دنداد  باوج  فالتخاب  ناشیا  دـندرک  هعجارم  هباحـص  زا  یعمج  هب  سپ 
نآ اـب  دـش و  راوس  نآ  رب  تفرگب و  ار  وا  رخ  داتـسرفب و  تشاد  یم  يرخ  هک  هیطع  ماـن  هب  ینز  دزن  هب  سپ  « » هیف مکحیف  یـش ء  یف 

دمآ نوریب  یلع  دندیسر  دوب  اجنآ  رد  ع )  ) یلع هک  عبنی  هب  ات  داتفا  هار  هب  هورگ 
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: تفگ و 

..هک داد  روتسد  نینچ  ع )  ) یلع دندرک  حرط  ار  هلأسم  سپ  .هتیب  یف  یتؤی  مکحلا  تفگ : رمع  میایب ؟ هنیدم  هب  نم  ات  يداتـسرفن  ارچ 
« کلأسن نأ  انرمأ  اذهل  تفگ : دینشب  ار  هلأسم  باوج  رمع  نوچ 

534 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هلیح يو و  اب  رگید  دوهش  یهارمه  وا و  يانز  رب  هرکب  وبا  تداهـش  و  یفقث ، کیتع  نب  جاّجح  نز  لیمج  ّما  اب  هریغم  ۀیـضق  رد  - 12
ندوب یناز  رب  هرابود  هدرک و  تکرح  هرکب  وبا  ّدـح  لّمحت  زا  سپ  هرکب ، وبا  رب  ار  فذـق  ّدـح  رمع  ءارجا  تداهـش و  رد  دایز  يزاـب 

کبحاص یفوت  نذا  ع )  ) ّیلع هل  لاقف  هیناـث  هدـلجی  نا  رمع  دارأـف  : » تسنیا ماـقم  نیا  رد  یبوقعی  تراـبع  تسا  هداد  تداهـش  هریغم 
ۀمه ندروآ  هک  تسا  دایز  هتفریذـپ  همتاخ  ترـضح  نآ  تموکح  هب  هدـش و  هعجارم  ع )  ) یلع هب  هک  لیبق  نیا  زا  یئایاضق  هراجح »
دروم يرغص  نییعت  عوضوم و  صیخـشت  ظاحل  زا  نآ  مکح  هک  هدمآ  یم  شیپ  یلئاسم  یهاگ  یتح  درادن  یترورـض  اجنیا  رد  اهنآ 

یم هعجارم  راوگرزب  نآ  هب  ار  لکشم  ّلح  هدافتـسا و  ع )  ) یلع لئاضف  تامولعم و  زا  زین  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هدش  یم  رظن  دیدرت و 
.دنا هدرک 

.تسا هدیدرگ  دای  طوبرم  بتک  رد  هک  دشاب  یم  دایز  زین  لیبق  نیا  زا  يدراوم 

لقن هنوگ  ودب  هقفلا » رهاوج   » باتک رخآ  رد  یضاق  هب  فورعم  جاّرب  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  دعس  خیش  هک  ار  ریز  ۀیـضق  هنومن  باب  زا 
یم رتصّخلم  هک  بوشآرهـش  نبا  بقانم »  » باتک زا  اجنیا  رد  دـنا  هدروآ  دوخ  بتک  رد  ار  نآ  زین  وا  ریغ  بوشآرهـش و  نبا  هدرک و 

: مینک یم  لقن  همجرت و  دشاب 

نامز رد  تسا : هتفگ  بلاغ  نب  صفح  »
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نآ زا  یکی  دش  هدرب  ناکم  نآ  زا  دوب  يو  ياپ  رد  نینهآ  يدیق  هک  یمالغ  ءانثا  نآ  رد  دـندوب  هتـسشن  مه  اب  سک  ود  رمع  تفالخ 
قالط هس  هب  نآ  رب  نییعت و  ار  رگید  ینز  رگید و  درم  نآ  .دشاب  قالط  هس  شنز  دـشابن  هزادـنا  نالف  دـیق ، نزو  رگا  تفگ : درم  ود 

زین وا  ددرگ  مولعم  نآ  نزو  اـت  دروآرد  يو  ياـپ  زا  ار  دـیق  هک  دـندرک  تساوخ  رد  وا  کـلام  زا  سپ  .درک  داـی  دـنگوس  نز  ندوب 
نانز زا  تفگ  درم  ود  نآ  هب  دندرب  رمع  دزن  ار  هیضق  .دشاب  قالط  هس  شنز  دنک  نینچ  رگا  هک  درک  دای  دنگوس 

535 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تساوخب ار  هدقع  نیا  ّلح  وا  زا  داتسرف و  یلع  دزن  سک  هاگ  نآ  .دینیزگ  يرود  دوخ 

اپ و ات  دـنزیرب  بآ  فرظ  نآ  رد  دومرفب  هاگ  نآ  داهن  نآ  نایم  رد  ار  اـپ  درک  رما  مـالغ  هب  سپ  دـندروآ  یفرظ  اـت  دومرفب  ع )  ) یلع
بآ رد  نهآ  يرادقم  داتفا  نیئاپ  بآ  دنریگ  رود  هب  بآ  زا  ار  دیق  تفگ  تشاذگب و  تمالع  بآ  عضوم  رب  سپ  تفرگ  ارف  ار  دـیق 

هک دش  یـضار  کلام  عقوم ، نیا  رد  دـشاب  یم  دـیق  نزو  نامه ، تفگ  دـندرک  نزو  ار  نهآ  تشگرب  تمالع  عضوم  هب  بآ  ات  داهن 
«1 «. » دوب هدومرف  هدرک و  جارختسا  شیپ  زا  ع )  ) یلع هک  دوب  نانچ  نآ  نزو  دندیشک  ار  نآ  نوچ  دروآ  نوریب  مالغ  ياپ  زا  دیق 

______________________________

دـشاب یم  ملـسم  هچ  نآ  تروص  رهب  تسین  مولعم  ترـضح  لمع  زرط  قیقحت ، روطب  هدـش  لـقن  هجو  هس  ودـب  نوچ  هیـضق  نیا  ( 1)
عازن و عفر  یهار  نینچ  زا  هدمآ و  شیپ  يا  هیضق  نینچ 
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.دنا هدش  بجعتم  لمع  زرط  زا  عناق و  نادب  نارگید  رمع و  هدمآ و  لمعب  لاکشا  ّلح 

536 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هراشتسا يأرب و  لمع  - 4

ءافتکا و هدش  هدروآ  شیپ  زا  هچ  نآ  هب  عضوم  نیا  رد  هدش  هدـنار  نخـس  لیـصفت  هب  نیا  زا  شیپ  عوضوم ، نیا  یگنوگچ  هب  عجار 
: دوش یم  روآدای  اجنیا  رد  ار  هتکن  ود  هدئاف  دیزم  يارب  طقف  .مینک  یم  هیصوت  ار  اه  نآ  هب  هجوت  هعجارم و  قاروا ، نیا  ناگدنناوخب 

ربتعم حیحـص و  كرادم  زا  یمکح  طابنتـسا  جارختـسا و  یکی  هدـش : قالطا  ینعم  ود  رب  يأرب  لمع  دـش  هتـسناد  شیپ  هکنانچ  - 1
.نآ ینید  یعرش و  كرادم  هب  دانتسا  ءاکتا و  نودب  يزیچ  هب  مکح  رگید  ینید ،

زا یخرب  زا  دراو و  زین  لوا  ینعم  زاوـج  دـیدرگ  لـقن  هدـش و  دراو  مود  ینعم  رب  ضارتـعا  یتخـس  هب  هکناـنچ  ع )  ) یلع تاـملک  رد 
نیّذلا کله  اّمنإ  و  : » تسا هدروآ  ترضح  نآ  زا  ار  هلمج  نیا  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  هلمج  زا  تسا  دافتـسم  ترـضح  نآ  تاملک 

تدـهجا نإ  ءاطخلا  یلع  رذـعی  ّلج  ّزع و  ّللا 
�

ه ّناـف  فرعی  ـال  اـمب  ّللا 
�

ه نید  یف  مّلکتی  نا  مکنم  لـجر  فّلکتی  ـالف  فلکّتلاـب  مکلبق 
ۀلمج رد  هکنانچ  هدـش  هدـناجنگ  دـهج »  » ةدام زا  یظفل  ابلاغ  ینعم  نیمه  هب  هراشا  يارب  لـیبق  نیا  زا  يدراوم  رد  نکیل  «« 1  » کیأر
دهج اذه  ناک  نا  و  ترابع ..« : دیدرگ  لقن  کیدزن  نیمه  رد  شیپ  نیا  زا  هک  یثیدح  رد  هدش و  هدروآ  تدـهجا » نا   » ۀـملک قوف 

«. 2  » تسا هدیدرگ  ءادا  ..مهیأر »

______________________________

.تسا هدش  عمج  مه  اب  ود  ره  لوا ، ینعمب  نآ  زاوج  مود و  ینعمب  يأرب  لمع  رب  ضارتعا  تاملک  نیا  رد  (- 1)

ریز بلطم  دنچ  تمسق  نیا  زا  (- 2)
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: تسا هدافتسا  لباق  ددرگ  یم  دای  تسرهف  هراشا و  روطب  هک 

.دشاب ذوخأم  تاملک  نیا  لاثما  زا  حیحص  ینعمب  داهتجا »  » حالطصا هک  نیا  - 1

.دشاب هتفرگ  هشیر  يأرب ، لمع  ینعم  ود  زا  بیوصت  هئطخت و  ثحب  - 2

نّظلا و وه  اّنم  يأّرلا  ّنا  نیّدـلا و  یلع  يأّرلا  اومّهتا   » ترابع نیاـب  هدرک  لـقن  قوراـف »  » زا یّلحملا  رد  مزح  نبا  هک  ار  يا  هلمج  - 3
.نآ مومذم  لطاب و  ینعمب  يأر »  » رد تسا  رهاظ  هدرک  روصت  وا  هچ  نآ  فالخ  رب  فّلکتلا »

537 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتشون  نینچ  حیرش  هب  رمع  هک  هدروآ  حیرش  زا  یبعش  زا  شدانسا  هب  حیرش ) ۀمجرت  رد  « ) ءایلوالا هیلح   » باتک رد  میعن  وبا  - 2
ضقاف کّیبن  هّنـس  رظناف  ّللا 

�
ه باتک  یف  سیل  ام  كءاج  نا  .لاجر و  هنع  کّنتفلی  هب و ال  ضقاف  ّللا 

�
ه باـتک  یف  یّـشلا ء  كءاـج  اذا  »

«. هب ذخف  سانلا  هیلع  عمتجا  ام  رظناف  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  نم  هّنس  هیف  نکی  مل  ّللا و 
�

ه باتک  یف  سیل  ام  كءاج  نا  اهب و 

لمعب ءاتفتـسا  هعجارم و  هراشتـسا و  ۀلیـسو  هب  يوق  ّنظ  هب  هک  عامجا »  » دوش یم  مولعم  دشاب  تسرد  مود  ۀفیلخ  زا  بوتکم  نیا  رگا 
اب وا  ۀـمان  زا  هکنانچ  .تسا  هدوب  دانتـسا  هجوت و  دروم  زین  یعرف  ماکحا  ةراب  رد  عامجا )  ) ناونع نیمه  هب  دـهع  ناـمه  رد  هدـمآ  یم 

«1  » هتشاد ناونع  دوجو و  میا  هدروآ  قاروا  نیا  رد  هک  یحرش  هب  دهع  نآ  رد  يأرب » لمع   » اهنت هن  هک  دش  هدافتـسا  يرعـشا  یـسوم 
.تسا هدمآ  دیدپ  دهع  نامه  رد  زین  سایق »  » ناونع هکلب 

______________________________

هدروآ ار  نومـضم  نیا  نارهم  نب  نومیم  زا  يوغب  مساقلا  وبا  جارخا »  » لقنب ءافلخلا » خـیرات   » باـتک رد  یطویـس  نیدـلا  لـالج  ( 1)
وبا تسا :
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نایم تفای  یم  نآ  رد  يزیچ  رگا  سپ  تفرگ  یم  رظن  رد  ار  ادخ  باتک  تسخن  دش  یم  دراو  وا  رب  ییاوعد  نوچ  هک  دوب  نانچ  رکب 
درک و یم  ماـمت  ار  هیـضق  نآ  بسح  رب  تسناد  یم  يزیچ  ص )  ) ربـمغیپ تنـس  زا  رگا  هن  رگا  درک و  یم  مکح  نآ  بجومب  ناـشیا 

یم هچ  ص )  ) ربمغیپ هیـضق  نیا  ریظن  رد  دـیناد  یم  ایآ  تفگ : یم  دیـسرپ و  یم  نیملـسم  زا  تفر و  یم  نوریب  دوبن  کـی  چـیه  رگا 
وبا ماگنه  نیا  رد  دندرک  یم  لقن  ار  یئاضق  ربمغیپ  زا  عامتجا  قافتا و  هب  ناشیا  ۀـمه  یهاگ  سپ  تسا ؟ هداد  یم  مکح  هچ  هدرک و 

مدرم و نارـس  دـمآ  یمن  تسدـب  يزیچ  مه  هار  نیا  زا  رگا  و  اـنّیبن » نـع  ظـفحی  نـم  اـنیف  لـعج  يذـّلا  هـّلل  دـمحلا  تـفگ : یم  رکب 
نآ هب  دـندرک  یم  عامجا  راـک  نآ  رد  يرظن  يأر و  رب  رگا  سپ  درک  یم  هراشتـسا »  » اـهنآ اـب  درک  یم  عمج  ار  ناـشیا  ناگدـیزگرب 

ار وا  رگا  درک و  یم  هجوـت  رکب  وـبا  لـمعب  تفاـی  یمن  يزیچ  تنــس  نآرق و  رد  رگا  سپ  درک  یم  نـینچ  زین  رمع  داد و  یم  مـکح 
نآ رب  ناـشیا  هچ  نآ  هب  دـناوخ و  یم  ار  نیملـسم  نارـس  ناـگرزب و  هن  رگا  درک و  یم  ناـنچ  مـه  وا  دوـب  راـک  نآ  ریظن  رد  یئاـضق 

«. داد یم  مکح  دندرک  یم  عامتجا 

538 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هباحص دهع  رد  باتک  فیلات  - 5

هدـمآ و رد  فحـصم »  » تروصب ندوب  فحـص »  » تلاح زا  دـیجم  نآرق  هک  نآ  زا  سپ  هباحـص » دـهع   » رد تفگ : دـیاب  یّلک  روطب 
اهنآ ةراب  رد  هقحال  دوهع  رد  هک  یعیـضاوم  رتشیب  لاح  رهب  تسا و  هدوبن  یباتک  فیلأت  هب  دایز  یتیانع  دـنچ  یتاهج  هب  هتفای  فیلأـت 

هتفرگ دوخ  هب  نیودت  فیلأت و  تروص  ثاحبا  نیا  هدمآ و  لمعب  ثحب 
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دیاب رهاظ  بسحب  هتـشاد و  طابترا  دیجم ، نآرق  هب  هک  يروما  یتح  .تسا  هدوب  هدماین  رد  فیلأت  تروصب  زونه  هباحـص » دـهع   » رد
«1  » تسا هدوب  هدماین  دوجوب  زونه  دمآ  یم  دیدپ  نید  مالسا و  ملاع  رد  یفیلأت  ره  زا  شیپ 

______________________________

تاغل رد  نآرق و  بیرغ  رد  هّفلؤم  بتک  نآ و  زاجم  لکشم و  نآرق و  یناعم  رد  هّفلؤم  بتک  ریـسفت و  رد  هفّنـصم  بتک  لیبق  زا  ( 1)
مامت و فقو  رد  فحاصم و  فالتخا  رد  نآرق و  رد  ءادـتبا  فقو و  رد  نآرق و  تامال  رد  لکـش و  طقن و  رد  تاـئارق و  رد  نآرق و 

نآرق لوصوم  عوطقم و  رد  نآرق و  فحاصم  ءاجه  رد  نآرق و  هباشتم  رد  دشاب و  یم  قفتم  نآرق  رد  نآ  یناعم  ظافلا و  هچ  نآ  رد 
.نآرق ماکحا  رد  نآرق و  لوزن  رد  خوسنم و  خسان و  رد  نآرق و  تایآ  ددع  رد  نآرق و  لئاضف  رد  نآرق و  ءازجا  رد  و 

« زاجملا  » باتک یناجرهم و  یلع  نب  دمحا  فیلأت  نآرقلا » تاباوج   » باتک دننام  دـیجم : نآرق  نوئـش  یحاون و  رئاس  رد  نینچ  مه  و 
« نآرقلا زاجعا   » باتک رمتعم و  نب  رـشب  فیلأت  نآرقلا » هباشتم  یف   » باتک ظحاج و  فیلأت  نآرقلا » مظن   » باتک هدـیبع و  وبا  فیلأت 

مظن  » باتک ریقـش و  وبا  فیلأت  نآرقلا » یف  هروثنملا  لئاسملا   » باتک یلزتعم و  یطـساو  دـیزی  نب  دـمحم  فیلأت  هفیلأـت » همظن و  یف 
فیلأت نآرقلا » رئاس  نع  بونت  دمحلا  هروس  نا  یف   » باتک يدنوار و  نبا  فیلأت  نآرقلا » قلخ   » باتک دیشخا و  نبا  فیلأت  نآرقلا »

تاغللا  » باتک يزار و  رکب  وبا  فیلأت  نآرقلا » ماکحا   » باتک دعج و  یبا  فیلأت  خوسنملا » خسانلا و   » باتک یخلب و  دیز  وبا 
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میدن نبا  ریبعتب  هک  یتافیلأت  زا  اهنیا  ریغ  دینج و  نبا  فیلأت  لاثمالا »  » باتک ءاملع و  زا  نت  نیدـنچ  زا  ددـعتم  ییاهفیلأت  نآرقلا » یف 
لاس 377 زا  نابعش  لوا  ات  هدوب و  هنیمز  نیا  رد  هچ  نآ  تسرهفلا »  » باتک رد  وا  تسا و  هدوب  هدش  فیلأت  نآرق » زا  یّتش  یناعم   » رد

لیصفت هب  هدوب  هتفای  عالطا  اهنآ  رب  هدید و  ار  اهنآ  میدن ) نبا   ) يو هدوب و  هدش  فیلأت  تسرهفلا ) باتک  فیلات  لاس   ) يرمق يرجه 
.تسا هدرک  دای 

539 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا رظن  عطق  هچ  داد  خساپ  یفنم  روطب  هیلک  ۀبلاس  هجو  رب  هباحص » دهع  رد  فیلأت  ثودح   » عوضوم هب  عجار  ناوت  یمن  لاح  نیع  رد 
قاروا نیا  رد  شیپ  نیا  زا  هدـش و  بوسنم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  نآ  فیلأـت  عمج و  طوبرم و  « 1  » يوبن ثیداحا  عمج  هب  هک  یباـتک 

رد تسا  دای  هب  ارم  نونکا  هچ  نآ  هلمج  نآ  زا  .تسا  هتفای  تبـسن  دهع  نیاب  زین  رگید  یبتک  فیلأت  هدمآ  نایم  هب  نخـس  هراب  نآ  رد 
: دوش یم  هدروآ  ریز 

.یسراف ناملس  باتک  - 1

.يرافغ رذ  وبا  باتک  - 2

شیپ نیا  زا  هدش و  فیلأت  مالسا  رد  هک  یباتک  نیتسخن  ةراب  رد  یلاّزغ  مالک  لقن  زا  سپ  ءاملعلا » ملاعم   » باتک رد  بوشآرهـش  نبا 
فینـصت مالـسا  رد  هک  یـسک  نیتسخن  حیحـص ، روهـشم و  یلوق  هب  هکلب  تسا ..« : هدرک  هدیقع  راهظا  نومـضم  نیدب  دیدرگ ، لقن 

عفار یبا  نب  ّللا 
�

ه دیبع  دـعب  هتابن و  نب  غبـصا  دـعب  يرافغ و  رذ  وبا  سپ  نآ  زا  یـسراف و  ناملـس  وا  زا  سپ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  درک 
« ..تسا هدوب 

______________________________

تسا روکذم  نآ  رد  هقف )  ) یهقف ماکحا  يواتف و  نایب  هکلب  ( 1)
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.دوش یم  هدافتسا  ینعم  نیا  ثیداحا  یخرب  زا  هکنانچ 

 ».. هدروآ نینچ  مالسلا » هیلع  اضّرلا  بحاص  یطنزب  رصن  نب  دمحم  نب  دمحا  رداون  زا  هعزتنم   » ثیداحا یط  رد  سیردا  نبا  هلمج  زا 
؟ هینامث ما  فاط  اعبس  اردی  ملف  فاط  لجرف  تلق 

طاوشا هینامث  فاط  اذا  ّهنا  ع )  ) یلع باتک  یف  لاقف : لاق : هعبس ؟ اّهنا  يری  وه  طاوشا و  هینامث  فاط  ناف  تلق : .نیتعکّرلا  یّلصی  لاق :
هدروآ ثیدح  دنچ  ..هفیحصلا » رکذ  هیف  باب   » رد یفاک  لوصا  رد  ینیلک  هلمج  زا  و  دعب » تاعکّرلا  یّلصی  ّمث  طاوشا  هتـس  اهیلإ  ّمض 

نم دـحا  یلإ  هعم  جاتحن  ام ال  اندـنع  ّنا  لوقی : ّللا 
�

ه دـبع  اـبا  تعمـس  : » تسا هتفگ  هک  یفریـص  زا  شدانـسا  هب  تسا  هلمج  نآ  زا  هک 
مکنا مارح و  لالح و  لک  هیف ] ظ :  ] اهیف یلع ، طخ  و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  ءالما  اـباتک  اندـنع  ّنا  اـنیلإ و  نوجاـتحیل  ساـّنلا  ّنا  ساـنلا و 

«. هومتکرت اذا  فرعن  هب و  متذخا  اذا  فرعنف  رمألاب  نوتأتل 

540 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. 1  » عفار وبا  فیلأت  ایاضقلا » ماکحألا و  ننّسلا و   » باتک - 3

هباحـص ۀـلمج  زا  هن  دنـشاب  یم  رامـشب  ناعبات  هلمج  زا  ّللا 
�

ه دـیبع  شردارب  عفار و  یبا  نب  ّیلع  هچ  رگ  .عفار  یبا  نب  ّیلع  باـتک  - 4
دنا و هدوب  ترـضح  نآ  بتاک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ةرود  رد  دش  دهاوخ  هتفگ  ناشلاح  ۀـمجرت  رد  هکنانچ  ردارب  ود  ره  نکیل 

.دش دای  زین  عفار  یبا  نب  یلع  باتک  اجنیا  رد  تهج  نیاب  دنشاب  هدرک  فیلأت  تاقوا  نامه  رد  ار  دوخ  بتک  هک  تسنیا  نونظم 

«: 2  » تسا هدرک  هدافا  نینچ  مالسالا » نونف  هعیّشلا و   » باتک رد  ردص  نسح  دیس  موحرم 

نب ّیلع  .تخادرپ  باتک  هقف  ملع  رد  هک  یسک  نیتسخن  »
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یبا نب  یلع  دیوگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ۀعیـش  نافّنـصم  زا  لوا  ۀقبط  رد  یـشاجن  .دوب  ص )  ) ربمغیپ « 3  » ةدرک دازآ  عـفار  یبا 
ثیدح دوب و  وا  بتاک  موظنم و  ع )  ) نینمؤملا ریما  تبحص  کلـس  رد  تسنایعیـش و  ناگدیزگرب  رامـش  رد  و  ناعبات »  » ۀقبط زا  عفار 

ارف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  هقف  تخادرپ و  هب  هقف  باوبا  رئاس  زامن و  ءوضو و  زا  هقف »  » نونف رد  یباتک  تشاد و  ظفح  رایـسب 
نم لامّشلا  لبق  نیمیلاب  أدبیلف  مکدحأ  أضوت  اذا  : » تسنیا باتک  زاغآ  دومن و  يروآ  عمج  ار  نآ  ترضح  نآ  راگزور  رد  تفرگ و 

« ..هدسج

نیا باستنا  تّحـص  ةراب  رد  .تسا  هدـیدرگ  فیلأت  ع )  ) یلع تداهـش  زا  شیپ  باتک  نیا  ارهاـظ  یلـاله  سیق  نب  میلـس  باـتک  - 5
اجنیا رد  هک  هدمآ  نایم  هب  رایـسب  ینانخـس  امدـع ، ادوجو و  یتح  هکلب ، الیدـعت ، احرج و  نآ ، فلؤم  ةراب  رد  و  اتابثا ، ایفن و  باتک ،

: دوش یم  هدروآ  اهنآ  زا  یخرب 

______________________________

.دش لقن  یشاجن  زا  هکنانچ  ( 1)

.دشاب یم  یمق  یعقرب  ربکا  یلع  دیس  اقآ  رصاعم  مرتحم  لضاف  ۀمجرت  نیع  تمسق  نیا  (- 2)

.تسا هدش  هدرمش  عابتا  زا  هک  رسپ  يارب  هن  تسا  رامشب  هباحص  زا  هک  تسا  ردپ  يارب  تفص  نیا  (- 3)

541 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا یلـاله  سیق  نب  میلـس  ع )  ) نینمؤملا ریما  باحـصا  هلمج  زا  : » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  تسرهفلا »  » باـتک رد  میدـن  نبا 
میلـس نوچ  .داد  هانپ  يوب  وا  درب و  هانپ  شایع  یبا  نب  نابا  هب  سپ  دـشکب  ار  وا  تساوخ  یم  جاّجح  هچ  دوب  نازیرگ  جاّجح  زا  میلس 

نادب هدش  کیدزن  متافو  هک  نونکا  دشاب  یم  یّقح  نم  رب  ارت  تفگ : ار  نابا  دیسر  رد  تافو  ماگنه  ار 
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زا ار  نآ  نابا  هک  دـشاب  یم  سیق  نب  میلـس  روهـشم  باتک  نآ  داد و  وا  هب  یباتک  هاگ  نآ  .دوب  نانچ  نینچ و  ص )  ) ربمغیپ رما  زا  هک 
ناـک و  : » هدروآ نینچ  دوخ  ۀـتفگ  ۀـلمج  رد  ناـبا  .تسا  هدرکن  تیاور  وا  زا  ار  نآ  رگید  یـسک  ناـبا  زج  تسا و  هدرک  تیاور  يو 
یّشک زا  یناقمم  موحرم  تسا » سیق  نب  میلس  باتک  تفای  روهظ  هعیش  رد  هک  یباتک  نیتسخن  و  هولعی » رون  هل  اخیـش ، « 1 « )؟(  سیق

: تسا هدرک  لقن  تیاور  ود  هراب  نیا  رد 

ترـضح نآ  هداد و  هئارا  ع )  ) نیـسح نب  یلع  ترـضح  هب  ار  سیق  نب  میلـس  باتک  شایع  یبا  نب  نابا  هک : تسنیا  شداـفم  تسخن 
«. هفرعن ثیدح  اذه  ّللا 

�
ه همحر  میلس  قدص  : » تسا هتفگ 

: متفگ نینمؤملا  ریما  هب  : » تسا هتفگ  هک  میلس  لوق  زا  زین  نابا  زا  لقنب  مود 

يراد قیدصت  ار  اهنآ  زین  وت  مدید  هک  مدینـش  اهزیچ  ص )  ) ربمغیپ تایاور  زا  نآرق و  ریـسفت  رد  رذ  وبا  دادـقم و  زا  ناملـس و  زا  نم 
«2 « » ..دراد تفلاخم  اهنآ  اب  هک  منیب  یم  مدرم  تسد  رد  ییاهزیچ  ثیدح  ریسفت و  ناونعب  هک  یتروص  رد 

هّحص هرکشب و  دهشی  ام  باتکلا  نّمـضت  سیق  نب  میلـس   » هدرک لقن  ار  هلمج  نیا  سواط  نب  دّیـس  فیلأت  یـسواّطلا » ریرحت   » زا ومه 
« ..هباتک

______________________________

.تسا هداتفا  هخسن  زا  میلس  مان  هدوب و  سیق » نب  میلس  ناک  و  : » دیاش ( 1)

.دش هدروآ  ..هدوب » یصخش  فالتخا ، دراوم  رد   » ناونع لیذ  رد  هتفگ  نیا  زا  یمهم  رادقم  (- 2)

542 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا نآ  يوار  ملع و  لماح  هک  یناسک  زا  هعیـش  عیمج  نایم  رد  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  یناـقمام ، لـقنب  هیقفلا ،»  » باـتک رد  یناـمعن 
ع)  ) همئا
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نالماح ملع و  لها  هک  دشاب  یم  لوصا »  » زا یکی  میلـس  باتک  .دـشاب  یمن  یفالخ  یلاله ، سیق  نب  میلـس  باتکب  تبـسن  دـنا  هدوب 
ریما و  ص )  ) ربمغیپ زا  هدش  هدروآ  نآ  رد  هچ  نآ  ۀـمه  هچ  تسا  لصا  نیا  لوصا »  » نیرتمیدـق زا  .دـنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  ثیدـح 

نآ رب  عوجر و  نادب  هعیش  هک  تسا  یلصا  نآ  سپ  دشاب  یم  باحصا  زا  ناشیا  رئاظن  یسراف و  ناملس  رذ و  وبا  دادقم و  نینمؤملا و 
« .دنک یم  دامتعا  لیوعت و 

داـمتعاب یفک  و  : » تسا هتفگ  سیق  نـب  میلـس  باـتک  نأـش  رد  هـک  نـیا  زا  سپ  هـک  هدـش  لـقن  یقت ) دّـمحم  ـالم   ) لوا یـسلجم  زا 
« ..هیلع هیوباب ، نبا  قودّصلا  ینیلکلا و  نیقودّصلا :

«. 1 « » هتّحص لیلد  هنتم  و  يدنع ، لصالا  اذه  و  : » تسا هتفگ  نینچ 

باتک تحـص  ةراب  رد  مه  یخرب  دنا ، هدروآ  دش  لقن  هچ  نآ  لیبق  زا  یتارابع  نآ  ّفلؤم  تقاثو  باتک و  لصا  ةراب  رد  زین  نارگید 
اجنیا رد  .دور  یم  رامـشب  هتـسد  نیا  سأر  رد  يرئاضغلا  نبا  هک  دنا  هدرک  دـیدرت  کیکـشت و  وا  دوجو  لصا  هکلب  ّفلؤم  تقاثو  و 

سک ره  هدرک  حـیقنت  ار  عوضوم  نیا  دوخ  لاـقملا » حـیقنت   » باـتک رد  یناـقمام  .تسا  دـئاز  اـهنآ  زا  عاـفد  کیکـشت و  هوجو  لـقن 
.ددرگ رادروخرب  وا  حیقنت  حیرشت و  زا  هعجارم و  نادب  دناوت  یم  دهاوخب 

______________________________

.تسا هدیسر  قاروا  نیا  ةدنسیون  رظنب  شیپ  لاس  دنچ  رد  هدوب  یسلجم  ۀخسن  نامه  دیاش  هک  باتک  نیا  زا  يا  هخسن  ( 1)

543 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسا هدوبن  یعانص  هباحص » دهع   » رد طابنتسا  هقفت و  - 6

هتـشادن و صاخ  یناونع  هقف ، هباحـص  دـهع  رد  هک  تسنیا  قح  راودا ال  دوهع و  اب  هباحـص » دـهع   » توافت زاـیتما و  تاـهج  زا  یکی 
ملع ناونعب  یئارآ  دئاقع و  ات  هدوبن  زاتمم  یّنف  صوصخم و  یملع 
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رد لدج  ثحب و  بّصعت و  يدنب و  هتسد  دور و  راکب  نآ  رد  یعانص  ییاهتقد  اهیفاکـشوم و  ددرگ و  عقاو  مّلعت  میلعت و  دروم  نف  و 
.دیآ شیپ  طابنتسا  راک  رد  یتخس  يراوشد و  طبنتسم  يارب  هجیتن  رد  دوش و  لامعا  نآ 

تسا هدش  یم  فارتعا  نادب  هنافصنم  اطخ  هابتشا و  روهظ  دروم  رد  هباحص  دهع  رد  - 7

هصالخ روطب  هدوب و  روظنم  طابنتسا  راک  رد  عقاو  تقیقح و  زارحا  هتـشادن و  یعانـص  ۀبنج  زونه  دهع  نآ  رد  هقف  هک  نیا  ۀجیتن  رد 
یفالتخا هک  يدراوم  رد  ور  نیا  زا  لدـج  ثحب و  يارب  هن  هدـش  یم  هجوت  لمع  تجاح و  عفر  يارب  رتشیب  یعرف  یهقف و  بلاطم  هب 

ییأر بحاص  هداتفا و  یم  فوشکم  تقیقح  هک  نیا  ضحم  هب  هدش و  یم  تیاعر  رتدایز  فاصنا ، بناج  هدمآ  یم  دیدپ  اهرظن  رد 
یم ار  ّقح  هدوب  یم  رتنییاپ  یماقم  ياراد  هدننک  ضارتعا  ای  هتـشاد و  ار  ماقم  نیرتالاب  هچ  رگ  هتفای  یم  فوقو  دوخ  هابتـشا  اطخ و  رب 

.تسا هدرک  یم  فارتعا  دوخ  هابتشا  هب  تحارص  اب  هداد و  یم  رارق  لمع  دروم  هتفریذپ و 

544 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  لیبق  نیا  زا  هیضق  ود  یکی  هنومن  يارب 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 1

دیدرت یب  هدـش  هداد  رارق  رتدایز  ص )  ) ربمغیپ نانز  نیباک  زا  ینز ، نیباک  مونـشب  رگا  تفگ : هلمج  رد  دـناوخ و  هبطخ  مود  ۀـفیلخ  »
: تفگ تساخ و  ياپ  هب  ینز  سپ  .منادرگ  یمرب  ار  نآ  تدایز 

رمع ائیـش » هنم  اوذخأت  الف  اراطنق  ّنهادحإ  متیتآ  نإ  و  : » تسا هتفگ  وا  هچ  هدادـن !! وت  هب  ار  رایتخا  ّقح و  نیا  ادـخ  دـنگوس  ادـخ  هب 
باوص هار  هک  ینز  دور و  اطخ  رب  هک  یماما  زا  دینک  یمن  بجعت  ایآ  : » تفگ
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«. تفای هبلغ  وا  رب  درک و  هثحابم  امش  ماما  اب  نز  نیا  دیامیپ 

راوید زا  .دش  نامگدب  دینش  يزاوآ  يا  هناخ  زا  دوب  هتفر  نوریب  يدرگبـش  هب  مود  ۀفیلخ  ، » تسا هدروآ  باتک  نامه  رد  ومه  زاب  - 2
.بارش یکشم  دید و  ینز  اب  ار  يدرم  .تفر  الاب 

نکم باتش  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : درم  نآ  دراد ؟ یم  ناهنپ  ار  وت  تیصعم  ادخ  هک  يدرک  نامگ  ایآ  ادخ  نمـشد  يا  تفگ : سپ 
!!: يا هدرک  هانگ  هس  وت  ما  هدرک  اطخ  کی  نم  رگا 

راوید زا  وـت  و  اـ�ِهبا�ْوبَأ » ْنِم  َتُوُیبـْلا  اوـُتْأ  َو  : » تسا هتفگ  یتـخادرپ و  شیتـفت  سّـسجت و  هب  وـت  و  اوُـسَّسََجت » ـا�ل  َو  : » تسا هتفگ  ادـخ 
« ..يدش دراو  ام  رب  هدرکن  مالس  وت  و  اوُمِّلَسَف » ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد  ا�ذِإَف  : » تسا هتفگ  و  يدمآرد ،

545 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حلطصم ینعم  ریظن  رب  هباحص  دهع  رد  داهتجا »  » ۀملک قالطا  - 8

ا�نِیف اوُدَـها�ج  َنیِذَّلا  ۀـیآ  لـیبق  زا  يدراوم  رد  دـیجم  نآرق  رد  .دـشاب  یم  ندرک  شـشوک  ینعمب  نآ  لـصا  هشیر و  داـهتجا »  » ۀـملک
هتشاد رظن  رد  ار  تهج  نیمه  مزح  نبا  .هتفر  راکب  نید  هار  رد  یسانشادخ و  هار  رد  یلمع  یملع و  شـشوک  ینعمب  ا�نَُلبُـس  ْمُهَّنَیِدْهََنل 

یلع هبجوأ  يذـّلا  ّلـج ، ّزع و  ّللا ،
�

ه نید  بلط  یف  دـهجلا  غوـلب  هاـنعم  اـّمنا  داـهتجإلا  و  : » تسا هتفگ  یّلحملا »  » باـتک رد  هک  اـجنآ 
« ..هدابع

ره صوصخ  ةراب  رد  هدش  لامعتسا  ماکحا  عورف  دئاقع و  لوصا  ةراب  رد  شـشوک  زا  ّمعا  ینعمب  هکنانچ  مالـسا  ردص  رد  هملک  نیا 
تسا هدش  لامعتسا  دایز  زین  دهز  تدابع و  رد  ششوک  ینعی  یلمع  شـشوک  صوصخ  ةراب  رد  .تسا  هتفر  راکب  زین  ود  نیا  زا  کی 

رگید تالامعتسا  زا  دوش ، ءاصقتسا  رگا  ریخا ، ینعم  نیاب  ظفل  نیا  لامعتسا  دراوم  مالسا  ۀیلّوا  نورق  رد  دیاش  و 
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.دشابن رتمک  نآ 

رخآ نم  یّلـصی  ماقف  لاق : هداهتجا ؟ ام  رظنی  ناملـس  دـنع  تاب  ّهنا  : » تسا هدروآ  نینچ  باهـش  نب  قراـط  زا  دوخ  دانـسا  هب  میعن  وبا 
تاحارجلا هذهل  تاراّفک  ّنهناف  سمخلا  تاولّصلا  هذه  یلع  اوظفاح  ناملس : لاقف  هل  کلذ  رکذف  ّنظی  ناک  يّذلا  ری  مل  ّهناکف  لیّللا 

(. رئابکلا ینعی  « ) هلتقملا بصت  مل  ام 

مه و  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  باحصا  نم  اداهتجا  رثکا  هالـص و  رثکا  امایـص و  رثکا  متنأ   » دوعـسم نب  ّللا 
�

ه دبع  ترابع  تسا  لیبق  نیا  زا  و 
»..؟ نمحرلا دبع  ابا  ای  اولاق  مکنم  اریخ  اوناک 

546 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لبا و نفث  اّهناک  مهیدیأ  مهنم : اداهتجا  ّدشا  ّطق  اموق  رأ  مل  موق  یلع  تلخدف  « » 1  » جراوخ ةراب  رد  سابع  نب  ّللا 
�

ه دبع  ترابع  مه  و 
« ..دوجّسلا راثآ  نم  هبّلقم  مههوجو 

ربمغیپ دوخ  ناـمز  رد  یتح  هکلب  مالـسا  لّوا  ردـص  ناـمه  رد  هک  تسنیا  دـشاب  یم  روظنم  نآ  ناـیب  دروم  نیا  رد  هچ  نآ  لاـح  رهب 
: ددرگ یم  دای  ریز  رد  دروم  دنچ  هنومن  يارب  .تسا  هتفر  راکب  یعرف  ماکحا  طابنتسا  هار  رد  ششوک  ینعمب  داهتجا  ظفل  (ص )

.تسا هدش  هدروآ  قاروا  نیا  رد  رّرکم  دیاش  هک  « 2 « » ییأر دهتجا   » ذاعم ثیدح  - 1

« .هلالّضلا یف  داهتجالا  نم  ریخ  هّنّسلا  یف  داصتقالا  ّنا  و  ( » دوعسم نبا  ای   ) مود ۀفیلخ  ترابع  - 2

ار تیاور  نیا  ص )  ) ربمغیپ زا  تراـبع  نیاـب  هلمج  زا  ددـعتم  يدانـسا  دـیاش  فلتخم و  یتاراـبع  هب  یّلحملا  باـتک  رد  مزح  نبا  - 3
«. رجا هلف  اطخا  ّمث  دهتجاف  مکح  اذا  نارجأ و  هلف  باصاف  ّمث  دهتجاف  مکاحلا  مکح  اذا  : » تسا هدروآ 

.تسا هتفر  راکب  اهنآ  رد  يأر » دهج   » ظفل هدش و  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  شیپ  نیا  زا  هک  یتایاور  - 4

______________________________

(1)
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.دنادرگرب لطاب  جک و  هار  زا  ار  ناشیا  دناوتب  دیاش  ات  درادب  تبحص  جراوخ  اب  دورب  هک  هتفرگ  هزاجا  ع )  ) یلع زا  هک  یتقو 

.تسا هدرک  لقن  ددعتم  یقرط  هب  ار  ثیدح  نیا  هلضف » ملعلا و  نایب  عماج   » باتک رد  یفوتم 463 )  ) ربلا دبع  نبا  (- 2)

547 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يوتف ندش  دودحم  ای  ءاتفا  زا  یصاخشا  ندش  عونمم  - 9

رد ینعم  نیمه  هب  ۀملک  نیا  تاقتشم  .دشاب  یم  مکح  راهظا  ینعمب  هدش ، لامعتسا  اف  مضب  ایتف  نآ و  حتف  اف و  مضب  هک  يوتف ، ۀملک 
: تسا هلمج  نآ  زا  .تسا  هدش  دراو  دایز  يدراوم  رد  دیجم  نآرق 

..َّنِهِیف ْمُکِیتُْفی  ّللا 
�

ُه ُِلق  ِءا�سِّنلا  ِیف  َکَنُوتْفَتْسَی  َو  ءاسّنلا )  ) مراهچ ةروس  زا  ۀیآ 126  - 1

..َِهلا�لَْکلا ِیف  ْمُکِیتُْفی  ّللا 
�

ُه ُِلق  َکَنُوتْفَتْسَی  هروس  نامه  زا  ۀیآ 175  - 2

..ِنا�ِیتْفَتْسَت ِهِیف  يِذَّلا  ُْرمَْألا  َیُِضق  فسوی )  ) ةروس 12 زا  ۀیآ 41  - 3

..ٍتا�رََقب ِْعبَس  ِیف  ا�ِنْتفَأ  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  ُفُسُوی  هروس  نامه  زا  ۀیآ 46  - 4

..َيا�یْءُر ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ا�ی  هروس  نامه  زا  ۀیآ 63  - 5

..ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْمِهِیف  ِْتفَتْسَت  ا�ل  َو  فهکلا ..)  ) ةروس 18 زا  ۀیآ 22  - 6

..يِْرمَأ ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ا�ی  َْتلا�ق  لمّنلا )  ) ةروس 27 زا  ۀیآ 32  - 7

… ؟ ا�نْقَلَخ ْنَم  ْمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ْمُه  ْمِِهتْفَتْساَف َأ  تافاّصلا ) و   ) ةروس 37 زا  ۀیآ 11  - 8

ربمغیپ دوخ  نامز  رد  ینعم  نیمه  هب  هملک  نیا  زین  تایاور  رد  َنُونَْبلا ؟ ُمَُهل  ُتا�نَْبلا َو  َکِّبَِرل  ْمِِهتْفَتْـساَف َأ  هروس  نامه  زا  ۀیآ 149  - 9
: دش هدروآ  ترابع  نیاب  باتک  نیمه  زا  رمخ » تمرح   » باب رد  هک  یتیاور  تسا  هلمج  زا  تسا  هتفر  یم  راکب  (ص )

«. لاملل هبلسم  لقعلل  هبهذم  امّهناف  رسیملا  رمخلا و  یف  انتفأ  ّللا 
�

ه لوسر  ای  »

548 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسرد هملک  نیا  هباحص » دهع   » رد لاح  رهب 
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مکح نایب  هک  نآ  صاـخ  ینعم  شتاقتـشم  هملک و  نیا  زا  ینعی  هتفر  یم  راـکب  هدـش  حالطـصا  رّخأـتم  راـصعا  رد  هک  ینعم  ناـمهب 
.تسا هدش  یم  هدارا  دشاب  یعرف  یعرش 

ناشیا زا  يوتف  مدرم  ای  هفیلخ  دنا و  هدوب  زین  ءاتفا  ماقم  يدصتم  ناشیا  مه  دنا  هتـشاد  یم  تهاقف  ناونع  هک  یـصاخشا  دـهع  نیا  رد 
، نیعم روطب  صاخـشا ، زا  یخرب  یهاگ  هباحـص » دـهع   » رد هک  تسنیا  دـشاب  یم  روظنم  نآ  نایب  اجنیا  رد  هچ  نآ  دـنا ، هدیـسرپ  یم 

هکنانچ هتفرگ  یم  رارق  صاصتخا  بیوصت و  دروم  صاخ ، ییاوتف  یهاگ  دـنا و  هدـش  یم  عونمم  يریگولج و  ءاتفا  زا  هفیلخ  مکحب 
یم دای  اجنیا  رد  لیبق  نیا  زا  هیـضق  ود  یکی  هنومن  يارب  دـنا  هدوب  یم  عونمم  نآ  فـالخ  رب  ءاـتفا  زا  نّیعماـن  مومع و  روطب  نارگید 

: ددرگ

: تسا هتفگ  نینچ  ملهچ  ۀلأسم  رد  تاّیرصاّنلا » لئاسم   » باتک رد  یضترم  دّیس 

، ءاملا نم  ءاملا  راصنالا : تلاق  انبهذم و  نم  هانیکح  ام  لثمب  مهروهمج  لاقف  بابلا : اذه  یف  تفلتخا  هباحّصلا  تناک  دقف  اضیا  و  ».. 
هتلعف .لسغلا  بجو  هفشحلا  تباغ  ناناتخلا و  یقتلا  اذا  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  لاق : تلاقف : اهلاسف  هشئاع  یلإ  يردخلا  دیعس  یباب  اولسراف 

.اهلوق یلإ  اوعجر  .انلستغاف و  ّللا 
�

ه لوسر  انا و 

« .کتعجوأل هفالخب  اذه  دعب  تیتفا  ول  تباث : نب  دیزل  لاق  الاکن و  هتلعج  اذه  دعب  دحا  فلاخ  نا  رمع : لاق  «و 

نامثع یقّدـصم  ّنا  : » تسا هتفگ  يوب  هتفر و  رذ  وبا  دزن  يدرم  هک : تسا  هدروآ  نینچ  هیلح »  » باـتک رد  رذ  وبا  ۀـمجرت  رد  میعن  وبا 
هورذـف الطاب  ناک  ام  هوذـخف و  ّقح  نم  مکل  ناک  ام  لق  کلام و  فق  ال ، لاقف : انیلع ؟ اودادزا  ام  ردـقب  مهنع  بیغن  .اـنیلع أ  اودادزا 

یلع .همیقلا و  موی  کنازیم  یف  لعج  کیلع  اوّدعت  امف 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 689 

http://www.ghaemiyeh.com


: لاقف شیرق  نم  یتف  هسأر 

ذفنم ّینا  تننظ  ّمث  انهاه  هماصمّصلا  متعـضو  ول  هدیب  یـسفن  يّذلا  وف  ّیلع ؟ تنأ  بیقر  أ  لاقف : ایتفلا ؟ نع  نینمؤملا  ریما  كاهن  ام  أ 
« اهتذفنأل اوزتحت ، نا  لبق  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  نم  اهتعمس  هملک 

549 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناشیا ءاهقف  هقف و  جراوخ و  ندش  ادیپ  - 10

هب دــیاش  یلخاد و  ياـهگنج  رثا  رب  « 1  » مالّـسلا هیلع  یلع  تفـالخ  ناـمز  رد  ینعی  هباحـص » دـهع   » رخاوا رد  هک  مـهم  ییاـیاضق  زا 
.دشاب یم  جراوخ  ۀیضق  هدمآ  دیدپ  ناشیا  سیساوج  يدایا و  ۀلیسو  هب  صاع  ورمع  گنرین  هیواعم و  سئاسد 

نانآ ۀتـشذگ  دوخ  زا  فّشقتم و  کّسنتم و  لاجر  ۀمجرت  نآ و  رّوطت  ریـس و  نآ و  یگنوگچ  بهذم و  نیا  ندش  ادیپ  للع  حیرـشت 
همه حیرـشت  هلمجلاـب  نآ و  ءوس  بقاوـع  همیخ و  جـئاتن و  حیـضوت  و  « 2 ( » دـنا هدرک  جورخ  هّیما  ینب  ةرود  رد  هـک  یناـسک  هژیوـب  )

هک ینوئش 

______________________________

نیا .دنا  هتفرگ  رامـشب  جراوخ  ۀلـسلس  رـس  ار  وا  نالتاق  نافلاخم و  هتـسناد و  نامثع  نامز  زا  ار  جراوخ  ندش  ادـیپ  أدـبم  یخرب  ( 1)
هتـشاد دانتـسا  صاخ ، حالطـصا  عضوب و  دـیاش  هک  یفرع  روهظ  ۀـبنج  زا  دـشاب  تسرد  جراوخ ) قالطا   ) يوغل ۀـبنج  زا  رگا  بلطم 
صاخ راعـش  هدـش و  ادـیپ  ع )  ) یلع نامز  زا  هک  هتفای  صاصتخا  یناسک  رب  جراوخ »  » ناونع فرع ، بسحب  هچ  تسین  تسرد  دـشاب 

هیآ قیداصم  زا  ار  نتـشیوخ  هداد و  ادـخ  ياضر  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  هک  نیا  تبـسانم  هب  هداد و  رارق  هّلل » ّالا  مکح  ال   » دوخ يارب 
دنا و هتفای  راهتشا  دشاب ، یم  يراش »  » عمج هک  هارش »  » ناونعب هدومن  یفرعم  ّللا 

�
..ِه ِتا�ضْرَم  َءا�ِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ّنلا 

�
ِسا َنِم  هفیرش َو 

یلع هاپس  زا  راک  زاغآ  رد  هک  نیا  تبسانم  هب 
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.دنا هدش  هدناوخ  هّیرورح »  » مان هب  دنا  هتفر  هدوب  هفوک  یگنسرف  مین  رد  یهید  هک  ءارورح »  » هب هدش و  ادج  (ع )

هلازغ شنز  بیبش و  لاح  حرـش  زا  هکنانچ  ناشیا  نانز  زا  یخرب  هکلب  نادرم  زا  یخرب  فّشقت  کّسنت و  تماهـش و  تعاجـش و  ( 2)
.تسا هدوب  ریظن  یب  هکلب  ریظن و  مک  خیرات ، رد  دوش  یم  هتسناد 

وبا زا  دـیدحلا  یبا  نبا  .دـنا  هدوب  بیجع  زین  ناشیا  يداع  صاخـشا  دوخ  ياج  هب  تماهـش  تعاجـش و  رد  نانآ  فیراـعم  ياـیاضق 
یلإ لصو  نا  یلإ  هفیـس  رهاش  وه  حمّرلا و  یف  یـشمف  ناورهنلا  موی  جراوخلا  نم  دـحاو  نعط  : » هدروآ نینچ  ینثم  نب  رمعم  هدـیبع ،

هب هک  دنا  هدوب  ینابیـش  بیبش  نز  هلازغ  دـننام  ینانز  ناشیا  نایم  رد  �یـضْرَِتل !» ِّبَر  َْکَیلِإ  ُْتلِجَع  َو  أرقی : وه  و  هلتقف ! هبرـضف  هنعاط 
یم تفای  مک  نانآ  ریظن  مه  نادرم  نایم  رد  هکلب  هتشاد  یم  زایتما  نانز  رگید  زا  اهنت  هن  تادقتعم  هب  کّسمت  تعاجـش و  يروالد و 
نم هأرما  ّنا  : » تسا هدروآ  نـینچ  يو  ةراـب  رد  دـیدحلا ، یبا  نـبا  لـقنب  یناهفـصا ، جرفلا  وـبا  .مـیکح  ّما  تـسا  هـلمج  نآ  زا  دوـش 

.اکّـسمت و نیّدلاب  مهنـسحا  اهجو و  مهلمجا  سانلا و  عجـشا  نم  تناک  .میکح و  ّما  اهل : لاقی  هءاجفلا  نب  يرطق  عم  تناک  جراوخلا 
: لوقتف زجترت  سانلا و  یلع  لمحت  تناک  اّهنا  برحلا  یف  اهدهاش  نم  ربخاف  .مهبجت  مل  مهتّدرف و  جراوخلا  نم  هعامج  اهبطخ 

هلسغ هنهد و  تللم  دق  هلمح و  تمئس  دق  اسأر  لمحا 

!؟ هلقث یّنع  لمحی  یتف  الا 

« اهلثم اهدعب  اهلبق و ال  انیأر  امف  تاهّمالا  ءابآلاب و  اهنودفی  جراوخلا  و 

550 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ ماجنا  راد  هدهع  هّمذ ، ار  عّبتت  عالطا و  لها  هک  تسیروما  زا  دشاب  یم  طوبرم  جراوخ  هب 
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مالـسا خـیرات  ثحاـبم  لوصف  نیرتمهم  زا  شتاـهج  یحاون و  همه  رد  يور و  همه  زا  عوضوم  نیا  ندرک  نشور  ناـمگ  یب  تسا و 
ّقح نتخادرپ و  عوـضوم  نآ  طـسب  حیرـشت و  هب  تسا  روـظنم  نآ  زا  هقف  لّوـحت  صوـصخ  هک  قاروا  نیا  رد  نکیل  دور  یم  رامـشب 

.دشاب یم  روظنم  زا  رود  عضوم و  ریغ  رد  نتخاس  ادا  باب  نآ  رد  ار  ثحب 

نآ رهاوظ  مه  نآ  دیجم  نآرق  زج  جراوخ  تسناد  دیاب  هصالخ  روطب  یهقف  ۀبنج  زا 

551 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدش عقاو  لمع  لوبق و  لقن و  دروم  مود ، لوا و  ۀـفیلخ  نامز  رد  هک  ار  یتّنـس  رگم  « 1  » دنناد یمن  دانتـسا  دروم  كردم و  ار  يزیچ 
.دشاب هدیسر  ناشیا  هب  ناشدوخ  شیک  مه  هقیرط و  مه  فالسا  قیرط  زا  هک  تسا  یتروص  رد  مه  نآ  دشاب 

دوخ رد  یتح  هک  نآ  یب  هدومن  یم  دانتسا  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  هب  دندرک  یم  وا  باحصا  مالّسلا و  هیلع  یلع  اب  هک  یتاجاجتحا  رد 
لماک و هجوت  دروم  ار  لّوام  رهاظ و  نّیبم و  لمجم و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و  دّیقم و  قلطم و  ّصاخ و  ماع و  زین  نآرق 

.دهد رارق  هناقّقحم  تیانع 

« نایعالا تایفو   » لیبق زا  فلتخم  بتک  رد  هک  هدوب  ناشدوخ  ۀقیلـس  هویـش و  قبط  یناهیقف  شیوخ و  ۀـقیرط  هب  ینامّلکتم  ار  جراوخ 
همجرت و دروم  نانآ  تالاح  شیب  مک و  هدـش و  دای  ناشیا  مان  « 2  » دیدحلا یبا  نبا  فیلأت  هغالبلا » جهن   » حرـش ناکّلخ و  نبا  فیلأت 

هرکذت

______________________________

باتک رد  هک  یـسوط  خیـش  ترابع  نیا  زا  هکنانچ  دـنا  هدرک  تفلاـخم  مالـسا  لـها  ۀـماع  اـب  مجر »  » ۀـلأسم رد  تهج  نیا  زا  و  ( 1)
نآ نیا  زا  شیپ  هدروآ و  نایبتلا » »
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مل و  هّمالا ، عامجا  لب  هفئاّطلا ، عاـمجا  هیلع  .کـشلا  هیف  جـلتخی  ـال  هجو  یلع  رتاوتلا  ههج  نم  مولعم  مجّرلا  توبث  و   » میدرک لـقن  ار 
.ددرگ یم  هدافتسا  بلطم  نیا  مهفالخب » ّدتعی  مه ال  و  جراوخلا ، ّالا  هیف  هفلاخی 

رد رد 377  یفوتم  یعفاش  یطلم  نیسحلا  وبا  .تسا  هدش  هتـشون  قرف  فیاوط و  لاح  حرـش  لحن و  للم و  رد  هک  یبتک  بلاغ  و  ( 2)
ياه هقرف  نایم  قرف  رد  هک  تسا  یباتک  نیرتمیدـق   » تسا دـش  هتفگ  هکناـنچ  هک  عدـبلا » ءاوهـالا و  لـها  یلع  دّرلا  هیبنتلا و   » باـتک

تسیب و نآ  زا  رتشیب  هاگ  نآ  هقرف » نورشع  سمخ و  هّیرورحلا  و   » تسا هتفگ  هّیرورح  باب  رد  هدش » هتشون  ناشیا  رب  ّدر  یمالـسا و 
زا یضعب  یهاگ  نانیا و  زج  هّیـسهیب و  هینارجن ، هیدرجع ، هیخارمـش  هیدجن ، هیـضابا ، هیرفـص ، هقرازا ، لیبق : زا  هدرک  دای  ار  هقرف  جنپ 

و دنتـسین » رکـسم  بارـش  براش  يارب  دح  بوجوب  لئاق  ناشیا  زا  يا  هقرف   » هک نیا  دـننام  تسا  هدروآ  زین  ار  نانآ  یهقف  تادـقتعم 
ّنا ول   » هک هدرک  لقن  هّیـسهیب  زا  و  نیبتاکلا » مارکلا  هداهـشب  حـکنن  : » دـنیوگ یم  دـنناد و  یمن  مزال  ار  حاـکن  رد  تداهـش  يا  هقرف  »

«!!. رعشی مل  نا  رفک و  ّالا  دحا  ّبجلا  کلذ  نم  برشی  ملف  ّبج  یف  رمخ  هرطق  رطق  الجر 

552 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

روطب ناشیا  یهقف  تادـقتعم  ور  نیا  زا  دـشابن  دوجوم  دـیاش  تسین و  تسد  رد  ناشیا  زا  هقف  رد  یفیلأـت  نکیل  .تسا  هدـیدرگ  عقاو 
یلیـصفت یگنوگچ  زا  تهج  نیدب  دئاب  ضرقنم و  نونکا  مه  دـساف و  هدوب  یبهذـم  هوالعب  .دـشاب  یمن  مولعم  هدـنراگن  رب  لیـصفت 

هجیتن و لاح  رهب  دسرن و  ییاج  هب  دیاش  ندرک  صحف  ثحب و  بهذم  نآ  رد  هّقفت 
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.دوب دهاوخن  راب  نآ  رب  يرمث 

هک نیا  يارب  تسا  هدروآ  يرـصتخم  ( 377  ) باتک نآ  فیلأت  نامز  ات  ناشیا  ناهیقف  ةراب  رد  دوخ  تسرهفلا »  » باـتک رد  میدـن  نبا 
.مینک یم  لقن  اجنیا  رد  همجرت و  صیخلت و  ار  نامه  دشاب  یلامجا  یعالطا  زین  هنیمز  نیا  رد  ار  قاروا  نیا  ةدنناوخ 

هلاقم نآ  زا  متشه » ّنف   » هتشگ و لیمکت  ّنف »  » تشه رد  هلاقم  نیا  دشاب و  یم  ءاهقف  رابخا  هب  عجار  تسرهفلا »  » باتک زا  مشش  ۀلاقم 
هب تبـسن  ناونع  نیا  ریز  رد  میدـن  نبا  دـنا .» هدرک  فینـصت  جراوخ )  ) هارـش ناهیقف  هک  تسا  ییاهباتک  ءامـسا  ءاـملع و  راـبخا  رد  »

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  ناشیا 

هقف و رد  ار  نانآ  .دننک و  یم  شهوکن  شنزرـس و  ار  ناشیا  ناهج  ۀـمه  هچ  دـیآ  یم  تسدـب  رتمک  تسناهنپ و  موق ، نیا  ياهباتک  »
ّنس یحاون  ناجیابرذآ و  دالب  ناتسیس و  نامع و  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  رایسب  يدالب  رد  نیا  دشاب و  یم  ینافّنـصم  ناّفلؤم و  مالک ،

.دراد راهتشا  روزرهش  و  « 4  » هّزح ءاربکع و  ّلت  و  « 3  » ناّدج خرک  و  « 2  » جیزاوب و  « 1»

______________________________

زا دارم  دیاش  دشاب و  یم  ير  لامعا  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  عضوم  دنچ  مان  ّنج ) نزو  رب   ) نون دـیدشت  هلمهم و  نیـس  رـسکب  ( 1)
تسا و ریبک  یعماج  روس و  ار  نآ   » توقای ۀتفگ  هب  هک  تسا  عقاو  تیرکت  يالاب  رد  هلجد و  رانک  هک  تسیرهـش  الاب  ترابع  رد  نآ 

«. دشاب یم  يراصن  ياه  هعیب  اه و  هسینک  ءاملع و  اجنآ  رد 

جیزاوب تیرکت و  کیدزن  تسیرهـش  مان  جـیواحم ) نزو  رب   ) دـشاب یم  میج  ءاب و  نآ  زا  دـعب  هک  همجعم  ءاز  هدـحوم و  ءاب  اب  (- 2)
.تسا رگید  یعضوم  مان  رابنالا 

هلمهم لاد  دیدشت  میج و  مضب  (- 3)
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.قارع روز و  رهش  تیالو  نایم  تسا  دحرس  نآ  نیقناخ و  کیدزن  قارع  تیالو  رخآ  رد  کچوک  تسیرهش 

زا لبرا  رد  یکچوک  رهش  نیبیصن 2 - نیع و  سأر  نایم  رد  - 1 تسا : عضوم  دنچ  مان  هددشم  همجعم  ءاز  هلمهم و  ءاح  حـتفب  (- 4)
.لصوم

.زاجح رد  یعضوم  مان  - 3

553 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسوا تافیلأت  هلمج  زا  هدوب  هیقف  رعاش و  حیصف ، بیطخ ، يدرم  ریبج  .بلاغ  نب  ریبج  سارف  وبا  تسناشیا : مّدقم  ناهیقف  هلمج  زا  »
باتک و  هقفلا » یف  ریبکلا  عماـجلا   » باـتک و  هقفلا » یف  رـصتخملا   » باـتک و  نآرقلا » ماـکحأ   » باـتک و  ماـکحألا » ننـسلا و   » باـتک

«. سنا نب  کلام  یلإ  هتلاسر  »

ریبکلا عماجلا   » باتک تسا : هلمج  نآ  زا  دراد  رایسب  ییاهباتک  وا  دشاب و  یم  ءاربکع ،»  » یحاون زا  یسولطرق ، لضفلا  وبا  هلمج  زا  «و 
دامتعا و « ) ریغـصلا عماجلا   » باتک و  دشاب ) یم  لمتـشم  دنچ  یبتک  رب  ینعی  هدـش  فیلأت  ءاهقف  بتک  شور  هب  باتک  نیا  « ) هقفلا یف 

باتک  » و يأّرلا » یف  هفینح  یبا  یلع  ّدّرلا  باتک   » و ضئارفلا » باـتک   » و تسا ) باـتک  نیا  رب  یـسولطرق  باحـصا  جراوخ و  لـیوعت 
«. سایقلا یف  یعفاّشلا  یلع  ّدّرلا 

نم اب  مدـید و  لهچ  دصیـس و  لاس  هب  ار  وا  دـشاب  یم  ّللا 
�

ه دـبع  رـسپ  دـمحم  وا  مان  هک  یعدرب  رکب  وبا  تسناشیا  ناهیقف  هلمج  زا  «و 
تسا و دنچ  یتافیلأت  هقف  رد  ار  وا  تفگ  نمب  .دوب  ناشیا  ناهیقف  زا  یجراخ و  دومن و  یم  راهظا  ار  لازتعا  بهذم  .درک  ادیپ  یـسنا 

لوصا یف  عماجلا   » باتک هقفلا ،» یف  نیفلاخملا  یلع  ّدّرلا   » باتک و  هقفلا » یف  دـشرملا   » باـتک درک : داـی  هنوگ  نیدـب  ار  یخرب  ماـن 
«، میکحتلا راکذالا و   » باتک نآرقلا » یف  خوسنملا  خساّنلا و   » باتک ءاعّدلا ،»  » باتک هقفلا ،»
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نم یلع  ّدّرلا  باتک  «، » رکسملا میرحت   » باتک همامالا ،» یف  يدنواّرلا  باتک  ضقن   » باتک همامإلا »  » باتک هعامجلا » هّنّـسلا و   » باتک
«. روذّنلا نامیألا و   » باتک نیثکاّنلا ،»  » باتک هعتملاب » لاق 

راهظا ار  دوخ  بهذم  دوب  عشاخ  نتورف و  رهاظب  دهاز و  يدرم  .مدید  نم  زین  ار  وا  یثیدح  مساقلا  وبا  دـشاب  یم  هلمج  نآ  زا  مه  «و 
«، هقفلا یف  عماجلا   » باتک  » دـننام تسا : دـنچ  یتافیلأت  ار  وا  .دوب  ناـشیا  ناـهیقف  مظاـعا  زا  و  جراوخ )  ) هارـش رباـکا  زا  .تشاد  یمن 

« لیلّحتلا میرّحتلا و   » باتک دیعولا ،» دعولا و   » باتک همامالا ،»  » باتک ّلج ،» ّزع و  ّللا ،
�

ه ماکحا   » باتک

554 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

««. 1  » همسا ّلج  ّللا ،
�

ه یف  میکحتلا  باتک  و 

.تسا هدروآ  هداد  صاصتخا  جراوخ  ناهیقف  هب  هک  متشه » ّنف   » رد میدن  نبا  هچ  نآ  دوب  نیا 

ناشیا و فیناصت  ءامسا  ءاملع و  رابخا  رد  هک   ) نآ زا  مراهچ  ّنف  رد  تسنامّلکتم ) مالک و  ملع  ةراب  رد  هلاقم  نیا   ) مجنپ ۀلاقم  رد  و 
زا  » وا ریبعتب  هک  بابر  نب  نامی  ۀـمجرت  ّیط  رد  دـشاب ) یم  ناشیا  تافینـصت  بتک و  ءامـسا  جراوخ و  زا  نامّلکتم  راـبخا  رب  يوتحم 

هدوب مّلکتم  راّظن و  يدرم  هدیدرگ و  هّیـسهیب »  » زا نآ  زا  سپ  هدوب و  یبلعث » ، » راک زاغآ  رد  رامـشب و  ناشیا  ءاسؤر  جراوخ و  ۀـلمج 
هدوب جراوخ )  ) نانمؤم یهقف  ماکحا  رد  دـیاش  هک  هدرک  دای  نینمؤملا » ماکحا   » باتک مان  هب  یباتک  يو  بتک  دـیدعت  ّیط  رد  تسا »

.تسا

جراوخ و ءاسؤر  ءامدق و  زا   ) ار یفنح  رمیوع  نب  هدجن  ناشیا  ءاسؤر  ناگرزب و  دیدعت  جراوخ و  زا  وگتفگ  ّیط  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
هدرازگ یم  هعمج  زامن  دجسم  زا  یفرط  رد  هدجن  هّکم  رد  فقوت  ماگنه  هدوب  رصاعم  ریبز  ّللا 

�
ه دبع  اب 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 696 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هدرب و  مان  دنا ) هدرک  یمن  هلتاقم  مه  اب  مرح  مارتحا  هب  رگید و  یتمس  رد  ّللا 
�

ه دبع  و 

يداو ناـمع و  نیرحب و  فئاـط و  نمی و  رب  هدوب و  یم  يو  يارب  یباحـصا  عاـبتا و  هتـشاد و  یم  صوصخم  يا  هلاـقم  هدـیقع و  وا  »
دورب اطخ  رب  رگا  دـهتجم  .تسا  هتفگ  یم  هلمج  نآ  زا  هدرک ، ثادـحا  جراوخ  بهذـم  رد  یماـکحا  هتفاـی و  ءـالیتسا  رماـع  میمت و 
یتّجح ات  دشاب  لهاج  یسک  رگا  ار  روما  ۀیقب  و  ص )  ) ربمغیپ نتخانـش  ادخ و  نتخانـش  زیچ : ود  زا  تسترابع  نید  .دشاب  یم  روذعم 

روذـعم و دـشاب  مراحم  لیبق  زا  دـنچ  ره  درمـش  لالح  ار  یمارح  داهتجا »  » يور زا  یـسک  رگا  سپ  تسا  روذـعم  دوشن  مئاـق  يو  رب 
« ..دشاب یم  نمؤم 

.دنا هدناسر  شلتق  هب  مه  تبقاع  هدرک و  علخ  تسایر  زا  ار  يو  هک  هدش  نآ  بجوم  وا  تالاقم  دئاقع و  هنوگ  نیمه 

______________________________

هب لمع  اب  زین  هارش  ناهیقف  ددرگ  یم  مولعم  الاب  ةدش  دای  تافیلأت  زا  هک  تسنیا : دشاب  یم  هجوت  لباق  تمـسق  نیا  رد  هک  يزیچ  ( 1)
هجوت و دروم  نآ  ثحابم  رابتعا و  ياراد  ناشیا  دزن  رد  هقف » لوصا   » ملع هک  دوش  یم  مولعم  مه  دنـشاب و  یم  فلاخم  يار  ساـیق و 

.تسا هدوب  ناشیا  دانتسا 

555 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  هک  اجنآ  هتشاد  رظن  وا  عابتا  باحصا و  يدجن و  هب  يدبع  ناتلص 

یحبصألا اهتوص  یف  دیز  دق  اهفیس و  ترهش  هّمأ  يرأ 

قرزالا یلإ  وعدی  قرزا  هّیرورح و  وا  هّیدجنب 

ّیبّنلا انقیّدص و  نید  یلع  نوملسم  اّننا  انتّلمف 

ّیشعلا ّرک  هادغلا و  رورم  ریبکلا  ینفا  ریغّصلا و  باشأ 

ّیتف مویب  کلذ  دعب  یتا  اهموی  تمرهأ  هلیل  اذا 

شاع ال نم  هجاح  انتاجاحل و  ودغن  حورن و 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 697 

http://www.ghaemiyeh.com


یضقنت

.یقب ام  هجاح  هل  یقبت  هتاجاح و  ءرملا  عم  تومت 

ماـکحا ۀـبنج  زا  نوچ  هک  هدروآ  یتمـسق  وا  هب  عجار  دـیدحلا  یبا  نبا  .تسا  هدوب  یفنح  قرزا  نب  عفاـن  جراوخ  ریهاـشم  زا  يرگید 
: مینک یم  همجرت  صیخلت و  ار  تمسق  نآ  دیامن  یمن  هدئاف  زا  یلاخ  اهنآ  نتسناد  جراوخ ، لالدتسا  زرط  هب  هجوت  یهقف و 

.دنشاب یم  بوسنم  يوب  هقرازا »  » دوب و هقف  رد  جراوخ  نامّدقتم  زا  عاجش و  يدرم  یفنح  قرزا  نب  عفان  ».. 

نآ رگم  دنـشاب ، یم  خزود  لها  همه  رفاک و  همه  نآ ، مدرم  رفک و  راد  قـالطا ، روطب  یمالـسا ، روشک  تسنیا : وا  يواـتف  هلمج  زا  »
و دنروخب ، ناشیا  حئابذ  زا  دیابن  و  دندرگ ، رضاح  مدرم  رگید  زامن  هب  دیابن  جراوخ )  ) نانمؤم دزاس  راکشآ  ار  دوخ  نامیا  هک  یسک 
برع و راّفک  دننام  یجراخ  ریغ  .تسین  ثراوت  یجراخ  ریغ  نایم  تسا و  جراوخ  زا  هک  یـسک  نایم  و  دننک ، جاودزا  ناشیا  اب  دیابن 

َنْوَشْخَی ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  ا�ذِإ  تسا : هتفگ  ادخ  هچ  تسین  زئاج  هّیقت  و  دنوش ، هتشک  ای  دننک  رایتخا  مالسا  دیاب  ای  هک  دنشاب  یم  ناتسرپ  تب 
دنراد تفلاخم  نآ  اب  دننک و  یمن  هّیقت  هک  یناسک  ةراب  رد  ادخ  مه  و  « 1  » ًهَیْشَخ َّدَشَأ  ْوَأ  ّللا 

�
ِه ِهَیْشَخَک  ّنلا 

�
َسا

______________________________

(. ةروس 4  ) ءاسنلا ةروس  زا  ۀیآ 79  ( 1)

556 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دشابن نایجراخ  زا  هک  یسک  هب  تبـسن  تنایخ  ردغ و  «، 2  » ٍِمئا�ل َهَمَْول  « 1  » ّللا
�

ه یف  َنُوفا�خَی  ا�ل  ّللا َو 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـها�ُجی  تسا : هتفگ 
.تسا زئاج 

تعباتم زا  هدش و  نیبدب  وا  هب  تبسن  جراوخ  زا  یهورگ  هک  هدش  بجوم  يواتف  نامه  هتـشاد و  عفان  هک  يواتف  دئاقع و  نیا  لاثما  «و 
«. دنا هتشگرب  وا 

رگید یکی  هک  رماع  نب  هدجن  نایم 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 698 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زین  اجنیا  رد  .دراد  لامتشا  ناشیا  یهقف  لالدتسا  زرط  رب  هک  هدمآ  نایم  هب  يا  هبتاکم  عفان  نیمه  نایم  هدوب و  جراوخ  ناگرزب  زا 
: مینک یم  لقن  همجرت و  ار 

دننام ار  نامیتی  هک  يدوب ، مه  نانچ  و  متخانـش ، یم  نانچ  ارت  نم  دعب ، اّما  : » تسا هتـشون  عفان  هب  هدـجن  هک  هدروآ  دـیدحلا  یبا  نبا 
ناماس هب  ار  اهراک  يدرک و  یم  تدضاعم  ینابیتشپ و  ار  جراوخ )  ) نیملـسم .راکوکین  يردارب  دـننام  ار  نافیعـض  نابرهم و  يردـپ 

لاح ار  تباحـصا  وت و  يدرک  یمن  يرای  ار  ناراک  متـس  و  يدیـسرت ، یمن  تمالم  زا  مئال و  همول  ّللا 
�

ه یف  كذـخأت  ـال  يدروآ  یم 
.دوب نینچ 

مامز هنیآ  ره  دـشاب  یم  تیعر  ۀـمه  رجا  لثم  يرجا  ار  لداع  ماـما  مناد  یم  نم  هک  تسنیا  هن  رگا  یتفگ  یم  هک  يراد  داـی  هب  اـیآ  »
وا تعاـط  هار  رد  ار  تدوخ  ادـخ  ياـضر  يدونـشخ و  يوزرآ  رد  هک  نیا  زا  سپ  متفرگ ، یمن  تسدـب  ار  نیملـسم  زا  نت  ود  راـک 
زا تنارای  وت و  هک  ناطیش ، هک  نیا  ات  یتشاد  راوتسا  رابطصا  ياپ  هرامه  يدیشچ و  ار  راک  نیا  یخلت  يدیسر و  ّقحب  و  « 3  » یتخورف
زا یناـسک  اـت  دـنکفا  یهارمگ  هب  درک و  تلامتـسا  ارت  سپ  دـش  زهجم  هداـمآ و  وـت  بیرف  يارب  يدوـب ، رت  نیگنـس  وا  رب  سک  همه 

هتشاد روذعم  داهج  زا  نآرق  رد  ادخ  هک  ار  هزجع  ءافعض و 

______________________________

.تسین ّللا »
�

ه یف   » ۀملک نآرق  رد  هک  مرادنپ  نانچ  ( 1)

(. ةروس 5  ) هدئاملا ةروس  زا  ۀیآ 59  (- 2)

( مود ةروس  زا  ۀیآ 203   ) ّللا
�

..ِه ِتا�ضْرَم  َءا�ِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ّنلا 
�
ِسا َنِم  هفیرش َو  ۀیآ  هب  هراشا  (- 3)

557 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یَلَع ا�ل  �یضْرَْملا َو  یَلَع  ا�ل  ِءا�فَعُّضلا َو  یَلَع  َْسَیل  : » هتفگ و 
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یَلَع ـا�م  تسا : هتفگ  هدرک و  داـی  ماـن  نیرتوکین  هب  ار  ناـشیا  هکلب  «« 1  » ِِهلوُسَر ِّلل َو 
�

ِه اوُحَـصَن  ا�ذِإ  ٌجَرَح  َنوُقِْفُنی  ا�م  َنوُدِـجَی  ـا�ل  َنیِذَّلا 
هک یتروص  رد  یتخاس  حابم  ار  ناکدوک  نتـشک  نآ  زا  سپ  .يدـناوخ  رفاـک  ار  ناـشیا  هدومن و  راـفکا  وت  « 2  » ٍلِیبَس ْنِم  َنِینِسْحُْملا 

«. 3 * » �يرْخُأ َرْزِو  ٌهَرِزا�و  ُرَِزت  ا�ل  َو  تسا : هتفگ  ادخ  هدرک و  یهن  ناشیا  نتشک  زا  ص )  ) ربمغیپ

لئاق ریخ  ارجا و  « 4  » ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِـعا�ْقلا  یَلَع  َنیِدِـها�جُْملا  ّللا 
�

ُه َلَّضَف  هیآ َو  نیا  رد  هتـشگ  دـعاق  داهج ، زا  هک  یناسک  ةراب  رد  «و 
َنِم َنوُدِعا�ْقلا  يِوَتْـسَی  ا�ل  ار  هیآ  نیا  رگم  دشابن  یتلزنم  چیه  ار  نادعاق  هک  تسین  نیا  بجوم  نادعاق  رب  نادهاجم  لیـضفت  هچ  هدش 

.!؟ تسا هدناوخ  نانمؤم  زا  ار  ناشیا  هنوگچ  ادخ  هک  يونش  یمن  ینیب و  یمن  « 5  » ِرَرَّضلا ِیلوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا 

رظان رـضاح و  نیمک و  رد  ادخ  انامه  نک  رذح  دبای  یمن  شاداپ  ردپ  زا  دنزرف  دنزرف و  زا  ردـپ  هک  يزور  زا  سرتب و  ادـخ  زا  سپ  »
«. مالّسلا .تسا و  لصف  شلوق  لدع و  شمکح  دشاب و  یم 

ّقح رب  هک  ارما  هتشذگ  هتخادرپ و  متحیـصن  هب  هداد و  زردنا  دنپ و  نآ  رد  ارم  هک  وت  ۀمان  دعب ، اّما  : » تسا هداد  خساپ  نینچ  يوب  عفان 
ار اه  هتفگ  هک  دهد  رارق  صاخـشا  نآ  زا  ارم  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  دیـسر  نمب  يا  هدروآ  دای  ارف  ما  هتفر  یم  باوص  هار  رب  هدوب و 

«. 6  » دندنب یم  راکب  دننک و  یم  يوریپ  تسا  رتهب  ار  هچ  نآ  دنونش و  یم 

______________________________

(. مهن ةروس   ) هبوتلا ةروس  زا  ۀیآ 92  ( 1)

(. مهن ةروس   ) هبوتلا ةروس  زا  ۀیآ 92  رخآ  (- 2)

ۀیآ 16 و  مشش ) ةروس   ) ماعنالا ةروس  زا  ۀیآ 164  (- 3)
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(. ةروس 17  ) لیئارسا ینب  ةروس  زا 

(. ةروس 4  ) ءاسنلا ةروس  زا  ۀیآ 97  رخآ  (- 4)

ۀیآ 97 نامه  لوا  (- 5)

..ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ..هفیرش  ۀیآ  (- 6)

558 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حابم ار  نافلاخم  تاناما  ندرکن  ّدر  هدرمش و  زئاج  ار  ناکدوک  نتشک  هتسناد و  رفاک  ار  داهج  زا  نادعاق  هک  يا  هتفرگ  بیع  نم  رب  »
: مزاس یم  نشور  وت  يارب  ار  اهنآ  ادخ  يرای  هب  نونکا  مه  ما  هتخاس 

رد نانآ  هچ  دنـشاب  یمن  يا  هدرک  دای  وت  دـنا و  هدوب  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  هک  یناسک  لیبق  زا  نانیا  سپ  داهج  زا  نادـعاق  نیا  اّما  »
نکیل دـندرگ  لصّتم  قحلم و  نیملـسم  هب  هک  دنتـشادن  یهار  دـنزیرگب و  ییاـج  هب  دنتـسناوت  یمن  دـندوب و  روصحم  روهقم و  هّکم ،

ةراـب رد  ادـخ  هک  یناد  یم  وـت  دـشاب و  یم  ادـیوه  نشور و  ناـشیا  يارب  هار  دـنا و  هدرک  تئارق  نآرق  هتفاـی و  هّقفت  نید ، رد  ناـنیا 
اوُرِجاـ�ُهتَف ًهَعِـسا�و  ّللا 

�
ِه ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ  تسا : هدومرف  « 1  » ِضْرَْألا ِیف  َنیِفَعْـضَتْسُم  ّنُک 

�
ا دـنا : هتفگ  هک  یماگنه  نانیا  لاثما  یـصاخشا 

ْمِِهلا�ْومَأـِب َو اوُدِـها�ُجی  ْنَأ  اوُهِرَک  ّللا َو 
�

ِه ِلوُسَر  َفـا�لِخ  ْمِهِدَـعْقَِمب  َنوـُفَّلَخُْملا  َحِرَف  تسا : هتفگ  یلاـعت ، هناحبـس و  ادـخ ، زاـب  « 2  » ا�هِیف
اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُبیُِصیَس  تسا : هتفگ  رخآ  رد  و  « 4  » ْمَُهل َنَذُْؤِیل  ِبا�رْعَْألا  َنِم  َنوُرِّذَعُْملا  َءا�ج  َو  تسا : هتفگ  و  « 3  » ّللا

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ 

.يروایب رظنب  ار  ناشیا  مئالع  تافص و  هک  تسمزال  وت  رب  سپ  « 5  » ٌمِیلَأ ٌبا�ذَع  ْمُْهنِم 

َنِم ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ا�ل  ِّبَر  تسا : هتفگ  هدوب و  رتاناد  وا  ماکحا  ادخ و  هب  وت  زا  نم و  زا  ص )  ) ربمغیپ حون  سپ  ناکدوک  لتق  اّما  «و 
ّفَک

�
ًارا ًارِجا�ف  ّلِإ 

�
ا اوُِدلَی  ا�ل  َكَدا�بِع َو  اوُّلُِضی  ْمُهْرَذَت  ْنِإ  َکَّنِإ  ّیَد 

ًارا� ْکلا 
�

َنیِِرفا
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موق رد  يزیچ  نینچ  دوش  یم  ایآ  تسا  هدناوخ  رفاک  دنوش  دـلوتم  هک  نیا  زا  شیپ  دـنا و  هدوب  كدوک  هک  نیا  اب  ار  ناشیا  سپ  « 6»
؟ دشابن ام  موق  رد  دشاب و  اور  حون 

______________________________

(. ةروس 4  ) ءاسنلا ةروس  زا  ۀیآ 99  ( 1)

.هروس نامه  زا  هیآ  نامه  (- 2)

(. مهن ةروس   ) هبوتلا ةروس  زا  ۀیآ 82  (- 3)

(. مهن ةروس   ) هبوتلا ةروس  زا  هیآ 91  (- 4)

(. مهن ةروس   ) هبوتلا ةروس  زا  هیآ 91  رخآ  (- 5)

(. ةروس 71  ) حون ةروس  زا  هیآ 27 و 28  (- 6)

559 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دنشاب یم  برع  ناکرـشم  دننام  نانیا  و  « 1  » ُِربُّزلا ِیف  ٌهَءا�َرب  ْمَُکل  ْمَأ  ْمُِکئ�لوُأ  ْنِم  ٌْریَخ  ّفُک 
�
ْمُکُرا َأ  تسا : هتفگ  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  اـب 

: دوش یمن  هتفریذپ  هیزج »  » ناشیا زا  هک 

.دنوش هتشک  ای  دنیآرد  مالسا  هب  دیاب  ای 

یم لالح  ام  رب  ناشیا  نوخ  هکنانچ  هتخاس  لالح  ام  رب  ار  ناشیا  لاوما  یلاعت  يادخ  هک  نادب  سپ  نافلاخم  تاناما  لالحتـسا  اّما  «و 
يرذع اریز  يآ  دوخ  هب  سرتب و  يادخ  زا  سپ  « » نیملـسم یف ء  يارب  ناشیا  ياهلام  تسا و  قلط  لالح  ناشیا  ياهنوخ  سپ  دـشاب !

یهار یـشکب و  سپ  ياپ  ام  یهارمه  زا  ینکن و  تدعاسم  ار  ام  ینیـشنب و  هک  دشاب  یمن  اور  وت  رب  تسین و  هبوت  هار  زا  زج  وت  يارب 
«. هب لمع  ّقحلاب و  رقأ  نم  یلع  مالّسلا  .ییامیپ و  هن  میدنایامن  دوخ  ۀتفگ  رد  وت  يارب  هک  ار 

زا ینعی  هدرک  ضیرحت  داهج  ترجه و  رب  ار  ناشیا  اجنآ  رد  هتشون و  هرصب  رد  یـصاخشا  هب  عفان  هک  ار  يا  همان  دیدحلا  یبا  نبا  زاب 
هدرمش مارح  دنا ) هدوب  یم  رامشب  نیرفاک  نیکرشم و  وا  ریبعت  يوتف و  هب  هک   ) نیملسم نایم  رد  ار  ناشیا  فقوت  یهقف  ۀبنج 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 702 

http://www.ghaemiyeh.com


هعیرـشلا ّنا  نوملعتل  مّکنا  َنوُِملْـسُم  ُْمْتنَأ  ّلِإ َو 
�
ا َُّنتوُمَت  ا�لَف  َنیِّدـلا  ُمَُکل  �یفَطْـصا  ّللا 

�
َه َّنِإ  دـعب ف  اّما  : » تسنیا همان  نآ  نیع  هدرک  لقن 

اولتاق لاقف : .داهجلا  یلإ  ّلج ، ّزع و  ّللا ،
�

ه مکبدن  دق  اراهن و  الیل و  ملّظلا  نورت  راّفکلا ؟ رهظا  نیب  ماقملا  میفف  دحاو  نیّدـلا  هدـحاو و 
یضرملا ءافعّضلا و  رذع  اّمنا  ًالا�ِقث و  ًافا�فِخ َو  اوُرِْفنا  لاقف : لاوحالا  نم  لاح  یف  ارذع  فّلختلا  یف  مکل  لعجی  مل  هّفاک و  نیکرـشملا 
َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُدِعا�ْقلا  يِوَتْسَی  ا�ل  لاقف : نیدهاجملا  کلذ ، عم  مهیلع  لّضف  ّمث  هّلعل  هتماقا  تناک  نم  َنوُقِْفُنی و  ا�م  َنوُدِجَی  ا�ل  َنیِذَّلا  و 

ّللا
�

.ِه ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِها�جُْملا  ِرَرَّضلا َو  ِیلوُأ  ُْریَغ 

دئاب اهمیعن  هدفان و  اهتّذل  هراّکم ، هراّرغ  اّهناف  اینّدلا  یلإ  اّونئمطت  اوّرتغت و  الف  »

______________________________

ةروس 54)  ) رمقلا ةروس  زا  هیآ 43  ( 1)

560 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اهب اند  ّالا و  هقفاوت  هبرـش  اهنم  براش  هّرـست و ال  هلکأ  اـهنم  لـکآ  سیلف  هربع  ترمـضا  هریح و  ترهظا  ارارتغا و  تاوهّـشلاب ، تّفح 
اهب یـضری  سیلف  میلّـسلا  شیعلا  میقملا و  میعنلا  یلإ  اهنم  دّوزتملا  راد  ّللا 

�
ه اهلعج  اّمنا  هلها و  نم  هفاسم  اهب  دـعابت  هلجا و  یلإ  هجرد 

«. �يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  �یلَع  ُما�لَّسلا  .�يْوقَّتلا َو  ِدا�ّزلا ، َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوََزت  ّللا َو 
�

ه اوّقتاف  .ارارق  میکح  اراد و ال  مزاح 

رد یناهفـصا  جرفلا  وبا  ار  وا  لاح  حرـش  تسا  ّقحلا » بلاط   » هب بّقلم  يدـنک  ییحی  نب  ّللا 
�

ه دـبع  جراوخ  ءاسؤر  ناگرزب و  زا  یکی 
لها زا  ّللا 

�
ه دبع  : » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هدرک و  صیخلت  ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا  هدروآ و  یناغا »  » باتک

هدرک و جورخ  لاس 119  رد  هدوب و  توم  رضح 
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هباجا هّیبن و  هّنـس  ّللا و 
�

ه باتک  یلإ  ساّنلا  اهّیأ  مکوعدن  ّانا   » تسا هتفگ  نینچ  هتفگ  نمی  رب  ءالیتسا  ماگنه  هک  يا  هبطخ  رد  لاح  رهب 
انمث هب  يرتشن  الدب و ال  هب  یغتبن  الالح ال  لالحلاب  انیضر  انماما ، نآرقلا  انتلبق و  هبعکلا  انیبن و  دّمحم  اننید و  مالسالا  .امهیلإ  اعد  نم 
وهف قرس  نم  رفاک و  وهف  ینز  نم  .لّوعملا  هیلع  یکتـشملا و  هیلا  ّللاب و 

�
ه الا  هّوق  لوح و ال  انروهظ و ال  ءارو  هانذبن  مارحلا و  انمرح  و 

.رفاک وهف  رمخلا  برش  نم  و  رفاک ،

!..« رفاک وهف  رفاک  هنا  یف  ّکش  نم  و 

هچ دـنا و  هتخادرپ  هلتاـقم  هلباـقم و  هب  ترـضح  نآ  اـب  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـهع  رد  هک  یناـسک  هچ  جراوخ ، هصـالخ ، روـطب 
ینب ماّکح  لاّمع و  رب  هتشاد و  تفلاخم  ناشیا  ۀناملاظ  تموکح  هنابصاغ و  تنطلس  اب  هدوب و  هّیما  ینب  دهع  رد  هک  ناشیا  زا  یناسک 
نامه دنا و  هتشاد  یم  نامیا  تخس  دوخ  لطاب  رب  هدوب و  کّسنتم  فّشقتم و  رایسب  ینادرم  دش  هتفگ  هکنانچ  دنا ، هدرک  جورخ  هّیما 

كرشم رفاک و  ار  نارگید  اهنت  هن  هک  يروط  هب  هدوب  رثؤم  رایسب  ناشیا  هّقفت  زرط  هب  تبسن  لمع ، رد  یتخس  رکف و  زرط  رد  یکشخ 
بلط ناشیا  زا  هدناوخ و  یم  رفاک  زین  ار  دوخ  ناگرزب  یلامتحا  ههبـش و  كدنا  هب  هکلب  دنا  هدرک  یم  رافکا  ار  ناشیا  هدـناوخ و  یم 

هدومن یم  هبوت 

561 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم رب  تلتاقم  تمـصاخم و  هکلب  تفلاـخم  ماـقم  رد  و  « 1  » هدرک یم  دانتـسا  نآرق  ۀفیرـش  تاـیآ  زا  يرهاوظ  هب  دوخ  بلاـطم  رب  و 
.دنا هدمآ 

ّبلهم اب  وا  كراعم  دشاب و  یم  جراوخ  ءارما  زا  ناگرزب و  زا  یکی  هک  هئاجف  نب  يرطق 
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جراوخ راک  تفرشیپ  هار  رد  وا  ياهیراکادف  تامدخ و  طوبـضم و  طوبرم ، بتک  رد  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  ءارما  لاّمع و  رگید  و 
دادترا و هب  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  شیاهراک  رب  ار  وا  جراوخ  راب  نیدنچ  تادهاجم  نآ  همه  اب  هدوب  یم  ناشیا  ۀمه  شیاتس  دروم 

مه تبقاع  هداد و  تاجن  ندش  هتشک  زا  ار  دوخ  هدوب  ناشیا  ۀبرح  هک  رهاوظ  هب  دانتـسا  هار  نامه  زا  زین  وا  دنا و  هدرک  مکح  شرفک 
.تسا هدیدرگ  لصاح  هقرفت  فالتخا و  ناشیا  نایم  طابنتسا ، تدومج  نامه  ۀطساو  هب 

جراوخ تفر  گـنج  هب  ار  فداـصت  نآ  زا  سپ  هن  تفگ  يوش ؟ یم  جراـخ  ّبلهم  اـب  گـنج  يارب  زاـب  اـیآ  دـنتفگ : يرطق  هب  یتقو 
اب دـنراد  وا  هب  تبـسن  ءوس ، ضرغ  دـیمهف  درک و  ّرـش  ساـسحا  دـندرک  لاـبند  ار  وا  يزور  .دـش  دـترم  تفگ  غورد  نوـچ  دـنتفگ :

دمآ نوریب  .يآ  نوریب  ّهباد  يا  هک : دندروآرب  دایرف  دندش و  عمج  وا  رب  دش  هدنهانپ  دمآ و  دورف  یّلحم  رد  دوخ  صاوخ  زا  یهورگ 
ّللا

�
ِه یَلَع  ّلِإ 

ـ�
ا ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  ـا�م  َو  : » تسا هتفگ  ادـخ  هک  نآ  لاـح  یتسین و  ّهباد  اـیآ  دـنتفگ : اراّـفک ؟! يدـعب  متعجر  تفگ : و 

.نک هبوت  درگ و  زاب  ادخ  يوسب  سپ  .میا  هدـش  رفاک  یتفگ : امب  هک  يدـش  رفاک  وت  نکیل  میدـشن  رفاک  نخـس  نیاب  ام  سپ  ا�ُهقْزِر ؟
.تفریذپ دنهاوخ  وت  زا  ینک  هبوت  رگا  تفگ : يوب  وا  .درک  هرواشم  شیوخ  ّصاوخ  زا  یکی  اب  يرطق 

.دنتفریذپ يو  زا  ناشیا  تفگ و  ار  نخس  نیمه  .رابخا  قیرطب  هن  يا  هتفگ  ماهفتسا  هار  زا  ار  هلمج  نآ  وگب  ناشیا  هب 

______________________________

نآ هب  هتفرگ و  یم  ار  رهاوظ  نامه  دوخ  یهقف  يواتف  رد  ( 1)
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نا یلإ  جراوخلا  بهذ  هقراّسلا ، قراّسلا و  تسا ..« : هدرک  لقن  قئاقدـلا » زنک   » زا ار  ترابع  نیا  یطخ  یگنج  رد  دـنا  هداد  یم  يوتف 
«. دیلا قالطا  رهاظ  یلإ  اباهذ  بکنملا  وه  عطقملا 

562 ص : ج 1 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هقف هب  تبسن  هدنسیون  عالطا  میتفگ  هکنانچ  مه  یهقف  ۀبنج  زا  تسین و  روظنم  ناشیا  ناگرزب  همجرت  جراوخ و  لاح  حرـش  لاح  رهب 
یم نشور  يّدح  ات  هقف  رد  نانآ  رکف  زرط  ناشیا  لاوحا  ۀعلاطم  زا  دش و  رکذ  هک  اه  هنومن  نیمه  زا  نکیل  دـشاب  یم  دودـحم  ناشیا 
دهع نیا  یهقف  نوئش  ةراب  رد  وگتفگ  دور و  یم  راصتقا  دش  هدروآ  هباحص » دهع   » نماریپ رد  هک  رصتخم  نیمه  هب  نونکا  « 1  » ددرگ
داـی تسرهف  لاـمجا و  روطب  قاروا  نیا  رد  هک  ار  رگید  دوـهع  زا  یلیـصفت  صحف  ثحب و  .دوـش  یم  هداد  همتاـخ  عـضوم  نیمه  رد 

.درک میهاوخ  ءافیتسا  ار  هطوبرم  ثحابم  حیرشت و  ار  اهنآ  ادخ  تساوخب  هتخاس و  لوکوم  باتک  نیا  تادّلجم  رگید  هب  میا  هدرک 

بیقعت و قیفوت  زا  هدنیآ  رد  هک  مراتـساوخ  وا  هاگرد  زا  تشاد و  مقفوم  تمـسق  نیا  قیقحت  عمج و  رب  هک  مرازگ  ساپـس  ار  يادـخ 
.انطاب ارهاظ و  نالکتلا  هیلع  هناعتسالا و  هب  ارخآ و  الّوا و  دمحلا  هل  .دیامرف و  مرادروخرب  لیمکت 

: نارهت

یناسارخ یباهش  دومحم - يرجه  يرمق  یلوالا 1367  يدامج  ةرغ  یسمش  هام 1326  دنفسا   23

______________________________

.تسا هدیسر  پاچ  هب  رصم  رد  رخاوا  نیا  رد  جراوخ  هقف  رد  یباتک  مدینش  اریخا  ( 1)

نآ لیـصحت  يارب  دوش  لیجعت  عیرـست و  هاگـشناد  ۀمجرت  فیلأت و  نمجنا  هب  اهنآ  میلـست  رد  دـیاب  هک  قاروا  نیا  نتـشون  ماگنه  رد 
یبلاطم دتفا و  روسیم  شا  هعلاطم  دشاب و  یباتک  نانچ  رگا  هدنیآ  رد  دشن  لصاح  یلاجم  باتک 
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.دوش هدوزفا  قاروا  نیا  رب  دیاب  دسر  رظنب  نآ  رد  شلّوحت  هّقفت و  هب  تبسن  هجوت  لباق 

مود دلج 

[ راتفگشیپ ]

ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 

ّللا
�

.ه ءایلوا  هلآ  یلع  ّللا و 
�

ه لوسر  یلع  هالّصلا  هّلل و  دمحلا 

ناونعب لوا ، دـهع  اـب  بساـنتم  یلک  روـطب  اـی  و  عیرـشت ، رود  هب  طوـبرم  یبلاـطم  مود ، دـهع  یلـصا  ثحاـبم  حرط  هب  دورو  زا  شیپ 
.ددرگ یم  دای  اجنیا  رد  كاردتسا 

وگتفگ ماع  یلک و  هجو  رب  راـصتخا و  قیرطب  نآ  تابـسانم  رئاـس  دـیجم و  نآرق  لوزن  تیعـضو  تیفیک و  ةراـب  رد  عیرـشت  رود  رد 
یلوزن تابسانم  رگید  ناکم و  نامز و  هک  تفای  صاصتخا  يدراوم  هب  دیجم  نآرق  زا  دافتسم  ماکحا  ةراب  رد  ثحب  نکیل  دمآ  لمعب 

هب طوبرم  تایآ  ۀمه  عضوم  نآ  رد  عقوم و  نآ  یتسیاب  هک  دسر  یم  رظنب  نانچ  کنیا  دـشاب  نشور  هتـسناد و  مکح  نآ  یعیرـشت  و 
زین یخیرات ، قاروا  رظان  رب  تسا  نشور  ماکحا  نآ  ینآرق  كرادـم  یهقف ، ماکحا  زا  ثحاـب  رب  هکناـنچ  اـت  دـش  یم  هدروآ  ماـکحا 

.دشاب نشور  یهقف  یعرف و  ماکحا  ۀیلوا  داوم 

هب قئال  صاخ و  نوئش  رد  ات  لماکت  یقرت و  يوسب  تسا  رـشب  قوس  تیاده و  دیجم ، نآرق  لوزن  فده  هک  تسناد  دیاب  یلک  روطب 
لاح رهب  و  حور ، ۀـبنج  زا  هاوخ  دـشاب و  مسج  ۀـبنج  زا  هاوخ  زین ، رابتعا  نیدـب  درف ، رابتعا  هب  هاوخ  دـشاب و  عامتجا  ظاحلب  هاوخ  وا ،

.دسرب دوخ  صوصخم  تداعس  هب  دورب و  شیپ  ترخآ ، ملاع  رظن  زا  هاوخ  دشاب و  ملاع  نیا  رظن  زا  هاوخ 

تیانع فطل و  نوئـش  زا  لوا و  يدابم  ۀـیحان  زا  عیرـشت  تاـصتخم  زا  و  لـمکا ، هجو  رب  يراذـگنوناق ، یمتح  مزاول  زا  هچ  نآ  سپ 
رامشب للعلا  هلع  ترضح 
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.تسا ررقم  دوجوم و  لیصفت ، لیبس  رب  ای  لامجا ، روطب  دیجم ، نآرق  رد  دور  یم 

2 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هراشا و هروظنم  ۀیلاع  دئاوف  هب  هدیدع  تایآ  رد  دـیدرگ ) دای  یقرواپ  رد  نوناق  یئاغ » تلع   » زا ثحب  لیذ  رد  هکنانچ   ) دـیجم نآرق 
: هدروآ نینچ  نارمع  لآ  ةروس  زا  ۀیآ 98 و 99  رد  تسا : هدرک  حیرصت 

ا�ْهنِم ْمُکَذَْقنَأَف  ّنلا 
�
ِرا َنِم  ٍهَْرفُح  ا�فَش  �یلَع  ُْمْتنُک  ًانا�وْخِإ َو  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءا�دْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ّللا 

�
ِه َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو 

…

مهب ار  امـش  ياهلد  هنوگچ  هک  دـینک  هجوت  ییادـخ  تمعن  نیاب  دـیدوب  یم  کیدزن  شتآ  هب  رود و  مه  زا  نمـشد و  مه  اب  هک  امش 
حیرـصت یعامتجا  مهم  رایـسب  دـئاوف  زا  یکیب  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  رد  .دـیدش  ردارب  مه  اب  همه  هک  يروط  هب  تخاس  نابرهم  کیدزن و 

، هجیتن رد  هتخاس و  تسود  ار  نانمـشد  هتـشگ و  امـش  بولق  فیلأـت  بجوم  ینامـسآ  تاروتـسد  یهلا و  نوناـق  تسا  هتفگ  هدرک و 
سپ .تسا  هدرک  سیـسأت  دـیلوت و  دـشاب  یم  تاـساوم »  » هکلب تاواـسم »  » مزلتـسم هـک  يربارب  يردارب و  ۀـیاپ  رب  راوتـسا  یعاـمتجا 

زا تسا  رشب  دارفا  تاجن  بجوم  مه  ملاع  نآ  رد  تسا  دجاو  ار  لامک  هدئاف و  زا  رثکا  دح  ملاع  نیا  رد  یعامتجا  هنوگ  نیا  هکنانچ 
.تلیضف ۀیلاع  جرادم  هب  تسنانآ  ندیسر  ثعاب  دیواج و  تبوقع  مئاد و  كاله 

یم جراخ  تاملظ  تلالـض و  زا  ار  مدرم  دـیجم  نآرق  ۀلیـسو  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ هک  دافم  نیا  دایز  یتایآ  رد 
تماقتسا تابث و  ددرگ و  یم  افص  هیکزت و  بجوم  دناشک و  یم  تسار  نشور و  هار  هب  دنک و  یم  تمکح  میلعت  ار  ناشیا  دزاس و 

دارفا هب 
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: تسا نارمع  لآ  ةروس  زا  ۀیآ 158  رد  تسا : هدش  هدروآ  دشخب  یم  نامیا  اب 

ْنِم اُونا�ک  ْنِإ  َهَمْکِْحلا َو  َبا�تِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتا�یآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ّللا 
�

ُه َّنَم  ْدََقل 
.ٍنِیبُم ٍلا�لَض  یَِفل  ُْلبَق 

3 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا میهاربا  ةروس  زا  ۀیآ  نیتسخن  رد  و 

..ِروُّنلا َیلِإ  ِتا�ُملُّظلا  َنِم  ّنلا 
�
َسا َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُها�ْنلَْزنَأ  ٌبا�تِک 

: تسا رمز »  » ةروس زا  ۀیآ 23  رد  و 

َِکل�ذ ّللا 
�

ِه ِرْکِذ  �یلِإ  ْمُُهبُوُلق  ْمُهُدُولُج َو  ُنِیَلت  َُّمث  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِینا�ثَم  ًاِهبا�شَتُم  ًابا�تِک  ِثیِدَْـحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ّللا 
�

ُه
 … ُءا�شَی ْنَم  ِِهب  يِدْهَی  ّللا 

�
ِه يَدُه 

: تسا هرقب »  » ةروس زا  ۀیآ 151  رد  و 

.َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  ا�م  ْمُکُمِّلَُعی  َهَمْکِْحلا َو  َبا�تِْکلا َو  ُمُکُمِّلَُعی - ْمُکیِّکَُزی َو  ا�ِنتا�یآ َو  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْکنِم  ًالوُسَر  ْمُکِیف  ا�ْنلَسْرَأ  ا�مَک 

: تسا سنوی  ةروس  زا  ۀیآ 57  رد  و 

.َنِینِمْؤُْمِلل ٌهَمْحَر  ًيدُه َو  ِروُدُّصلا َو  ِیف  ا�ِمل  ٌءا�فِش  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ْمُْکتَءا�ج  ْدَق  ّنلا 
�
ُسا اَهُّیَأ  ا�ی 

دیجم و نآرق  نأش  رد  عونتم  یبیلاسا  فلتخم و  یتارابع  هب  دیجم  نآرق  رد  هچ  نآ  زا  تسا  یلثم  هنومن و  هک  الاب  هدـش  دای  تایآ  زا 
.ددرگ یم  هتسناد  دیجم  نآرق  یلاع  ضرغ  سدقم و  فده  یبوخ  هب  هدش  هدروآ  شداشرا  تیاده و  قیرط 

بیذـهت و هب  تسا  عجار  طوبرم و  نآ  یـساسا  بلاطم  تسا  رظان  رـشب  عون  ءاـقب  ءاـقر و  هب  هک  دـیجم  نآرق  تفگ  دـیاب  یلک  روطب 
(. عامتجا رابتعا  هب   ) مه اب  دارفا  طباور  میظنت  و  هاشن ) ره  رد  درف و  ره  رابتعا  هب   ) ماسجا ۀیکرت  ریهطت و  سوفن و  هیبرت 

لامج و لالج و  تافص  تابثا  لک و  أدبم  توبث  نایب  رب  تسا  لمتشم  دیجم  نآرق  سپ 
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رد رشب  یناگدنز  زرط  روتسد  رب  وا و  طباور  بسن و  تافاضا و  لاعفا و  تافص و  تاذ و  نوئـش  هلمجلاب  باجیا و  بلـس و  فاصوا 
هاشن نیا  رد  هک  یهجو  رب  ملاع  نیا 

4 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رـشب و داعم  نایب  رب  مه  .ددرگ و  تداعـس  لامک و  هب  ندیـسر  ۀتـسیاش  عمج ، رد  درف و  رد  و  مسج ، رد  حور و  رد  و  هاشن ، نآ  رد  و 
.ملاع نآ  رد  رشح  زا  سپ  ناشیا  تاجرد  دهاشم و  تاماقم و  لزانم و  یگنوگچ  راهظا 

، خیرات نمـض  رد  یهاگ  لاثما ، یط  رد  یهاگ  میقتـسم ، روطب  یهاگ  تسا  دـیجم  نآرق  یـساسا  یلک و  فدـه  هک  تمـسق  هس  نیا 
هلمجلاب خیبوت و  شنزرـس و  قیرطب  ینامز  راذـنا ، تراشب و  لیبس  رب  يراب  فیلکت ، یهن و  رما و  نابز  هب  یتقو  هصق ، هجو  رب  یهاگ 

تـسا هدمآ  لمعب  ریبعت  نآ  زا  هدش و  بیقعت  فده  نیا  زا  نوگانوگ  یتارابع  هب  ماهفا  روخ  رد  یتاملک  ماقم و  یـضتقم  ییاهنایب  اب 
.دیآ لئان  یقیقح  تداعس  هب  زئاف و  ناهج  ود  لامک  هب  هدومرف  ردقم  یلزا  تیانع  هک  ار  نآ  هجیتن  رد  ات 

ددرگ عمج  اج  کی  رد  هقف ، خیرات  رد  رظان  ای  هیقف ، ةدافتـسا  يارب  دـیاب  دراد و  طابترا  یلمع  فیلاکت  یهقف و  ماکحا  هب  هک  یتایآ 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  یبسانتم  يدنب  هقبط  میسقت و  هک  تسنآ  هتسیاش 

: لثملا یف  ددرگ  روظنم  تسنکمم  فلتخم  ییاهظاحل  زا  يدنب  هقبط  نیا 

«. 1  » تسین مولعم  هک  اهنآ  تسمولعم و  اهنآ  يرودص  تابسانم  ناکم و  نامز و  هک  یتایآ  - 1

لوزن و یئادتبا  لاؤس و  ۀقباس  یب  هک  اهنآ  هتشگ و  لزان  لاؤس  خساپ  رد  هک  یتایآ  - 2
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«. 2  » تسا هتفای  رودص 

______________________________

همولعم ریغ  اهنیا ، ریغ  جح و  داهج و  هزور و  زامن و  لیبق  زا  دیدرگ  دای  فیلأت  نیا  لوا  دلج  رد  هک  یتمسق  دننام  همولعم  ماکحا  ( 1)
.دوش یم  هدروآ  كاردتسا  ناونعب  دلج  نیا  رد  هچ  نآ  زا  یتمسق  دننام 

َُهل ٌدـَلَو َو  َُهل  َْسَیل  َکَلَه  ٌؤُْرما  ِنِإ  َِهلا�لَْکلا : ِیف  ْمُکِیتُْفی  ّللا 
�

ُه ُِلق  َکَنُوتْفَتْـسَی  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 175  دننام  لاؤس  هب  هقوبـسم  ماکحا  ( 2)
..ٍدِـحا�و ِّلُِکلَف  ٌتْخُأ  ْوَأ  ٌخَأ  َُهل  ٌهَأَْرما َو  ِوَأ  ًَهلا�لَک  ُثَرُوی  ٌلُجَر  َنا�ک  ْنِإ  َو   ) هروس نامه  زا  ۀیآ 15  لوزن  زا  سپ  دیاش  هک  هیآلا  ..ٌتْخُأ 

زا لاؤس  ۀـیآ  و  رـسیم »  » و رمخ »  » زا لاؤس  ۀـیآ  دـننام  و  مارح » رهـش   » زا لاؤس  ۀـیآ  دـننام  دـشاب و  هدـش  لزان  نآ  زا  لاؤس  و  هیـآلا )
.تسا لیبق  نیا  زا  رتشیب  هک  اهنیا  ریغ  و  ضیحم » »

تایآ لقن  یط  رد  هک  رگید  یماکحا  و  هیآلا ) ..ا�ْهیَلَع  ِْربَطْصا  ِها�لَّصلِاب َو  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو   ) زامن مکح  دننام  لاؤس  هب  هقوبـسم  ریغ  ماکحا 
.دمآ دهاوخ  ماکحا 

5 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هچ نآ  هلمجلاب  تسا و  هتـشگ  هدافا  يربخ  ۀـلمج  قیرطب  هک  یتایآ  هدـش و  ءاـشنا  یهن ، اـی  رما  هجو  رب  اـهنآ  ماـکحا  هک  یتاـیآ  - 3
«. 1  » دوصقم زا  ریبعت  نایب و  بولسا  هب  تسا  طوبرم 

، نآ رب  دیعوت  دیدهت و  ای  نآ  زا  راذنا  ای  يزیچ  زا  تمذم  هار  زا  هک  یتایآ  هدش و  نایب  اهنآ  رد  یمکح  حیرـص ، روطب  هک  یتایآ  - 4
«. 2  » دمآ یم  تسدب  اهنآ  زا  یمکح 

هقبط نیا  هک  دوش  یم  هداد  صیخـشت  هجوت و  اهنآ  ةدـئاف  هب  یبوخ  هب  دـش  دای  هنومن  ناونعب  هچ  نآ  زا  هک  اهیدـنب  هقبط  نیا  رئاظن  و 
رد ثحب  اهیدنب و 
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ای هلاسر  رد  نآ  ةراب  رد  لقتسم و  تسا  یعوضوم  دوخ  نیا  نکیل  تسا  دایز  دئاوف  رب  لمتشم  اج و  هب  رایسب  یتمـسق  هقبط و  ره  ةراب 
.دیآ لمعب  صحف  ثحب و  ءاصقتسا و  ششوک و  دیاب  درفنم  راک و  ادج  یباتک 

: تسنیا دوش  هدروآ  تسا  هتسیاش  ماکحا  تایآ  يارب  قاروا  نیا  رد  هک  يدنب  هقبط  دسر  یم  نانچ  رظنب 

: تسا هنوگ  ود  رب  هدش  دراو  یلمع  ماکحا  نایب  يارب  دیجم  نآرق  رد  هچ  نآ 

.ماع یلک و  ماکحا  - 1

.صخشم صاخ و  ماکحا  - 2

، همه رد  هک  دشاب  نانچ  تاروتسد  هک  تسنیا  دروم  نیا  رد  یلک  ماع و  زا  روظنم 

______________________________

�یلِإ ْمَُهلا�ْومَأ  اُولُکَْأت  ا�ل  ِبِّیَّطلِاب َو  َثِیبَْخلا  اُولَّدَـبَتَت  ا�ل  ْمَُهلا�ْومَأ َو  �یمـا�تَْیلا  اُوتآ  ءاـسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 2  دـننام  ءاشنا  لیبس  رب  ماکحا  ( 1)
ًارا�ن َو ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ا�مَّنِإ  ًاْملُظ  �یما�تَْیلا  َلا�ْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  هروس  نامه  زا  ۀیآ 11  دننام  رابخا  هجو  رب  ماکحا  هیآلا  ..ْمُِکلا�ْومَأ 

.ًاریِعَس َنْوَلْصَیَس 

زا ۀـیآ 189  دـننام  ..َنِینِمْؤُْملا و  ِنوُد  ْنِم  َءا�ِیلْوَأ  ْکلا 
�

َنیِِرفا اوُذِـخَّتَت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ءاـسن  ةروس  زا  هیآ 143  دـننام  تسخن  ( 2)
 … ِّلل

�
ِه ُنیِّدلا  َنوُکَی  ٌهَْنِتف َو  َنوُکَت  ا�ل  ّتَح 

ی� ْمُهُوِلتا�ق  هرقب َو  ةروس 

..َنِینِمْؤُْملا ِنوُد  ْنِم  َءا�ِیلْوَأ  ْکلا 
�

َنیِِرفا َنوُذِـخَّتَی  َنیِذَّلا  .ًامِیلَأ  ًابا�ذَـع  ْمَُهل  َّنَِأب  َنیِِقفا�نُْملا  ِرَِّشب  ءاـسن  ةروس  زا  ۀیآ 137 و 138  دننام  مود 
..ءاسن ةروس  زا  ۀیآ 118  دننام  هیآلا و 

ْنَم ّللا َو 
�

ِه َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  ِما�ْعنَْألا َو  َنا�ذآ  َّنُکِّتَُبیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  ْمُهَّنَیِّنَمَُأل َو  ْمُهَّنَّلِـضَُأل َو  ًاضوُْرفَم َو  ًابیِـصَن  َكِدا�بِع  ْنِم  َّنَذِخَّتََأل  َلا�ق  َو 
.هیآلا ..ًانِیبُم  ًانا�رْسُخ  َرِسَخ  ْدَقَف  ّللا 

�
ِه ِنوُد  ْنِم  اِیلَو  َنا�ْطیَّشلا  ِذِخَّتَی 

6 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یترابع هب  دبای و  نایرج  ماکحا  باوبا  بلاغ ، ای 
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رب هک  هیوناث » نیواـنع   » راـبتعا هب  رظاـن و  هیلوا  ماـکحا  هب  میـس  ریبعتب  دـشاب و  هتـشادن  صوصخم  یقلعتم  صاـخ و  یعوضوم  رگید 
.دشاب هتفای  رودص  یماکحا  هتشگ  يراط  دراو و  تاعوضوم 

ای دشاب  تاذ  تاعوضوم  نآ  هاوخ  صاخ ، یتاعوضوم  هیلوا » نیوانع   » رابتعا هب  هک  تسنیا  دروم  نیا  رد  صاخ  صخشم و  زا  روظنم 
.ددرگ راب  اهنآ  رب  یماکحا  لعف ،

ناونعب هک  تسنآ  مود  مسق  زا  دوصقم  دوش و  هدرب  ماـن  دـیاب  هقف » دـعاوق   » ناوـنعب هک  تسنآ  تسخن  مسق  زا  دارم  رگید  یتراـبع  هب 
یم سیردت  قوقح  ةدکـشناد  رد  هک  دوخ  هقف » دـعاوق   » ۀـلاسر رد  ارهقف  لئاسم »  » و دـعاوق »  » نایم قرف   ) ددرگ یم  دای  هقف » لئاسم  »

قیقحت و دروم  دح  نیاب  بلطم  نیا  رگید  یعضوم  رد  قیقحت  روطب  هک  ما  هدروآ  یفوتـسم  دیاش ، يریبعت ، طوسبم و  يریرقت  اب  منک 
(. تسین هدئاف  زا  یلاخ  نامگ  یب  شلها  يارب  هلاسر  نآ  هب  ۀعجارم  .تسا  هدشن  حیقنت 

: هبوت ةروس  زا  ۀیآ 92  دننام  تسا  طوبرم  جرح  یفن  رسع و  یفن  هب  هک  یتایآ  لیبق  زا  تسخن  مسق 

ْنِم َنِینِـسْحُْملا  یَلَع  ا�م  ِِهلوُسَر  ِّلل َو 
�

ِه اوُحَـصَن  ا�ذِإ  ٌجَرَح  َنوُقِْفُنی  ا�م  َنوُدِـجَی  ا�ل  َنیِذَّلا  یَلَع  ا�ل  �یـضْرَْملا َو  یَلَع  ـا�ل  ِءـا�فَعُّضلا َو  یَلَع  َْسَیل 
: جح ةروس  زا  ۀیآ 77  هیآلا و  ..ٍلِیبَس 

.هیآلا ..ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ا�م  ْمُکا�بَتْجا َو  َوُه  ِهِدا�هِج  َّقَح  ّللا 
�

ِه ِیف  اوُدِها�ج  َو 

: هرقب ةروس  زا  ۀیآ 181  و 

ْوَأ ًاضیِرَم  َنا�ک  ْنَم  ُهْمُصَْیلَف َو  َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف  ِنا�قْرُْفلا  �يدُْهلا َو  َنِم  نَِّیب 
ٍتا� ّنِلل َو 

�
ِسا ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َنا�ضَمَر  ُرْهَش 

.هیآلا ..َرْسُْعلا  ُمُِکب  ُدیُِری  ا�ل  َرُْسْیلا َو  ُمُِکب  ّللا 
�

ُه ُدیُِری  َرَخُأ  ّیَأ 
ٍما� ْنِم  ٌهَّدِعَف  ٍرَفَس  �یلَع 

7 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک یتایآ  و 
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: ءاسن ةروس  زا  ۀیآ 32  دننام  دراد  طابترا  فیلکت  فیفخت  هب 

.هیآلا ..ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَأ  ّللا 
�

ُه ُدیُِری  ًامیِظَع  اًْلیَم  اُولیِمَت  ْنَأ  ِتا�وَهَّشلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  ُدیُِری  ْمُْکیَلَع َو  َبُوتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ّللا 
�

ُه َو 

ةروس زا  ۀیآ 233  دـننام  تسا  هدـش  لالدتـسا  دانتـسا و  اه  نآ  هب  طوبرم ، يدراوم  رد  فیلکت  یفن  تئارب و  لصا  يارب  هک  یتایآ  و 
: هرقب

.هیآلا ..ا�هَعْسُو  ّلِإ 
�
ا ٌسْفَن  ُفَّلَُکت  ا�ل  .. 

: هروس نامه  زا  ۀیآ 286  و 

.هیآلا ..ا�هَعْسُو  ّلِإ 
�
ا ًاسْفَن  ّللا 

�
ُه ُفِّلَُکی  ا�ل  .. 

: قالط ةروس  زا  ۀیآ 7  و 

.ًارُْسی ٍرْسُع  َدَْعب  ّللا 
�

ُه ُلَعْجَیَس  ا�ها�تآ  ا�م  ّلِإ 
�
ا ًاسْفَن  ّللا 

�
ُه ُفِّلَُکی  ا�ل  ّللا ،

�
ُه ُها�تآ  ا�ّمِم  ْقِْفُنْیلَف  ُُهقْزِر  ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  ِِهتَعَس َو  ْنِم  ٍهَعَس  وُذ  ْقِْفُنِیل 

: لیئارسا ینب  ةروس  زا  ۀیآ 16  و 

.ًالوُسَر َثَْعبَن  ّتَح 
ی� َنِیبِّذَعُم  ّنُک 

�
ا ا�م  �يرْخُأ َو  َرْزِو  ٌهَرِزا�و  ُرَِزت  ا�ل  ا�ْهیَلَع َو  ُّلِضَی  ا�مَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  يِدَتْهَی  ا�مَّنِإَف  �يدَتْها  ِنَم 

: فسوی ةروس  زا  ۀیآ 79  دننام  و 

.َنوُِملا�َظل ًاذِإ  ّنِإ 
�
ا ُهَْدنِع  ا�نَعا�تَم  ا�نْدَجَو  ْنَم  ّلِإ 

�
ا َذُخَْأن  ْنَأ  ّللا 

�
ِه َذا�عَم 

ندوب تجح  يارب  هک  ما  هدینـشن  مه  مهیلع ، یلاـعت  ّللا 
�

ه ناوضر  دوـخ ، گرزب  ناداتـسا  زا  ما و  هدـیدن  لوـصا  بتک  رد  هچ  رگ  هک 
تجح قاروا  نیا  ةدنـسیون  رـصاق  رظنب  ما  هدروآ  دوخ  لوصا  تاریرقت  رد  هکنانچ  نکیل  دـشاب  هدـش  لالدتـسا  نآ  هب  تئارب » لصا  »

هدش دانتـسا  لالدتـسا و  نادب  هراب  نیا  رد  هک  هلدا  رگید  زا  رگا  دوش و  یم  هدافتـسا  طابنتـسا و  هیآ  نیا  زا  یبوخ  هب  لصا  نیا  ندوب 
.دشاب یمن  رتفیعض  دشابن  رتیوق  شتلالد 

8 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا ۀیآ 92  نامه  دننام  تسا  هدـمآ  لمعب  دانتـسا  اهنادـب  يدراوم  رد  دراد و  تلالد  ناگدـننک  ناسحا  زا  لیبس » یفن   » رب هک  یتایآ  و 
: هبوت ةروس 

..ٍلِیبَس ْنِم  َنِینِسْحُْملا  یَلَع  ا�م 
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.هیآلا

زا جردنم و  مسق ، نیا  رد  دشاب  یعرف  مکح  لالدتسا  یهقف و  دانتسا  لباق  فلتخم  یباوبا  عونتم و  يدراوم  رد  هک  یتایآ  یلک  روطب 
.تسا رامشب  عون  نیا 

مهب هقف  بتک  باوبا  عومجم  اـهنآ  عومجم  زا  هدـش و  دراو  صوـصخم  یعوـضوم  يارب  مادـک  ره  هک  تسا  یتاـیآ  ماـمت  مود  مسق 
ار یهقف  ياهباتک  زا  یکی  حالطـصاب  و  باوبا ، زا  یکی  هدش  دراو  هنیمز  کی  رد  طوبرم و  مه  اب  هک  اهنآ  زا  يا  هتـسد  ره  هدیـسر و 

تایآ نیا  عمج  يارب  ییاهباتک  هقف  نف  نادنمـشناد  هک  دـشاب  هیآ  دـصناپ  هب  کیدزن  تایآ  نیا  عومجم  دـیاش  .تسا  هدروآ  دوجوب 
دئاقع و لقن  اب  ار ، تایآ  نآ  هب  لالدتـسا  زرط  دنا و  هداد  بیترت  میظنت و  هقف  یفیلأت  بتک  باوبا و  بیترتب  ماکحالا » تایآ   » ناونعب
لماک و یهقف  یباتک  تقیقح  رد  دنا و  هدروآ  شیب ، مک و  لیـصفت ، هب  ای  لامجا  هب  فلتخم ، بهاذم  قیقحت  حیقنت و  ددعتم و  ءارآ 

.دنا هدرک  فیلأت  هفیرش  تایآ  هب  دانتسا  انتبا و  هب  مامت 

دروم يدح  ات  اه  نآ  هب  طبترم  تاهج  رئاس  اهنآ و  ندـش  ادـیپ  نامز  بتک و  هنوگ  نیا  قاروا  نیا  تادـّلجم  زا  یکی  رد  تسا  دـیما 
زاغآ زا  شیپ  دـیجم  نآرق  زا  ار  ماـکحا  هب  طوبرم  تاـیآ  میراد  رظن  رد  هک  کـنیا  ددرگ  عقاو  حیرـشت  حیـضوت و  صحف و  ثحب و 

رد لومعم  بیترتب  میهد و  رارق  ماکحا  تایآ  بتک  زا  یکی  ار  هجوت  دروم  هک  میدید  نآ  رتهب  میروایب  كاردتـسا  ناونعب  مود  دـلج 
تاهج ةراب  رد  حیـضوت  رـصتخم  اب  ار  هفیرـش  تایآ  تارابع  دـشاب ، کیدزن  هیبش و  هقف  ینف  بتک  باوبا و  بیترت  اب  هک  باتک ، نآ 

زا اهنآ  یهقف  یملع و 
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رصتخم هبسن  هک  ار  دادقم  لضاف  فیلأت  نآرقلا » هقف  یف  نافرعلا  زنک   » باتک دوصقم  نیاب  لین  يارب  .میروایب  نآ  ریغ  ای  باتک  نامه 
ةدافتـسا درذـگب و  نف  لها  رظن  زا  ینف ، بیترتب  و  اج ، کی  رد  همه  تایآ  نیا  هک  نیا  يارب  میدرک و  رایتخا  تسه  مظنم  عماج و  و 

، هراشا هصالخ و  روطب  ای  انیع  نآ  هب  طوبرم  باب  رد  مه ، دلج  نیا  رد  زاب  هدـش  دای  لوا  دـلج  رد  هک  ار  یتایآ  ددرگ  رتناسآ  اهنآ  زا 
.درک میهاوخ  دای 

9 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دای باـتک  نآ  رد  هک  تاـیآ ، نآ  هب  طوبرم  یهقف  تادـقتعم  ءارآ و  اـب  باـتک ، نآ  رد  دوجوم  بیترتب  تاـیآ  نآ ، تقیقح  رد  سپ 
زرط ای  بهذـم  هدـیقع و  رگید  بتک  زا  یـضعب  زا  دـتفا  مزال  هک  مه  یهاگ  ددرگ و  یم  لـقن  همجرت و  هصـالخ و  اـجنیا  رد  هدـش ،

.دش دهاوخ  هدروآ  هیآ  نآ  هب  طوبرم  یلامتحا  لالدتسا و 

ةروس زا  ۀـیآ 123   » َنوُرَذْـحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  ا�ذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  ِنیِّدـلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئاـ�ط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُـک  ْنِم  َرَفَن  ـا�ل  ْوَـلَف  .. 
« هبوتلا

10 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

همدقم

: تسا هتشگ  روصحم  تمسق  راهچ  رب  یلک ، تمسق  هب  هقف ، باوبا 

.تاسایس ماکحا و  تاعاقیا و  دوقع ، تادابع ،

ایند روـما  هب  اـی  تستاداـبع  مسق  نیا  تسا و  طوـبرم  ترخآ  روـما  هب  اـی  یهقف  لـئاسم  تسا : هدـش  هتفگ  نینچ  رـصح  نیا  هجو  رد 
تـسا دوقع  مسق  دـشاب  فرط  ود  زا  زاین  رگا  دراد  زاین  هک  نآ  هن ؟ ای  دراد  زاین  ظفل  تراـبع و  هب  اـی  تروص  نیا  رد  تسا و  طوبرم 

، لصا زا  رگا  قتع و  قالط و  دننام  تستاعاقیا  مسق  دشاب  یفاک  فرط  کی  زا  رگا  دوقع و  رگید  حلص و  عیب و  دننام 
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هجو رد  هچ  نآ  تسنیا  تاید ) دودـح و  مالـسا - تایئازج   ) تسا تاسایـس  ماکحا و  مسق  دـشابن  ظـفل  تراـبع و  هب  نآ  رد  يزاـین 
.تسا هدش  هتفگ  مسق  راهچ  نیا  رد  یمالسا  هقف  ماسقا  رصح 

هدش قیقحت  رـصح »  » هجو يارب  هک  قیقـشت  نیا   » ما هتـشون  نینچ  یقرواپ  ناونعب  نوناق »  » يدام تلع   » زا ثحب  لیذ  رد  لوا  دـلج  رد 
هک درادـن  هدـیقع  بناج  نیا  هچ  تسین  یلاخ  هحماسم  زا  بناج  نیا  رظنب  هدـیدرگ  ریبعت  عضاوم  زا  یخرب  رد  هچ  نآ  رهاـظ  بسحب 
ای یمـسج »  » فرـص و یعاـمتجا »  » اـی يدرف »  » هک نیا  اـی  ضحم  يورخا »  » اـی يوـیند »  » هک دوـش  تفاـی  یمکح  مالـسا  ماـکحا  رد 
یف تسا  هدش  تیاعر  هدوب و  روظنم  يدح  ات  روما  نیا  مالـسا ، ماکحا  زا  کی  ره  رد  هک  تسا  دـقتعم  هکلب  دـشاب  صلاخ  یحور » »

ناوارف یحلاصم  دـئاوف و  زین  عامتجا  مسج و  يارب  مه  ایند  رد  دراد  تحلـصم  حور  ۀـبنج  زا  ترخآ و  درف و  يارب  زاـمن  رگا  لـثملا 
قیقد یـساسا و  ۀـتکن  نیمه  هب  هجوت  هار  زا  هدرک و  تیاعر  ار  مامت  هتـشاد و  رظن  اهنآ  ۀـمه  هب  مالـسا  سدـقم  عراـش  هک  تسا  اراد 

تداعس هب  لین  يارب  یفاک  یلاع و  ضرغ  هب  یفاو  دشاب  هک  ره  زا  هچ و  ره  ار  يرشب  ۀعوضوم  نیناوق  قاروا ، نیا  ةدنسیون  هک  تسا 
توبن هک  تسا  رظن  نیمه  هب  هک  منک  یم  هوالع  دـییات و  ار  بلطم  نامه  دروم  نیا  رد  دـناد » یمن  ییاـهن  بولطم  لاـمک  یقیقح و 

رد هکنانچ  ار  لیلد  نیا  تشاد و  ناعذا  دیاب  ار  هماع 

11 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، ناملکتم هاوخ  نامیکح و  هاوخ  نارگید ، هک  هلدا  همه  زا  توبن  تابثا  يارب  ما  هدرک  حیرشت  لوا  دلج 
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.تسناد بوصا  نتما و  دنا  هتفگ 

باوبا رب  ای  لوصف  فارطا و  ناکرا و  ای  لوصف  دـصاقم و  رب  ار  باتک  ره  هک  تسا  ییاهباتک  ار  مسق  راهچ  نیا  زا  مسق  ره  لاح  رهب 
« سنج  » ناونع ۀلزنم  هب  باتک »  » ناونع تقیقح  رد  هک  دنا  هدرک  میـسقت  نافلؤم ، نایب  ریبعت و  فالتخا  بسحب  اهنیا  ریغ  ای  لوصف ، و 

.دیآ یم  رامشب  تایئزج  صاخشا و  ۀلزنم  هب  هک  عورف ، فانصا و  عاونا و  يارب  تسا 

: تسا رارق  نیدب  عئارش  باتک  رد  روطسم  بیترتب  هقف  بتک  تایلک 

: تسا ریز  باتک  هد  ار  تادابع )  ) لوا مسق 

.تراهط باتک  - 1

.هالص « 2

.موص « 3

.فاکتعا « 4

.هاکز « 5

.سمخ « 6

.جح « 7

.هرمع « 8

.داهج « 9

.رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  « 10

: رارق نیدب  تسا  باتک  هدزناپ  ار  دوقع )  ) مود مسق 

.تراجت باتک  - 1

.نهر « 2

.سّلفم « 3

.رجح « 4
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رد رجح  باتک  سلفم و  باتک  ندروآ  ما  هدرک  دای  هدش  پاچ  هک  عئارش  زا  یتمسق  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  هکنانچ 

12 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هن رگ  تسین و  دوقع »  » زا ود  نیا  زا  کـی  چـیه  اریز  دـشاب  يدارطتـسا  دـیاش  هحماـسم و  هار  زا  دوقع  بتک  یط  .نامـض  باـتک  - 5
.باتک هدزناپ  رب  هن  دش  دهاوخ  لمتشم  باتک  هدفه  رب  دوقع  باتک 

.حلص « 6

.هبراضم « 7

.تاقاسم هعرازم و  « 8

.هعیدو « 9

.هیراع « 10

.هراجا « 11

.تلاکو « 12

.تاقدص فوقو و  « 13

.تابه « 14

.هیامر قبس و  « 15

.ایاصو « 16

.حاکن « 17

: رارق نیدب  تسباتک  هدزای  ار  تاعاقیا )  ) میس مسق 

.قالط باتک  - 1

.تسا هدش  هدروآ  باتک  نیا  قحاول »  » ناونعب تارافک »  » ماکحا .راهظ  هارابم 3 »- علخ و  « 2

.ءالیا « 4
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.ناعل « 5

.قتع « 6

.دالیتسا هبتاکم و  ریبدت و  « 7

.هلاعج رارقا 9 »- « 8

.نامیا « 10

.رذن « 11

13 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: رارق نیدب  تسباتک  هدزاود  ار  تاسایس ) ماکحا و   ) مراهچ مسق 

.هحابذ دیص و  باتک  - 1

.هبرشا همعطا و  « 2

.بصغ « 3

.هعفش « 4

.تاوم ءایحا  « 5

.هطقل « 6

.ضئارف « 7

.ءاضق « 8

.تاریزعت دودح و  تاداهش 10 » « 9

.صاصق « 11

.تاید « 12

هدروآ میاه  هتـشون  زا  یکی  رد  هک  مرادـنپ  نانچ  ما و  هدـیدن  یئاج  رد  دـسر و  یم  بناـج  نیا  رظنب  هک  ار  یبلطم  مناد  یم  بساـنم 
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: مدرگ روآ  دای  عضوم  نیمه  رد  مشاب 

رد هقف  نکیل  تسلومعم  لوادـتم و  لـیبق ، نیا  زا  ینیواـنع  و  لوصف »  » و باوبا »  » ناونعب رتشیب  مولع  یـساسا  بلاـطم  میظنت  بیترت و 
ره یـساسا  مهم و  بلاطم  ینعی  هدمآ  رد  رگید  یعـضو  هب  لومعم ، عضو  نیا  زا  یلقع  ینانوی  مولع  رد  قطنم  یلقن و  یمالـسا  مولع 

.تسا هدمآ  رد  میظنت  فیلأت و  ۀتشر  هب  باتک »  » ناونع تحت  ملع  ود  نیا  زا  کی 

نآ ۀـصالخ  ملع و  ود  نیا  نایم  هباشم  تسیرما  قاروا  نیا  ةدنـسیون  رظنب  عوضوم  نیا  رد  ملع ، ود  نیا  عضو  ندـش  نوگرگد  ببس 
نامه شیپ  زا  هک  هتفای  ماظتنا  دـحاو  یفیلأـت  رد  نآ  یلـصا  بلاـطم  هتفرگ و  دوخ  هب  ملع  تروص  یتقو  ناـنوی  رد  قطنم  هک  تسنیا 
هدـش هتخادرپ  ناکی  ناکی  حـیقنت  قیقحت و  يارب  بتک  اه و  هلاسر  دـیاش  هدوب و  یم  رظن  ثحب و  هجوت و  دروم  دارفنا  روطب  بلاـطم 

« هطلاغم  » ای لدج »  » عوضوم لثملا  یف 

14 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اهباتک هدوب و  صحف  ثحب و  دروم  دارفنا  لالقتسا و  ناونعب  نآ  ریغ  ای  سمخ » تاعانص   » رگید و  هباطخ »  » ای رعـش »  » ای هطـسفس »  » و
ره ثحابم  ةراب  رد  یباتک  ای 
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: تسا هدش  هتفگ  هتشگ و  روهشم  ناونع  نامهب  هاگ  نآ  هتفای و  بیوبت  بیترت و  کی 

.اهنیا لاثما  و  سانیمرا » يراب  باتک   » ای لدج » باتک   » ای رعش » باتک   » ای ناهرب » باتک  »

هک نیا  لثم  دـنزاسب  فیلأت  کی  اهنآ  باتک  دـنچ  ای  همه  زا  دـنروآ و  مهارف  مه  اب  ار  اـهنآ  ۀـمه  دـنا  هتـساوخ  هک  عقوم  نآ  زا  سپ 
هجیتن رد  دنا و  هداد  ماجنا  یلمع  دنروآ  مهارف  قطنم »  » ناونعب فیلأت  کی  اهنآ  زا  دنراذگب و  مه  يولهپ  ار  هدش  فیلأت  بتک  نامه 

.تسا هدش  هدناوخ  ناونع  نادب  هدنام و  اج  رب  عومجم  نآ  ءازجا  زا  کی  ره  يارب  باتک  ناونع  نامه 

ۀطـساو هب  نآ  ثحابم  زا  یخرب  ءادتبا  رد  هک  ینعم  نیدب  تسا  هدمآ  شیپ  یعـضو  نینچ  نیعب  زین  یخیرات ، ۀبنج  زا  مالـسا ، هقف  رد 
ای باتک »  » نآ صوصخ  ةراـب  رد  هتـشگ و  عقاو  نادنمـشناد  رظن  هجوت و  دروم  رتشیب  رگید  یتلع  اـی  ءـالتبا  مومع  جاـیتحا و  تداـیز 

مهم یلـصا و  یلک و  ثحابم  زا  کی  ره  نماریپ  رد  ّمهالاف  ّمهالا  بسحب  لاونم  نیدب  دنا و  هدرک  نیودـت  هلاسر »  » زورما حالطـصاب 
اج کی  رد  هک  رتهب  هچ  ار  لئاسم  ثحابم و  نیا  لئاسر و  بتک و  نیا  دنا  هدید  سپ  نآ  زا  دـنا  هتـشاگن  يا  هلاسر  هتخادرپ و  یباتک 

کی عماج و  کی  مان  هب  ناونع و  کی  تحت  تسا  طوبرم  نافلکم ) لامعا  لاعفا و   ) عوضوم کی  هب  نوچ  اـهنآ  ۀـمه  دـننک و  عمج 
.دنیامن سیسأت  داجیا و  ار  هقف  یعانص  ملع  هصالخ  دننک و  دای  ریبعت و  اهنآ  زا  ملع 

کی بتک  عومجم  زا  دنا و  هدرک  فیلأت  عمج و  هتـشاد  یم  شیپ  زا  هک  باتک »  » ناونع نامهب  ار  لئاسر  ثحابم و  نآ  ۀمه  هاگ  نآ 
رد باتک 
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.دنا هدروآ  مهارف  تعانص  نف و  کی 

یلک یلصا و  ثحابم  رب  نآ  قالطا  ریظن  هقف ، مهم  یلصا و  ثحابم  زا  کی  ره  رب  باتک »  » مان قالطا  دشاب  تسرد  الاب  رظن  رگا  سپ 
.دراد دانتسا  خیرات ، ثیح  زا  فیلأت  رد  اهنآ  ناکی  ناکی  دارفنا  لالقتسا و  هب  قطنم  مهم  و 

15 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دیدرگ دای  هک  تسنانچ  عئارش  باتک  رد  روطسم  بیترتب  یهقف  ياهباتک  لاح  رهب 

«1  » دادقم لضاف  ققحم ، هیقف  فیلأت  نآرقلا » هقف  یف  نافرعلا  زنک   » باتک رد  هک  يروط  هب  یباتک  ره  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  نونکا 
نآ ریغ  زا  مه  یهاگ  باتک و  نآ  زا  تاـیآ  نآ  هب  طوبرم  بلاـطم  دوش و  یم  هدروآ  هدـش  لـقن  عمج و  باـتک  نآ  ناونع  لـیذ  رد 

انمـض مه  تایآ  زا  ناهیقف  تالالدتـسا  زرط  تـالامتحا و  یهقف و  لاوقا  لاـمجا ، روطب  اـت ، ددرگ  یم  لـقن  همجرت و  هصـالخ  روطب 
.ددرگ هتسناد 

تراهط باتک  - 1

: رارق نیدب  تسا  هدش  دای  هیآ  هدزاود  هراب  نیا  رد 

: هدئام ةروس  زا  ۀیآ 8 و 9  - 1

______________________________

تافیلأت هلمج  زا  هدوب  فیلأت  بحاص  هقف  مالک و  ملع  رد  ققحم و  ءاملع  ناگرزب  زا  يدـسا  یلح  يرویـس  ّللا 
�

ه دـبع  نب  دادـقم  ( 1)
نسحا نم   » تاضور بحاص  ریبعتب  هک  هیمالکلا » ثحابملا  یف  هیهلالا  عماوللا   » باتک و  رشعی » داح  باب   » حرـش مالک  رد  وا  روهـشم 

تاضور بحاص  ریبعتب  زاب  سیفن و  بتک  هلمج  زا  هقف  رد  دـشاب و  یم  ..ماظنلا » دـسا  عضولا و  لمجا  یلع  مالکلا  نف - یف  بتک  ام 
باتک وا  تافیلأت  زا  رگید  یکی  .دـشاب  یم  عئارـشلا » رـصتخم  حرـش  یف  عئارلا  حـیقنتلا   » باتک ..یلالدتـسالا » هقفلا  یف  باتک  نتما  »

هیف بتر  هفصو  یف  عیدب   » تسا هدروآ  نینچ  شا  هراب  رد  تاضور  بحاص  هک  دعاوقلا » دضن  »
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هلأسم یف  همسر  ام  ریغ  باتکلا  کلذ  لصا  یلع  یش ء  هدایز  ریغ  نم  لوصالا  هقفلا و  باوبأل  وه  بیترت  یلع  دیهشلا  هخیش - دعاوق 
دعاوق و هتخاس و  بترم  میظنت و  ار  لوا  دیهـش  دئاوفلا » دـعاوقلا و   » باتک هتفگ  تاضور  بحاص  هکنانچ  باتک  نیا  ..هنم » همـسقلا 

نیز خیـش  هلمج  زا  ناگرزب  زا  یعمج  خـیاشم  زا  لوا و  دیهـش  نادرگاش  زا  .تسا  هداد  بیترت  هلومعم  بتک  شور  هب  ار  نآ  لـئاسم 
.تسا هتفای  تافو  مهن  نرق  لوا  ۀمین  رد  .تسا  هدوب  یئاسحا  روهمج  یبا  نبا  الالع و  نیدلا 

16 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْنِإ ِْنیَبْعَْکلا َو  َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  ْمُکِسُؤُِرب َو  اوُحَْسما  ِِقفا�رَْملا َو  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  ْمُکَهوُجُو َو  اُولِسْغاَف  ِها�لَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی 
ًادیِعَـص اوُمَّمَیَتَف  ًءا�م  اوُدَِجت  ْمَلَف  َءا�سِّنلا  ُُمتْـسَما�ل  ْوَأ  ِِطئا�ْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءا�ج  ْوَأ  ٍرَفَـس  �یلَع  ْوَأ  �یـضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  اوُرَّهَّطاَف َو  ًاُبنُج  ُْمْتنُک 
ْمُکَّلََعل ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیل  ْمُکَرِّهَُطِیل َو  ُدـیُِری  ْنِک�ل  ٍجَرَح َو  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَـعْجَِیل  ّللا 

�
ُه ُدـیُِری  ـا�م  .ُْهنِم  ْمُکیِدـْیَأ  ْمُکِهوُجُِوب َو  اوُحَْـسماَف  ًاـبِّیَط 

.َنوُرُکْشَت

نایاپ رد  اهنآ و  زا  کی  ره  بیترت  تیفیک و  دروم و  و  ممیت ) لسغ و  ءوضو و   ) هناگ هس  تاراـهط  مکح  عضو  عیرـشت و  رب  هیآ  نیا 
.دراد تلالد  حیرص  روطب  تسا ، مامت  لماک و  یتمعن  هک  مانا ، زا  قییضت  جرح و  عفر  ماکحا و  رد  فیفخت  هعسوت و  رب 

: ءاسن ةروس  زا  ۀیآ 46  - 2

ُْمْتنُک ْنِإ  اُولِـسَتْغَت َو  �یَّتَح  ٍلِیبَس  يِِربا�ع  ّلِإ 
�
ا ًاـُبنُج  ـا�ل  َنُولوُقَت َو  ـا�م  اوُمَْلعَت  ّتَح 

ی� کُـس 
�

�يرا ُْمْتنَأ  َهـا�لَّصلا َو  اُوبَْرقَت  ـا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی 
ًءا�م اوُدَِجت  ْمَلَف  َءا�سِّنلا  ُُمتْسَما�ل  ْوَأ  ِِطئا�ْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءا�ج  ْوَأ  ٍرَفَس  �یلَع  ْوَأ  �یضْرَم 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 724 

http://www.ghaemiyeh.com


.ًاروُفَغ اوُفَع  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  ْمُکیِْدیَأ  ْمُکِهوُجُِوب َو  اوُحَْسماَف  ًابِّیَط  ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف 

روـبزم و طئارـش  اـب  ممیت » بوـجو   » و دـجاسم » مارتـحا   » بنج و صخـش  يارب  لـسغ » بوـجو   » و راکـسا » تمرح   » هک هیآ  نـیا  زا 
مکح کی  یـس و  هب  ار  عومجم  دادـقم ، لضاف  هک   ) رگید یماکحا  تسا  دافتـسم  نآ  زا  تحارـص ، هب  ای  تراـشا  هب  نآ ، یگنوگچ 

.تسا هدش  هدافتسا  زین  هدرک ) ءاهنا 

: هنیب ةروس  زا  ۀیآ 4  - 3

.َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم  ّللا 
�

َه اوُُدبْعَِیل  ّلِإ 
�
ا اوُِرمُأ  ا�م  َو 

ود هدـش و  هدافتـسا  هناگ ، هس  تاراهط  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  تاداـبع ، ۀـمه  رد  صـالخا  تبرق و  دـصق  تین و  بوجو  هیآ  نیا  زا 
: يوبن ثیدح 

نیمه هب  هکیرـشل » هتکرت  يریغ  هیف  كرـشأ  المع  لمع  نم   » یـسدق ثیدـح  رد  .يون و  ام  ئرما  ّلکل  اّمنإ  تاّیّنلاب و  لامعألا  اـّمنإ 
.تسا هدیدرگ  داریا  دافم 

17 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّسم تمرح  مکح  هیآ ، نیا  زا  َنوُرَّهَطُْملا  اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ـا�ل  ٍنوـُنْکَم  ٍبـا�تِک  ِیف  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  هـعقاو  ةروـس  زا  و 78  و 77  ۀیآ 76  - 4
بنج و تئارق  تمرح  مه  دشابن و  تراهط  اب  هک  یسک  يارب  زین ) نآ  یـشاوح  یعفاش  زا  لوقنم  ةدیقع  هب  هکلب   ) دیجم نآرق  تباتک 

.تسا هدیدرگ  هدافتسا  عوضوم ) نیا  رد  بهاذم  فالتخا  اب   ) ار نآ  مئازع  ياه  هروس  صوصخ  ای  نآرق  ۀمه  ضئاح 

هدافتسا تاساجن  زا  تراهط  مکح  هیآ ، نیا  زا  َنیِرِّهَّطُْملا  ُّبُِحی  ّللا 
�

ُه اوُرَّهَطَتَی َو  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلا�جِر  ِهِیف  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 109  رخآ  - 5
.دشاب هتشاد  راعشا  زین  تراهط  رب  تظفاحم  بابحتسا  رب  تسا  هتفگ  هدرک و  هجوت  دادقم ، لضاف  هکنانچ  دشابن ، رود  هدیدرگ و 

ًاروُهَط ًءا�م  ِءا�مَّسلا  َنِم  ا�ْنلَْزنَأ  ناقرف َو  ةروس  زا  ۀیآ 50  رخآ  - 6
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.تسا هدش  هدافتسا  زین  نآ  ندوب  رّهطم  مکح  بآ  یتاذ  تراهط  مکح  رب  هوالع  هیآ  نیا  زا 

زا دافتـسم  نانتما »  » هار زا  ِنا�ْطیَّشلا  َزْجِر  ْمُْکنَع  َبِهْذـُی  ِِهب َو  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءا�م  ِءا�مَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  لافنا َو  ةروس  زا  ۀیآ 11  طسو  - 7
.ددرگ یم  لصاح  نآ  هب  ثبخ  ثدح و  زا  تراهط  هک  تاعیام ، ۀمه  زا  تسبآ ، اهنت  هک  هدش  لالدتسا  نیا  رب  هیآ  نیا 

تسا تبانج  نآ  زا  دارم  هدش  هتفگ  هیآ  ریـسفت  رد  هک  لوق  هس  زا  یکی  بسحب  تساجن و  ینعمب  تغل  رد  هک  زجر »  » ۀملک هب  مه  و 
.تسا هدیدرگ  لالدتسا  ینم »  » ندوب سجن  رب 

ًيذَأ َوُه  ُْلق  ِضیِحَْملا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 222  - 8

18 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

- ُّبُِحی َنِیبا�ّوَّتلا َو  ُّبُِحی  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا ،
�

ُه ُمُکَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُوتْأَف  َنْرَّهَطَت  ا�ذِإَف  َنْرُهْطَی  ّتَح 
ی� َّنُهُوبَْرقَت  ا�ل  ِضیِحَْملا َو  ِیف  َءاـ�سِّنلا  اُولِزَتْعاَـف 

.َنیِرِّهَطَتُْملا

زا لازتعا  بوجو  لسغ و  يارب  نآ  ندش  بجوم  ضیح و  ندوب  سجن  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدـش  هدافتـسا  مکح  شـش  هیآ  نیا  زا 
.لاح نآ  رد  نانز 

هدافتـسا مکح  راهچ  هیآ  نیا  زا  ا�ذ�ه  ْمِهِما�ع  َدـَْعب  َما�رَْحلا  َدِجْـسَْملا  اُوبَْرقَی - ا�لَف  ٌسََجن  َنوُکِرْـشُْملا  اَمَّنِإ  هبوت  ةروس  زا  هیآ 28  لوا  - 9
.مارحلا دجسم  رد  لوخد  زا  اهنآ  ندوب  عونمم  ناکرشم و  ندوب  نیعلا  سجن  تسا : هلمج  زا  هک  هدش 

ْمُکَّلََعل ُهُوِبنَتْجاَف  ِنا�ْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُما�لْزَْألا  ُبا�ْصنَْألا َو  ُرِْـسیَْملا َو  ُرْمَْخلا َو  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدئام  ةروس  زا  هیآ 92  - 10
.َنوُِحْلُفت

.تسا هدش  لالدتسا  زین  رمخ  تساجن  مکح  رب  رامق  رمخ و  تمرح  مکح  رب  هوالع  هیآ  نیا  زا 

ْرِّهَطَف َو ََکبا�ِیث  ّرثّدم َو  ةروس  زا  ۀیآ 4 و 5  - 11
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.تسا هدش  هدافتسا  ریهطت  يریغ » بوجو   » لیبق زا  دنچ  یماکحا  هیآ  نیا  زا  ْرُجْهاَف  َزْجُّرلا 

 … َّنُهَّمَتَأَف ٍتا�ِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِها�ْربِإ  �یلَْتبا  ِذِإ  هرقب َو  ةروس  زا  هیآ 118  لوا  - 12

قرف و قاشنتـسا و  هضمـضم و  زا  تسا  ترابع  اهنآ  رـس و  تمـسق  رد  جـنپ  دـنا : هتـسناد  ریز  رما  هد  زا  ترابع  هیآ  رد  ار  تاـملک » »
نخان نتفرگ  هناع و  يوم  ندرتس  ناتخ و  زا : تسا  ترابع  اهنآ  ندب و  تمسق  رد  رگید  جنپ  .ندیشک و  كاوسم  براش و  ندیچ 

19 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ءاجنتسا لغب و  ریز  يوم  ندرتس  و 

قوف ۀیآ  زا  روما  نیا  مکح  دراد  تلالد  میهاربا  تلم  زا  يوریپ  رب  هک  نآ  رئاظن  َمیِها�ْربِإ و  َهَِّلم  َعَبَّتا  هفیرـش َو  ۀیآ  ۀمیمـض  هب  هاگ  نآ 
.تسا هدمآ  تسدب 

هالص باتک  - 2

هراشا

هدش و يدنب  هقبط  عون ، تشهب  نآ  تاهج  نوئش و  رئاس  تانراقم و  تامدقم و  زامن و  عاونا  رابتعا  هب  دراد  طابترا  هولصب  هک  یتایآ 
.تسا هدیدرگ  قیقحت  نآ  زا  دافتسم  ماکحا  دیدعت و  دراد  طابترا  عون  نآ  هب  هک  یتایآ  عون ، ره  تحت 

.تسا هدش  هدروآ  هتفای  لوزن  زامن  قلطم  ةراب  رد  هک  هیآ  راهچ  ناونع  نیا  لیذ  رد  لوا  عون 

.ًاتُوقْوَم ًابا�تِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتنا�ک  َها�لَّصلا  َّنِإ  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 104  رخآ  - 1

.تاقوا طئارش و  دودحب و  زامن  ندوب  دودحم  بوجو  تسا : هلمج  نآ  زا  .هدش  هدافتسا  مکح  راهچ  هیآ  نیا  زا 

ا�ذِإَف ًانا�بْکُر  ْوَأ  ًالا�جِرَف  ُْمتْفِخ  ْنِإَـف  َنِیِتنـا�ق  ِّلل 
�

ِه اُومُوق  �یطْـسُْولا َو  ِهـا�لَّصلا - ِتا�وَلَّصلا َو  یَلَع  اوُِظفاـ�ح  هرقب  ةروس  زا  و 240  ۀیآ 239  - 2
تظفاحم بوجو  هدـش  هتـسناد  هیآ  نیا  زا  دافتـسم  هک  مکح  تفه  هلمج  زا  َنوُمَْلعَت  اُونوُکَت  َْمل  ـا�م  ْمُکَمَّلَع  اـ�مَک  ّللا 

�
َه اوُرُکْذاَـف  ُْمْتنِمَأ 

نتفر و هار  لاحب  تسا  هالـص  زاوج  تونق و  ندوب  عورـشم  زاـمن و  رد  ماـیق  بوجو  هناـگ و  هن  ياـهزامن  بوجو  اـهزامن و  رب  تسا 
.فوخ لاح  رد  ندوب  راوس 

.�يْوقَّتِلل ُهَِبقا�ْعلا  َُکقُزَْرن َو  ُنَْحن  ًاقْزِر  َُکلَئْسَن  ا�ل  ا�ْهیَلَع  ِْربَطْصا  ِها�لَّصلِاب َو  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  هط َو  ةروس  زا  ۀیآ 122  - 3

رب هک  تسنیا  هدش  هدروآ  هدافتسا و  نآ  زا  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  هدئاف  جنپ  هلمج  زا 

20 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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راک نیدب  دنهد و  نامرف  زامن  هب  ار  دوخ  لها  هک  تسا  بجاو  ملس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ زا  یّسأت  يوریپ و  هب  مالسا  لها 
.دننک راداو 

.َنوُعِشا�خ ْمِِهتا�لَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  َحَْلفَأ  ْدَق  نونمؤم  ةروس  زا  هیآ 1 و 2  - 4

هدافتسا تسنامیا  ۀناشن  حالف و  يراگتسر و  ۀیامرس  هک  نآ  رد  عوشخ  زامن و  بوجو  هیآ  نیا  زا 
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.تسا هدیدرگ 

تسا طوبرم  اهنآ  تاقوا  هناگجنپ و  ياهزامن  صوصخب  هک  هیآ  جنپ  ناونع  نیا  ریز  رد  مود  عون 

.تسا هدیدرگ  دای  اه  نآ  هب  لالدتسا  زرط  تایآ و  نآ  زا  هدافتسا  یگنوگچ  نایب  اب 

ًادوُهْـشَم َو َنا�ک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  ِْلیَّللا َو  ِقَسَغ  �یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُدـِل  َها�لَّصلا  ِِمقَأ  لیئارـسا  ینب  ةروس  زا  ۀیآ 80 و 81  - 1
زامن بوجو  هدش  دافتـسم  هیآ  نیا  زا  هک  مکح  تفه  هلمج  زا  ًادوُمْحَم  ًاما�قَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  �یـسَع  ََکل  ًهَِلفا�ن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم 

دادتما هعـسوت و  هلمج  زا  و  بورغ ) تقو  هن  دـشاب  لاوز  تقو  كولد »  » زا دارم  هک  نیا  رب  ءانب   ) تسا ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و 
.بش زامن  هب  تسا  ملس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ صاصتخا  مه  حبص و  زامن  هب  هراشا  مه  راهچ و  نیا  تقو 

ّذِلل
�

.َنیِرِکا �يرْکِذ  َِکل�ذ  ئِّیَّسلا 
ِتا� َْنبِهُْذی  ِتا�نَسَْحلا  َّنِإ  ِْلیَّللا  َنِم  ًاَفلُز  ِرا�هَّنلا َو  ِیَفَرَط  َها�لَّصلا  ِِمقَأ  دوه َو  ةروس  زا  ۀیآ 116  - 2

هنوگچ تانسح  هک  نیا  نایب  رد  هدیدرگ و  ریسفت  هناگجنپ  ياهزامن  هب  هیآ  رد  تانـسح »  » .هدش هدافتـسا  تقو » ۀعـسوت   » هیآ نیا  زا 
ریفکت و باب  زا  رگید  ِءا�شْحَْفلا  ِنَع  �یْهنَت  َهـا�لَّصلا  َّنِإ  داـفمب  تائیـس  كرت  رد  فطل  باـب  زا  یکی  هدـمآ : هجو  درب و  یم  ار  تاـئیس 

.هقباس ناهانگ  رب  باقع  هذخاؤم و  مدع  ینعی  تائیطخ  طبح 

21 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

َنیِح ایِـشَع َو  ِضْرَأـْلا َو  ِتا�واـ�مَّسلا َو  ِیف  ُدْـمَْحلا  َُهل  َنوُِحبُْـصت َو  َنیِح  َنوُسُْمت َو  َنیِح  ّللا 
�

ِه َنا�ْحبُـسَف  مور  ةروس  زا  و 17  ۀیآ 16  - 3
.َنوُرِهُْظت

هدـناوخ ار  هیآ  نیا  يرآ و  تسا  هداد  خـساپ  تسه  يدای  نآرق  رد  هناگجنپ  ياهزامن  زا  اـیآ  هدـش  هتفگ  ساـبع  نباـب  هک  یماـگنه 
هراشا َنوُِحبُْصت »  » ءاشع و برغم و  زامن  يارب  َنوُسُْمت »  » تسا
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.تسا رهظ  زامن  هب  طوبرم  َنوُرِهُْظت »  » رصع و زامن  لیلد  ایِشَع »  » حبص و زامن  هب 

نآ هیقب  تسا  یندـم  هک  شا  هیآ  نیمه  زج  مور ) ةروس   ) هروس نیا   » ار نومـضم  نیا  يرـصب  نسح  زا  هک  نیا  زا  سپ  دادـقم  لضاف 
هب ترجه  زا  سپ  تسا  هدوـب  بجاو  تعکر  ود  تعکر  ود  هکم  رد  هدـش و  بجاو  هنیدـم  رد  هناـگجنپ  ياـهزامن  اریز  تـسا  یکم 

نینچ هدرک  لـقن  « 1 « » تسا هدمآ  لمعب  مولعم  روهـشم و  تدایز  يرـضح  زامن  رد  هدـش و  هتـشاذگ  دوخ  لاحب  يرفـس  زامن  هنیدـم 
.تسا هدیدرگ  بجاو  هکم  رد  همه  اهزامن  هچ  تسا  نسح  ۀتفگ  فالخ  رب  لاوقا ، رثکا  هدرک و  هدافا 

ْحِّبَـسَف َو ِْلیَّللا  ِءا�نآ  ْنِم  ا�ِهبوُرُغ َو  َْلبَق  ِسْمَّشلا َو  ِعُولُط  َلـْبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َنُولوُقَی َو  ـا�م  �یلَع  ِْربْصاَـف  هط  ةروس  زا  ۀیآ 130  - 4
.�یضَْرت َکَّلََعل  ِرا�هَّنلا  َفا�رْطَأ 

مه هدش و  ریبعت  نآ  زا  حیبست »  » و ناحبس »  » ۀملک هب  شیپ  ۀیآ  دننام  هک  تسا  اهزامن  تاقوا  نییعت  هیآ ، نیا  زا  دافتسم  روما  هلمج  زا 
.تاقوا نآ  ۀعسوت  ةدافا 

.ِدوُجُّسلا َرا�بْدَأ  ُهْحِّبَسَف َو  ِْلیَّللا  َنِم  ِبوُرُْغلا َو  َْلبَق  ِسْمَّشلا َو  ِعُولُط - َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  ق »  » ةروس زا  ۀیآ 38 و 39  - 5

ِدْمَِحب ْحِّبَس  َو  روط »  » ةروس زا  ۀیآ 48 و 49  رخآ  تسا  کیدزن  هیآ  نیاب 

______________________________

.دوش هعجارم  تسا ، هدش  هدروآ  عوضوم  نیا  یگنوگچ  يرضح » زامن   » ناونع لیذ  رد  لوا  دلج  رد  (- 1)

22 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاعد حیبست و  بیقعت و  تسا  دافتـسم  نآ  زا  زامن  تقو  رب  تلالد  هک  قوف  ۀـیآ  ِموُجُّنلا  َرا�بْدِإ  ُهْحِّبَـسَف َو  ِْلیَّللا  َنِم  ُموُقَت َو  َنیِح  َکِّبَر 
ای برغم  زامن  زا  دعب  زامن  تعکر  ود  ای   ) زامن زا  دعب 
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.تسا هدش  هدافتسا  نآ  زا  زین  هلوقنم ) لاوقا  فالتخا  بسحب  ضئارف  زا  دعب  لفاون  قلطم  ای  رتو  زامن  تعکر  کی 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  تشه  تسا  هلبق »  » ةراب رد  هک  عون  نیا  لیذ  رد  میس  عون 

ْنَم يِدـْهَی  ُبِْرغَْملا  ُقِرْـشَْملا َو  ِّلل 
�

ِه ُْلق  ا�ْهیَلَع ، اُونا�ک  ِیتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  ْنَع  ّلَو 
�
ْمُها ا�م  ّنلا 

�
ِسا َنِم  ُءا�هَفُّسلا  ُلوُقَیَـس  هرقب : ةروس  زا  ۀیآ 136  - 1

.ٍمیِقَتْسُم ٍطا�رِص  �یلِإ  ُءا�شَی 

.تسا هدیدرگ  طابنتسا  زین  نآ  عوقو  و  خسن »  » زاوج هلبق »  » مکح رب  هوالع  هیآ  نیا  زا 

ًهَرِیبََکل َْتنا�ک  ْنِإ  ِْهیَبِقَع َو  �یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  ّلِإ 
�
ا ا�ْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْـنلَعَج  ـا�م  َو  هرقب : ةروس  زا  ۀیآ 138  - 2

.ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ّنلِاب 
�
ِسا ّللا 

�
َه َّنِإ  ْمُکَنا�میِإ  َعیُِضِیل  ّللا 

�
ُه َنا�ک  ا�م  ّللا َو 

�
ُه يَدَه  َنیِذَّلا  یَلَع  ّلِإ 

�
ا

ا�م ُْثیَح  ِما�رَْحلا َو  ِدِجْسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  ا�ها�ضَْرت  ًهَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءا�مَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  �يَرن  ْدَق  هرقب : ةروس  زا  ۀیآ 139  - 3
.َنُولَمْعَی ا�ّمَع  ٍِلفا�ِغب  ّللا 

�
ُه اَم  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َبا�تِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهَرْطَش َو  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک 

23 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

َهَْلِبق ٍِعبا�ِتب  ْمُهُـضَْعب  ا�م  ْمُهَتَْلِبق َو  ٍِعبا�ِتب  َْتنَأ  ا�م  َکَتَْلِبق َو  اوُِعبَت  ا�م  ٍهَیآ  ِّلُِکب  َبـا�تِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َْتیَتَأ  ِْنَئل  َو  هرقب : ةروس  زا  ۀیآ 140  - 4
ّظلا

�
.َنیِِملا َنَِمل  ًاذِإ  َکَّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءا�ج  ا�م  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَءا�وْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  ٍضَْعب َو 

ا�ّمَع ٍلـِفا�ِغب  ّللا 
�

ُه اَـم  َکِّبَر َو  ْنِم  ُّقَْحَلل  ُهَّنِإ  ِما�رَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش - َکَـهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِم  َو  هرقب : ةروـس  زا  ۀیآ 144  - 5
.َنُولَمْعَت

ّلَِئل
�
ا ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ـا�م  ُْثیَح  ِما�رَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَـهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِم  َو  هرقب : ةروـس  زا  ۀیآ 145  - 6

ْمُْکیَلَع ِیتَمِْعن  َِّمتُِأل  ِینْوَشْخا َو  ْمُهْوَشَْخت َو  ا�لَف  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٌهَّجُح  ْمُْکیَلَع  ّنِلل 
�
ِسا َنوُکَی 
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.َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  َو 

َلَعَج هدئام  ةروس  زا  هیآ 98  ٌمِیلَع 8 - ٌعِسا�و  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا 
�

ِه ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  اـ�مَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  ُقِرْـشَْملا َو  ِّلل 
�

ِه هرقب َو  ةروـس  زا  ۀیآ 109  - 7
ِضْرَْألا ِیف  ا�م  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِیف  ا�م  ُمَْلعَی  ّللا 

�
َه َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َِکل�ذ  َِدئا�لَْقلا  َيْدَْـهلا َو  َما�رَْحلا َو  َرْهَّشلا  ّنِلل َو 

�
ِسا ًاما�ِیق  َما�رَْحلا  َْتیَْبلا  َهَبْعَْکلا  ّللا 

�
ُه

هدش هدروآ  یماکحا  دئاوف و  متشه  ۀیآ  ات  هتشگ  دای  عون  نیا  ناونع  تحت  هک  مود  ۀیآ  زا  کی  ره  يارب  ٌمِیلَع  ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  ّللا 
�

َه َّنَأ  َو 
هدوب ّریخم  حالطصاب ، هتشاد و  رایتخا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ مالسا  زاغآ  رد  هک  تسا  یلوق  متفه  ۀیآ  رد  هلمج  زا  هک 

.تسا هدیدرگ  خوسنم  ِما�رَْحلا * ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف   » ۀیآ هب  مکح  نیا  نآ  زا  سپ  درازگب  زامن  هبعک  هب  ای  هرخص  هب  هک 

تاراما یسک  هاگ  ره  هک  تسنیا  دراد  طابترا  متشه  ۀیآ  هب  هک  ماکحا  هلمج  زا  و 

24 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا تسرد  حیحص و  شزامن  درازگب  زامن  يوس  راهچ  هب  دشاب  نادرگرس  ریحتم و  نآ  صیخشت  رد  دقاف و  ار  هلبق  نتخانش 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  هن  تسا ، زامن  تامدقم  رگید  ةراب  رد  هک  ناونع  نیا  تحت  مراهچ  عون 

ْنِم َِکل�ذ  ٌْریَخ  َِکل�ذ  �يْوقَّتلا  ُسـا�ِبل  ًاـشیِر َو  َو  « 1  » ْمُِکتآْوَس يِرا�ُوی  ًاسا�ِبل  ْمُْکیَلَع  ـا�ْنلَْزنَأ  ْدَـق  َمَدآ  ِیَنب  ـا�ی  فارعا : ةروس  زا  ۀیآ 25  - 1
اُوفِرُْست ا�ل  اُوبَرْشا َو  اُولُک َو  ٍدِجْسَم َو  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ا�ی  فارعا  ةروس  نامه  زا  ۀیآ 29  َنوُرَّکَّذَی 2 - ْمُهَّلََعل  ّللا 

�
ِه ِتا�یآ 

ندناشوپ تنیز » ذخا   » زا نارسفم ، قافتا  هب  دادقم ) لضاف  لوقب   ) هک هیآ  نیا  زا  َنِیفِرْسُْملا  ُّبُِحی  ا�ل  ُهَّنِإ 
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.برش لکا و  رد  فارسا  مدع  و  زامن ) هب  طوبرم   ) رتس بوجو  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدیدرگ  هدافتسا  مکح  جنپ  هدش  هدارا  تروع 

رد هچ  جح و  مایا  ریغ  رد  هچ  نآ  رد  فارسا  مدع  لادتعا و  دحب  برـش  لکا و  موزل  ار  نآ  زا  دافتـسم  ماکحا  زا  یکی  دادقم  لضاف 
یبرچ دندروخ و  یم  توق  ةزادنا  هب  ماعط  جـح  مایا  رد  رماع  ینب  هک  هدوب  هراب  نیا  رد  هیآ  لوزن  هک  تهج  نیا  زا  هتـسناد  جـح  مایا 

اُولُک دش  لزان  هیآ  سپ  میتسه  رت  هتسیاش  ناشیا  زا  شور  نیاب  ام  دنتفگ  دندرک و  يوریپ  ناشیا  زا  مه  نیملسم  دندروخ و  یمن  چیه 
..اُوفِرُْست ا�ل  اُوبَرْشا َو  َو 

دانـسا هک  نیا  دانتـسا  هب  هیآ  نیا  زا  ِِهب  ّللا 
�

ِه ِْریَِغل  َّلِـهُأ  ـا�م  ِریِْزنِْخلا َو  ُمَْحل  ُمَّدـلا َو  ُهَْتیَْملا َو  ُمُْـکیَلَع  ْتَـمِّرُح  هدـئام  ةروـس  زا  هیآ 4  - 3
رد عافتنا » هوجو   » لیبق زا  يزیچ  اضتقا » تلالد   » باب زا  دیاب  سپ  تسین  اور  هدـش ، دای  روما  زا  اهنیا  زج  مد و  هتیم و  تاذـب  میرحت » »

عونمم سپ  تسعافتنا  هوجو  زا  زامن  رد  هتیم »  » تسوپ ندیشوپ  دوش و  هتفرگ  ریدقت 

______________________________

دق بایث  یف  نوفوطی  مهنأب ال  کلذ  نوللعی  هارع و  تیبلاب  نوفوطی  برعلا  ناک   » هدش لقن  نینچ  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  ( 1)
: لوقت یه  رتس و  وا  هقرخ  اهجرف  یلع  هأرما و  تفاطف  اهیف  هللا  اوصع 

هیآلا تلزنف  هلحا  الف  ائیش  يار  نمف  هلک  وا  هضعب  ودبی  مویلا 

«

25 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

(. تسفالتخا نآ  ریغ  غوبدم و  تسوپ  نایم  بهاذم  رد   ) تسا عورشمان  و 

.روما نیا  ندوب  سجن  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  رکذ  دروم  نیا  رد  عرف  جنپ  لضاف 

4 و 5-
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ْمُِکتُوُیب ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ّللا 
�

ُه هروس َو  نامه  زا  ۀـیآ 82  َنُولُکَْأت و  ا�ْهنِم  ُِعفا�نَم َو  ْفِد ٌء َو  ا�هِیف  ْمَُکل  ا�هَقَلَخ  َما�ْعنَْألا  لحن َو  ةروس  زا  ۀیآ 5 
ًاعا�تَم ًاثا�ثَأ َو  ا�هِرا�عْـشَأ  ا�هِرا�بْوَأ َو  ا�ِهفا�وْصَأ َو  ْنِم  ْمُِکتَما�قِإ َو  َمْوَی  ْمُِکنْعَظ َو  َمْوَی  ا�هَنوُّفِخَتْـسَت  ًاتُوُیب  ِما�ْعنَْألا  ِدُولُج  ْنِم  ْمَُکل  َلَـعَج  ًاـنَکَس َو 

.ٍنیِح �یلِإ 

ددرگ عطق  هدیچ و  هک  یطرشب  دشاب  هتیم  زا  دنچ  ره  تسا  كرک  يوم و  مشپ و  تراهط  هدش  طابنتسا  هیآ  زا  هک  يرما  هس  هلمج  زا 
.دوش هدیشک  هشیر  زا  هک  نیا  هن 

َلِیبا�رَس َّرَْحلا َو  ُمُکیِقَت  َلِیبا�رَس  ْمَُکل  َلَعَج  ًانا�نْکَأ َو  ِلا�بِْجلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ًالا�لِظ َو  َقَلَخ  ا�ّمِم  ْمَُکل  َلَعَج  ّللا 
�

ُه لحن َو  ةروس  زا  ۀیآ 83  - 6
.َنوُِملُْست ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  َِکل�ذَک  ْمُکَسَْأب  ْمُکیِقَت 

.یناتک يا و  هبنپ  ياه  هماج  رد  تسا  زامن  زاوج  هدش  هدافتسا  هیآ  زا  هک  هناگ  هس  روما  هلمج  زا 

ْنَأ ْمَُهل  َناـ�ک  ـا�م  َکـِئ�لوُأ  اـ�ِهبا�رَخ  ِیف  �یعَـس  ُهُمْـسا َو  اَـهِیف  َرَکْذـُی  ْنَأ  ّللا 
�

ِه َدِـجا�سَم  َعَـنَم  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  هرقب َو  ةروـس  زا  ۀـیآ 108  - 7
.َنیِِفئا�خ ّلِإ 

�
ا ا�هُولُخْدَی 

دشاب رامـشب  بیرخت  فرع  بسحب  هک  یعـضو  رهب  تسا  دجاسم  بیرخت  تمرح  هتـشگ  دای  هیآ  نیا  يارب  هک  هدئاف  تفه  هلمج  زا 
.تسا نآ  اب  یفانم  تدابع و  عنام  هک  ییاهلغش  ندرک  رئاد  ای  نآ  نتشاد  شوماخ  ای  شرف  ندرب  ای  دشاب  راوید  نتخاس  ناریو  هاوخ 

26 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

�یـسَعَف ّللا 
�

َه اَّلِإ  َشْخَی  َْمل  َها�کَّزلا َو  یَتآ  َها�لَّصلا َو  َما�قَأ  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ّللِاب َو 
�

ِه َنَمآ  ْنَم  ّللا 
�

ِه َدِـجا�سَم  ُرُمْعَی  اـ�مَّنِإ  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 18  - 8
.َنیِدَتْهُْملا َنِم  اُونوُکَی  ْنَأ  َِکئ�لوُأ 

هب هاوخ   ) دجسم ترامع  مکح  هیآ  نیا  زا 
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وهل و لامعا  زا  نتخاس  رانک  رب  تدابع و  هب  نتـشاد  لوغـشم  هب  هاوخ  دـشاب و  نتخاس  نشور  نتخادـنا و  شرف  تفاـظن و  حالـصا و 
.تسا هدش  هدافتسا  يریگ ) هکرعم  دایرف و  داد و  بعل و 

لالقتسا ناونعب  هن  متشه  ۀیآ  زا  تیعبت  ناونعب  دوش  یم  هدروآ  ریز  رد  تسا و  طوبرم  دجاسم  هب  هک  مه  رگید  ۀیآ  هس  دادقم  لضاف 
.تسا هدرک  دای  اجنیا  رد 

.َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْدا  ٍدِجْسَم َو  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَهوُجُو  اوُمِیقَأ  ِطْسِْقلِاب َو  یِّبَر  َرَمَأ  ُْلق  فارعا  ةروس  زا  ۀیآ 28  لوا 

َها�لَّصلا َو اوُمِیقَأ  ًهَْلِبق َو  ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجا  ًاتُوُیب َو  َرْـصِِمب  اـ�مُکِمْوَِقل  ا�ءَّوَبَت  ْنَأ  ِهیِخَأ  �یـسُوم َو  �یلِإ  ـا�ْنیَحْوَأ  سنوی َو  ةروس  زا  ۀیآ 87  مود -
.َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب 

ْنِم َُهلوُسَر  ّللا َو 
�

َه َبَرا�ح  ْنَِمل  ًادا�صْرِإ  َنِینِمْؤُْملا َو  َْنَیب  ًاقیِْرفَت  ًاْرفُک َو  ًارا�رِض َو  ًادِجْـسَم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  هبوت َو  ةروس  زا  ۀیآ 108  میس -
ْنَأ ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  �يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل  ًادـَبَأ  ِهِیف  ْمُقَت  ا�ل  َکل 

�
َنُوبِذا ْمُهَّنِإ  ُدَهْـشَی  ّللا 

�
ُه �ینْـسُْحلا َو  اَّلِإ  ـا�نْدَرَأ  ْنِإ  َّنُِفلْحََیل  ُلـْبَق َو 

..ِهِیف َموُقَت 

..ًابَِعل ًاوُزُه َو  ا�هوُذَخَّتا  ِها�لَّصلا  َیلِإ  ُْمْتیَدا�ن  ا�ذِإ  هدئام َو  ةروس  زا  ۀیآ 63  - 9

27 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناذا زا  تسا  معا  ناذا ، هدش و  هدافتـسا  هیآ  زا  ناذا »  » ندوب عورـشم  سپ  .تسناذا  نارـسفم ، قافتا  هب  هفیرـش ، ۀیآ  رد  ءادـن  زا  دارم 
زامن و لمکم  مه  هک  تعامج  ناذا  زا  دوش و  یم  هتفگ  هرانم  رب  هک  یمالعا  ناذا  زا  تسا و  زامن  لـیمکت  بجوم  هک  درفنم  صخش 

.تسمالعا دیفم  مه 

: تسا هدیدرگ  دای  هیآ  هن  دشاب  یم  زامن » تانراقم   » ةراب رد  هک  ناونع  نیا  تحت  مجنپ  عون 

َنِیِتنا�ق ِّلل 
�

ِه اُومُوق  ..هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 239  - 1
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تـسا هراشا  هّلل »  » ۀملک هچ  زامن ، رد  تسا  تین »  » بوجو و  مایق »  » بوجو هدش  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  هناگ  راهچ - دـئاوف  هلمج  زا 
«. تین  » موزلب

َنِم ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ِْکلُْملا َو  ِیف  ٌکیِرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ًادـَلَو َو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِّلل 
�

ِه ُدْـمَْحلا  ِلـُق  لیئارـسا َو  ینب  ةروس  زا  ۀیآ 111  - 2
.ًارِیبْکَت ُهْرِّبَک  ِّلُّذلا َو 

.ْرِّبَکَف َکَّبَر  ّرثّدم َو  ةروس  زا  ۀیآ 3  - 3

.تسا هدش  هدافتسا  زامن  رد  ربکا » ّللا 
�

ه  » ظفل نتفگ  بوجو  هیآ  نیا  زا 

.�یضْرَم ْمُْکنِم  ُنوُکَیَس  ْنَأ  َِملَع  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  ا�م  اُؤَْرقاَف  لّمزم  ةروس  زا  ۀیآ 20  طساوا  - 4

يردـق تئارق  بوجو  هیآ  ود  نیا  زا  ُْهنِم  َرَّسَیَت  ا�م  اُؤَْرقاَف  هروس  نامه  رد  هیآ  ناـمه  زا  رگید  تمـسق  تسا  هیآ  زا  تمـسق  نیا  ریظن  و 
.تسا هدش  هدافتسا  زامن  رد  نآرق  زا  لامجا ) روطب  )

.َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َْریَْخلا  اُولَْعفا  ْمُکَّبَر َو  اوُُدبْعا  اوُدُجْسا َو  اوُعَکْرا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  جح  ةروس  زا  ۀیآ 76  - 5

28 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدش  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  هک  تسا  هدئاف  شش  هلمج  زا  دوجس »  » بوجو و  عوکر »  » بوجو

.ًادَحَأ ّللا 
�

ِه َعَم  اوُعْدَت  ا�لَف  ِّلل 
�

ِه َدِجا�سَْملا  َّنَأ  ّنج َو  ةروس  زا  ۀیآ 18  - 6

مـصتعم سلجم  رد  داوج  ترـضح  زا  تیاور  و  ءاضعا )» يا   )» بارآ هعبـس  یلع  دجـسا  نا  ترمأ   » يوبن تیاورب  رظن  اـب  هیآ  نیا  زا 
نیمز هب  هدجس  لاح  رد  تسا  اهنآ  ندیسر  موزل  هک  هناگتفه  عضاوم  مکح  اهیلع ) دجـسی  یّتلا  هعبـسلا  ءاضعألا  یه   ) یـسابع ۀفیلخ 

.تسا هدیدرگ  طابنتسا 

زا لوا  ۀیآ  شریظن  مه  و  هیآ 52 )  ) هقاحلا ةروس  رخآ  رد  نآ  ریظن  و  ِمیِظَْعلا * َکِّبَر  ِمْساـِب  ْحِّبَـسَف  هعقاو  ةروس  زا  ( 96  ) رخآ ۀیآ  - 7
یلعا ةروس 
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.دوش یم  هتفگ  دوجس  رد  مود  عوکر و  رد  لوا  يوبن  تیاور  بسحب  هک  یَلْعَْألا  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس 

رهج یگنوگچ  هب  هک  مکح  جنپ  اًلِیبَس  َِکل�ذ  َْنَیب  ِغَْتبا  ا�ِهب َو  ِْتفا�ُخت  ا�ل  َِکتا�لَِصب َو  ْرَهَْجت  ا�ل  لیئارسا َو  ینب  ةروس  زا  ۀیآ 110  رخآ  - 8
.تسا هدمآ  تسدب  هیآ  نیا  زا  دراد ، طابترا  تافخا  و 

.ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئا�لَم  ّللا َو 
�

َه َّنِإ  بازحا  ةروس  زا  ۀیآ 56  - 9

.تسا هدش  هدافتسا  ص )  ) ربمغیپ رب  هالص  بوجو  هیآ  نیا  زا 

دمحا یعفاش و  هعیش و  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  هدیدرگ  دای  هدیاف  هن  عضوم  نیا  رد 

29 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هفینح و وبا  فالخب  دنا  هداد  رارق  زامن  رد  طرش  ار  نآ  هدش و  لئاق  ملس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ رب  زامن  رد  هالـص  بوجوب 
.دنا هتسنادن  طرش  بجاو و  ار  نآ  هک  کلام 

: تسا هدیدرگ  دای  هیآ  جنپ  هدش ، هدروآ  زامن  تابودنم  ةراب  رد  هک  ناونع  نیا  تحت  مشش  عون 

هکناـنچ بابحتـسا   ) تونق مکح  دـش ، هدروآ  مه  نیا  زا  شیپ  هک  هیآ  نیا  زا  َنِیِتنـا�ق  ِّلل 
�

ِه اُومُوق  ..هرقب َو  ةروـس  زا  ۀـیآ 239  رخآ  - 1
.تسا هدیدرگ  طابنتسا  تسلوقنم )- لیقع  یبا  نبا  هیوباب و  نبا  زا  هکنانچ  بوجو - ای  تسا - روهشم 

ینابرق و  يده »  » هب ار  رحن » و   » هتسناد طوبرم  دیع ، زامن  هب  ار  هیآ  نیا  نارسفم  رثکا  ْرَْحنا  َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف  رثوک  ةروس  زا  مود  ۀیآ  - 2
.دنا هدرک  ریسفت 

دـشاب و هلبقب  ور  هنیـس  يـالاب  ینعی  رحن  هک  تسنیا  ْرَْحنا » َو   » زا دارم  دـنا  هتفگ  هتـسناد و  دارم  نآ  زا  ار  هیموـی  ياـهزامن  مـه  یخرب 
ترضح زا  .دیآ و  لمعب  رحن  هب  لابقتسا 
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.زامن حاتتفا  لاح  رد  هلبق  يوسب  تسا  تسد  ود  ۀهجاوم  دارم  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص

.تسا هدش  هدافتسا  نآ  زا  یهقف  يدئاوف  دنچ ، یتایاور  ۀمیمض  هب  لاح  رهب 

.َنوُعِشا�خ ْمِِهتا�لَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  َحَْلفَأ  ْدَق  نونمؤم  ةروس  زا  تسخن  ۀیآ  - 3

زا یلاـح  ره  رد  ار ، دوخ  رظن  رازگزاـمن  هک  نیا  زا  تستراـبع  یلوق  هب  هک  عوـشخ ،»  » مکح هدـش ، هدروآ  مه  قباـس  هک  هیآ ، نیا  زا 
لاح رد  اپ و  ود  نایم  هب  عوکر  لاح  رد  دوجـس و  عضوم  هب  مایق  لاح  رد  دراد : هجوتم  فورـصم و  ررقم ، نیعم و  یعـضوم  هب  زامن ،

.تسا هدیدرگ  هدافتسا  تسد ، فک  ودب  تونق  لاح  رد  نماد و  هب  دهشت  لاح  رد  ینیب و  رس  فرطب  دوجس 

ّللِاب
�

ِه ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  ا�ذِإَف  لحن  ةروس  زا  ۀیآ 100  - 4

30 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ِمیِجَّرلا ِنا�ْطیَّشلا  َنِم 

زا تعکر  نیتسخن  رد  تسا  هذاعتـسا  لاوقا ) فالتخاب  بوجو  ای  بابحتـسا   ) مکح هدـش  داـی  اـجنیا  رد  هک  هناـگجنپ  دـئاوف  هلمج  زا 
.زامن

تـسا هدرک  هدافا  نینچ  میجرلا ) ناطیـشلا  نم  ّللاب 
�

ه ذوعا   ) هذاعتـسا تیفیک  رب  يوبن  یتیاور  لـقن  هیآ و  حرـش  زا  سپ  یلیبدرا  ققحم 
هب تسا  بجاو  اقلطم  نآرق  تئارق  ءادـتبا  رد  هذاعتـسا  هک  دـناسر  یم  بوجو  رب  رما  تلالد  مامـضنا  هب  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  رهاظ  سپ  »
دنچ ره  دزادرپ ، تئارق  هب  هاـگ  نآ  دـنک و  هذاعتـسا  دـیاب  دـناوخب  هراـبود  دـهاوخب  دـنک و  عطق  ار  تئارق  ءاـنثا ، رد  رگا  هک  يروـط 
نیا مزال  تئارق و  سپ  نآ  زا  دنک و  هذاعتسا  تسخن  دیاب  هشیمه  همادتـسا  دروم  رد  زج  هک  نآ  لصاح  دناوخب ، هملک  کی  دهاوخب 

چیه هک  تسنآ  رهاظ  نکیل  دراد  تئارق  هک  یتعکر  ره  رد  تسا  هذاعتسا  بوجو  ینعم ،
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دشاب مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ صئاصخ  زا  بوجو  نیا  هک  دور  یم  مه  نآ  لامتحا  دنا  هتفگن  رهاظ  نیدب  املع  زا  سک 
دمحب عورش  زا  شیپ  تعکر  لوا  رد  ار  هذاعتسا  هیآ  نیا  دانتسا  هب  هک  هدش  لقن  ّللا 

�
ه امهمحر  یسوط  خیـش  نب  نسح  یلع  وبا  زا  یلب 

« ..تسا هتسناد  بجاو 

ّنِإ
�
ا .اًلِیتَْرت  َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  ِْهیَلَع َو  ْدِز  ْوَأ  اًلِیلَق  ُْهنِم  ْصُْقنا  ِوَأ  ُهَفِْـصن  اًلِیلَق  ّلِإ 

�
ا َْلیَّللا  ُِمق  ُلِّمَّزُْملا  اَهُّیَأ  ا�ی  لـّمّزم  ةروس  لوا  زا  یلاوتم  تاـیآ  - 5

.اًلِیق ُمَْوقَأ  ًائْطَو َو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َهَئِشا�ن  َّنِإ  اًلیِقَث  ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس 

.اًلِیْتبَت ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت  َکِّبَر َو  َمْسا  ِرُکْذا  اًلیِوَط َو  ًاْحبَس  ِرا�هَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ 

زامن ددرگ  بجاو  هیموی  ۀناگجنپ  ياهزامن  هک  نیا  زا  شیپ  هک  تسنیا  هدـش  هتفگ  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  هناگـشش  ماکحا  دـئاوف و  زا 
هلآ و هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ ماـمت  لاـس  کـی  وا  ریغ  ساـبع و  نبا  لوقب  هدوب و  بجاو  شناراـی  و  ص )  ) ربمغیپ رب  هکم  رد  بش 

نیا بسحب  .دنا  هدش  یم  رادیب  بش  زامن  ۀماقا  يارب  دنوش ، یم  رادیب  ناضمر  هام  رد  هکنانچ  باحصا ، و  مّلس )

31 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

کی هدـیدرگ  ررقم  فیفخت  هب  هک  نآ  رخآ  لوزن  ناـیم  هتـشگ و  بجاو  بش  زاـمن  نآ  بجومب  هک  هروس  نیا  لوا  لوزن  ناـیم  لوق 
.تسا هدوب  هلصاف  هام  هد  نآ  رخآ  لوزن  نایم  هروس و  لوا  لوزن  نایم  تسا  هتفگ  ریبج  نب  دیعس  نکیل  هدیسرمه  هب  هلصاف  مامت  لاس 

.تسا هدیدرگ  دای  هیآ  تفه  .زامن  هب  قلعتم  ددعتم  تسا  یماکحا  ةراب  رد  هک  ناونع ، نیا  تحت  متفه  عون 

ا�ْهنِم َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  ا�ذِإ  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 88  - 1
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.ًابیِسَح ْیَش ٍء  ِّلُک  �یلَع  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  ا�هوُّدُر  ْوَأ 

.زامن رد  تسا  مالس  در  بوجو  هدش  هدروآ  هیآ  لیذ  رد  هک  هناگ  هن  لئاسم  زا  یکی 

ُلَّوَأ اَنَأ  ُتِْرمُأ َو  َِکل�ذـِب  َو  َُهل ، َکیِرَـش  ا�ل  َنیَِملا�ْعلا  ِّبَر  ِّلل 
�

ِه ِیتا�مَم  َيا�یْحَم َو  یِکُُـسن َو  ِیتا�لَـص َو  َّنِإ  ُْلق  ماـعنا  ةروس  زا  ۀیآ 163  - 2
.َنیِِملْسُْملا

دوجو رهاظ  كرـش  نآ  رد  اهنت  هن  هک  تدابع  رد  تسا  صالخا  بوجو  هدـش  لالدتـسا  اـهنآ  رب  هیآ  نیاـب  هک  يرما  شـش  هلمج  زا 
.دشاب رانک  رب  كاپ و  مه  باوث  لیصحت  دصق  زا  هکلب  زین ، ایر )  ) یفخ كرش  زا  هکلب  دباین 

.َنوُعِکا�ر ْمُه  َها�کَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َها�لَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر ، ّللا َو 
�

ُه ُمُکُِّیلَو  ا�مَّنِإ  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 60  - 3

.ددرگ یمن  نآ  نالطب  بجوم  زامن  رد  لیلق » لعف   » هک تسنیا  هدش  هدافتسا  هیآ  نیا  تلالد  هب  هک  يرما  راهچ  هلمج  زا 

- ِِمقَأ ِینُْدبْعاَف َو  اَنَأ  ّلِإ 
�
ا َه�لِإ  ا�ل  ّللا 

�
ُه اَنَأ  ِینَّنِإ  هط  ةروس  زا  ۀیآ 14 و 15 و 16  - 4

32 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.�یعْسَت ا�ِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  �يزُْجِتل  .ا�هیِفْخُأ  ُدا�کَأ  ٌهَِیتآ  َهَعا�ّسلا  َّنِإ  .يِرْکِِذل  َها�لَّصلا 

تسا و هیآ  نیا  دافم  اهرکذ  اذإ  اهّلـصیلف  اهیـسن  وا  هالـص  نع  مان  نم  يوبن  تسا  هدش  لالدتـسا  هتئاف » هالـص  بوجو   » رب هیآ  نیا  زا 
اب تایح و  لاح  رد  یندـب  ۀـبجاو  تادابع  رد  نتفرگ  بئاـن  زاوج  مدـع  رب  مه  زاـمن و  تداـبع و  هب  ترداـبم  تعرـس  بوجو  رب  مه 

.نکمت تردق و 

.ًاروُکُش َدا�رَأ  ْوَأ  َرَّکَّذَی  ْنَأ  َدا�رَأ  ْنَِمل  ًهَْفلِخ  َرا�هَّنلا  َْلیَّللا َو  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  ناقرف َو  ةروس  زا  ۀیآ 63  - 5

هدش لالدتسا  سکع  رب  زور و  رد  بش  ۀتئاف  ءاضق  زاوج  رب  هیآ  نیدب 
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.تسا

.تسنآ دروم  هدافتسا و  لباق  نآ  زا  زین  رگید  یلئاسم 

.ْمُهَلِیبَس اوُّلَخَف  َها�کَّزلا  اَُوتآ  َها�لَّصلا َو  اُوما�قَأ  اُوبا�ت َو  ْنِإَف  ..ات  ..ُمُرُْحلا  ُرُهْشَْألا  َخَلَْسنا  اَذِإَف  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 5  - 6

.تسا هدش  هدافتسا  دشاب  دقتعم  نآ  كرت  زاوجب  هک  یسک  مه  دنک و  كرت  ار  زامن  هک  یسک  لتق  بوجو  هیآ  نیا  زا 

.َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ْمُکَقَلَخ َو  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ّنلا 
�
ُسا اَهُّیَأ  ا�ی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 19  - 7

.تسا هدش  هدافتسا  ماکحا  عورف  رب  نارفاک  ندوب  فلکم  هیآ  نیا  زا 

هدزای دشاب  یم  دراو  زین  هیموی »  » رب اهنآ و  رب  هک  تسا  یماکح  و  هیموی » ریغ   » ياهزامن ةراب  رد  هک  ناونع  نیا  تحت  متشه  عون 

33 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدش  هدروآ  هیآ 

ْنِإ ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکل�ذ  َْعیَْبلا  اوُرَذ  ّللا َو 
�

ِه ِرْکِذ  �یلِإ  اْوَعْساَف  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِها�لَّصِلل  َيِدُون  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هعمج  ةروس  زا  ۀیآ 9  - 1
.َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک 

هدافتـسا هیآ  زا  هک  هلأسم  هن  هلمج  زا  هدش و  لالدتـسا  دشاب  ققحم  شا  هربتعم  طئارـش  هک  یتقو  رد  هعمج  زامن  بوجو  رب  هیآ  نیدب 
وبا ۀتفگ  هب  تسنآ و  لقا  دح  سک  لهچ  دمحا  یعفاش و  ةدیقع  هب  هچ  دبای  یم  داقعنا  نادـب  هعمج  زامن  هک  تسا  يددـع  هدـیدرگ 

هدشن لقن  يدـع  دـح و  تسا ، ربتعم  مه  وا  دزن  ددـع  هک  نیا  اب  کلام ، زا  دـبای و  یم  داقعنا  دـشاب  ماما  یکی  هک  نت  راهچ  هب  هفینح 
مه هیآ  زا  لوـق  نیمه  جـنپ و  تیاـفک  هب  لوـق  دـننآ  رب  رثـکا  هک  رگید  تفه و  هب  لوـق  یکی  تسلوـق : ود  هعیـش  بهذـم  رد  .تسا 

نوچ هس و  عمج  دارفا  لقا  تسا و  عمج  اْوَعْساَف »  » ۀملک بیرقت : نیدب  هدش  هدافتسا 
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هدع عومجم  سپ  تسا  نایعاس  زا  ریغ  ماما و  زا  ریغ  ناذا  هب  ةدننک  ءادن  مه  تسا و  ماما  وا  دشاب و  دیاب  یـسک  يوسب  یعـس »  » ینعم
.دوش یم  سک  جنپ  دراد ) تلالد  نآ  رب  هک  مه  هریثک  تایاور  زا  رظن  عطق   ) هیآ زا  دافتسم  هب  انب 

.َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  ّللا 
�

َه اوُرُکْذا  ّللا َو 
�

ِه ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبا  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُرِشَْتناَف  ُها�لَّصلا  ِتَیُِضق  ا�ذِإَف  هعمج  ةروس  زا  ۀیآ 10  - 2

.ناروک ناگنل و  نارامیب و  توترف و  ناریپ  رب  تسا  هعمج  زامن  بوجو  مدع  هیآ  نیا  زا  دافتسم  ةدیاف  جنپ  زا  یکی 

ا�ْهَیلِإ اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  ْوَأ  ًهَرا�ِجت  اْوَأَر  ا�ذِإ  هعمج َو  ةروس  زا  ۀیآ 11  - 3

34 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هعمج ياهزور  زا  یکی  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  .َنِیقِزا�ّرلا  ُْریَخ - ّللا 
�

ُه ِهَرا�جِّتلا َو  َنِم  ِوْهَّللا َو  َنِم  ٌْریَخ  ّللا 
�

ِه َدـْنِع  ا�م  ْلـُق  ًاـِمئا�ق  َكوُکََرت  َو 
تشاد یم  ماش  یناگرزاب  هک  یبلک  ةورف  نب  هفیلخ  نب  هیحد  دوب  لوغشم  هبطخ  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ هک  یماگنه 

دوبن هنیدم  رد  یسک  ور  نیا  زا  دروآ  یم  دوخ  اب  ماش  زا  دوب  مدرم  زاین  دروم  هچ  نآ  هک  دوب  نانچ  تداع  دمآرد و  هنیدم  هب  ماش  زا 
يارب دـمآ و  یم  دورف  هنیدـم ) رازاب  رد  « ) تیز راجحا   » ماـن هب  یناـکم  رد  دـش  یم  دراو  نوچ  .دـناسرن  ار  دوخ  يو  دورو  تقو  هک 

ربنم رب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ هک  یماگنه  هعمج  نآ  رد  .دنتفاتـش  یم  وا  يوسب  مدرم  تخاون و  یم  لبط  مدرم  عالطا 
سک هدزاود  زج  مدرم  .دنکفا  راب  دوهعم  لحم  رد  دیدرگ و  دراو  دوب  هدرواین  مالسا  زونه  هک  هیحد  دوب  لوغشم  هبطخ  هب  هداتسیا و 
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دنتفاتش وا  يوسب  همه  دندنامن و  ياج  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ اب  رتشیب  نت ) تشه  سابع ، نبا  زا  لقنب  ای ، هدزای  ای  )
.تفای لوزن  قوف  ۀیآ  سپ 

.هبطخ لاح  رد  تسا  مایق  طارتشا  هدش  هدافتسا  هیآ  زا  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا 

هتسشن ار  هبطخ  هتساوخ و  هزاجا  مدرم  زا  وناز  درد  ناونعب  هک  تسا  هدوب  هیواعم  هدناوخ  هتسشن  ار  هبطخ  هک  یـسک  نیتسخن  یتیاورب 
.تسا هدرک  ءادا 

.ْرَْحنا َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف  رحن  ةروس  زا  هیآ 2  - 4

.دنا هدرک  لالدتسا  نابرق  دیع  زامن  بوجو  رب  یخرب  هدیدرگ  دای  رارکت  هب  دیاش  مه  نیا  زا  شیپ  هک  هیآ  نیا  زا 

.َنوُقِسا�ف ْمُه  اُوتا�م َو  ِِهلوُسَر َو  ّللِاب َو 
�

ِه اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ  ِهِْربَق  �یلَع  ْمُقَت  ا�ل  ًاَدبَأ َو  َتا�م  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  �یلَع  ِّلَُصت  ا�ل  هبوت َو  ةروس  زا  ۀیآ 85  - 5

ناقفانم بولق  فیلأت  يارب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ هک  هدش  هتفگ  نینچ  هیآ  لوزن  ببس  رد 

35 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نب ّللا 
�

ه دبع  هک  نیا  ات  .تسا  هدرک  یم  اعد  هداتسیا و  یم  ناشروبق  رب  هدرازگ و  یم  زامن  ناشیا  ناگدرم  رب  مالسا  هب  نانآ  بیغرت  و 
( مّلس هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ .درک  تدایع  تساوخرد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  دش و  رامیب  لولـس  نب  ّیبا 

زا نم  ّللا 
�

ه لوسر  ای  تفگ : ّللا 
�

ه دبع  تخادنا  تکاله  هب  دوهی  يراد  تسود  ارت  تفگ : دمآرد  وا  رب  نوچ  تفر  وا  دزن  هب  تفریذپ و 
هلآ و هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربـمغیپ زا  سپ  .ینک  شنزرـس  ارم  هک  نیا  هن  یهاوخب  شزرمآ  نم  يارب  اـت  مدرک  تداـیع  تساوـخرد  وـت 

ار وا  هک  تساوخب  مّلس )
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یّلص  ) ربمغیپ هک  باّبخ ، شرسپ  تشذگرد  نوچ  .دننک  نفک  دشاب  هدیشوپ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ هک  يا  هماج  رد 
ّللا

�
ه یّلص   ) ربمغیپ درک  توعد  هزانج  يارب  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ داهن ، ّللا 

�
ه دبع  ار  وا  مان  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه

دش و رانک  رب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ سپ  تفای  لوزن  الاب  ۀیآ  درازگ  زامن  هزانج  رب  تساوخ  نوچ  مّلس ) هلآ و  هیلع و 
.دناوخن زامن  وا  رب 

دومن یم  نارگ  ناشیا  رب  راک  نیا  هک  یصاخشا  هب  داتـسرف و  وا  يارب  ار  دوخ  نهاریپ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ یتیاورب 
: تفگ

«. ریثک قلخ  مالسإلا  یف  ببّسلا  اذهب  لخدی  نأ  ّللا 
�

ه نم  لّمؤا  ّینإ  ائیش و  ّللا 
�

ه نم  هنع  ینغی  یصیمق ال  ّنإ  »

.دمآ رد  مالسا  هب  سک  رازه  جرزخ  ۀفیاط  زا  زور  نآ  رد  هک  داتفا  قافتا  نینچ  و 

زا ناگدرم  روبق  ترایز  زاوج  هلمج  زا  ناملسم و  ةدرم  رب  تسا  زامن  بوجو  هدش  هتسناد  هیآ  نیا  زا  دافتـسم  هک  هدئاف  جنپ  هلمج  زا 
.تسا ناگدرم  نآ  رب  محرت  اعد و  ناشیا و  ياهروگ  رب  نداتسیا  نامیا و  لها 

تاّرم و عبـس  ردقلا  هلیل  یف  هانلزنأ  ّانإ  هدنع  ءرق  نمؤملا و  هیخأ - ربق  یتأ  نم   » ترابع نیدـب  ع )  ) اضر ترـضح  زا  هحیحـص  تیاور 
.دنک یم  هدافا  مه ، ار  نآ  بابحتسا  هکلب  روبق  ترایز  ندوب  عورشم  ربکألا » عزفلا  نم  نما  هل  اعد 

36 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نایم زا  مکح  نیا  نآ  زا  سپ  دوب  موکحم  تمرح  هب  مالـسا  زاغآ  رد  روبق  ترایز   » تسا هدرک  هدافا  ار  نومـضم  نیا  دادـقم  لـضاف 
.تسا هدش  خوسنم  هتفر و 
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َّنِإ اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَِنتْفَی  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  ِها�لَّصلا  َنِم  اوُرُـصْقَت  ْنَأ  ٌحـا�نُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُْمْتبَرَـض  ا�ذِإ  اـسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 102 
.ًانِیبُم اوُدَع  ْمَُکل  اُونا�ک  ْکلا 

�
َنیِِرفا

یعفاش هدش : فالتخا  نآ  ندوب  تمیزع  ای  تصخر  رد  هچ  رگا  تسعامجا  دروم  رصق  لصا  هدش و  هدافتسا  رـصق ، زاوج  هیآ  نیا  زا 
.تسا تمیزع »  » هعیش بهذمب  مه  دمحا و  هفینح و  وبا  کلام و  ةدیقع  هب  دناد و  یم  تصخر »  » ار نآ 

تسا یببس  فوخ »  » هکلب تسین  طورشم  فوخ ، هب  رفس  رد  رصق  هک  تسنیا  هدش  هتفگ  هفیرش  ۀیآ  لیذ  رد  هک  هدئاف  شش  هلمج  زا 
نکیل تسا  تباث  رصق  صقن و  زامن ، رد  تاعکر  ددع  ینعی  ّمک  بسحب  رفس  رد  لقتـسم و  مه  نآ  رگید و  یببـس  رفـس »  » لقتـسم و

ياج هب  یحیبست  هراشا و  یگتـسشن و  یگداتـسیا و  ینعی  « ) عضو  » و فیک »  » رد ّمک »  » رد صقن  رب  هوـالع  دـشاب  دـیدش  رگا  فوخ 
.دوش یم  ادیپ  صقن  زین  ندمآ ) باسحب  تعکر  کی 

اُونوُکَْیلَف اوُدَجَـس  ا�ذِإَف  ْمُهَتَِحلْـسَأ  اوُذُخْأَْیل  َکَعَم َو  ْمُْهنِم  ٌهَِفئا�ط  ْمُقَْتلَف  َها�لَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَأَف  ْمِهِیف  َْتنُک  ا�ذِإ  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 103  - 7
ْمُِکتَِحلْسَأ ْنَع  َنُولُفْغَت  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو  ْمُهَتَِحلْسَأ  ْمُهَرْذِح َو  اوُذُخْأَْیل  َکَعَم َو  اوُّلَُصْیلَف  اوُّلَُصی  َْمل  �يرْخُأ  ٌهَِفئا�ط  ِتْأَْتل  ْمُِکئا�رَو َو  ْنِم 

37 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْمُکَتَِحلْـسَأ َو اوُعَـضَت  ْنَأ  �یـضْرَم  ُْمْتنُک  ْوَأ  ٍرَطَم  ْنِم  ًيذَأ  ْمُِکب  َنا�ک  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحا�نُج  ـا�ل  َو  « 1  » ًهَدِـحا�و ًهَْلیَم  ْمُْکیَلَع  َنُولیِمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأ  َو 
.ًانیِهُم ًابا�ذَع  ْکِلل 

�
َنیِِرفا َّدَعَأ  ّللا 

�
َه َّنِإ  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ 

رب شتلالد  تسا  هلمج  زا  هک  هدـش  هدروآ  هدـئاف  تفه  تسا  نآ  زا  دافتـسم  نآ  یگنوگچ  فوخ و  زامن  مکح  هک  هیآ  نیا  لیذ  رد 
ندوب حجرا 
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.تعامج هب  زامن 

َها�لَّصلا َّنِإ  َها�لَّصلا  اوُمِیقَأَف  ُْمْتنَنْأَمْطا  اَذِإَف  ْمُِکبُونُج  �یلَع  ًادوُُعق َو  ًاـما�ِیق َو  ّللا 
�

َه اوُرُکْذاَـف  َهـا�لَّصلا  ُُمْتیَـضَق  ا�ذِإَـف  ءاـسن  ةروس  زا  ۀیآ 104  - 8
.ًاتُوقْوَم ًابا�تِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع - َْتنا�ک 

ۀیعدا هب  زامن  بیقعت  بابحتـسا  رگید  یلامتحا  هب  هدـش و  هدارا  لاوحا  ۀـمه  رد  رکذ  بابحتـسا  یلامتحا  هب  ّللا 
�

َه اوُرُکْذاَـف  تراـبع  زا 
دمحلا ّللا و 

�
ه ناحبس  راب  یس  نتفگ  هب  تسا  رصق  زامن  بیقعت  بابحتسا  نآ ، زا  روظنم  لامتحا  نیمّیس  هب  تسا و  دارم  نآ  زا  هروثام 

.ربکا ّللا 
�

ه ّللا و 
�

ه ّالا  هلا  هّلل و ال 

______________________________

ربـمغیپ یماـگنه  ار  فداـصت  هچ  دـنا  هدروآ  رامـشب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربـمغیپ تازجعم  زا  یکی  ار  هیآ  نیا  لوزن  ( 1)
هیلع ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ هک  دنا  هداد  رارق  مه  اب  ناکرشم  سپ  نانجض  رد  ناکرشم  هدوب و  نافسع  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  )

اب ار  رهظ  زامن  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دـنروآ  تخات  ناشیا  رب  ناهگان  دـننک و  ریگلفاغ  ار  وا  ناراـی  و  مّلـس ) هلآ و  و 
يزامن دـنتفگ  ناشیا  زا  یخرب  دـنروآ  موجه  زامن  نیب  رد  دنتـساوخ  ناکرـشم  دـناوخ  دوجـس  عوکر و  مامتب  لومعم و  شور  نامه 

یّلـص  ) ربمغیپ رب  هیآ  مینک  یم  هلمح  ماگنه  نآ  دـنراد  تیانع  هجوت و  رتشیب  نآ  هب  هک  تسه  زامن  نیا  زا  سپ  رـصع ) زاـمن   ) رگید
ربمغیپ دنسرب و  دوخ  دوصقم  هب  دنتسناوتن  ناکرـشم  هک  درک  ادا  فوخ  زامن  روطب  ار  رـصع  زامن  دش و  لزان  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه

.دننک ریگلفاغ  ار  نارای  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  )

38 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اوُمِیقَأ هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 40  - 9
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.َنیِعِکا�ّرلا َعَم  اوُعَکْرا  َها�کَّزلا َو  اُوتآ  َها�لَّصلا َو 

رد هکنانچ  بابحتـسا ، روطب  ای  تسا ، هعمج  رد  هکنانچ  دـشاب ، بوجو  روطب   ) تعامج ندوب  حـجار  مکح  هیآ  نیا  ریخا  تمـسق  زا 
.تسا هدش  هدافتسا  تسا ) بجاو  ياهزامن  رگید 

.َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنَأ  َُهل َو  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  ا�ذِإ  فارعا َو  ةروس  زا  ۀیآ 203   10

.مومأم زا  تسا  تئارق »  » طوقس هیآ ، نیا  زا  دافتسم  روما  هلمج  زا 

.َنوُِربْکَتْسَی ا�ل  ْمُه  ْمِهِّبَر َو  ِدْمَِحب  اوُحَّبَس  ًادَّجُس َو  اوُّرَخ  ا�ِهب  اوُرِّکُذ  ا�ذِإ  َنیِذَّلا  اَِنتا�یِآب  ُنِمُْؤی  ا�مَّنِإ  هدجس  ةروس  زا  ۀیآ 15  - 11

ْنِإ َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِّلل 
�

ِه اوُدُجْـسا  ِرَمَْقِلل َو  ا�ل  ِسْمَّشِلل َو  اوُدُجْـسَت  ـا�ل  تلّـصف ..» مح   » ةروس زا  ۀیآ 37  یکی  رگید : ۀـیآ  هس  هیآ و  نیدـب 
.َنوُُدبْعَت ّیِإ 

ُها� ُْمْتنُک 

رد هدجـس ، بوجو  رب  .اوُدـُبْعا  ِّلل َو 
�

ِه اوُدُجْـساَف  مّجنلا  ةروس و  زا  ۀـیآ 62  میـس - .ْبِرَْتقا  ْدُجْـسا َو  َو  أرقا ..»  » ةروس زا  ۀیآ 19  مود -
دراد لامتشا  هیآ  راهچ  نیا  رب  هک  هناگ  راهچ  ياه  هروس  تهج  نیدب  هدش و  لالدتـسا  نآ ، ندینـش  ای  اهنآ  زا  یکی  ندناوخ  ماگنه 

.تسا هدش  هدناوخ  مئازع » ياه  هروس   » مان هب 

.تسا هیآ  هدش 64  دای  هالص  باتک  رد  هک  یتایآ  عومجم 

39 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

موص باتک  - 3

: تسا هتفای  رارق  دانتسا  دروم  هیآ  جنپ  باتک  نیا  رد 

.َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  ا�مَک  ُما�یِّصلا  ُمُْکیَلَع - َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هرقب  ةروس  زا  هیآ 183  - 1

نیا هب  نامیا  لها  مالعا  هک  تسنیا  هدش  هدروآ  نآ  لیذ  رد  هک  هناگجنپ  دئاوف  هلمج  زا  هدیدرگ و  هدافتسا  موص  بوجو  هیآ  نیا  زا 
.تسا فیلکت  لیهست  قیوشت و  ای  تسا  ّتیعورشم  ّتلع  هب  هیبنت  ای  مکح  دیکات  دنا  هدوب  فّلکم  فیلکت ، نیاب  مه  شیپ  مما  هک 
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ُما�عَط ٌهَیْدـِف  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َرَخُأ َو  ّیَأ 
ٍما� ْنِم  ٌهَّدـِعَف  ٍرَفَـس  �یلَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َنا�ک  ْنَمَف  ٍتا�دوُدـْعَم  ّیَأ 

ًاـما� هرقب  ةروس  زا  هیآ 184 
..َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  َُهل َو  ٌْریَخ  َوُهَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَف  ٍنیِکْسِم 

هتفگ هباحـص  رثکا  هکنانچ  رفـس  رد  تسا  راطفا  بوجو  هدـش  هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  اهیف  فلتخم  هناگ  راـهچ  لـئاسم  زا  یکی 
.دنا

َرْهَّشلا ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف  ِنا�قْرُْفلا  �يدُْـهلا َو  َنِم  نَِّیب 
ٍتا� ّنِلل َو 

�
ِسا ًيدُـه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َنا�ضَمَر  ُرْهَـش  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 185  - 3

ّللا
�

َه اوُرِّبَُکِتل  َهَّدِْعلا َو  اُولِمُْکِتل  َرْسُْعلا َو  ُمُِکب  ُدیُِری  ا�ل  َرُْسْیلا َو  ُمُِکب  ّللا 
�

ُه ُدیُِری  َرَخُأ  ّیَأ 
ٍما� ْنِم  ٌهَّدِعَف  ٍرَفَـس  �یلَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  َنا�ک  ْنَم  ُهْمُـصَْیلَف َو 

ا�م �یلَع 

40 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُکا�دَه َو 

هدافتسا دنا ) هتفگ  نارگید  هکنانچ  تصخر  روطب  ای  تسا  هّیماما  بهذم  هکنانچ  تمیزع  روطب   ) رفـس رد  راطفا  مکح  زین  هیآ  نیا  زا 
.تسا هدش 

ْمُهَّلََعل ِیب  اُونِمُْؤْیل  ِیل َو  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِنا�عَد  ا�ذِإ  ّدـلا 
�

ِعا َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَـف  یِّنَع  يِدـا�بِع  َکـَلَأَس  ا�ذِإ  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 186  - 4
.َنوُدُشْرَی

اعد و زا  نوچ  نکیل  تسین  یقلعت  طابترا و  موصب ، ار  هیآ  نیا   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  شدوخ  هدروآ  ار  هیآ  نیا  هک  دادـقم  لضاف 
ءاعد وا  فئاظو  مظعا  زا  هکلب  مئاص  فئاظو  زا  سپ  ّدرت » مئاّصلا ال  هوعد   » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  هدـش و  داـی  هیآ  رد  نآ  تباـجا 
ییاـه باـتک  هراـب  نیا  رد  اـم  باحـصا  هک  يدـح  هب  هدـش  دراو  نآ  رد  يرایـسب  لاـمعا  اـهاعد و  هک  ناـضمر  هاـم  رد  هژیوـب  تسا 

«. .دنا هدرک  فیلأت  صوصخم 

َّنُه ْمُِکئا�ِسن  �یلِإ  ُثَفَّرلا  ِما�یِّصلا  َهَْلَیل  ْمَُکل  َّلِحُأ  هرقب  ةروس  زا  هیآ 187  - 5
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ّللا
�

ُه َبَتَک  ا�م  اوُغَْتبا  َّنُهوُرِـشَاب َو  َنْآلاَف  ْمُْکنَع  ا�فَع  ْمُْکیَلَع َو  َبا�تَف  ْمُکَـسُْفنَأ  َنُونا�تَْخت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  ّللا 
�

ُه َِملَع  َّنَُهل  ٌسا�ِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌسـا�ِبل 
ُْمْتنَأ َّنُهوُرِـشاَُبت َو  ا�ل  ِْلیَّللا َو  َیلِإ  َما�یِّصلا  اوُِّمتَأ  َُّمث  ِرْجَْفلا  َنِم  ِدَوْسَْألا  ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَْألا  ُْطیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  ّتَح 

ی� اُوبَرْـشا  اُولُک َو  ْمَُکل َو 
.َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  ّنِلل 

�
ِسا ِِهتا�یآ  ّللا 

�
ُه ُنِّیَُبی - َِکل�ذَک  ا�هُوبَْرقَت  ا�لَف  ّللا 

�
ِه ُدوُدُح  َْکِلت  ِدِجا�سَْملا  ِیف  َنوُفِکا�ع 

41 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا فاکتعا  هب  طوبرم  لئاسم  ماکحا و  دجاسم و  رد  فاکتعا  هدش  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  هک  هدئاف  هد  هلمج  زا 

: تسا هدروآ  هدئاف  ناونعب  ار  ریز  ۀیآ  ود  لضاف  موص »  » باتک ۀمتاخ  رد 

مان هب  ناضمر  رهـش  تبـسانم  نیدب  تسا و  موص  ربص »  » زا دارم  دنا  هتفگ  هک  ِها�لَّصلا  ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْـسا  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 45 ، - 1
.تسا هدش  هدناوخ  زین  ربصلا » رهش  »

زا نیا  تسا و  هفرعم  ود  ره  ربخ  ادتبم و  نوچ  هک  ِّجَْـحلا  ّنِلل َو 
�
ِسا ُتِیقا�وَم  َیِه  ُْلق  ِهَّلِهَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 189 ، - 2

.رگید يزیچ  هن  لاله  تیؤر  هب  تسا  رصحنم  ناضمر ، رهش  تمالع  سپ  رصح  لئالد 

.تسا هیآ  تفه  هتفای  طابترا  موص  باتکب  هک  یتایآ  عومجم 

42 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هاکز باتک  - 4

هراشا

رهب قلعتم  تایآ  دای و  مسق  هس  ناونع  تحت  دـبای  یم  ماسقنا  یماسقا  هب  هراب  نیا  رد  ثحب  هک  نیا  رابتعا  هب  تاکز  هب  طوبرم  تاـیآ 
: رارق نیدب  تسا  هدش  ءافیتسا  مسق ، نآ  ناونع  ریز  یمسق 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  هدیدرگ 4  ناونع  نآ  لحم  بوجو و  ةراب  رد  هک  مسق  نیا  تحت  لوا  مسق 

ِهَِکئا�لَْملا ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ّللِاب َو 
�

ِه َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنِک�ل  ِبِْرغَْملا َو  ِقِرْـشَْملا َو  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 177 ، - 1
َها�لَّصلا َو َما�قَأ  ِبا�قِّرلا َو  ِیف  َنِیِلئا�ّسلا َو  ِلِیبَّسلا َو  َْنبا  َنیِکا�سَْملا َو  �یما�تَْیلا َو  �یبْرُْقلا َو  يِوَذ  ِهِّبُح  �یلَع  َلا�ْملا  یَتآ  َنیِِّیبَّنلا َو  ِبـا�تِْکلا َو  َو 

ُمُه َِکئ�لوُأ  اُوقَدَـص َو  َنیِذَّلا  َِکئ�لوُأ  ِسْأَْـبلا  َنیِح  ِءا�ّرَّضلا َو  ِءاـ�سْأَْبلا َو  ِیف  َنیِِرباـ�ّصلا  اوُدَـها�ع َو  ا�ذِإ  ْمِهِدـْهَِعب  َنُوفوُْملا  َهاـ�کَّزلا َو  یَتآ 
.َنوُقَّتُْملا

.هاکز نداد  تسا  هلمج  زا  هک  هدش  تیانع  هجوت و  دروم  رما  شش  هیآ  نیا  رد 

.َنوُِرفا�ک ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  ْمُه  َها�کَّزلا َو  َنُوتُْؤی  ا�ل  َنیِذَّلا  َنیِکِرْشُْمِلل ، ٌْلیَو  هدجس َو  مح  ةروس  زا  ۀیآ 6 و 7 ، - 2
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43 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

درادن صالخا  نوچ  تسین  حیحص  رفک  لاح  رد  ءادا  رما ، تیاهن  دراد  بوجو  مه  رفاک  رب  هاکز  نداد  هک  هدش  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
هلبق ام  ّبجی  مالسإلا  مکحب  دیآ  رد  مالـسا  هب  نوچ  ِِهلوُسَِرب و  ّللِاب َو 

�
ِه اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  ّلِإ 

�
ا ْمُُهتا�قَفَن  ْمُْهنِم  َلَبُْقت  ْنَأ  ْمُهَعَنَم  ا�م  َو  یلاعت : هلوق 

«1  » .دوش یم  طقاس  وا  زا 

�یمُْحی َمْوَی  ٍمِیلَأ ، ٍبا�ذَِـعب  ْمُهْرِّشَبَف  ّللا 
�

ِه ِلـِیبَس  ِیف  اـ�هَنوُقِْفُنی  ـا�ل  َهَّضِْفلا َو  َبَهَّذـلا َو  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  هبوت َو  ةروـس  زا  و 35 ، ۀیآ 34  - 3
.َنوُِزنْکَت ُْمْتنُک  ا�م  اُوقوُذَف  ْمُکِسُْفنَِأل  ُْمتْزَنَک  ا�م  ا�ذ�ه  ْمُهُروُهُظ  ْمُُهبُونُج َو  ْمُهُها�بِج َو  ا�ِهب  �يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِرا�ن  ِیف  ا�ْهیَلَع 

رز و رد  هاکز  بوجو  هیآ  نیا  زا 
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« زنک  » هک تسنیا  هیآ  نیا  لیذ  رد  هروکذـم  هدـئاف  راهچ  هلمج  زا  هدـش و  هدافتـسا  تسا ) فالتخا  دروم  هک  هررقم  طئارـش  هب   ) میس
.نآ ریز  رد  ای  دشاب  نیمز  يور  رد  هاوخ  نآ  يرادهگن  يارب  لام  عمج  زا  تسترابع 

.ِموُرْحَْملا ِِلئا�ّسِلل َو  ٌّقَح  ْمِِهلا�ْومَأ  ِیف  تایراّذلا َو  ةروس و  زا  ۀیآ 19 ، - 4

.دنا هداد  رارق  لیلد  تراجت »  » هاکز بوجو  رب  یضعب  ار  هیآ  نیا 

______________________________

هب لاح  نآ  رد  هچ  دنام  یم  یقاب  رفک  لاح  رد  بوجو  ةدـئاف  زا  شـسرپ  هک  تسین  هدیـشوپ  نکیل  تسا و  هدـش  هتفگ  روط  نیا  ( 1)
هک نیا  رگم  تسا  هدـش  طقاس  ءادا  فیلکت  شیپ ، هب  تبـسن  هک  مه  مالـسا  زا  سپ  تسین و  حیحـص  شئادا  صالخا ، مدـع  ۀطـساو 

.دوش لمأت  .تسا  باقع  تحص  نامه  بوجو  ةدئاف  دوش  هتفگ 

44 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  شش  تسناقحتسم  هب  نآ  نداد  هاکز و  نتفرگ  ةراب  رد  هک  مسق  نیا  تحت  مود  مسق 

.ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ّللا 
�

ُه ْمَُهل َو  ٌنَکَس  َکَتا�لَص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ا�ِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلا�ْومَأ  ْنِم  ْذُخ  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 103 ، - 1

هدـنهد هاـکز  رب  مه  دـنک و  ذـخا  ار  هقدـص  تسا  بجاو  ماـما  رب  هک  تسنیا  هدـش ، هدروآ  هیآ  نیا  لـیذ  رد  هک  مـکح ، هـلمج 7  زا 
قافنا و يدـصتم  دـناوت  یم  وا  دوخ  هک  تسنیا  روهـشم  نکیل  دـنک  لـمح  ماـما  دزن  هب  ار  هاـکز  هبلاـطم  یب  ادـتبا و  زا  هک  تسبجاو 

هلمج زا  دبای و  یم  بوجو  نآ  لمح  دنک  هبلاطم  ماما  رگا  دنک و  لمح  ماما  دزن  هب  هک  تسا  بحتسم  ددرگ و  ناقحتـسم  هب  فرص 
،. همذ هب  هن  دبای ، یم  قلعت  نیعب  هاکز  هک  تسنیا  دافتسم  ماکحا 

َوُه ّللا 
�

َه َّنَأ  ِتا�قَدَّصلا َو  ُذُخْأَی  ِهِدا�بِع َو  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه  ّللا 
�

َه َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  هبوت َأ  ةروس  زا  ۀیآ 104 ، - 2
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.ُمیِحَّرلا ُبا�ّوَّتلا 

ُْهنِم َثِیبَْخلا  اوُمَّمَیَت  ا�ل  ِضْرَْألا َو  َنِم  ْمَُکل  ا�نْجَرْخَأ  ا�ّمِم  ُْمْتبَـسَک َو  ا�م  ِتا�بِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 267  - 3
.ٌدیِمَح ٌِّینَغ  ّللا 

�
َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ِهِیف َو  اوُضِمُْغت  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا ِهیِذِخِآب  ُْمتَْسل  َنوُقِْفُنت َو 

مه تسا و  هدـش  هدرمـش  نکمم  دـنا ، هدـش  نآ  بوجوب  لئاق  هماع  ءاملع  زا  هک  تراـجت ، هاـکز  بابحتـسا  رب  لالدتـسا  هیآ  نیا  زا 
لالدتسا تسا  هدش  هدرمش  نکمم 

45 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.هدش جراخ  مکح  زا  عامجا  هب  هچ  نآ  زج  اهیزبس و  زج  دوش  یم  هدروآ  نوریب  نیمز  زا  هچ  نآ  نداعم و  رد  هاکز  بابحتسا  رب 

.َنوُفِعْضُْملا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللا 
�

ِه َهْجَو  َنوُدیُِرت  ٍها�کَز  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ا�م  مور َو  ةروس  زا  ۀیآ 39 ، - 4

.تسا هدش  لالدتسا  هاکز  رد  نآ  صولخ  تین و  بوجو  رب  مه  هیآ  نیاب 

ِیف َنیِمِرا�ْغلا َو  ِبـا�قِّرلا َو  ِیف  ْمُُهبُوُلق َو  ِهَفَّلَؤُْملا  اـ�ْهیَلَع َو  َنِیِلمـا�ْعلا  ِنیِکاـ�سَْملا َو  ِءا�رَقُْفِلل َو  ُتـا�قَدَّصلا  اَـمَّنِإ  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 60 ، - 5
.ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ّللا 

�
ُه ّللا َو 

�
ِه َنِم  ًهَضیِرَف  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ّللا َو 

�
ِه ِلِیبَس 

: رارق نیدب  هدش  نییعت  هاکز  هناگتشه  فراصم  هیآ  نیا  رد 

.ءارقف - 1

مه مود  ةدـیقع  رد  نآ و  هب  صوصخم  تسا  رگید  ینعم  ار  کی  ره  ای  تسا  ینعم  کی  ار  ود  نیا  هک  هدـش  فـالتخا  نیکاـسم  - 2
، ریقفلا تسنیا  هدـش  دراو  مه  یتیاور  رد  هک  لاوقا  نآ  زا  یکی  رثکتم ، ددـعتم و  یلاوقا  رب  کی  رهب  صاـخ  ینعم  رد  تسا  فـالتخا 

.امهنم دهجا  سئابلا  هنم و  دهجا  نیکسملا  لأسی و  يّذلا ال 

(. دننک یم  راک  هاکز  عمج  تیابج و  هار  رد  هک  یناسک   ) نالماع - 3

لد ناشیا  زا  هاکز  ۀلیسو  هب  هک  موق  ره  رافک  زا  فارشا   ) مهبولق هفلؤم  - 4
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( ..هوالعب ای  دنوش  دادمتسا  تناعتسا و  رافک  لاتق  رب  مالسا و  دوس  هب  دیآ و  لمعب  ییوج 

(. دنراچد یتخس  هب  دوخ  یلاوم  دزن  رد  هک  یناگدنب  يرادیرخ  ای  دنا ، هتسب  هبتاکم  دادرارق  هک  یناگدنب   ) باقر - 5

46 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

(. تیصعم هار  رد  جرخ  يارب  هن  هدوب  حابم  شاعم  ای  بحتسم  ای  بجاو  ۀقفن  يارب  نانآ  ماو  هک   ) نارادماو - 6

هتفر نآ  رب  دمحا  هکنانچ  زین  جح  ای  دنا  هتفگ  هفینح  وب  کلام و  یعفاش و  یـسوط و  خیـش  هکنانچ  داهج  صوصخ   ) ادخ هار  رد  - 7
هتفر نآ  رب  ام  باحصا  رثکا  هکنانچ  اهنیا  دننام  رابنا و  بآ  لپ و  نتخاس  جح و  لیبق  زا  دشاب  نآ  رد  نیملسم  حالص  هک  يرما  ره  ای 

(. دنا

.دشاب ینغ  هدنراد و  دوخ  رهش  رد  هچ  رگ  تسا ، هدش  هدنامرد  تبرغ  رد  هک  یسک  لیبس ، نبا  - 8

رد هک  بولـسا  رییغت  يارب  مه  و  دوـش ، ثحب  حرط و  دـیاب  هطوـبرم  بتک  یهقف و  بتک  رد  هک  تسا  عرفتم  یعورف  لوـصا ، نـیا  رب 
هک هدش  فالتخا  مه  مال »  » رد هکنانچ  هدـش  رکذ  یهوجو  نم »  » ظفلب ریخا  راهچ  رد  هدـش و  هدروآ  مال »  » ظفلب لوا  فرـصم  راهچ 
زا لقا  دحب  عمج  مکحب  دبای و  طاسبنا  فنص  تشه  ره  رب  هاکز  دیاب  هجیتن  رد  تسا و  هدیقع  نیا  رب  یعفاش   ) دنک یم  کیلمت  ةدافا 
انب دنا و  هتفگ  رگید  یعمج  هفینح و  وب  کلام و  هکنانچ   ) دنک یم  فرصم  نایب  ةدافا  ای  دوش ) هداد  دیاب  تسا  نت  هس  هک  فنـص  ره 

(. تسا یفاک  دوش  هداد  فانصا  نیا  زا  یکیب  هاکز  همه  رگا  نیا  رب 

َوُهَف َءا�رَقُْفلا  اَهُوتُْؤت  ا�هوُفُْخت َو  ْنِإ  َیِه َو  ا�ّمِِعنَف  ِتا�قَدَّصلا  اوُْدُبت  ْنِإ  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 271 ، - 6
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.ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  ا�ِمب  ّللا 
�

ُه ئِّیَس َو 
ْمُِکتا� ْنِم  ْمُْکنَع  ُرِّفَُکی  ْمَُکل َو  ٌْریَخ 

هب وا  هک  ماـما  هب  نداد  هچ  رگ  ناقحتـسم  هب  ار  دوخ  لاـم  هاـکز  نداد  تسا  صخـش  يدـصت  زاوـج  هیآ  زا  دافتـسم  ماـکحا  زا  یکی 
.تسا بحتسم  دناسرب  قحتسم 

47 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  جنپ  هدیدرگ  ناونع  جارخا ، عبات  عرفتم و  روما  ةراب  رد  هک  مسق  نیا  تحت  میس  مسق 

ا�ل ُْمْتنَأ  ْمُْکَیلِإ َو  َّفَُوی  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ا�م  ّللا َو 
�

ِه ِهْجَو  َءا�ِغْتبا  اَّلِإ  َنوُقِْفُنت  ا�م  ْمُکِـسُْفنَِألَف َو  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ا�م  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 272 ، - 1
.َنوُمَلُْظت

ادـخ هجو  ءاغتبا  صالخا و  هب  رما  قافنا و  رد  تسا  هعمـس  بلط  ءایر و  زا  یهن  هدـش  هدروآ  هیآ  نیا  لـیذ  رد  هک  مکح  هس  زا  یکی 
.تسا

ِفُّفَعَّتلا َنِم  َءا�ِینْغَأ  ُلِها�ْجلا  ُمُُهبَسْحَی  ِضْرَْألا  ِیف  ًابْرَض  َنوُعیِطَتْسَی  ا�ل  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  اوُرِصْحُأ  َنیِذَّلا  ِءا�رَقُْفِلل  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 273 ، - 2
.ٌمِیلَع ِِهب  ّللا 

�
َه َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ا�م  ًافا�ْحلِإ َو  ّنلا 

�
َسا َنُولَئْسَی  ا�ل  ْمُها�میِِسب  ْمُُهفِْرعَت 

هنیدـم رد  یلام  هن  هک  شیرق  نارجاهم  زا  دـندوب  نت  دـص  راهچ  بیرق  ناشیا  هدـش و  دراو  هّفـص  باحـصا  ةراب  رد  یلوق  هب  هیآ  نیا 
.يرئاشع ناشیوخ و  هن  دنتشاد و 

بناج زا  يا  هّیرس  نوچ  هتسه و  ندیچ  هب  اهزور  دنتشاد و  لاغتشا  نآرق  نتخومآ  هب  اهبش  دندوب و  هدیزگ  ینکـس  دجـسم  ۀّفـص  رد 
ره .دندش  یم  جراخ  هیرـس  نآ  اب  داهج  دصقب  زین  نانآ  دـش  یم  ثوعبم  نیعم و  گنج  يارب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ

.درب یم  ناشیا  يارب  بش  تشاد  یم  يزور  قزر و  رد  يدایز  هک  هنیدم  لها  زا  کی 

.تسا هدش  هدافتسا  ففعت  لمجت و  لها  هب  ءاطعا  بابحتسا  هیآ  نیا  زا  لاح  رهب 

ا�م ُْلق  َنوُقِْفُنی  ا�ذ  ا�م  َکَنُولَئْسَی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 215 ، - 3
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ُْمتْقَْفنَأ

48 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ٌمِیلَع ِِهب  ّللا 
�

َه َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ا�م  ِلِیبَّسلا َو  ِْنبا  ِنیِکا�سَْملا َو  �یما�تَْیلا َو  َنِیبَْرقَْألا َو  ِْنیَِدلا�ْوِللَف َو  ٍْریَخ  ْنِم 

مهد قدصت  هچ   » هک تسا  هدیسرپ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  هدوب  دنمتورث  يدرم  ریپ  هک  حومج  نب  ورمع  دنا  هتفگ 
.تسا هتفای  لوزن  وا  خساپ  رد  هیآ  نیا  مهدب »؟ هک  هب  و 

.تسا هدش  هدافتسا  قافنا  رد  ناشیا  ریغ  رب  ءابرقا  میدقت  بابحتسا  هیآ  نیا  زا 

.َْوفَْعلا ُِلق  َنوُقِْفُنی  ا�ذ  ا�م  َکَنُولَئْسَی  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 219 ، - 4

ترابع نیاب  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  وفع »  » ینعم رد  یتیاور  .تسا  هدوب  حومج  نب  ورمع  زین  هیآ  نیا  رد  لئاس  دـنا  هتفگ 
یلاوقا هنّـسلا » توق  نع  لّضف  ام   » ترابع نیدـب  مالّـسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  زا  و  راتقإ » فارـسإ و ال  ریغ  نم  طـسولا  وه  وفعلا  ّنا  »

.دناسر یم  ار  فارسا  ریذبت و  زا  یهن  قافنا و  رد  طسوت  نامه  هک  تسه  وفع »  » ینعم ةراب  رد  زین  رگید 

تاقدص ۀیآ  هب  هدوب  لومعم  تاقدص  ۀیآ  لوزن  زا  لبق  هتـشاد و  تلالد  بساکم ، زا  لاس ، توق  زا  دئاز  رادـقم  قافنا  رب  هک  هیآ  نیا 
دراو همدـص  لایع  لها و  دوخ و  رب  هعـسوت  هب  هک  دـنا  هداد  يدروم  هب  صاـصتخا  مه  ار  قاـفنا  نیا  بابحتـسا  .تسا  هتـشگ  خوسنم 

تمرح هب  دـندرگ ، راـچان  راداـن و  شلاـیع  اـی  دوخ  هک  دـشاب  نیا  بجوـم  قاـفنا  رگا  هکلب  تسموـکحم  تهارک  هب  هن  رگ  دـیاین و 
زین مالسالا » یف  رارض  ررض و ال  ال   » مکحب اعرش  القع و  هک  رارضا  دانتسا  هب  مه  باب و  ۀصوصخم  تایاور  دانتـسا  هب  تسا  موکحم 

.تسا عونمم 

يدرم هک  هدروآ  ار  تیاور  نیا  دادقم  لضاف 
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یّلص  ) ربمغیپ هب  دوب  نیرز  هدروآ و  تسدب  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  ار  يدوخ  هلک  دمآ و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دزن 
داد مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه

49 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ربمغیپ زاب  دمآ  رگید  بناج  زا  .دنادرگرب  ور  وا  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ ریگب  هقدـص  ناونعب  نم  زا  ار  نیا  تفگ  و 
نآ زا  سپ  .دنادرگرب  ور  يو  زا  ربمغیپ  مه  راب  نیا  دمآ  رگید  یبناج  زا  میس  راب  .درک  ضارعا  وا  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  )

: تفرگ ار  نآ  هدب ، دومرف  بضغ  لاحب 

: تفگ هاگ  نآ  دناسر  یم  تحارج  دوب  هدیسر  يوب  رگا  هک  دنکفا  رود  هب  یتخس  هب  و 

«. ینغ رهظ  نع  هقدّصلا  اّمنإ  ساّنلا ، فّفکتی  سلجی  هب و  قّدصتی  هّلک  هلامب  مکدحا  یجی ء  »

ّللِاب َو
�

ِه ُنِمُْؤی  ا�ل  ّنلا َو 
�
ِسا َءا�ئِر  َُهلا�م  ُقِْفُنی  يِذَّلاَک  �يذَْألا  ِّنَْملِاب َو  ْمُِکتا�قَدَـص  اُولِْطُبت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 264 ، - 5

َمْوَْقلا يِدـْهَی  ا�ل  ّللا 
�

ُه اُوبَـسَک َو  ا�ّمِم  ْیَـش ٍء  �یلَع  َنوُرِدـْقَی  ا�ل  ًاْدلَـص  ُهَکَرَتَف  ٌلـِبا�و  َُهباـ�صَأَف  ٌبا�ُرت  ِْهیَلَع  ٍنا�ْوفَـص  ِلَـثَمَک  ُُهلَثَمَف  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا 
ْکلا

�
.َنیِِرفا

هدافتـسا تسا  صالخا  مدـع  زا  فشاک  یهجو  هب  کی  ره  نامیا و  مدـع  زا  فشاک  همه  هک  ءاـئر  تیذا و  تنم و  مکح  هیآ  نیا  زا 
.هدش

ّلَصَف
�

.ی ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو  ّکََزت ،
�

ی ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  یلعا  ةروس  زا  تایآ 14 و 15 ، - 6

.تسا دیع  زامن  ندناوخ  رطف و  هاکز  نداد  هیآ  نیا  زا  دارم  دنا  هتفگ 

.تسا هیآ  شش  هدش  دانتسا  اهنادب  هاکز  باتک  رد  هک  تایآ  عومجم 

50 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

سمخ باتک  - 5

هراشا

هدافتسا دانتسا و  دروم  هیآ  باتک 3  نیا  رد 
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: تسا

- ِْنبا ِنیِکا�سَْملا َو  �یما�تَْیلا َو  �یبْرُْقلا َو  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِّلل -
�

ِه َّنَأَف  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  لافنا َو  ةروس  زا  ۀیآ 41 ، - 1
.ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  �یلَع  ّللا 

�
ُه ِنا�عْمَْجلا َو  یَقَْتلا  َمْوَی  ِنا�قْرُْفلا  َمْوَی  ا�نِْدبَع  �یلَع  ا�ْنلَْزنَأ  ا�م  ّللِاب َو 

�
ِه ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلِیبَّسلا 

: تسا هدش  هداد  رارق  مسق  هس  ناونع  ریز  هیآ  نیا  رد  ثحب 

هدیدرگ نایب  تمینغ  ینعم  مسق  نیا  لیذ  رد  لوا  مسق 

نآ هک  دنا  هداد  رارق  حالطـصا  یهورگ  نکیل  دشاب  هدش  باستکا  هک  تسیا  هدـئاز  هدـئاف و  ینعمب  لصا  رد  تمینغ  هصالخ  نیدـب 
بهذم نیمه  ار  یعفاش  ام و  باحصا  تسا  تمینغ  دوش  هتفرگ  لاتق  گنج و  اب  هچ  نآ  یئیف و  دوش  هتفرگ  گنج  یب  نارفاک  زا  هچ 

..تسا ینعم  کی  ار  ود  ره  دنا  هتفگ  مه  یخرب  تسا 

نوزفا هنایلاس  جراخم  رب  هک  تاعانـص  تاعارز و  تاراجت و  حابرا  رب  هداد و  میمعت  ار  تمینغ  ینعم  ام  باحـصا  سمخ  باب  رد  اما 
ینیمز رب  مه  دشابن و  نیعم  مه  مارح  ردق  دشابن و  هتخانش  نآ  کلام  هک  مارحب  طولخم  لالح  صوغ و  نداعم و  زونک و  رب  دشاب و 

راد مئانغ  نامهب  تمینغ  تنس ) لها  ۀمئا   ) اهقف بهذمب  نکیل  دنا  هتسناد  لماش  برحلا  راد  مئانغ  رب  درخب و  ملسم  زا  یمذ  رفاک  هک 
صوصخ رد  هفینح  وبا  هتـسناد و  بجاو  ار  سمخ  زین  هضف  بهذ و  نداعم  صوصخ  رد  یعفاش  هک  نیا  زج  دراد  صاصتخا  برحلا 

ینداعم

51 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنا هتسناد  بجاو  دشاب  عبطنم  هک 

هدش هدروآ  مئانغ  تمسق  تیفیک  تمسق ، نیا  لیذ  رد  مود  مسق 

.تسین مزال  اهنآ  رارکت  تسا و  هدمآ  نایم  هب  نخس  لیصفت  هب  هراب  نیا  رد  باتک  نیا  لوا  دلج  رد  هک 

تسا هدیدرگ  دای  هدش  هدروآ  سمخ  ءادا  بوجو  ةراب  رد  هک  یتادیکأت  میس  مسق  لیذ  رد  نآ  زا  سپ  میس و  مسق 

ُُرمْأَی ّللا 
�

َه َّنِإ  لـحن  ةروس  زا  ۀـیآ 90  نینچ  مه  ِلِیبَّسلا و  َْنبا  َنیِکْـسِْملا َو  ُهَّقَح َو  �یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  لیئارـسا َو  ینب  ةروس  زا  ۀیآ 26 ، - 2
.�یبْرُْقلا يِذ  ِءا�تیِإ  ِنا�سْحِْإلا َو  ِلْدَْعلِاب َو -

قوقح رگید  سمخ و  دیاب  هک  دنشاب  یم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ ناشیوخ  نآ  رئاظن  هیآ و  نیا  رد  یبرقلا  يذ  زا  دارم 
نآ زا  یتقو  مالّسلا ) هیلع   ) داجس دیس  ترضح  خساپ  تسا  هلمج  زا  هک  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  .دوش  هداد  ناشیا  هب  ناشیا 

: تسا هتفگ  تسا  هدش  هدیسرپ  نیکاسم  یماتی و  زا  نوچ  انل » وه   » تسا هدش  هدیسرپ  سمخ  زا  ترضح 

مارح انیلع  هقدّصلاف  سمخلا  انل  لزنا  هقدّصلا  انیلع  مّرح  اّمل  ّللا 
�

ه ّنإ  : » تسا هتفگ  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  اننیکاسم » اناماتی و  »
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«. لالح انل  همارکلا  هضیرف و  انل  سمخلا  و 

ْنِإ َُهلوُسَر  ّللا َو 
�

َه اوُعیِطَأ  ْمُِکْنَیب َو  َتا�ذ  اوُِحلْصَأ  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتاَف  ِلوُسَّرلا  ِّلل َو 
�

ِه ُلا�ْفنَْألا  ُِلق  ِلا�ْفنَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  لافنا  ةروس  زا  ۀیآ 1 ، - 3
.َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک 

52 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسین اور  اهنآ  رارکت  هک  هدش  هدروآ  یبلاطم  لوا  دلج  رد  لافنا »  » ةراب رد 

ُْمتِْمنَغ ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  ۀیآ َو  هب  ار  هیآ  نیا  نارـسفم  زا  یهورگ  هک  تسنیا  یکی  تسا  هدـیدرگ  دای  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  هدـئاف  شـش  زا 
لافنا مکح  ایآ  هک  نآ  رگید  دنا  هتسنادن  خوسنم  ار  نآ  ام  باحصا  یسربط و  خیش  دادقم ، لضاف  ۀتفگ  هب  نکیل  دنا  هتـسناد  خوسنم 

زین مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ نامز  زا  سپ 
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.دنا هتسناد  یقاب  ار  نآ  ام  باحصا  اهقف و  زا  یهورگ  تسا  فالتخا  تسا ؟ یقاب 

.تسا هیآ  راهچ  هدش  دای  سمخ  باتک  رد  هک  یتایآ  عومجم 

53 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

جح باتک  - 6

هراشا

.تسا هدش  ثحب  دروم  لقن و  هناگادج  عون  رهب  طوبرم  تایآ  هدمآ و  لمعب  ثحب  عون  هس  ناونع  ریز  باتک  نیا  رد 

: تسا هدیدرگ  دای  هیآ  ود  هدش  ناونع  جح  بوجو  ةراب  رد  هک  لوا » عون   » تحت لوا  عون 

.َنیَِملا�ْعلا ِنَع  ٌِّینَغ  ّللا 
�

َه َّنِإَف  ..ات  ..ًاکَرا�بُم  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ّنِلل 
�
ِسا َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  نارمع  لآ  ةروس  زا  تایآ 96 و 97 ، - 1

، نآ زا  دافتـسم  یهقف  تاهج  زا  نونکا  تسا  هدیدرگ  دای  یتاهج  نآ  تاهج  یـضعب  ةراب  رد  هدش و  هدروآ  لوا  دلج  رد  زین  هیآ  نیا 
نیا رب  قافتا  زا  سپ  « ) تعاطتسا  » زا دوصقم  رد  هک  نیا  یکی  ددرگ : یم  دای  تهج  ود  هدش ، هدروآ  هلأسم  شـش  عضوم  نیا  رد  هک 

تعاطتسا ایآ  هک  تسا  فالتخا  تسا ) طرـش  نآ  رد  دشاب  عنام  رفـس  زا  هک  ضرم  زا  تمالـس  نامز و  تعـسو  هار و  ندوب  نما  هک 
بئان دـهدب و  ترجا  دـناوتب  نکیل  دـشاب  ریگ  نیمز  شدوخ  هک  یـسک  رب  ار  هبانتـسا  ور  نیا  زا  هتفگ و  یعفاش  هکنانچ   ) تسا لاـمب 

رد دورب و  هدایپ  دشاب  هتشاد  تردق  هک  یـسک  رب  ار  جح  تهج  نیدب  هتفگ و  کلام  هکنانچ   ) تسندب هب  ای  هداد ) رارق  بجاو  دریگب 
رب زج  نیا  رب  انب  دـنا  هتفگ  هعیـش  بهذـم  ءاملع  هفینح و  وبا  هکنانچ   ) تسا ود  ره  ندـب  لامب و  ای  هتـسناد ) بجاو  دـنک  یبساـک  هار 

( تسین بجاو  دشاب  هتشاد  تشگزاب  ماگنه  ات  لایع  ۀقفن  یلصا و  جئاوح  زا  دئاز  نتشگرب  نتفر و  جراخم  هلحار و  داز و  هک  یـسک 
.تسا روف  رب  نآ  بوجو  راب و  کی  رمع  ۀمه  رد  بتارم ، لقا  رب  قلطم  لمح  مکحب  جح ، بوجو  هک  نیا  مود 

54 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ِیف ْنِّذَأ  جح َو  ةروس  زا  تایآ 27 و 28 و 29  - 2
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ٍتا�مُوْلعَم ّیَأ 
ٍما� ِیف  ّللا 

�
ِه َمْسا  اوُرُکْذَـی  ْمَُهل َو  َِعفا�نَم  اوُدَهْـشَِیل  ٍقیِمَع ، ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرما�ض  ِّلُک  �یلَع  ًالا�جِر َو  َكُوتْأَـی  ِّجَْـحلِاب  ّنلا 

ـ�
ِسا

.ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیل  ْمُهَروُُذن َو  اُوفُوْیل  ْمُهَثَفَت َو  اوُضْقَْیل  َُّمث  َریِقَْفلا ، َِسئا�ْبلا  اوُمِعْطَأ  ا�ْهنِم َو  اُولُکَف  ِما�ْعنَْألا  ِهَمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ا�م  �یلَع 

هدرک یمالعا  نینچ  دنا  هتفگ  هک  یلیصفت  هب  دوخ  نامز  رد  وا  تسا و  هدوب  میهاربا  ترضح  ناذا  مالعا و  هب  رومأم  دنا  هتفگ  یضعب 
یتیاور مالّسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  دنا  هتـسناد  هجوتم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هب  ار  باطخ  رگید  یـضعب  تسا 

دـش لزان  هیآ  نیا  نوچ  درازگن  جـح  تشاد و  تماقا  هنیدـم  رد  لاـس  هد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ  » داـفم نیدـب  تسا 
دنمتورث مدرم  زا  يرایـسب  دندمآ و  مهارف  هنیدم  رد  ناشیا  ریغ  بارعا و  زا  رایـسب  یهورگ  دنک  مالعا  جـحب  ار  مدرم  يدانم  دومرفب 

دیـسر هرجـش  دجـسمب  نوچ  دش  جراخ  هنیدم  زا  هدعقلا  يذ  مراهچ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دندش و  عمج  زین  هنیدـم 
هب ور  دـش  غراف  یعـس  زا  فقاو و  هورم  رد  نوچ  دومن  تین  ار  نارق »  » جـح درک و  لـسغ  رـصع  رهظ و  ءادا  زا  سپ  دوب  رهظ  ماـگنه 

« يدـه  » قوـس هک  سک  نآ  منک  رما  امـش  هب  هک  دـنک  یم  رما  ارم  تسا  لـیئربج  نیا  تفگ  ادـخ  ءاـنث  دـمح و  زا  سپ  درک و  مدرم 
نکیل مدرک  رما  امش  هب  هک  درک  مهاوخ  ار  نامه  منکب  ما  هدرکن  هتشذگ  رد  هک  ار  نآ  هدنیآ  رد  رگا  مه  نم  دوش  ّلحم  دیاب  هدرکن 

لحم هب  يده »  » هک نآ  زا  شیپ  يده  قئاس  ما و  هداد  قوس  يده »  » نم
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دولآ و درگ  وت  مینک و  یکیدزن  نانز  هب  میوش و  لحم  ام  تسا  هتـسیاش  ایآ  تفگ  باحـصا  زا  یکی  .ددرگ  ّلحم  دیابن  دـسرب  دوخ 
معثخ نب  کلام  نب  هقارس  یشاب ..!؟ مارحا  لاحب 

55 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ وگب  نونکا  میا  هدـمآ  ایندـب  زورما  ایوگ  هک  تسنانچ  سپ  یتخومآ  امب  ار  نید  وت  ّللا 
�

ه لوسر  ای  تفگ  تساخ و  ياـپ  هب  یناـنک 
زور اـت  هشیمه  يارب  هکلب  دوـمرف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربـمغیپ هدـنیآ  يارب  اـی  تسا  لاـس  نـیمه  يارب  يدوـمرف  اـمب  هـچ 

.تیاور رخآ  ات  ..دش  لخاد  جح  رد  تمایق  زور  ات  هرمع  تفگ  درب  ورف  مه  رد  ار  دوخ  ياهتسد  ناتشگنا  هاگ  نآ  زیخاتسر 

.هناخ رود  هب  تسا  فاوط  بوجو  هدش  هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  مکح  تفه  زا  یکی 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  هد  هدیدرگ  ناونع  نآ  ماکحا  زا  یتمسق  عاونا و  لاعفا و  نایب  يارب  هک  عون  نیا  تحت  مود  عون 

ُيْدَْهلا َُغْلبَی  ّتَح 
ی� ْمُکَـسُؤُر  اوُِقلَْحت  ا�ل  ِيْدَْهلا َو  َنِم  َرَْـسیَتْسا  اَمَف  ُْمتْرِـصْحُأ  ْنِإَف  ِّلل 

�
ِه َهَرْمُْعلا  َّجَْـحلا َو  اوُِّمتَأ  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 196  - 1

اَمَف ِّجَْحلا  َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  ُْمْتنِمَأ  ا�ذِإَف  ٍکُُسن  ْوَأ  ٍهَقَدَـص  ْوَأ  ٍما�یِـص  ْنِم  ٌهَیْدـِفَف  ِهِسْأَر  ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َنا�ک  ْنَمَف  ُهَّلِحَم 
ُُهلْهَأ ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َکـِل�ذ  ٌهَِلماـ�ک  ٌهَرَـشَع  َکـِْلت  ُْمتْعَجَر  ا�ذِإ  ٍهَْعبَـس  ِّجَْـحلا َو  ِیف  ّیَأ 

ٍمـا� ِهَثـا�َلث  ُما�یِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  ِيْدَْـهلا  َنِم - َرَْـسیَتْسا 
.ِبا�قِْعلا ُدیِدَش  ّللا 

�
َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 

�
َه اوُقَّتا  ِما�رَْحلا َو  ِدِجْسَْملا  يِرِضا�ح 

- اوُِّمتَأ هب َو  تسا  طوبرم  اهنآ  زا  لوا  هک  هدش  حرط  ثحب  راهچ  هیآ  نیا  لیذ  رد 

56 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« نارق  » و عتمت »  » زا جح  ماسقا  هرمع و  ۀبجاو  لاعفا  جح و  ۀبجاو  لاعفا  هرمع و  جح و  مامتا  ینعم  نآ  یط  رد  َهَرْمُْعلا و  َّجَْحلا َو 
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.هدش نایب  تسا  ذوخأم  تایاور  زا  مککسانم  ینع  اوذخ  مکحب  همه  هک  اهنآ  نایم  قورف  کی و  ره  فیرعت  و  دارفإ »  » و

مکح لئاسم ، هلمج  زا  تسا  هدش  هدروآ  یعورف  لئاسم و  نآ  یط  رد  طوبرم و  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف  ُْمتْرِصْحُأ  ْنِإَف  هب  اهنآ  زا  مود 
.دنک ادیپ  زاین  نآ  ندیشارت  هب  رس  رد  روناج  ندش  ادیپ  هطساوب  ای  ضرم  ۀطساو  هب  هک  تسا  یسک 

هک يا  هعتم  هک  نیا  هلمج  زا  هدـش  هدروآ  يدـئاوف  عورف و  لئاسم و  نآ  یط  رد  طوبرم و  َعَّتَمَت ..، ْنَمَف  ُْمْتنِمَأ  ا�ذِإَف  هب  ثاـحبا  زا  میس 
بقاعأ امهمّرحأ و  انا  الالح و  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ّللا 

�
ه لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم   » هتفگ هدرک و  مارح  ار  نآ  مود  ۀفیلخ 

هب هن  هتفگ و  یعفاش  هکنانچ  هفرع  رد  فوقو  هب  هن  مارحا  سفنب  عتمتم ، رب  تسا  يدـه  بوجو  هلمج  زا  تسا و  هعتم  نیمه  اـمهیلع »
.تسا هداد  يوتف  کلام  هکنانچ  تارمج  یمر 

لیبق زا  هدـیدرگ  لقن  یتافالتخا  نآ  یط  رد  تسا و  طوبرم  ِما�رَْحلا  ِدِجْـسَْملا  يِرِـضا�ح  ُُهلْهَأ  ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َِکل�ذ  هب  ثحب  نیمراـهچ 
رضاح مارحلا  دجسم  رد  شلها  هک  یسک  يارب  عتمت »  » ینیع بوجوب  عجار  فالتخا  و  مارحلا » دجسملا  يرضاح   » هب عجار  فالتخا 

.دشاب رضاح  شلها  هک  یسک  يارب  دارفا »  » و نارق » جح   » ینیع بوجو  دشابن و 

ْنِم اُولَعْفَت  ا�م  ِّجَْحلا َو  ِیف  َلا�دِج  ا�ل  َقوُُسف َو  ا�ل  َثَفَر َو  ا�لَف  َّجَْـحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  ٌتا�مُوْلعَم  ٌرُهْـشَأ  ُّجَْـحلا  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 197 ، - 2
ٍْریَخ

57 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لیذ رد  هک  هدئاف  جنپ  هلمج  زا  ِبا�ْبلَْألا  ِیلوُأ  ا�ی  ِنوُقَّتا  �يْوقَّتلا َو  ِدا�ّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوََزت  ّللا َو 
�

ُه ُهْمَْلعَی 
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.تسا اهنآ  تمرح  نایب  و  لادج »  » و قوسف »  » و ثفر »  » یناعم رد  تافالتخا  لقن  هدش  هدروآ  هیآ  نیا 

ِما�رَْحلا َو ِرَعْـشَْملا  َدـْنِع  ّللا 
�

َه اوُرُکْذاَف  ٍتـا�فَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  ا�ذِإَـف  ْمُکِّبَر  ْنِم  اًلْـضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحـا�نُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  هرقب  ةروس  زا  ، 198 - 3
ّضلا

�
.َنیِّلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکا�دَه َو  ا�مَک  ُهوُرُکْذا 

ماگنه نوچ  دنا و  هتـسناد  یم  یهانگ  ار  نآ  هدرک و  یمن  بسک  تراجت و  جح  مایا  رد  هک  هدوب  لومعم  نانچ  برع  نایم  میدق  رد 
هدز یم  شورف  دیرخب و  تسد  یسک  رگا  تسا و  هدش  یم  هتـسب  رازاب  دنا و  هتـشاد  یمرب  شورف  دیرخ و  زا  تسد  هدیـسر  یم  جح 

«. ّجاحلاب اوسیل  و  ّجاّدلا ، ءالؤه   » دنا هتفگ  یم  هدناوخ و  یم  ّجاد »  » ار وا 

هب قزر ، بلط  جح  لاح  رد  مالسا  رد  هک  تسنیا  هدش  هدروآ  هدافتـسا و  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  هدئاف  ود  هناگ و  راهچ  ماکحا  زا  یکی 
.تسا تافرع »  » رد ندوب  بوجو  ماکحا ، زا  رگید  .دندازآ  مدرم  تسین و  عونمم  اهنیا ، زج  ای  تعانص  هب  ای  دشاب  تراجت 

یم درفم  ینعمب  تسا  عمج  هغیـص  هک  نیا  اب  نیرـسّنق »  » و تاعرذا »  » هکناـنچ تسا ، درفم  ناـمه  ینعمب  و  هفرع »  » عمج هک  تاـفرع 
هدب کیدزن  مان  نیاب  شا  هیمست  هجو  رد  و  هفرع » نطب   » ات هّیوث »  » ات زاجملا » يذ   » ات كارا »  » زا هّکم  رد  تسا  یعضوم  هعقب و  دشاب ،
رکف هب  زور  نآ  مامت  دنک  یم  حبذ  ار  دوخ  دنزرف  دید  باوخ  رد  متشه  بش  میهاربا  ترضح  هک  نآ  هلمج  زا  تسا  هدش  هتفگ  هجو 

ار باوخ  نامه  زاب  مهن  بش  رد  سپ  دندناوخ  هیورت »  » زور ار  زور  نآ  تبـسانم  نیدـب  هن  ای  یهلا  تسیرما  نیا  ایآ  هک  دوب  هیورت  و 
تسناد دش  رادیب  دیدرگ و  حبص  نوچ  دید 
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ۀطساو هب  تسادخ  بناج  زا  رما  هک 

58 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دش هدیمان  هفرع »  » مان هب  زور  نآ  ییاسانش  تفرعم و  نیا 

.ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا 
�

َه اوُرِفْغَتْسا  ّنلا َو 
�
ُسا َضا�فَأ - ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 199 ، - 4

ربـکت و ۀطـساو  هب  هدـش  یم  هتفگ  سمح »  » ناـشیا هب  هک  ناـشیا  ءاـفلخ  شیرق و  هـک  تـسا  هدوـب  ناـنچ  لوـمعم  هـک : هدـش  هـتفگ 
يدنلب و دوخ  يارب  ار  نیا  هداد و  یم  رارق  هفلدزم »  » رد ار  دوخ  فقوت  دنا و  هدرک  یمن  فقوت  تافرع  رد  برع  رئاس  اب  يدنسپدوخ 
هب یلوق  هب  هیآ  نیا  رد  میوش .» یمن  جراـخ  اـجنآ  زا  میتـسه  ادـخ  مرح  لـها  اـم   » دـنا هتفگ  یم  هداد و  یم  رارق  نارگید  رب  يزاـیتما 

هکلب تسین  برع  ریاس  سان )  ) زا دارم  رگید  یلوق  هب  دـننک و  فقوت  تافرع  رد  تقفاوم و  برع  رئاـس  اـب  دـیاب  هک  هدـش  رما  ناـشیا 
.دشاب یم  رتحیرص  شبوجو  تافرع  رد  فقوت  نیا  رب  انب  تسا و  میهاربا  ترضح  دارم 

ْنَم ّنلا 
�
ِسا َنِمَف  ًارْکِذ  َّدَـشَأ  ْوَأ  ْمُکَءا�بآ  ْمُکِرْکِذَـک  ّللا 

�
َه اوُرُکْذاَف  ْمُکَکِـسا�نَم  ُْمْتیَـضَق  ا�ذِإَف  هرقب  ةروس  زا  و 201 و 202 ، تایآ 200  - 5

َبا�ذَـع ا�ِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  ا�ْینُّدـلا  ِیف  ا�ِنتآ  ا�نَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍقا�لَخ َو  ْنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ا�م  ا�ْینُّدـلا َو  ِیف  ا�ِنتآ  ـا�نَّبَر  ُلوُقَی 
.ِبا�سِْحلا ُعیِرَس  ّللا 

�
ُه اُوبَسَک َو  ا�ّمِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  َِکئ�لوُأ  ّنلا ،

�
ِرا

.هدش هدافتسا  هفیرش ، ۀنمزا  هفینم و  ۀنکما  رد  هژیوب  تقو ، همه  اج و  همه  رد  رکذ »  » ندوب مهم  هیآ  نیا  زا 

ّنِلل
�
ِسا ًَهبا�ثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإ  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 125 ، - 6

59 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْنَأ َلیِعا�مْسِإ  َمیِها�ْربِإ َو  �یلِإ  ا�نْدِهَع  یلَصُم َو  َمیِها�ْربِإ  ِما�قَم  ْنِم  اوُذِخَّتا  ًاْنمَأ َو  َو 
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.ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َنیِفِکا�ْعلا َو  ّطِلل َو 
�

َنیِِفئا َِیْتَیب  ا�رِّهَط 

.میهاربا ماقم  رد  تسا  زامن  بوجو  جح و  رارکت  بابحتسا  هیآ ، زا  دافتسم  مکح  شش  هلمج  زا 

َعَّوَطَت ْنَم  ا�مِِهب َو  َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحا�نُج  ا�لَف  َرَمَتْعا  ِوَأ  َْتیَْبلا  َّجَـح  ْنَمَف  ّللا 
�

ِه ِِرئا�عَـش  ْنِم  َهَوْرَْملا  ـا�فَّصلا َو  َّنِإ  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 158 ، - 7
.ٌمِیلَع ٌرِکا�ش  ّللا 

�
َه َّنِإَف  ًاْریَخ 

تخس فاص  گنس  ینعمب  تغل  رد  هک   ) افص رب  هتشگ و  خسم  هدرک و  انز  هبعک  رد  هلئان »  » و فاسا »  » هک دنتشادنپ  یم  نینچ  برع 
دهج یم  نآ  زا  شتآ  هک  تسا  یقارب  دیفس  گنس  ینعمب  تغل  بسحب  هک   ) هورم و  هدش ) ملع  هکم  رد  روهشم  یهوک  يارب  تسا و 

هیـضق نیا  رب  زارد  ییاهنامز  نوچ  دشاب  تربع  ۀیام  ات  دنا  هدـش  هداهن  هدـش ) ملع  تسا  روهـشم  هکم و  رد  هک  رگید  یهوک  يارب  و 
ور نیا  زا  تسا  هتشگ  لومعم  تب  ود  نآ  میظعت  يارب  فاوط  یعس و  نیا  هک  هدش  مهوت  هدمآ  یم  لمعب  فاوط  یعـس و  هتـشذگ و 

.دنتشادنپ یم  تب  میظعت  ار  نآ  دنتشاد و  يراددوخ  یعس  فاوط و  زا  نیملسم  دش  هتسکش  اهتب  دمآ و  مالسا  نوچ 

هب دـشاب و  ادـخ  تعاط  ناشن  تمالع و  هچ  ره  زا  تستراـبع  هریعـش و  یعمـصا ، لوقب  شدرفم ، هک   ) رئاعـش زا  هیآ  نیا  مکحب  سپ 
.تسا 8- هدـیدرگ  موکحم  تسه ) هک  یفالتخا  بسحب   ) بابحتـسا اـی  بوجوب  هدـش و  هدرمـش  تسا ) هراعـش  شدرفم  رگید  یلوق 

ا�ذِإَف َّفا�وَص  ا�ْهیَلَع  ّللا 
�

ِه َمْسا  اوُرُکْذاَف  ٌْریَخ  ا�هِیف  ْمَُکل  ّللا 
�

ِه ِِرئا�عَش  ْنِم  ْمَُکل  ا�ها�ْنلَعَج  َنُْدْبلا  جح َو  ةروس  زا  تایآ 36 و 37 ،

60 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

َْنل َنوُرُکْشَت ، ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  ا�ها�نْرَّخَس  َِکل�ذَک  َّرَتْعُْملا  َِعنا�ْقلا َو  اوُمِعْطَأ  ا�ْهنِم َو  اُولُکَف  ا�ُهبُونُج  ْتَبَجَو 
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.َنِینِسْحُْملا ِرَِّشب  ْمُکا�دَه َو  ا�م  �یلَع  ّللا 
�

َه اوُرِّبَُکِتل  ْمَُکل  ا�هَرَّخَس  َِکل�ذَک  ْمُْکنِم  �يْوقَّتلا  ُُهلا�نَی  ْنِک�ل  ا�هُؤا�مِد َو  ا�ل  ا�هُموُُحل َو  ّللا 
�

َه َلا�نَی 

نیا رب  تداع  ار  یلهاـج  برع  مه  دـنا و  هدروخ  یمن  دوخ  ياـهینابرق  کـئاسن و  زا  هک  هدوب  ناـنچ  لومعم  رگید  مما  رد  دـنا  هتفگ 
روتسد هیآ  نیا  رد  .دنا  هتخاس  یم  هدولآ  ار  هناخ  اهنآ  نوخ  زا  دنا  هدرک  یم  رحن  ار  هثجلا ) میظع  هبرف و  نارتش   ) ندب نوچ  هک  هدوب 

.دنزیرب هناخ  راوید  ردب و  دیابن  مه  ار  اهنآ  نوخ  دنروخب و  دنناوت  یم  ینابرق  زا  هک  هدش  هداد 

هب هک  تسا  یـسک  یلوق  هب  عناق   ) دشاب یم  ّرتعم  عناق و  هب  ماعطا  دوخ و  لکا  بوجو  هدـش  دای  اجنیا  رد  هک  هناگجنپ  دـئاوف  هلمج  زا 
هتفگ ریهز  هکناـنچ  تسا  قتـشم  يرتعا  زا  ّرتـعم - تسا و  یـضار  دنـسرخ و  دوش  یم  هداد  لاؤس  یب  وا  هب  هچ  نآ  هب  دراد و  هچ  نآ 

یم لاؤس  دـهاوخ و  یم  زیچ  مدرم  زا  هک  تسا  یـسک  لذـبلا - هحامـسلا و  نیلقملا  دـنع  .مهیرتـعی و  نم  قح  مهیرثـکم  یلع  تسا :
(. دنک

ْمُکَـسُؤُر َو َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ّللا 
�

ُه َءاـ�ش  ْنِإ  َما�رَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََـتل  ِّقَْحلاـِب  ـا�یْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ّللا 
�

ُه َقَدَـص  ْدََـقل  حـتف  ةروس  زا  ۀـیآ 27 ، - 9
.ًابیِرَق ًاْحتَف  َِکل�ذ  ِنوُد  ْنِم  َلَعَجَف  اوُمَْلعَت  َْمل  ا�م  َِملَعَف  َنُوفا�َخت  ا�ل  .َنیِرِّصَقُم 

61 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. ریصقت  » رد تسا  نآ  ضعبب  ءافتکا  زاوج  و  قلح »  » رد تسا  رس  مامت  ندیشارت  بوجو  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  عرف  جنپ  هلمج  زا 

�یقَّتا ِنَِمل  ِْهیَلَع  َْمثِإ  ا�لَف  َرَّخََأت  ْنَم  ِْهیَلَع َو  َْمثِإ  ا�لَف  ِْنیَمْوَی  ِیف  َلَّجَعَت  ْنَمَف  ٍتا�دوُدْعَم  ّیَأ 
ٍما� ِیف  ّللا 

�
َه اوُرُکْذا  َو  هرقب ، ةروس  زا  ۀیآ 203 ، - 10

.َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  َو 

شش هلمج  زا 
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موی لوا ، هک  مهدزیـس  مهدزاود و  مهدزای و  زور   ) تادودـعم مایا  ياهبـش  رد  تسا  ینم  رد  ندوب  بوجو  اـجنیا  رد  روکذـم  مکح 
(. هدش هدیمان  قیرشتلا  مایا  اهنآ  عومجم  رفنلا و  موی  میس  ردصلا و  موی  مود  رقلا و 

: تسا هدیدرگ  لقن  هیآ  هد  هدش  هدروآ  نآ » عباوت  جح و  ماکحا  زا  یئایشا   » ناونعب هک  عون  نیا  تحت  میس  عون 

ِْبیَْغلِاب ُُهفا�خَی  ْنَم  ّللا 
�

ُه َمَْلعَِیل  ْمُکُحا�مِر  ْمُکیِْدیَأ َو  ُُهلا�نَت  ِْدیَّصلا  َنِم  ْیَِشب ٍء  ّللا 
�

ُه ُمُکَّنَُوْلبََیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدئام  ةروس  زا  هیآ 94 ، - 1
.ٌمِیلَأ ٌبا�ذَع  ُهَلَف  َِکل�ذ  َدَْعب  �يدَتْعا  ِنَمَف 

.تسا هدیدرگ  هدافتسا  مارح  دیص  مکح  هیآ  نیا  زا 

ِمَعَّنلا َنِم  َلَتَق  ا�م  ُلـْثِم  ٌءا�زَجَف  ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  ٌمُرُح َو  ُْمْتنَأ  َدـْیَّصلا َو  اُوُلتْقَت  ـا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  هدـئام  ةروس  زا  ۀیآ 95 ، - 2
ّفَک

�
ٌهَرا ْوَأ  ِهَبْعَْکلا  َِغلا�ب  ًایْدَه  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  ا�وَذ  ِِهب  ُمُکْحَی 

62 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ٍما�ِقْتنا وُذ  ٌزیِزَع  ّللا 
�

ُه ُْهنِم َو  ّللا 
�

ُه ُمِقَْتنَیَف  َدا�ع  ْنَم  َفَلَس َو  ا�ّمَع  ّللا 
�

ُه اَفَع  ِهِْرمَأ  َلا�بَو  َقوُذَِیل  ًاما�یِص  َِکل�ذ  ُلْدَع  ْوَأ  َنیِکا�سَم  ُما�عَط 

ای هرمع  جـح و  دـشاب  بجاو  هرمع  هب  ای  دـشاب  جـحب   ) یمارحا ره  رد  دیـص  هک  تسنیا  ماقم  نیا  رد  روکذـم  مکح  هدزاود  هلمج  زا 
.تسا مارح  بحتسم )

ّللا
�

َه اوُقَّتا  ًامُرُح َو  ُْمْتمُد  ا�م  ِّرَْبلا  ُْدیَـص  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  ّیَّسِلل َو 
ِهَرا� ْمَُکل َو  ًاعا�تَم  ُهُما�عَط  ِرْحَْبلا َو  ُْدیَـص  ْمَُکل  َّلِحُأ  هدـئام  ةروس  زا  ۀیآ 96 ، - 3

.َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا 

روهطلا وه   » ثیدح هیآ و  دانتسا  هب  کلام  یعفاش و  تسفالتخا  دنک  یگدنز  دناوت  یمن  بآ  رد  زج  هک  یناویح  ینعی  رحب  دیص  رد 
دراد يریظن  یکـشخ  رد  ار  هچ  نآ  یهاـم و  رگید  یخرب  هتـسناد ، لـالح  دـنک  یم  یگدـنز  بآ  رد  ار  هچ  نآ  هتیم » لـحلا  هؤاـم و 

هعیش بهذم  رد  هتسناد  لالح  ار  یهام  طقف  هفینح  وبا  هتسناد  لالح 
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دیـص ةراب  رد  لاح  رهب  تسفالتخا و  هدـش  دراو  هیآ  رد  هک  زین  رحب  ماعط  ةراب  رد  .تسا  لالح  دـشاب  سلف »  » ياراد هک  یهاـم  طـقف 
دیـصم  » تسنیا ام  باحـصا  بهذم   » دادقم لضاف  ریبعتب  ریاغتم ، ناشیا  بهاذم  لاوقا و  تسفالتخا و  ار  ناهیقف  مرحم  هب  تبـسن  ّرب » »

، شنتخورف شنتـسب ، شبناج ، هب  هراشا  ییامنهر و  شحبذ ، شندروخ ، شدیـص ، هار : همه  زا  تسا  مارح  مرحم  رب  هدش ) دیـص  « ) ّرب
ۀیآ زا  مه  هیآ و  نیا  زا  تسا .» مارح  هیآلا » ..ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  َو   » لیلدـب همه  شفرط  هب  یناویح  نتخیگنارب  شنتـشادهاگن و  شندـیرخ ،

.تسا هدش  دیص  هب  عجار  یهقف  ماکحا  ظاحل  زا  مه  رگید  یتادافتسا  لوا 

َما�رَْحلا َْتیَْبلا  َهَبْعَْکلا  ّللا 
�

ُه َلَعَج  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 97 ، - 4

63 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْیَـش ٍء ِّلُِکب  ّللا 
�

َه َّنَأ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ا�م  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِیف  ا�م  ُمَْلعَی  ّللا 
�

َه َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َِکل�ذ  َدـِئا�لَْقلا  َيْدَْـهلا َو  َما�رَْحلا َو  َرْهَّشلا  ّنِلل َو 
ـ�

ِسا ًاـما�ِیق 
.ٌمِیلَع

« ندب  » یلوق هب  « ) دئالق  » و يده »  » ندوب عورشم  اجنیا  رد  .تشذگ  دوب و  یهقف  لالدتـسا  ثحب و  دروم  زین  هالـص  ثحب  رد  هیآ  نیا 
( دوش یم  هتخیوآ  نارتش ، رگید  زا  نتفای  زایتما  تسا و  هقدص  نارتش  زا  هک  نیا  ندـنامهف  يارب  اهنآ ، ندرگ  زا  نیلعن  هک  نآ  هیبش  و 

.تسا هدافتسا  دراوم  زا  یکی 

َما�رَْحلا َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َال  َِدئا�لَْقلا َو  َال  َيْدَْهلا َو  َال  َما�رَْحلا َو  َرْهَّشلا  َال  ّللا َو 
�

ِه َِرئا�عَـش - اوُّلُِحت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 2 ، - 5
.اوُدَتْعَت ْنَأ  ِما�رَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَص  ْنَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ا�ل  اوُدا�طْصاَف َو  ُْمْتلَلَح  ا�ذِإ  ًانا�وْضِر َو  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی 

يدرم هک  هدش  هتفگ  نینچ  شماکحا  هیآ و  نیا  لوزن  ببس  رد 
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رهـش نوریب  رد  ار  دوخ  تابثا  ناسک و  دـش و  دراو  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ رب  هنیدـم  هب  يرکب  دـنه  نب  مطح  ماـن  هب 
یگناگیب تداهـش  هک  نیا  هب  داد : خـساپ  ینک ؟ یم  توعد  هچب  ار  مدرم  تفگ : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هب  تشاذـگ 

مالـسا هب  دیاش  منک  هرواشم  دوخ  ناسک  اب  مورب  هدب  تلهم  ارم  تسکین  تفگ  دنهدب  هاکز  دنرازگب و  زامن  دـنهدب و  یلاعت  يادـخ 
نابز هب  هک  دوش  یم  دراو  امش  رب  يدرم  زورما  دوب  هتفگ  هداد و  ربخ  مدرم  هب  حبص  زا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ .میآرد 

مزعب جرخ  رفاک و  هجوب  لخد   » دومرف مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دش  جراخ  ربمغیپ  دزن  زا  نوچ  .دنار  یم  نخـس  ناطیش 
ار نآ  دروخرب  يا  هلگ  هب  دـش  نوریب  نوچ  سپ  تفر  نوریب  هنارداغ  یمزع  اب  دـمآ و  رد  هنارفاک  يراسخر  هرهچ و  اب  اـنامه  رداـغ »

دوخ اب  تخادنا و  ولج 

64 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوچ مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ درک  يده »  » دیلقت دش و  مزاع  هکم  هب  ّجاح  ناونعب  رگید  لاس  .دـناوخ  ییاهزجر  درب و 
عوضوم نیا  مکح  يارب  تسا  هناخ  ناگدننک  دصق  ینعمب  هک  َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َال  دش و َو  لزان  هیآ  دتسرفب  وا  يارب  سک  تساوخ  دینش 

خـسن مدعب  لوق  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  ۀـمئا  زا  یتایاور  دانتـسا  هب  تسفالتخا و  هن  ای  هدـش  خـسن  مکح  نیا  هک  نیا  رد  تفای  رودـص 
.تسا هدش  تیوقت 

ّلِإ
�
ا ُما�ْعنَْألا  ُمَُکل  ْتَّلِحُأ  ِهِّبَر َو  َْدنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ّللا 

�
ِه ِتا�مُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َِکل�ذ َو  جح  ةروس  زا  ۀیآ 30 ، - 6
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.ِروُّزلا َلْوَق  اُوِبنَتْجا  ِنا�ثْوَْألا َو  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف - ْمُْکیَلَع  �یْلُتی  ا�م 

رد ..هتیم ) لیبق  زا  هدـش  هتفگ  هدـئام  ةروس  رد  شتمرح  هچ  نآ  ریغ   ) تسا ماعنا  ندوب  لالح  اجنیا ، رد  هروکذـم  هناـگ  هس  دـئاوف  زا 
.تسا دیص  مکح  ریغ  اهنآ  مکح  هچ  مارحا  لاح 

یلوق هب  کلم » ام  هکلمت و  کل ، وه  کیرـش ، ّالا  کل ، کیرـش  کیّبل ال   » دـنا هتفگ  یم  هیبلت  ترابع  نیدـب  تیلهاـج  رد  دـنا  هتفگ 
ندز ناـتهب  نتفگ و  غورد  قلطم  رگید  یلوـق  هب  تسا و  نیمه  هدـش  بجاو  نآ  زا  باـنتجا  هفیرـش  ۀـیآ  رد  هک  روز » لوـق   » زا دارم 

.تسا هدش  لقن  نآ  ینعم  رد  مه  رگید  یلاوقا  .تسا 

ِدا�ْبلا ِهِیف َو  ُفِکا�ْعلا  ًءا�وَس  ّنِلل 
�
ِسا ُها�ْنلَعَج  يِذَّلا  ِما�رَْحلا  ِدِجْسَْملا  ّللا َو 

�
ِه ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  جح  ةروس  زا  ۀیآ 25 ، - 7

.ٍمِیلَأ ٍبا�ذَع  ْنِم  ُْهقُِذن  ٍْملُِظب  ٍدا�ْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو 

هک دشاب  یم  مارحلا » دجسم   » زا دارم  ینعم  نییعت  هیآ  نیاب  طوبرم  ۀلأسم  هس  زا  یکی 

65 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا دوب و  دـهاوخن  زئاج  نآ  ياه  هناخ  شورف  دـیرخ و  دـشاب  هکم  مامت  رگا  هک  تسا  هکم  ماـمت  اـی  تسا  دجـسم  دوخ  ناـمه  اـیآ 
عقاو هکم  زا  ءارسا  هچ  هدیدرگ  دییأت  یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِما�رَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  �يرْسَأ  يِذَّلا  َنا�ْحبُس  ءارـسا »  » ۀیآ هب  هدیقع 

.دجسم صوصخ  زا  هن  هدش 

ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ّللِاب َو 
�

ِه ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَم  ِتا�رَمَّثلا  َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْرا  ًانِمآ َو  ًادََـلب  ا�ذـ�ه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیِها�ْربِإ  َلا�ق  ْذِإ  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 126 ، - 8
.ُریِصَْملا َْسِئب  ّنلا َو 

�
ِرا ِبا�ذَع - �یلِإ  ُهُّرَطْضَأ  َُّمث  اًلِیلَق  ُهُعِّتَمُأَف  َرَفَک  ْنَم  َلا�ق َو 

هدش هدافتسا  انمآ »  » ۀملک زا  هک  هیآ  لیذ  رد  روکذم  ةدئاف  راهچ  هلمج  زا  یکی 
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.تسا هکم  تخرد  عطق  زاوج  مدع  مه  دیص و  زاوج  مدع 

.ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ّنِم 
�
ا ْلَّبَقَت  ا�نَّبَر  ُلیِعا�مْسِإ  ِْتیَْبلا َو  َنِم - َدِعا�وَْقلا  ُمیِها�ْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 127 ، - 9

رب هیآ  نیاـب  تسا  هماـع » ۀـیوشح   » زا یـضعب  لالدتـسا  دادـقم  لـضاف  ریبعتب  هدـش  هدروآ  هیآ  لـیذ  رد  هک  هناـگ  هس  دـئاوف  زا  یکی 
« لوبق  » هتفای و قلعت  نادـب  رما  هجو  نآ  رب  عرـش  رد  هک  یهجو  رب  لعف  عوقو  زا  تسا  ترابع  ءازجا »  » هچ لوبق »  » زا ءازجا »  » كاکفنا

دنچ ره  تسا  طقاس  فلکم  ةدهع  زا  دـشاب  يزجم  یلعف  رگا  سپ  دـبای  بترت  نآ  رب  باوث  هک  یهجو  رب  لعف  عوقو  زا  تسا  ترابع 
يزجم ینعی  هدش  عقاو  حیحـص  هجو  رب  لیعامـسا  میهاربا و  لعف  نیقی  روطب  نوچ  و  دـشابن ، لوبق  ینعی  ددرگن ، بترتم  نآ  رب  یباوث 

.تسا ءازجا  زا  ریغ  دنا  هدرک  تساوخرد  هک  ار  لوبق »  » دوش یم  مولعم  سپ  تسا  هدوب 

تسا عقاو  هب  یهاگ  لاؤس ، هک  نیا  هب  هدش  در  نکیل  تسا  هدمآ  لمعب  هیآ  هب  لالدتسا  نیا 

66 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.یلاعت قح  يوسب  عاطقنا  هجو  رب  ای  تسا  لیبق  نیزا  اجنیا  رد  ِّقَْحلِاب و  ْمُکْحا  ِّبَر  لثم 

ُبا�ّوَّتلا َْتنَأ  َکَّنِإ  ا�ْنیَلَع  ُْبت  ا�نَکِسا�نَم َو  ا�نِرَأ  ََکل َو  ًهَِملْـسُم  ًهَّمُأ  ا�ِنتَّیِّرُذ  ْنِم  ََکل َو  ِْنیَِملْـسُم  ا�ْنلَعْجا  ا�نَّبَر َو  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 128 ، - 10
.ُمیِحَّرلا

رگا تسا و  صالخا  ناعذا و  تدایز  ءاعدتسا و  نآ  زا  دارم  دشاب  كولس  لاح  رد  رگا  تسا و  عاطقنا  هجو  رب  زین  هیآ  نیا  رد  لاؤس 
.تسا میکحت  تیبثت و  ءاعدتسا  روظنم  دشاب  لوصو  زا  دعب 

َنِم ٌنا�ذَأ  هبوت َو  ةروس  زا  ۀیآ 3 ، هدئاف »  » ناونع تحت  باتک  نیا  ۀمتاخ  رد 
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زا لوقنم  ۀـتفگ  هب  هلمج  زا  تسا  هدـیدرگ  لقن  ربکا » جـح   » ةراب رد  لاوقا  هدـش و  هدروآ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْـحلا  َمْوَی  ّنلا 
�
ِسا َیلِإ  ِِهلوُسَر  ّللا َو 

�
ِه

هثالث هیف  قّفتا  موی  وه   » نسح زا  لوقنم  ۀتفگ  هب  هرمعلا و  وه  فوقو و  هیف  سیل  ام  رغـصألا  ّجحلا  فوقو و  هیف  ام  ربکألا  ّجـحلا  ءاطع 
: دایعا

.يراصّنلا دیع  دوهیلا و  دیع  نیملسملا و  دیع 

.تسا هیآ  هس  تسیب و  هدش  هدروآ  جح »  » ةراب رد  هک  یتایآ  عومجم 

67 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

داهج باتک  - 7

هراشا

.تسا هدش  عقاو  ثحب  صحف و  دروم  ادج  عون  رهب  طوبرم  تایآ  ءافیتسا و  عون  هس  ناونع  ریز  باتک  نیا  بلاطم 

.تسا هدیدرگ  دای  هیآ  هد  هدش  سیسات  داهج  بوجو  نایب  يارب  هک  ناونع  نیا  تحت  لوا  عون 

َوُه ًاْئیَش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  �یسَع  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  �یسَع  ْمَُکل َو  ٌهْرُک  َوُه  ُلا�تِْقلا َو  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 216 ، - 1
.َنوُمَْلعَت ا�ل  ُْمْتنَأ  ُمَْلعَی َو  ّللا 

�
ُه ْمَُکل َو  ٌّرَش 

دوش یم  هدافتـسا  هیآ  زا  تحارـص  هب  هک  تسا  داهج  بوجو  مکح  هدـش  هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  هناـگ  راـهچ  ماـکحا  هلمج  زا 
هب و  هباحـص ، ریغ  و  هباحـص ، عاـمجا  لـصا و  دانتـسا  هب   ) بهاذـم ءاـهقف  رثکا  هکناـنچ  دـشاب ، یئاـفک  دوخ  تاذـب  لـصا و  زا  هاوخ 

لوق نیا  وا ) زا  يوریپ  هب  یضعب  دیاش  و   ) بیسم نب  دیعـس  زا  اهنت  هکنانچ  دشاب  ینیع  ای  دنلئاق  ببـس ) ءافتناب  ببـسم  ءافتنا  سانیتسا 
: يوبن ثیدح  دانتسا  هب   ) هدیدرگ لقن 

ینیع ضرعلاب  یتاذ  یلصا و  یئافک  بوجو  هک  نیا  هاوخ  و  قافّنلا ) نم  هبعش  یلع  تام  وزغب  هسفن ، ثّدحی  مل  زغی و  مل  تام و  نم 
یهدنامرف دارفا و  ظفح  هک  نیا  ای  دنک  نیعم  ار  صاخ  یصخش  ماما  هک  نیا  ای  دنـشابن  یفاک  داهجب  مئاق  دارفا  هک  نیا  دننام   ) ددرگ

.هن ای  دشاب ) فوقوم  هتسب و  صوصخم  یصخش  رب  نانآ 

ِهِدا�هِج َّقَح  ّللا 
�

ِه ِیف  اوُدِها�ج  جح َو  ةروس  زا  هیآ ، نیرخآ  - 2

68 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ا�م  ْمُکا�بَتْجا َو  َوُه 

هراّما سفن  اب  داهج  بوجو  مه  هدش و  هدافتـسا  مالـسا  يرای  قح و  ۀملک  ءالعا  يارب  رافک  اب  داهج  ینعمب  داهج  بوجو  هیآ  نیا  زا 
زا ذوخأم  ریبعتب  هک  هنئمطم ، ۀلقاع  سفن  يرای  هار  رد  هماّول ، و 
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داهج میس  ینعم  رب  مه  دوش و  یم  هدیمهف  نآ  زا  دشاب ، یم  ربکا  داهج  ربکالا » داهجلا  یلإ  رغصالا  داهجلا  نم  انعجر   » يوبن ثیدح 
دوخ ینعم  هس  رهب  داهج  سپ  .دراد  تلالد  ا�نَُلبُـس  ْمُهَّنَیِدـْهََنل  ا�نِیف  اوُدَـها�ج  َنیِذَّلا  دـشاب َو  یم  یلاـعت  قح  نتخانـش  هار  رد  داـهج  هک 

.دراد بوجو  تسا ، روسیم  رودقم و  سک  ره  زا  هک  يدح  هب  تسنآ و  ۀتسیاش  قح و  هکنانچ  هیآ  مکحب 

.َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  ا�ل  ّللا 
�

َه َّنِإ  اوُدَتْعَت  ا�ل  ْمُکَنُوِلتا�ُقی َو  َنیِذَّلا  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتا�ق  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 190 ، - 3

�يدَـتْعا اَـم  ِلـْثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  �يدَـتْعا  ِنَمَف  ٌصاـ�ِصق  ُتـا�مُرُْحلا  ِما�رَْحلا َو  ِرْهَّشلاـِب  ُما�رَْحلا  ُرْهَّشلا  هرقب  ةروس  زا  ۀـیآ 194 ، - 4
.َنیِقَّتُْملا َعَم  ّللا 

�
َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 

�
َه اوُقَّتا  ْمُْکیَلَع َو 

ار لوا  ۀیآ  رد  ْمُکَنُوِلتا�ُقی  َنیِذَّلا  هک  یضعب  تسا  هدمآ  لمعب  وگتفگ  بسانتم ، یلیصفت  هب  لوا ، دلج  رد  هیآ  ود  نیا  تاهج  هب  عجار 
رارق خوسنم  ْمُهوُُمتْدَجَو  ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف  ۀیآ  هب  ار  هیآ  نآ  هتـسناد  نیمجاهم  نیلتاقم و  ریغ  اب  هلتاقم  بوجو  مدع  نایب  يارب 

ار نآ  نیمجاـهم ، ریغ  يارب  هن  نادرم ، ریپ  ناـنز و  ناـکدوک و  اـب  تسا  هلتاـقم  بوجو  مدـع  يارب  دـنا  هتفگ  هک  رگید  یـضعب  هداد 
.دنا هتسنادن  خوسنم 

69 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ا�نَّبَر َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ِنا�دـْلِْولا  ِءا�سِّنلا َو  ِلا�جِّرلا َو  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  ّللا َو 
�

ِه ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتـا�ُقت  ـا�ل  ْمَُکل  ـا�م  ءاـسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 75 ، - 5
هتـسناوتن هک  مالـسا  لها  زا  یهورگ  ًاریِـصَن  َْکنَُدل  ْنِم  ا�َنل  ْلَعْجا  اِیلَو َو  َْکنُدـَل  ْنِم  ا�َنل  ْلَعْجا  ا�ُهلْهَأ َو  ّظلا 

�
ِِملا ِهَیْرَْقلا  ِهِذـ�ه  ْنِم  ا�نْجِرْخَأ 

نیا زا  دننادرگرب  مالسا  نید  زا  ار  ناشیا  دنتساوخ  یم  رافک  دنتسیز  یم  هکم  رد  دننک  ترجه  هنیدم  هب  دندوب 
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رد هیآ  نیا  دنبای  ترـصن  ناشیا  رب  دندرگ و  صالخ  رافک  رـش  زا  هک  دندرک  تلأسم  ادخ  زا  نانآ  دـندرک ، یم  دـیدهت  ار  ناشیا  ور 
.دنوش صیرحت  نارفاک  تسد  زا  یمالسا  ناردارب  تاجن  رب  داهج و  رب  مالسا  لها  ات  تسا  هتفای  لوزن  هنیمز  نیا 

مه تاـجن  هار  رد  نیملـسم  رب  یعـس  بوجو  مه  دـشاب و  هتـشاد  تردـق  هک  یـسک  يارب  كرـش  راد  زا  ترجه  بوـجو  هیآ  نیا  زا 
.تسا هدش  هدافتسا  دشاب  ملظ  عفد  زا  زجاع  دوخ  هدش و  یملاظ  راتفرگ  هک  ینمؤم  زا  عافد  بوجو  مه  رافک و  تسد  زا  ناشیک 

.ًاعیِمَج اوُرِْفنا  ِوَأ  ٍتا�ُبث  اوُرِْفناَف  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 71 ، - 6

هدافتـسا لاتق  موزل  ماگنه  رد  نمـشد  يوسب  نتفر  بوجو  راک و  مزاول  ندرک  هداـمآ  داـهج و  يارب  دادعتـسا  رب  ضیرحت  هیآ  نیا  زا 
.تسا هدش 

ِْبْلغَی ْوَأ  ْلَتُْقیَف  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  ْلـِتا�ُقی  ْنَم  ِهَرِخآـْلِاب َو  ا�ْینُّدـلا  َهـا�یَْحلا  َنوُرْـشَی  َنیِذَّلا  ّللا 
�

ِه ِلـِیبَس  ِیف  ْلـِتا�ُقْیلَف  ءاـسن  ةروس  زا  ۀـیآ 74 ، - 7
.ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف 

70 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّللا
�

ِه ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتـا�ُقی  َهَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلا�ْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  �يرَتْـشا  ّللا 
�

َه َّنِإ  هبوت  ةروس  زا  ۀـیآ 111 ، تسا  هیآ  نیا  ریظن 
ِِهب َو ُْمتْعَیـا�ب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَبـِب  اوُرِْـشبَتْساَف  ّللا 

�
ِه َنِم  ِهِدـْهَِعب  �یفْوَأ  ْنَم  ِنآْرُْقلا َو  ِلـیِْجنِْإلا َو  ِها�رْوَّتلا َو  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َنوـُُلتْقَیَف َو 

.ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا - َوُه  َِکل�ذ 

زوف هک  تشهب  دوش ، هتـشک  ای  دشکب  دنک ، لاتق  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  هچ  .داهج  رب  تسا  دیکا  صیرحت  بیغرت و  هیآ  ود  ره  دافم 
.تسا هدیدرگ  ررقم  ردقم و  يو  يارب  تسا  میسج  رجا  میظع و 

هک هدوب  نآ  هیآ  لوزن  ببس 
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ص)  ) ربمغیپ هب  دوب  راصنا  نت  داتفه  نآ  زا  یکی  هک  هحاور  ّللا 
�

ه دـبع  دـندرک ، تعیب  ص )  ) ربمغیپ اب  راـصنا  هک  یماـگنه  هبقع ، ۀـلیل 
وا اب  ار  يزیچ  دیتسرپب و  ار  وا  هک  تسنیا  مراگدرورپ  يارب  نم  طرش  تفگ  ص )  ) ربمغیپ تئش » ام  کسفنل  ّکبرل و  طرتشا   » تفگ

رگا دـنتفگ  دـینک  عنم  نآ  زا  زین  ارم  دـینک  یم  عنم  نآ  زا  ار  دوخ  هچ  نآ  زا  هک  تسنیا  مدوخ  يارب  مطرـش  دـیهدم و  رارق  کـیرش 
هن منک و  یم  هلاـقا  هن  ار  عـیب  نیا  دـنمدوس  تسا  ییادوـس  تفگ  ّللا 

�
ه دـبع  سپ  .تشهب  تفگ  دوـب ؟ دـهاوخ  هچ  ار  اـم  مـینک  نـینچ 

.هلاقتسا

اُوبَغْرَی ـا�ل  ّللا َو 
�

ِه ِلوُسَر  ْنَع  اوُفَّلَخَتَی  ْنَأ  ِبا�رْعَأـْلا  َنِم  ْمَُهلْوَـح  ْنَم  ِهَنیِدَْـملا َو  ِلـْهَِأل  َناـ�ک  ـا�م  هبوـت  ةروـس  زا  و 121 ، تاـیآ 120  - 8
ْنِم َنُولا�نَی  ا�ل  ّفُْکلا َو 

�
َرا ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  ا�ل  ّللا َو 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  ٌهَصَمْخَم  ا�ل  ٌبَصَن َو  ا�ل  ٌأَمَظ َو  ْمُُهبیُِـصی  ا�ل  ْمُهَّنَِأب  َِکل�ذ  ِهِسْفَن  ْنَع  ْمِهِـسُْفنَِأب 

ِِهب ْمَُهل  َِبتُک  ّلِإ 
�
ا اًْلیَن  ٍّوُدَع 

71 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

َنَسْحَأ ّللا 
�

ُه ُمُهَیِزْجَِیل  ْمَُهل  َِبتُک  ّلِإ 
�
ا ًایِدا�و  َنوُعَطْقَی  ا�ل  ًهَرِیبَک َو  ا�ل  ًهَریِغَص َو  ًهَقَفَن  َنوُقِْفُنی  ا�ل  َنِینِسْحُْملا َو  َرْجَأ  ُعیُِضی  ا�ل  ّللا 

�
َه َّنِإ  ٌِحلا�ص  ٌلَمَع 

.َنُولَمْعَی اُونا�ک  ا�م 

دندرک و فلخت  تکرح  زا  دننک  هزاجتسا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ زا  هک  نآ  یب  نیملسم  زا  یهورگ  كوبت  گنج  رد 
نیا دش  یم  راب  يا  هدـیاف  هچ  نتفر  تکرح و  رب  سپ  دادـن  خر  یگنج  لاتق و  هوزغ  نیا  رد  هک  دـندرک  یهاوخ  رذـع  نینچ  یـضعب 

.تفای لوزن  هدئاف ، نایب  ناشیا و  شهوکن  شنزرس و  رد  هیآ 

مدع داهج و  زا  فلخت  تمرح  هیآ  زا 
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زا یضعب  لالدتسا  هداتفا  روکذم  نآ  لیذ  رد  هک  هدئاف  راهچ  هلمج  زا  هدش  هدافتسا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ اب  جورخ 
یم تکرح  نیلتاقم  هب  ددـم  ناونعب  هک  یناسک  هک  نیا  رب  تسا  هفینح  وبا  لالدتـسا  داهج و  ینیع  بوجو  رب  هیآ  نیاب  تسا  ناـهیقف 

.دنرب یم  مهس  مئانغ  زا  تسا  هتفای  نایاپ  گنج  هک  دنسر  یم  یماگنه  دننک و 

َلَّضَف ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلا�ْومَِأب َو  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِها�جُْملا  ِرَرَّضلا َو  ِیلوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِعا�ْقلا  يِوَتْسَی  ا�ل  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 95 ، - 9
ًارْجَأ َنیِدِـعا�ْقلا  یَلَع  َنیِدِـها�جُْملا  ّللا 

�
ُه َلَّضَف  �ینْـسُْحلا َو  ّللا 

�
ُه َدَـعَو  الُک  ًهَجَرَد َو  َنیِدِـعا�ْقلا  یَلَع  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلا�ْومَِأب َو  َنیِدِـها�جُْملا  ّللا 

�
ُه

.ًامیِظَع

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  هدئاف  هس 

.دوب یمن  هتفریذپ  يرذع  هدرک  يراددوخ  داهج  زا  ررض  یب  هک  یسک  يارب  هن  رگ  داهج و  بوجو  ندوبن  ینیع  هب  حیرصت  - 1

یلک روطب  دنمتسم و  درم و  ریپ  ریگ و  نیمز  گنل و  رک و  روک و  زا  داهج  طوقس  - 2

72 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دشاب لیبق  نیا  زا  يررض  ار  سک  ره 

هدوبن هیآ  رد  لوا  زا  ِرَرَّضلا » ِیلوُأ  ُْریَغ   » ۀـلمج هدـش  تیاور  تباث  نب  دـیز  زا  هک  يروط  هب  هچ  باطخ  تقو  زا  نایب  ریخأت  زاوج  - 3
درک و هیرگ  دـمآ و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربـمغیپ دزن  موتکم ) ما  نبا   ) یمعا يدرم  هک  هدـش  نیا  نآ  لوزن  ببـس  تسا و 

دومرف دمآ  لاحب  نوچ  دش  يراط  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ رب  یحو  لاح  هرابود  داهجلا » عیطتـسی  نمب ال  فیک   » تفگ
.تیاور رخآ  ات  ِرَرَّضلا ..» ِیلوُأ  ُْریَغ   » ناوخب

ِءا�فَعُّضلا یَلَع  َْسَیل  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 91 ، - 10
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ٌروُفَغ ّللا 
�

ُه ٍلِیبَس َو  ْنِم  َنِینِـسْحُْملا  یَلَع - ا�م  ِِهلوُسَر  ِّلل َو 
�

ِه اوُحَـصَن  ا�ذِإ  ٌجَرَح  َنوُقِْفُنی  ا�م  َنوُدِـجَی  ا�ل  َنیِذَّلا  یَلَع  ا�ل  �یـضْرَْملا َو  یَلَع  ـا�ل  َو 
.ٌمیِحَر

لاـمب ناـج و  هب  هک  یناـسک  یلک  روـطب  نارداـن و  ناراـمیب و  و  ءافعـض )  ) ناریگ نیمز  ناریپ و  رب  داـهج  بوـجو  مدـع  هیآ  نـیا  زا 
دشاب مه  لامب  رداق  هچ  رگ  ندب  ظاحل  زا  زجاع  هیآ  نیا  لولدم  هب  .تسا  هدش  هدافتسا  ناگدنب  رب  داهج  بوجو  مدع  مه  دنزجاع و 

ِیف ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلا�ْومَِأب َو  اوُدِها�ُجی  ْنَأ  اوُهِرَک  ..هبوت َو  ةروس  زا  ۀیآ 82  دانتسا  هب  ءاملع  زا  یضعب  نکیل  هدش  هتسناد  فاعم  هبانتـسا  زا 
دوخ دنتـشادن  یندب  زجع  رگا  هچ   ) دناسر یم  یندب  زجع  یلام و  نتـشاد  تردق  اب  ار  لام  قافنا  مدـع  ندوب  مومذـم  هک  ّللا 

�
..ِه ِلِیبَس 

.دنا هتسناد  بجاو  یلام  رداق  یندب و  زجاع  رب  ار  نتفرگ  بئان  دندرک ) یم  قافنا  دوخ  رب  دندوب و  هتفر  داهجب 

.تسا هدیدرگ  دای  هیآ  هدزناپ  هدش  هداد  صاصتخا  نآ  ماکحا  زا  يردق  تقو و  لاتق و  تیفیک  هب  هک  ناونع  نیا  تحت  مود  عون 

73 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

- ِدِجْـسَْملا ِِهب َو  ٌْرفُک  ّللا َو 
�

ِه ِلـِیبَس  ْنَع  ٌّدَـص  ٌرِیبَک َو  ِهِیف  ٌلـا�ِتق  ْلـُق  ِهِیف  ٍلـا�ِتق  ِما�رَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  هرقب ، ةروس  زا  ۀیآ 217 ، - 1
ْنَم اوُعا�طَتْـسا َو  ِنِإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  ّتَح 

ی� ْمُکَنُوِلتا�ُقی  َنُولا�زَی  ا�ل  ِْلتَْقلا َو  َنِم  ُرَبْکَأ  ُهَْنتِْفلا  ّللا َو 
�

ِه َدـْنِع  ُرَبْکَأ  ُْهنِم  ِِهلْهَأ  ُجا�رْخِإ  ِما�رَْحلا َو 
لوا دلج  رد  شلوزن  ببـس  هیآ و  نیا  ةراب  رد  ِهَرِخْآلا ، ا�ْینُّدلا َو  ِیف  ْمُُهلا�مْعَأ  ْتَِطبَح  َِکئ�لوُأَف  ٌِرفا�ک  َوُه  ْتُمَیَف َو  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَتْرَی 

ار دادـترا  سفن  هفینح  وبا  ددرگ : یم  داـی  اـجنیا  رد  زین  تسا  فـالتخا  نآ  رد  هک  یهقف ، مکح  نیا  کـنیا  هدـش  هدروآ  يرـصتخم 
هداد يوتف  ور  نیا  زا  هتسناد و  لمع » طبح   » بجوم
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ار شزامن  دیاب  تشگرب  مالـسا  هب  زامن  نامه  تقو  رد  هاگ  نآ  دش  دترم  نآ  زا  سپ  دناوخ و  زامن  یملـسم  لثملا  یف  رگا  هک  تسا 
بقعت اب  ار  دادترا  ام  باحـصا  دادـقم ، لضاف  ۀـتفگ  هب  یعفاش و ، نکیل  تسا  یقاب  تقو  هدـش و  طبح »  » شیپ زامن  اریز  دـنک  هداعا 

.تسا هدماین  دیدپ  لمع » طبح   » طرش اریز  دنا  هتسنادن  مزال  ار  هداعا  هدش  دای  لثم  رد  سپ  دنا  هتسناد  طبح »  » بجوم تومب 

ْمُهُوِلتـا�ُقت ـا�ل  ِلـْتَْقلا َو  َنِم  ُّدَـشَأ  ُهَْنتِْفلا  ْمُکوُجَرْخَأ َو  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  ْمُهوُُمتْفِقَث َو  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو  هرقب ، ةروـس  زا  ۀیآ 191 ، - 2
ْکلا

�
.َنیِِرفا ُءا�زَج  َِکل�ذَک  ْمُهُوُلْتقاَف  ْمُکُوَلتا�ق  ْنِإَف  ِهِیف  ْمُکُوِلتا�ُقی  ّتَح 

ی� ِما�رَْحلا  ِدِجْسَْملا  َْدنِع 

مالسا لها  دش  عقاو  هیبیدح  حلص  نوچ  دنا : هتفگ  نینچ  هیآ  لوزن  ببس  رد 

74 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد هک  دندرگ  ریزگان  ناشیا  دننک و  يریگولج  ناشیا  جح  زا  دننکن و  افو  شیوخ  دهعب  ناکرـشم  هدنیآ  لاس  رد  ادابم  هک  دندیـسرت 
ربمغیپ هچ   ) هدـش ءادـتبا  ناشیا  زا  يدـب  نوچ  دـندرکن  افو  ناکرـشم  رگا  هک  دـمآ  دورف  هیآ  نیا  دـننک  گـنج  مارح  هاـم  رد  مرح و 

هب ناشیا  دورو  زا  عنام  زین  هیبیدح  لاس  رد  دنا  هدرک  جراخ  مرح )  ) هکم زا  ار  نیملـسم  زا  یهورگ  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  )
تسا خسان  هیآ  نیا  دنا  هتفگ  تهج  نیاب  تساور  اج  ره  رد  ناشیا  لاتق  سپ  هئّیـس  هئّیّـسلا  ءازج  مه  ملظا و  يدابلا  و  دنا ) هدش  مرح 

لیذ سپ  هدوب  مارح  اهنآ  مکحب  مرح  رد  لاتق  هن  ار  یتایآ  مه  هدـش و  مکح  اهنآ  رد  لاتق  زا  فک  هب  ای  هعداوم  هب  هک  ار  یتایآ  همه 
ردص هب  ِما�رَْحلا  ِدِجْسَْملا  َْدنِع  ْمُهُوِلتا�ُقت  ا�ل  هیآ َو  نیمه 
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.تسا خوسنم  نآ 

.َنیِقَّتُْملا َعَم  ّللا 
�

َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ًهَْظلِغ َو  ْمُکِیف  اوُدِجَْیل  ّفُْکلا َو 
�
ِرا َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیِذَّلا  اُوِلتا�ق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 123 ، - 3

.هدش هداد  روتسد  هیآ  نیاب  راک  نیا  نیا  تاهج  تیاعر  دعبالاف و  برقالا  ظاحل  زا  نید  نانمشد  اب  لاتق  بیترت 

ّلِإ
�
ا ُهَُربُد  ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  َرا�بْدَْألا ، ُمُهوُّلَُوت  ا�لَف  ًافْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  لافنا  ةروس  زا  تایآ 15 و 16 ، - 4

،. ُریِصَْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ُها�وْأَم  ّللا َو 
�

ِه َنِم  ٍبَضَِغب  َءا�ب  ْدَقَف  ٍهَِئف  �یلِإ  ًازِّیَحَتُم  ْوَأ  ٍلا�تِِقل  ًافِّرَحَتُم 

75 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

(. دوخ لحم  رد  ةروکذم  دویق  طیارش و  هب   ) تسا رافک  لاتق  زا  رارف  تمرح  دروم  نیا  رد  روکذم  مکح  شش  هلمج  زا 

.َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  ّللا 
�

َه اوُرُکْذا  اُوُتْبثاَف َو  ًهَِئف  ُْمتیَِقل  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  لافنا  ةروس  زا  ۀیآ 45  تسا  هیآ  نیا  ریظن 

ْنِإ ِْنیَتَئاِم َو  اُوِبْلغَی  َنوُِربا�ص  َنوُرْـشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ِلا�تِْقلا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  لاـفنا  ةروس  زا  تایآ 65 و 66 ، - 5
ٌهَئاِم ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإَف  ًافْعَض  ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  ْمُْکنَع َو  ّللا 

�
ُه َفَّفَخ  َنْآلا  َنوُهَقْفَی ، ا�ل  ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًاْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌهَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی 

.َنیِِربا�ّصلا َعَم  ّللا 
�

ُه ّللا َو 
�

ِه ِنْذِِإب  ِْنیَْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌْفلَأ  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ِْنیَتَئاِم َو  اُوِبْلغَی  ٌهَِربا�ص 

ار دروم  نیا  ملسم  وبا  نآرق  رد  تسا  خسن  عوقو  رکنم  لصا  زا  ملـسم  وبا  ، ) یناهفـصا رحب  نب  ملـسم  وبا  ریغ  هدیقع  هب  مود ، تمـسق 
عجار رتلصفم  یثحب  خسن  ثحبم  رد  دیاش  تسا  هدادن  خر  یخسن  هنوگچ  هک  هداد  حیـضوت  دوخ  ةدیقع  بسحب  دراوم  رئاس  لثم  مه 

اریز ار  لوا  تمسق  تسا  خسان  دوشب ) دراوم  نیاب 
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یّلص  ) ربمغیپ فرط  زا  نت  یـس  اب  هزمح  نوچ  نکیل  دننک  هلتاقم  نت  تسیود  ربارب  رد  نت  تسیب  هک  هدوب  نآ  مکح  مالـسا  زاغآ  رد 
رد ادص  هب  دمآ و  نارگ  تخس  نیملسم  رب  دیدرگ  وربور  تشاد  سک  دصیس  هک  لهج  وبا  اب  دش و  ثوعبم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه

هک مود  مکحب  دوب  دـشا  لـقثا و  هک  لوا  مکح  دـش و  هداد  رارق  كـالم  نت  ود  ربارب  رد  نت  کـی  مکح و  فیفخت ، هب  سپ  دـندمآ 
.دیدرگ خوسنم  تسا  فخا 

76 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تـسین ربارب  ود  رب  دئاز  نوچ  دـش  عقاو  نت  ود  ربارب  رد  نت  کی  رگا  ایآ  هک  تسنیا  هدـش  دای  دروم  نیا  رد  هک  هدـئاف  تفه  هلمج  زا 
تیعمج تعامج و  هب  هیآ  مکح  تسا  ریثأت  تمواقم  رد  ار  هیعامتجا  تئیه  نوچ  هک  نیا  ای  دـنک  لاـتق  دـنامب و  اـج  رب  تسا  بجاو 

؟ دراد صاصتخا 

َْسِئب ُمَّنَهَج َو  ْمُها�وْأَم  ْمِْهیَلَع َو  ْظـُلْغا  َنیِِقفـا�نُْملا َو  ّفُْکلا َو 
ـ�

َرا ِدِـها�ج  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  هبوت  ةروس  زا  میرحت و 73 ، ةروـس  زا  ۀیآ 9 - - 6
*. ُریِصَْملا

ۀماقا بوجو  هک  هدمآ  تسدب  زین  هدئاف  نیا  ناسللاب ، نیقفانملا  داهج  فیـسلاب و  رافکلا  داهج   » سابع نبا  ۀـتفگ  ظاحل  اب  هیآ  نیا  زا 
لومشم یقح  فالخ  دقتعم  ره  عدتبم و  ره  هکلب  درادن  صاصتخا  ناقفانم  صوصخب  هظعوم  تحیـصن و  غیلبت و  توعد و  تجح و 

: تسا هدومرف  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ هکنانچ  تسنآ 

«. ّللا
�

ه هنعل  هیلعف  لعفی  مل  نم  هملع و  ملاعلا  رهظیلف  یتّمأ  یف  عدبلا  ترهظ  اذإ  »

َنُومِّرَُحی ا�ل  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلِاب  ا�ل  ّللِاب َو 
�

ِه َنُونِمُْؤی  ا�ل  َنیِذَّلا  اُوِلتا�ق  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 29  - 7
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.َنوُرِغا�ص ْمُه  ٍدَی َو  ْنَع  َهَیْزِْجلا  اوُطُْعی  ّتَح 
ی� َبا�تِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَی  ا�ل  ُُهلوُسَر َو  ّللا َو 

�
ُه َمَّرَح  ا�م 

هدیدرگ دای  ناشیا  يارب  فصو  راهچ  هک  باتک  لها  اب  لاتق  مکح  هیآ  نیا  زا 

77 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

باـتک لـها  زا  ناـمگ  یب  يراـصن  دوـهی و  هک  تسنیا  تسا  حرط  هیآ  نیا  لـیذ  رد  هک  هلأـسم  تشه  هلمج  زا  تسا  هدـش  هدافتـسا 
: تسفالتخا ههبش و  سوجم  رد  نکیل  دنرامشب 

هیلع ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ زا  دنا و  هدنازوس  ار  شباتک  دنا و  هتشک  ار  وا  هک  هدوب  يربمغیپ  مه  ار  ناشیا  هک  هدش  هدروآ  هعیش  رابخا  رد 
«. باتکلا لها - هّنس  مهب  اّونس   » هک هدش  تیاور  نینچ  مه  مّلس ) هلآ و  و 

هیآ نیا  رد  هکنانچ  هن ، رگ  دـنریذپ و  هب  ار  نآ  ماکحا  مالـسا و  هک  نیا  ات  دـیآ  لمعب  هلتاقم  باتک  لها  اب  دـیاب  هیآ  مکحب  لاح  رهب 
.دنزادرپب تسا ، روکذم  دوخ  لحم  رد  هک  یلیصفت  هب  هیزج ، تلذ  لاح  اب  دوخ و  تسدب  هدش ، حیرصت 

ُدَْعب انَم  ا�ّمِإَف  َقا�ثَْولا  اوُّدُشَف  ْمُهوُُمْتنَْخثَأ  ا�ذِإ  ّتَح 
ی� ِبا�قِّرلا  َبْرَـضَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  ا�ذِإَف  ص )  ) دمحم ةروس  زا  تایآ 4 و 5 و 6 ، - 8

ّللا
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  ٍضْعَِبب َو  ْمُکَـضَْعب  اَُوْلبَِیل  ْنِک�ل  ْمُْهنِم َو  َرَـصَْتنَال  ّللا 
�

ُه ُءا�شَی  َْول  َِکل�ذ َو  اـ�هَرا�زْوَأ  ُبْرَْحلا  َعَضَت  ّتَح 
ی� ًءا�دـِف  ـا�ّمِإ  َو 

،. ْمَُهل ا�هَفَّرَع  َهَّنَْجلا  ُمُُهلِخُْدی  َو  ْمَُهلا�ب ، ُِحلُْصی  ْمِهیِدْهَیَس َو  ْمَُهلا�مْعَأ ، َّلُِضی  ْنَلَف 

لتق زاوج  تهج  زا  شعوقو و  مدـع  ای  نآ  رد  ریخأت  میدـقت و  عوقو  ظاحل  زا  ندوب و  خـسان  اـی  ندوب  خوسنم  ظاـحل  زا  هیآ  نیا  رد 
هدئاف شش  یط  رد  تسا و  یتافالتخا  نآ  زاوج  مدع  نتخاس و  ریسا  زا  دعب 
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.اقلطم هن  تسا  لاتق  گنج و  رد  تاقالم  ُُمتیَِقل  ا�ذِإَف  زا  دارم  لاح  رهب  هدیدرگ و  نایب 

78 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ا�ْینُّدلا َضَرَع  َنوُدیُِرت  ِضْرَْألا  ِیف  َنِْخُثی  ّتَح 
ی� �يرْـسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َنا�ک  ا�م  لافنا  ةروس  زا  تایآ 67 و 68 و 69 و 70 و 71 ، - 9

ًابِّیَط َو ًالا�لَح  ُْمتِْمنَغ  ا�ّمِم  اُولُکَف  ٌمیِظَع ، ٌبا�ذَـع  ُْمتْذَـخَأ  ا�مِیف  ْمُکَّسََمل  َقَبَـس  ّللا 
�

ِه َنِم  ٌبا�تِک  ا�ل  َْول  ٌمیِکَح ، ٌزیِزَع  ّللا 
�

ُه َهَرِخآـْلا َو  ُدـیُِری  ّللا 
�

ُه َو 
َذِخُأ اـ�ّمِم  ًاْریَخ  ْمُِکتُْؤی  ًاْریَخ  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ّللا 

�
ُه ِمَْلعَی  ْنِإ  �يرْـسَْألا  َنِم  ْمُکیِدـْیَأ  ِیف  ْنَِمل  ْلـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  ٌمیِحَر ، ٌروُفَغ  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
َه اوُقَّتا 

،. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ّللا 
�

ُه ْمُْهنِم َو  َنَْکمَأَف  ُْلبَق  ْنِم  ّللا 
�

َه اُونا�خ  ْدَقَف  َکَتَنا�یِخ  اوُدیُِری  ْنِإ  َو  ٌمیِحَر ، ٌروُفَغ  ّللا 
�

ُه ْمَُکل َو  ْرِفْغَی  ْمُْکنِم َو 

، شمع رسپ  لیقع ، و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ مع  سابع ، دوب  نایم  نآ  رد  هک  سک ، داتفه  ردب  گنج  زور  رد  یتیاورب 
داد خساپ  رکب  وبا  درک  هرواشم  ناشیا  ةراب  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ سپ  دنتـشگ  ریـسا  نیملـسم  تسدب  بلاط ، وبا 

رمع دـنوش  تیوقت  وت  نارای  ات  هاوخب  هیدـف  ناشیا  زا  دـننک و  هبوت  دـیاش  هاوخب  هبوت  ناشیا  زا  دنتـسه  وت  نادـناخ  ناـشیوخ و  ناـنیا 
لیقع دننارفاک  نایاوشیپ  ناشیا  ریگم  هیدف  ناشیا  زا  نز و  ندرگ  ناوخ و  شیپ  ارف  ار  همه  دندرک  جارخا  بیذـکت و  ارت  نانیا  تفگ 

وا نابوسنم  زا  هک   ) ار نالف  نـالف و  دـشکب و  اـت  نک  میلـست  هزمح  شردارب  هب  ار  ساـبع  دـنز و  ندرگ  اـت  راپـس  یلع  شردارب  هب  ار 
هیلع و ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ راذگ  نم  رایتخاب  دندوب )
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تخس گنس  زا  هک  هتخاس  تخس  دح  نادب  ار  ییاهلد  رتمرن و  ریـش  زا  هک  هدرک  مرن  هزادنا  نادب  ار  ییاهلد  ادخ  تفگ  مّلـس ) هلآ و 
ِینَِعبَت ْنَمَف   » تفگ هک  يا  هدننام  ار  میهاربا  رکب  وبا  يا  وت  رت 

79 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْکلا
�

َنیِِرفا َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذـَت  ـا�ل  ِّبَر  تفگ  هک  تسا  حون  لـثم  تلثم  رمع  يا  وت  و  ٌمیِحَر » ٌروُفَغ  َکَّنِإَـف  ِیناـ�صَع  ْنَم  یِّنِم َو  ُهَّنِإَـف 
امـش زا  ناشیا  ةرامـش  هب  دیریگب  ادف  رگا  نکیل  دیریگ  ادـف  دـیهاوخب  رگا  دیـشکب و  دـیهاوخب  رگا  تفگ  باحـصا  هب  هاگ  نآ  ّیَد 

ًارا�
مالـسا لها  زا  هرامـش  نامهب  یهورگ  داد  خر  گنج  نیا  زا  دعب  هک  دحا  گنج  رد  میریگ و  یم  ادف  دنتفگ  دیدرگ  دـنهاوخ  هتـشک 

.دندش هتشک 

لهچ هیقوا  ره  هک  هیقوا  تسیب  سک  ره  ءادف  یلوق  هب  مهرد و  رازه  کی  لقا  دح  مهرد و  رازه  راهچ  رثکا ، دح  یلوق  هب  هیدـف  ردـق 
لاقثم لهچ  هیقوا  هیقوا و  لهچ  ادـف  هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  تسا  هدوب  هیقوا  دـص  نیریـس  نبا  لوقب  تسا و  مهرد 

دنا هتفرگ  ار  نآ  هدوب و  وا  اب  رز  هیقوا  تسیب  هدـش  ریـسا  سابع  یتقو  تسا ، هدـش  هداد  رارق  هیقوا  دـص  وا  ءادـف  هک  ساـبع  رگم  دوب 
تردارب رسپ  ود  دوخ و  ءادف  نونکا  تسا  تمینغ  دنا  هتفرگ  وت  زا  هچ  نآ  تسا  هتفگ  سابع  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ

منک زارد  مدرم  يوسب  تسد  مشاب  هدنز  ات  هک  يزادنا  يزور  هب  ارم  یهاوخ  یم  ایآ  تسین  يزیچ  نم  اب  تفگ  هدـب  ار  لیقع  لفون و 
هکم زا  جورخ  ماگنه  ار  يرز  تفگ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ
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، تنادنزرف وت و  زا  رز  نیا  دـش  نم  يارب  يدـمآ  شیپ  رگا  دـمآ  دـهاوخ  شیپ  هچ  مناد  یمن  یتفگ  يدرپس و  لضفلا ، ما  دوخ ، نزب 
مداد وا  هب  ار  لوپ  نیا  دوبن  سک  چیه  هک  یماگنه  بش و  یکیرات  رد  نم  تفگ  سابع  .دشاب  مساق  لضف و  ّللا و 

�
ه دـیبع  ّللا و 

�
ه دـبع 

نا ال دهـشا   » تفگ سابع  تخاس  هاگآ  ارم  مراگدرورپ  داد  خساپ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ یتسناد !!؟ اجک  زا  وت  وگب 
.دیدرگ لزان  هیآ  دش  هتفرگ  ءادف  نوچ  لاح  رهب  هلوسر » هدبع و  ّکنا  ّللا و 

�
ه الإ  هلإ 

نافلاخم دـنا و  هدرک  لالدتـسا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ داـهتجا  زاوج  رب  هصق  نیا  زا  رگید  یخرب  لـبنح و  نب  دـمحا 
هلآ و هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ داهتجا  زاوج  رب  هصق  نیا  زا  رگید ، یخرب  و  لبنح ، نب  دمحا  .دنا  هتفگ  باوج  لالدتـسا  نیاب  ناشیا 

.دنا هداد  خساپ  ار  لالدتسا  نیا  ناشیا  نافلاخم  لالدتسا و  مّلس )

80 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مه يوبن  تیاور  رد  هکنانچ  تسنآ  ندوب  بیط  لالح  تمینغ و  ندوب  حابم  هدـش  روکذـم  دروم  نیا  رد  هک  هناگجنپ  دـئاوف  زا  یکی 
اروهط و ادجـسم و  ضرألا  یل  تلعج  بعّرلاب و  ترـصن  منغملا و  یل  ّلحأ  هّفاکلا و  یلإ  تثعب  سمخب : ءایبنألا  یلع  تلّـضف  تسه 

صخـش زا  ضوع  نوچ  هن ، ای  دشاب  نآ  رد  سمخ  ات  تسا ، رهاظ  هیآ  زا  هکنانچ  تسا ، تمینغ  ادف  هک  نیا  رد  هعافّـشلاب  تصّـصخ 
.تسا هدش  فالتخا  دباین ؟ قلعت  نآ  هب  سمخ  ات  تسا ،

ْنِم َّنَفا�َخت  ا�ّمِإ  َو  َنوُرَّکَّذَی ، ْمُهَّلََعل  ْمُهَْفلَخ  ْنَم  ْمِِهب  ْدِّرَشَف  ِبْرَْحلا  ِیف  ْمُهَّنَفَْقثَت  ا�ّمِإَف  لافنا  ةروس  زا  تایآ 57 و 58 ، - 10
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َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ا�ی  ءاـسن ، ةروس  زا  ۀیآ 94 ، هظیرق 11 - ینب  هب  تسا  طوبرم  َنِیِنئا�ْخلا .، ُّبُِحی  ا�ل  ّللا 
�

َه َّنِإ  ٍءا�وَس  �یلَع  ْمِْهَیلِإ  ْذـِْبناَف  ًهَنـا�یِخ  ٍمْوَق 
ُِمنا�غَم ّللا 

�
ِه َدـْنِعَف  ا�ْینُّدـلا  ِها�یَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمـا�لَّسلا  ُمُْکَیلِإ  �یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  ـا�ل  اُونَّیَبَتَف َو  ّللا 

�
ِه ِلـِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  ا�ذِإ  اُونَمآ 

.ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  ا�ِمب  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  اُونَّیَبَتَف  ْمُْکیَلَع  ّللا 
�

ُه َّنَمَف  ُْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  َِکل�ذَک  ٌهَرِیثَک 

زونه هک  سادرم  موق  هب  هیرس  نآ  تسا  هدوب  نآ  ریما  دادقم  یلوق  هب  هتشاد و  ار  نآ  تراما  یسبع  یلوق ، هب  هک  اه  هیرس  زا  یکی  رد 
ياهدنفـسوگ دوخ  نامیا  هب  نانیمطا  ۀطـساو  هب  تسا  هدوب  هدمآ  رد  مالـسا  هب  شیپ  زا  نوچ  سادرم  هتخات  دـنا  هتـشاد  كرـش  لاح 

هدش دایز  هتـسویپ و  مهب  هّیرـس  تیعمج  نوچ  هدمآ  رب  هوک  هب  دوخ  هدرب و  هوک  نآ ) دننام  فاکـش و   ) لوقاع هب  هتـشادرب و  ار  دوخ 
: تسا هتفگ  هدمآ و  نیئاپ  هتشادرب و  ریبکت  هب  گناب  دنا 

81 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّللا
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ یتقو  تسا  هدنار  ار  شنادنفـسوگ  هتـشک و  ار  وا  دیز  نب  هماسا  مکیلع » مالـسلا  ّللا 
�

.ه لوسر  دمحم  ّللا 
�

ه الا  هلا  «ال 
هیآ نیا  سپ  دـیتشک  شلام  رطاخ  يارب  ار  وا  تسا  هتفگ  هدـیدرگ و  كانمغ  تخـس  .هدـش  هاـگآ  هیـضق  نیا  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و 

.تسا هتفای  لوزن 

تسنآ تلالد  مه  تسا و  لام  نوخ و  ظفح  بجوم  مالـسا  ۀملک  هک  نیا  رب  تسنآ  تلالد  هیآ  نیا  لیذ  رد  هدش  دای  دئاوف  هلمج  زا 
.اهراک رد  لمأت  تیبثت و  هب  رما  هلجع و  باتش و  زا  یهن  رب 

ْمَُکل َو ا�هَّنَأ  ّطلا 
�

ِْنیَتَِفئا يَدْحِإ  ّللا 
�

ُه ُمُکُدِعَی  ْذِإ  لافنا َو  ةروس  زا  ۀیآ 7 ، - 12
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ْکلا
�

.َنیِِرفا َِربا�د  َعَطْقَی  ِِهتا�ِملَِکب َو  َّقَْحلا  َّقُِحی  ْنَأ  ّللا 
�

ُه ُدیُِری  ْمَُکل َو  ُنوُکَت  ِهَکْوَّشلا  ِتا�ذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدََوت 

هدوب هنیدم  هکم و  هار  نایم  رد  یهاچ  هک  ردب »  » لحم رد  یگنج  ترجه  مود  لاس  زا  ناضمر  هام  رد  دش  هتفگ  لوا  دلج  رد  هکنانچ 
طوبرم نادب  هیآ  هک  گنج  نیا  لیـصفت  هدش  عقاو  دنا  هداد  یم  لیکـشت  يرازاب  هدـش و  یم  عمج  اجنآ  رد  زور  کی  یلاس  برع  و 

اب شیرق  ناوراک  هک  تسناد  یحو  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ هک  تسنیا  نآ  ۀصالخ  طوبضم و  خیرات  بتک  رد  تسا 
زا دندوب  ماشه  نب  ورمع  صاع و  ورمع  هلمج  زا  هک  راوس  لهچ  تباحـص  نایفـس و  وبا  یتسرپرـس  هب  یماش  ياهالاک  زا  رتش  دصناپ 

دیروآ تسدب  دوخ  يارب  ار  اهنآ  دیناوتب  دـیاش  دـیور  نوریب  دومرف  نیملـسم  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دـسر  یم  هار 
و مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ جورخ  زا  نایفـس  وبا  نوچ  دنتفر  نوریب  دننکب  یگنج  نامگ  هک  نآ  یب  دصق  نیدب  یعمج 

زا شیپ  .دهد  ربخ  هیـضق  زا  ار  شیرق  ات  داتـسرف  هکم  هب  درک و  ریجا  رانید  هدـب  یعازخ  مضمـض  مان  هب  ار  يدرم  دـش  هاگآ  شنارای 
سپ دناطلغ  هتـشادرب و  ار  یگنـس  هدمآ و  رب  سیبق  وبا  هوک  رب  يدرم  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  بلطملا  دبع  رتخد  هکتاع  وا  ندیـسر 

هک نیا  رگم  دنامن  شیرق  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  چیه 

82 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تفگ دیسر  لهج  وبا  هب  ربخ  نیا  داد  ربخ  سابع  هب  تساخرب  باوخ  زا  سرت  لاحب  نوچ  درک  تباصا  نآ  هب  گنس  نآ  زا  يا  هعطق 
مود ربمغیپ  مه  نیا 
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بلاغ لآ  ای  دز  یم  داد  دنلب  دایرف  اب  دش  دراو  هکم  هب  مضمـض  هک  دوب  هتـشذگن  هیـضق  نیا  زا  زور  هس  زونه  بلطملا !! دـبع  ینب  رد 
امـش لاوما  ناوراک و  دـصقب  شنارای  دـمحم و  ریعلا » ریعلا  تسا ) راـب  اـهنآ  رب  هچراـپ  هماـج و  رطع و  هک  ینارتش   ) همیطللا همیطللا  »

تاجن ار  دوخ  لاوما  ناوراک و  دیباتـشب و  مکلاومأ » مکریع و  ءاجنلا  ءاـجنلا   » تشادرب گـناب  دـش و  نوریب  لـهج  وبا  دـندمآ  نوریب 
و دنیوگ ) یم  ریفن »  » ار نانیا   ) دندمآ نوریب  هکم  زا  همه  سپ  دش  دـیهاوخن  راگتـسر  زگ  ره  دـسرب  اه  نآ  هب  دـمحم  رگا  هک  دـیهد 
هک دیـسر  ربـخ  هار  نیب  رد  .دـندیبوک  یم  دـندز و  یم  دـندناوخ و  یم  مه  اـهنآ  دنتـشادرب و  دوخ  اـب  مه  ار  ناوـخ  هزاوآ  ناـکزینک 

ینارتش میورب  دیاب  تسین  یندش  نیا  تفگ  میدرگرب  دنتفگ  لهج  وبا  هب  تسا  هتـشذگ  رطخ  زا  هتفرگ و  شیپ  ار  لحاس  هار  ناوراک 
« ریع  » تسناوـتن دـمحم  هک  دنونـشب  همه  ددرگ و  دـنلب  هزاوآ  اـت  مـیروآ  مـهارف  شوـن  شیع و  بارـش و  باـبک و  طاـسب  میـشکب و 

تفگ داد و  ربخ  ار  هصق  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ هب  لیئربج  درب  ردب  يوسب  ار  ناشیا  هاگ  نآ  دروآ  گنچ  هب  ناوراک » »
هرواشم ناونعب  باحصا  اب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ تسا  هداد  هدعو  امـش  هب  ار  ریفن ) ای  ریع   ) هفیاط ود  زا  یکی  يادخ 

شگنر مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ ار  ناوراک  دـنتفگ  ار ؟ شیرق  عمج  ای  دـیهاوخ  یم  رتشیب  ار  ناوراک  امـش  اـیآ  تفگ 
ار ناوراک  دیاب  ّللا 

�
ه لوسر  ای  دنتفگ  دمآ  لهج  وبا  کنیا  تفر و  ناوراک  تفگ  دش و  نوگرگد 
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نیدـب ینانخـس  دنتـساخرب و  رمع  رکب و  وبا  ءاـنثا  نیا  رد  تشگ  نوزفا  مشخ  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربـمغیپ درک  لاـبند 
هک يزور  زا  هدرواین و  نامیا  ادخ  هب  هدش  رفاک  هک  یماگنه  زا  هاگ  چیه  توخن  ربک و  زا  هک  دنـشیرق  هورگ ، نیا   » دـنتفگ نومـضم 

هیلع و ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ میا .» هدماین  نوریب  دصق  نیدب  میتسین و  هدامآ  گنج  يارب  مه  ام  هوالعب  دنا  هداتفین  يراوخ  هب  هتفای  تزع 
يا هدروآ  وت  ار  هچ  نآ  هک  میهد  یم  یهاوگ  ام  تفگ  تساخ و  اپب  دادقم  هاگ  نآ  دینیشنب  دومرف  مّلس ) هلآ و 

83 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

َْتنَأ ْبَهْذاَف  دنتفگ  یـسوم  هب  هک  لیئارـسا  ینب  نوچ  مه  ام  میورب  میوش  ردنا  شتآ  هب  ییامرفب  ار  ام  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا  قح 
رد وت  اب  ام  هک  ناسر  ماجنا  هب  هدومرف  وت  هب  راگدرورپ  هچ  نآ  مییوگ  یم  هکلب  مییوگ  یمن  وت  هب  َنوُدِـعا�ق  ا�نُها�ه  ّنِإ 

ـ�
ا ـا�ِلتا�قَف  َکُّبَر  َو 

.میهارمه هلتاقم 

و ّیلع » اوریـشا   » دوـمرف نآ  زا  سپ  تفگ  ریخ  يازج  وا  هب  هدـیدرگ  داـش  دادـقم  نانخـس  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربـمغیپ
هدماین هنیدم  هب  هکم  زا  ات  هک  دـندوب  هدرک  تعیب  نینچ  هبقع  رد  وا  اب  مه  رتدایز و  ناش  هدـع  زور  نآ  رد  مه  هک  دوب  راصنا  شدارم 

تظفاحم و نانچ  شنانمـشد  زا  ار  وا  هک  دشاب  ناشیا  ةدهع  رب  همذ و  رب  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  دشابن و  يزیچ  ناشیا  ةدـهع  رب  تسا 
ادابم هک  درک  یم  هظحـالم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ ار  شیوخ  نادـنزرف  نز و  دوخ و  هک  دـننک  تعفادـم  تعناـمم و 

مکحب هک  دنرادنپ  نانچ  راصنا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 788 

http://www.ghaemiyeh.com


ینمـشد دـشاب و  هنیدـم  رد  وا  هک  تسا  مزال  يدروم  رد  سب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  عاـفد  تفلاـخم و  تعیب  نآ 
نمـشد تقو  رـسب  دنهاوخ  یم  ناشیا  دنا و  هنیدم  نوریب  رد  کنیا  دناسرب و  يرازآ  وا  هب  دزاتب و  ناشیا  رب  هنیدـم  دوخ  رد  دـهاوخب 

.يرآ تفگ  .دوب  امب  يور  نانخس  نیا  رد  ارت  ایوگ  ّللا 
�

ه لوسر  ای  تفگ  تساخ و  ياپ  هب  ذاعم  نب  دعس  سب  دنورب 

لاونم نیا  رب  وت  اب  میا و  هداد  تداهش  يا  هدروآ  هچ  نآ  ندوب  قحب  میا و  هدرک  قیدصت  ارت  میا و  هدروآ  نامیا  وت  هب  ام  تفگ  دعس 
نیاب هک  یهد  نامرف  رگا  دنگوس  ادخ  هب  میتسه ، قداص  نمشد  اب  تاقالم  ماگنه  رباص و  گنج  رد  ام  نادب  میا  هتـسب  نامیپ  دهع و 

ادخ و دای  هب  .دـشاب  تمـشچ  ینـشور  ۀـیام  هک  درک  یهاوخ  هدـهاشم  ام  زا  ار  یتامدـخ  يدوز  هب  میهارمه و  وت  اب  میوش  دراو  ایرد 
.ربب یهاوخ  اج  رهب  ار  ام  وا  تکرب 

ود زا  یکی  نمب  ادخ  ّللا »
�

ه هکرب  یلع  اوریس   » دومرف دش و  نامداش  رایسب  دعس  نانخـس  نیا  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ
زگ ره  تسا و  هداد  هدعو  ار  ریفن ) ای  ریع   ) هفیاط

84 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب اجنآ  رد  نالف  نالف و  هعیبر و  نب  هبتع  لهج و  وبا  هک  ار  اجنآ  منیب  یم  نونکا  مه  ایوگ  دـنگوس  ادـخ  هب  درادـن  فلخت  وا  ةدـعو 
.دننک چوک  ردب  يوسب  ات  دومرفب  هاگ  نآ  .دنا  هداتفا  كاله  كاخ 

ناـشیا هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ ناراـی  دنداتـسرف  نتـشادرب  بآ  يارب  ار  دوخ  ناگدـنب  دـندمآ و  ردـب  هب  ور  شیرق 
دندروخرب و
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یم ار  نانآ  نارای  دندرک  يربخ  یب  راهظا  دندیـسرپ  ناوراک  یگنوگچ  زا  سپ  دنـشیرق  ناگدنب  زا  هک  دنتـسناد  دـنتفرگ و  ار  ناشیا 
داد مالس  دوز  ار  زامن  دوب  زامن  لوغشم  ماگنه  نآ  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ دنروآ  تسدب  یعالطا  دیاش  هک  دندز 

سپ دـیروایب  نم  دزن  ار  ناـشیا  دـیزاس ؛ یم  اـهر  دـنیوگب  غورد  رگا  دـینز و  یم  ار  ناـشیا  دـنیوگ  یم  تسار  امـش  هب  رگا  تفگ  و 
؟ دشاب یم  نت  دنچ  شیرق  ةدع  دیسرپ 

ةرامش تفگ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ .رتش  هد  ات  هن  زا  دنتفگ  دنشک ؟ یم  رتش  دنچ  يزور  تفگ  مناد  یمن  دنداد  خساپ 
هبتع دندش  نامیـشپ  ندمآ  زا  دندمآرد و  عزف  هب  دیـسر  شیرق  هب  ربخ  .دنراد  هگن  ار  ناشیا  دومرف  سپ  .تسا  رازه  ات  دـصهن  ناشیا 
یمن ار  دوخ  ياپ  ياج  نم  دنگوس  ادخ  هب  میدرک ؟ متـس  هچ  ام  ینیب  یم  ایآ  تفگ  درک و  رادـید  ماشه  نب  يرتخبلا  وبا  اب  هعیبر  نب 

شباحـصا دمحم و  رب  زواجت  متـس و  دصقب  ام  دوب  هتفای  تاجن  ناوراک  مینک  يرادهگن  ار  دوخ  ناوراک  هک  میدـمآ  نوریب  ام  منیب ؟
ینب ۀتـساوخ  لام و  هچ  نآ  هک  متـشاد  تسود  رایـسب  نم  دنا  هدشن  راگتـسر  راک  متـس  یموق  هاگ  چیه  دنگوس  ادخ  هب  میدمآ  شیپ 

.میداهن یمن  اپ  هار  نیا  رد  ام  تفر و  یم  تسد  زا  ناوراک  اب  تسا  فانم  دبع 

رب ار  یمرـضح  نبا  نوخ  ناوراـک و  تراـسخ  دوخ  ربب و  ار  مدرم  یتـسه  شیرق  تاداـس  ناـگرزب و  زا  یکی  وت  تفگ  يرتـخبلا  وبا 
يوسب نونکا  مه  درک  دهاوخ  تفلاخم  رظن  نیا  اب  لهج  ابا  ینعی  هیلظنح  نبا  اهنت  هک  درک  دیاب  هچ  نکیل  متفریذپ  تفگ  .ریگ  هدهع 

ور وا 
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.متسه یمرضح  نبا  نوخ  ناوراک و  تراسخ  راد  هدهع  نم  وگب  وا  هب  و 

نوچ هبتع  تفگ  مدناسر  وا  هب  ار  نخس  متفر و  لهج  وبا  دزن  نم  تسا  هتفگ  يرتخبلا  وبا 

85 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هارمه وا  اب  هدیورگ و  دـمحم  هب  مه  هبتع  نب  هفیذـح  وبا  شرـسپ  هوالعب  درب  یم  راکب  بصعت  دـمحم  يارب  تسا  فانم  دـبع  ینب  زا 
میزاسن ریـسا  ار  ناشیا  میزاتن و  هنیدم  هب  ناشیا  رب  ات  دنگوس  يّزع  تال و  هب  میوش  اوسر  مدرم  نایم  ام  دـهاوخ  یم  هک  تسنیا  تسا 

.میدرگن زاب  دنونشب ، ار  نآ  برع  همه  ات  میربن ، دوخ  اب  هکم  هب  و 

دیدرگرب و تفای  تاجن  ناوراک  هک  داد  ماغیپ  نانچ  شیرق  هب  تخاس  رود  هدرب و  ههار  یب  زا  ار  ناوراک  هک  نایفس  وبا  فرط  نآ  زا 
هزاوآ ياهنز  دیدرگ  یمن  زاب  دیونـش و  یمن  رگا  دـیزادرپم و  وا  هب  امـش  درادـن  يراک  امـش  هب  وا  ات  دـیراذگب و  برع  اب  ار  دـمحم 

لهج و وبا  ددرگرب  تساوخ  هبتع  دناسر  ار  مایپ  دیـسر و  شیرق  هب  هفحج  لحم  رد  دصاق  .دینادرگرب  دـیا  هدرب  دوخ  اب  هک  ار  ناوخ 
.دندنادرگ هفحج  زا  ار  ناوخ  هزاوآ  نانز  نکیل  دنتفریذپن  موزخم  ینب 

رد هثاغتـسا  عرـضت و  هب  دنتـشگ و  كانمیب  دندش  هاگآ  ناکرـشم  ددع  ترثک  زا  نوچ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ نارای 
ود لاح  رهب  .تفای  لوزن  َنِیفِدُْرم  ِهَِکئا�لَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِـمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َبا�جَتْـساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْـسَت  ْذِإ  لاـفنا  ةروس  زا  هیآ 9  دندمآ 

درک و هلبقب  ور  دـید  ار  ناتـسود  تلق  نمـشد و  ترثک  نوچ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دنتـسب  فص  مه  ربارب  رد  قیرف 
ینتدعو ام  یل  زجنأ  ّللا 

�
ّمه  » تفگ
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.داتفا ششود  زا  ابع  هک  تشاد  یم  اعد  لاحب  ار  دوخ  كرابم  ياهتسد  ردق  نآ  ضرألا » یف  دبعت  هباصعلا ال  هذه  کلهت  نإ  ّللا 
�

ّمه

رد هک  دیراب  یناراب  .دـش  هریچ  ناشیا  رب  باوخ  دـمآرد و  بش  تفر  یم  ورف  ناشاهاپ  دـندوب و  رازگیر  یلحم  رد  شنارای  ربمغیپ و 
هلآ و هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ عضوم  رد  دزیرب و  بآ  کشم  ناهد  زا  هک  نیا  دـننام  دوب  تشرد  هناد  دـیدش و  رایـسب  شیرق  لحم 

زا هیآ 144  رد  هکنانچ  دندش  كانساره  رایسب  شیرق  هجیتن  رد  دیراب  من  من  مرن و  مرن  شنارای  و  مّلس )

86 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناشیا ياپ  ریز  نیمز  اریز  تقوشوخ ، نیملـسم  َبْعُّرلا و  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَـس  .تسا  هتفر  تراشا  نادـب  نارمع  لآ  ةروس 
.دیدرگ مکحم  تخس و 

راوس اهنآ  رب  تبون  هب  هک  دنتشاد  رتش  داتفه  دوب و  دادقم  رگید  ریبز و  یکی  راوس  بسا  ود  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ اب 
رب دثرم  دوخ  و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ هک  دوب  يونغ  دثرم  یبا  نب  دثرم  رتش  هلمج  زا  دندش  یم 

نانیا تفگ  دید  ار  نیملسم  عضو  نوچ  لهج  وبا  دنتـشاد  دوخ  اب  بسا  دصناپ  ای  دص  راهچ  ای  تسیود  شیرق  .دنتـشاد  یم  هبون  نآ 
هتـشاد يددم  ای  نیمک  یهد  یمن  لامتحا  ایآ  تفگ  هبتع  دنریگ  یم  تسد  اب  ار  همه  دـنوش  رومأم  ام  ناگدـنب  رگا  دـنا و  همقل  کی 

دنرادـن ینیمک  تفگ  تشگرب و  تخاتب و  دوخ  بسا  اـب  ار  نیملـسم  فارطا  دنداتـسرف  قیقحت  يارب  ار  بهو  نب  ورمع  سپ  دنـشاب 
ناگمه دینیب  یمن  ایآ  دراد  راب  دوخ  اب  یمتح  گرم  برثی  شک  بآ  نارتش  نکیل 
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ور منک  یمن  نامگ  دـنناد  یمن  ریـشمش  زج  یناـبیتشپ  هاـنپ و  دوخ  يارب  همه  دـننز  یم  ناـبز  یعفا  دـننام  دـنیادص و  یب  شوماـخ و 
.دیهد يأر  هاگ  نآ  دینک و  هشیدنا  تسرد  سپ  دنشکب  ام  زا  دوخ  ةرامش  هب  رگم  دنوش  یمن  هتـشک  دنوش و  هتـشک  رگم  دننادرگرب 
لوزن ماـگنه  نیا  رد  اـ�َهل  ْحَـنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  لاـفنا َو  ةروس  زا  ۀـیآ 63  .يا  هداـتفا  سرتـب  ییوگ و  یم  غورد  تفگ  لـهج  وبا 

.تفای

برع و اب  دیراذگاو  ارم  منک  زاغآ  ار  گنج  امش  اب  مرادن  شوخ  نم  هک  داتسرف  مایپ  شیرق  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ
راوس دوخ  نارتش  زا  خرس  يرتش  رب  هاگ  نآ  ددرگ  راگتـسر  هک  هدرکن  در  ار  يداهنـشیپ  نینچ  یموق  چیه  تفگ  هبتع  دیدرگرب  امش 

راک نیا  رب  ار  وا  نوچ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ درک  یم  یهن  گنج  زا  ار  مدرم  دمآ و  نالوج  هب  هاپـس  ود  نایم  دش و 
دنهاوخ تاجن  دوب و  دنهاوخ  هار  هب  دنرب  نامرف  ار  وا  رگا  تسا  خرس  رتش  بحاص  رد  انامه  دشاب  یـسک  رد  يزیچ  رگا  تفگ  دیدب 

.تفای

مویلا ینوعیطا   » تخاس ءادا  ار  نانخس  نیا  تخادرپ و  هبطخ  هب  هبتع 

87 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ابذاک کی  نإ  هب و  انیع  یلعا  متناف  اقداص  کی  نإف  برعلا  هّولخف و  مکّمع  نبا  وه  هّمذ و  لإ و  هل  ادّمحم  ّنإ  هّلک  رهّدـلا  ینوصعا  و 
شیرق ملعتس  نبجی !؟ یلثم  أ  هتسا ! رّفصم  ای   » تفگ هبتع  داتفا  تغامد  هب  داب  يدیـسرت و  تفگ  لهج  وبا  هرما » برعلا  نابؤذ  مکتفک 

دیلو شیوخ  رسپ  هبیش و  دوخ  ردارب  اب  دیشوپ و  هرز  هاگ  نآ  هموقل » دسفمل  انّیأ  نبجأ و  مألأ و  انّیأ 
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راصنا زا  نت  هس  تسرفب  وفک  شودـمه و  شیرق  زا  ار  اـم  ةزراـبم  تفگ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ هب  تخاـت  نادـیم  هب 
ّللا

�
ه یّلص   ) ربمغیپ میهاوخ  یم  ار  دوخ  وفک  ام  تفگ  دنادرگرب و  ار  ناشیا  هبتع  دنتفگ  شیوخ  بسن  نوچ  دنتفر  ناشیا  ةزرابم  يارب 
هب نآ  زا  دـعب  زیخرب  دومرف  هزمح  دوخ  مع  هب  نآ  زا  سپ  درک  هجوت  تشاد  لاس  داتفه  هک  ثراح  نب  هدـیبع  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و 
یم هدمآ و  يدنـسپ  دوخ  ربک و  ءالیخ و  اب  هک  شیرق ، زا  دـیورب و  زیخرب و  تفگ  دوب  رتمک  شنـس  همه  زا  هک  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع

هدیبع هب  هاگ  نآ  دیریگب  ار  شیوخ  قح  تخاس ، دـهاوخ  لماک  مامت و  ار  شیوخ  رون  ادـخ  دـننک و  شوماخ  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ 
دندیسر مهب  نوچ  دنتفر و  دینک  هزرابم  دیاب  دیلو  اب  وت  تفگ  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هب  هبیـش و  اب  وت  تفگ  هزمح  هب  هبتع و  اب  وت  دومرف 

رب یتبرض  مه  هبتع  تفاکش و  ار  شزغم  هک  تخاون  وا  رب  یتبرض  تخاتب و  هبتع  رب  هدیبع  سپ  دیتسه  یمارگ  ناشودمه  امش  دنتفگ 
هب تسد  داتفا  راک  زا  ود  ره  ریـشمش  درب  هلمح  هزمح  رب  هبیـش  دنداتفا  نیمز  هب  ود  ره  تخاس  عطق  ار  نآ  هک  دروآ  دراو  هدیبع  قاس 

تـسار تسد  دمآ  نوریب  لغب  ریز  زا  دز و  هناش  يالاب  زا  هک  ریـشمش  تبرـض  کی  اب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ءانثا  نیا  رد  دندش  ندرگ 
یم مالّسلا ) هیلع   ) یلع هک  تفوک  تخس  مالّسلا ) هیلع   ) یلع رس  رب  نانچ  ار  دوخ  تسار  تسد  پچ  تسد  اب  دیلو  تخادنا  ار  دیلو 

متشادنپ نانچ  تفگ 

راودا
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ار هزمح  تیومع  هبیـش  هنوگچ  ینیب  یمن  یلع  ای  دـندز  گناب  نیملـسم  تخاس  ار  دـیلو  راـک  نوچ  دـمآ  دورف  نیمز  رب  نامـسآ  هک 
رس هزمح  نکفا  نیئاپ  ار  دوخ  رس  دومرف  دوب  هبیش  زا  رتدنلب  شمادنا  هک  هزمح  هب  تخات و  وس  نادب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تسا  هتفرگ 
اب درک و  مامت  مه  ار  وا  راک  دناسر  تشاد  یقمر  هک  هبتع  هب  ار  دوخ  سپ  تخاس  ار  وا  راک  تبرض  کی  اب  یلع  داهن و  هبیش  هنیس  هب 

تخیر کشا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دـندرب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دزن  دنتـشادرب و  ار  هدـیبع  هزمح 
.یتسه نم  نادناخ  زا  دیهش  نیتسخن  وت  تفگ  متسین ؟ دیهش  نم  ایآ  ّللا 

�
ه لوسر  ای  تفگ  هدیبع 

ات شیرق  نتفرگ  هب  هنیدم و  لها  نتـشک  هب  داب  امـش  رب  دندرک  هعیبر  نارـسپ  هکنانچ  دینکن  ربکت  باتـش و  تفگ  شیرق  هب  لهج  وبا 
هلآ هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ دش و  هتـشارفارب  شیرق  تیأر  هک  یماگنه  .میناسانـشب  ار  ناشیهارمگ  ناشیدب  میربب و  هکم  هب  ار  نانیا 

هب دیدنب و  ورف  اهمشچ  مکل » نذآ  یّتح  افیس  اّولست  ذجاّونلا و ال  یلع  اوّضع  مکراصبا و  اوّضغ   » دومرف نارای  هب  دیدب  ار  نآ  مّلس ) و 
رب هوشغ  لاح  هاگ  نآ  دبعت » هباصعلا ال  هذه  کلهت  نإ  ّبر  ای   » تفگ سپ  دیـشکن  ماین  زا  غیت  میامرفن  نم  ات  دیروآ و  راشف  اهنادند 

امـش يرای  هب  ناگتـشرف  زا  نت  رازه  اب  لیئربج  تفگ  دیکچ و  یم  شراسخر  زا  قرع  تشگرب  هقافا  لاحب  نوچ  دمآ  دیدپ  ترـضح 
ریشمش اب  ام  ردب  گنج  زور  رد  تفگ  فینح  نب  لهس  دندمآ 
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دیدانـص و زا  نت  ود  داتفه و  گـنج  نیا  رد  داـتفا  یم  نیمز  هب  ناـشیا  رـس  ریـشمش  ندیـسر  زا  شیپ  میدرک  یم  هراـشا  ناکرـشم  هب 
نارگید و تسدب  نت  شش  یـس و  دش و  هتـشک  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تسدب  نت  شـش  یـس و  داتفا  كاله  كاخ  هب  شیرق  ناگرزب 

.ناگتشرف

ناوراک زا  هک  دـندرک  ضرع  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ نارای  زا  یخرب  تفاـی  ناـیاپ  مالـسا  لـها  دوس  هب  گـنج  نوچ 
دیاشن راک  نیا  تفگ  دوب  دنب  رد  ریسا و  هک  سابع  مینک  بیقعت 

89 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دیدیسر نآ  هب  کنیا  تسا و  هدرک  هدعو  ار  هفیاط  ود  زا  یکی  امش  هب  ادخ  اریز 

: هفیاط ود  زا  یکی  هک  هدیدرگ  دراو  هنیمز  نیا  رد  مهدزاود  ۀیآ  لاح  رهب 

نیملسم هچ  رگ  تسا و  بیـصن  ریع  ناوراک و  ینعی  تکوش  تردق و  بحاص  ریغ  ای  شیرق ، ریفن و  ینعی  تردق  تکوش و  بحاص 
بحاـص رب  ار  نیملـسم  دـهاوخ  یم  ار  قح  تاـبثا  نیرفاـک و  رباد  عطق  نوـچ  ادـخ  نکیل  دنـشاب  تکوـش  تردـق و  یب  راد  تسود 

.تخاس دهاوخ  یلوتسم  تکوش 

ماکحا داهج و  هقف  زا  يزیچ  هیآ  نیا  رد  هچ  رگ   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  نآ ، دافم  لیـصفت  هیآ و  نیا  ریـسفت  زا  سپ  دادـقم ، لضاف 
هلآ هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ زا  هک  يا  هزجعم  لقن  يارب  رگید  ناینیـشیپ و  زا  يوریپ  هب  یکی  ار  شا  هصق  نآ و  نم  نکیل  تسین  نآ 

«. مدروآ هتفای  رودص  مّلس ) و 

.ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ّللا 
�

ِه یَلَع  ْلَّکََوت  ا�َهل َو  ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  لافنا َو  ةروس  زا  ۀیآ 61 ، - 13

هب ناکرشم  هک  يدروم  رد  تسا  هحلاصم  تملاسم و  هب  لیم  موزل  هیآ ، دافم 
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ِرِخْآلا و ِمْوَْیلِاب  ـا�ل  ّللاـِب َو 
�

ِه َنُونِمُْؤی  ـا�ل  َنیِذَّلا  اُوِلتـا�ق  هبوت  ةروس  زا  هیآ 29  هب  ار  مکح  نیا  سابع  نبا  .دـندرگ  لـئاق  حلـص  تملاـسم و 
خوسنم ار  نآ  رتشیب  نکیل  دنا  هتـسناد  خوسنم  ْمُهوُُمتْدَـجَو  ُْثیَح  َنیِکِرْـشُْملا  اُوُلْتقاَف  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 5  هب  هداتق  دـهاجم و  نسح و 

هتفای و لوزن  ترجه  زا  مهن  لاس  رد  ..َنیِکِرْـشُْملا  اُوُلْتقاَف  ۀـیآ  هک  دـنا  هداد  رارق  نیا  ار  نآ  ندوبن  خوسنم  لئالد  هلمج  زا  هتـسنادن و 
رد هلح  رازه  هلح : رازه  ود  هک  هدرک  هحلاصم  نارجن  لها  اب  نآ  زا  دعب  هداتسرف و  هکم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ربمغیپ  ار  نآ 

.دنهدب بجر  هام  رد  هلح  رازه ، رفص و  هام 

90 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْنِإَف َّنِِهنا�میِِإب  ُمَلْعَأ  ّللا 
�

ُه َّنُهُونِحَْتماَـف  ٍتا�رِجاـ�هُم  ُتـا�نِمْؤُْملا  ُمُکَءاـ�ج  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  هنحتمم  ةروس  زا  و 11 ، تایآ 10  - 14
ْنَأ ْمُْکیَلَع  َحـا�نُج  ـا�ل  اوـُقَْفنَأ َو  ـا�م  ْمُهوـُتآ  َّنَُهل َو  َنوُّلِحَی  ْمُه  ـا�ل  ْمَُهل َو  ٌّلِـح  َّنُه  ـا�ل  ّفُْکلا 

ـ�
ِرا َیلِإ  َّنُهوـُعِجَْرت  ـا�لَف  ٍتـا�نِمُْؤم  َّنُهوُُـمتِْملَع 

ْمُکَْنَیب ُمُکْحَی  ّللا 
�

ِه ُمْکُح  ْمُِکل�ذ  اوُقَْفنَأ  ا�م  اُولَئْسَْیل  ُْمتْقَْفنَأ َو  ا�م  اُولَئْـس  ِِرفا�وَْکلا َو  ِمَصِِعب  اوُکِـسُْمت  ا�ل  َّنُهَروُجُأ َو  َّنُهوُُمْتیَتآ  ا�ذِإ  َّنُهوُحِْکنَت 
يِذَّلا ّللا 

�
َه اوُقَّتا  اوُقَْفنَأ َو  ا�م  َْلثِم  ْمُهُجا�وْزَأ  ْتَبَهَذ  َنیِذَّلا  اُوتآَف  ُْمْتبَقا�عَف  ّفُْکلا 

�
ِرا َیلِإ  ْمُکِجا�وْزَأ  ْنِم  ْیَش ٌء  ْمُکَتا�ف  ْنِإ  ٌمیِکَح َو  ٌمِیلَع  ّللا 

�
ُه َو 

هتفای نایاپ  هحلاصم  هب  راـک  هکم  شیرق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمغیپ  ناـیم  هک  لاس 6 )  ) هیبیدـح لاـس  رد  َنُونِمُْؤم  ِِهب  ُْمْتنَأ 
یّلص ربمغیپ  دیایب  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ربمغیپ  دزن  یسک  ناکرشم  فرط  زا  رگا  هک  هدوب  نیا  حلص  داوم  زا  یکی 
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دش موتخم  همان  حلص  نوچ  دننادرگن  زاب  دور  ناشیا  دزن  یـسک  يوس  نیا  زا  رگا  دنک و  در  دنادرگرب و  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه
ای رفاسم  هک  شرهوش  دمآ  نیملسم  مّلس و  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ربمغیپ  دزن  دوب  هتفریذپ  ار  مالـسا  هک  یملـسا  ثراح  رتخد  هعیبس 

همان حلص  رهم  لگ  زونه  هک  نونکا  مه  تسا  هتفگ  هدمآ و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دزن  دوب  رفاک  هتـشاد و  مان  یفیص 
.تسا هتفای  لوزن  هنیمز  نیا  رد  الاب  ۀیآ  .نادرگ  زاب  ار  نم  نز  کنیا  ینادرگرب  امب  ار  ام  ناسک  هک  یتسب  نامیپ  وت  هدشن  کشخ 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدش  دای  نآ  لیذ  رد  دافتسم و  هیآ  نیا  زا  مکح )  9  ) دنچ یماکحا  لاح  رهب 

91 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک نیا  هب  تسا  رظان  ِِرفا�وَْکلا  ِمَصِِعب  اوُکِـسُْمت  ا�ل  ۀـلمج َو  یلوق  هب  .یمذ  ای  دنـشاب  یبرح  هرفاک  ناـنز  اـب  جاودزا  ۀـلأسم  رد  فـالتخا 
هک نیا  هب  تسا  رظان  هلمج  رگید  یلوق  هب  تسین  زئاج  عاطقنا ، ای  دـشاب  ماود  روطب  مه  حاکن  یمذ  ای  دـشاب  یبرح  هرفاـک ، اـب  حاـکن 

.دنهد قالط  دنا  هدنام  رافک  اب  رگا  ار  دوخ  نانز  دیاب  نادرم 

راد رفک و  راد   ) نیراد فالتخا  هچ  درواین  رامشب  ار  وا  دوب  هدنام  هکم  رد  ینز  یـسک  زا  رگا  هک  تسنیا  دارم  تسا  هتفگ  سابع  نبا 
.تسا هدرک  عطق  ار  تمصع  مالسا )

ا�ل َنِینْزَی َو  ا�ل  َْنقِرْسَی َو  ا�ل  ًاْئیَش َو  ّللِاب 
�

ِه َنْکِرُْـشی  ا�ل  ْنَأ  �یلَع  َکَنِْعیا�ُبی  ُتا�نِمْؤُْملا  َكَءا�ج  ا�ذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هنحتمم  ةروس  زا  ۀیآ 12 ، - 15
َّنِهیِْدیَأ َْنَیب  ُهَنیِرَتْفَی  ٍنا�تُْهِبب  َنِیتْأَی  ا�ل  َّنُهَدا�لْوَأ َو  َْنُلتْقَی 
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هدروآ نآ  لوزن  نأش  و  هیآ ، نیا  لوا ، دلج  رد  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا 
�

َه َّنَُهل  ْرِفْغَتْسا  َّنُهِْعیا�بَف َو  ٍفوُْرعَم  ِیف  َکَنیِصْعَی  ا�ل  َّنِِهلُجْرَأ َو  َو 
زا و   ) نانز هک  هدوب  افـص  هوک  رب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هک  هدش  تیاور  ددرگ : یم  لقن  تیاور  نیا  اجنیا  رد  .هدش 

رب یباـقن  سانـشان  روطب  هک  یلاـح  رد  دسانـشب  ار  وا  ربمغیپ  هک  نیا  سرت  زا  هیواـعم ، رداـم  نایفـس ، وبا  نز  هبتع ، رتـخد  دـنه  هلمج 
( ًاْئیَش ّللِاب 

�
ِه َنْکِرُْـشی  ا�ل  ْنَأ  �یلَع   ) تسا هتفگ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ نوچ  دنا  هدش  هدامآ  تعیب  يارب  هدنکفا ) تروص 

ربمغیپ ییوگ  یم  رت  تخـس  رتدایز و  یطئارـش  ام  رب  يدرک و  افتکا  داهج  مالـسا و  هب  نادرم  اب  تعیب  رد  زورما  وت  تسا  هتفگ  دـنه 
مناد یمن  ما  هدرک  تشادرب  ور و  ریز و  وا  لام  زا  نم  کسمم  هتفرگ و  تسا  يدرم  نایفـس  وبا  تفگ  دـنه  زاب  نقرـست » و ال   » تفگ

ربمغیپ تسا  لالح  ینکب  هدرک و  ور  ریز و  هدنیآ  هتشذگ و  رد  نم  لام  زا  هچ  نآ  تفگ  دوب  هداتـسیا  هک  نایفـس  وبا  هن  ای  تسلالح 
هچ نآ  زا  رذگب  ّللا 

�
ه یبن  ای  يرآ  تفگ  یتسه  هبتع  رتخد  دـنه  وت  تفگ  تخانـش و  ار  وا  دـیدنخ و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  )

دازآ نز  رگم  تفگ : دنه  نینزت » و ال   » تفگ مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ درذگب  وت  زا  يادخ  هدزرـس  نم  زا  نیا  زا  شیپ 
یکی دهد !؟ یم  انز  مه 

92 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّللا
�

ه یّلص   ) ربمغیپ درک ! يا  هدنخ  تشاد  یم  هقباس  دنه  اب  تیلهاج  رد  دوب و  هداتسیا  هک  نارای  زا 
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گنج رد  هلظنح  شرـسپ  هبیـش و  شیومع  دیلو و  شردارب  هبتع و  شردپ  هک  دـنه  نکدالوأ » نلتقت  و ال   » تفگ مّلـس ) هلآ و  هیلع و 
گرزب ار  دوخ  نادنزرف  ام  تفگ  تشاد  یم  نینوخ  یلد  شرسپ  يارب  صوصخب  دندوب و  هدش  هتشک  مالـسلا  هیلع  یلع  تسدب  ردب 

( مّلس هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ داتفا  تشپ  هب  هک  دیدنخ  نانچ  دوب  هداتسیا  اجنآ  هک  رمع  دیشک  یم  ار  ناشیا  امـش  مینک و  یم 
کین راکب  زج  ار  ام  وت  تسا و  تشز  ناتهب  دنگوس ، ادـخ  هب  تفگ  دـنه  هنیرتفت » ناتهبب  نیتأت  و ال   » تفگ هاگ  نآ  دومرف  مسبت  مه 

ام تفگ  دنه  فورعم » یف  نیصعت  و ال   » تفگ مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ نوچ  ییامرف و  یمن  قالخا  مراکم  هدوتـس و  و 
هکم حتف  لاس  رد  هک  هیآ  نیا  زا  دافتسم  ماکحا  مینکن ، تیـصعم  يرما  چیه  رد  ارت  هک  میدصق  نیدب  میا  هتـسشن  سلجم  نیا  رد  هک 

.تسین لیصفت  هب  جاتحم  تسا و  نشور  هتفای  لوزن  يرجه ) متشه  لاس  )

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  تفه  هدیدرگ  ناونع  داهج » زا  رگید  یعاونا   » نایب يارب  هک  تمسق  نیا  رد  میس  عون 

ِیتَّلا اُوِلتا�قَف  �يرْخُْألا  یَلَع  ا�مُها�دْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  ا�مُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِنـا�تَِفئا�ط  ْنِإ  تارجح َو  ةروس  زا  ۀیآ 9 و 10 ، - 1
اوُِحلْصَأَف ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  َنیِطِسْقُْملا ، ُّبُِحی  ّللا 

�
َه َّنِإ  اوُطِْـسقَأ  ِلْدَْعلِاب َو  ا�مُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ْتَءا�ف  ْنِإَف  ّللا 

�
ِه ِْرمَأ  �یلِإ  یِفَت َء  ّتَح 

ی� یِْغبَت 
.َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  ّللا 

�
َه اوُقَّتا  ْمُْکیَوَخَأ َو  َْنَیب 

ار نآ  لوزن  ببس  هتسناد و  دودرم  ار  لالدتسا  نآ  یضعب  هدرک و  لالدتسا  جراوخ  و  نایغاب )  ) هاغب اب  لاتق  مکح  رب  یخرب  هیآ ، نیاب 
.تسا هداد  خر  راصنا  زا  هفیاط  ود  نایم  هک  دنا  هتفگ  یلاتق 

93 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اوُّدِعَأ لافنا َو  ةروس  زا  ۀیآ 60 ، - 2
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اوُقِْفُنت ا�م  ْمُهُمَْلعَی َو  ّللا 
�

ُه ُمُهَنوُمَْلعَت  ا�ل  ْمِِهنوُد  ْنِم  َنیِرَخآ  ْمُکَّوُدَع َو  ّللا َو 
�

ِه َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطا�بِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل 
ره  ) عافد هلمح و  لئاسو  هّدـع و  هّدـع و  نتخاس  هدامآ  هکناـنچ  هیآ  نیا  زا  َنوُمَلُْظت  ـا�ل  ُْمْتنَأ  ْمُْکَیلِإ َو  َّفَُوی  ّللا 

�
ِه ِلـِیبَس  ِیف  ْیَـش ٍء  ْنِم 

توق و زا  رثـکا  دـحب  مه  نآ  دوش ، یم  هدافتـسا  روشک  نید و  نانمـشد  باـهرا  روغث و  ظـفح  يارب  ناـمز ) نآ  ياـضتقا  هب  یناـمز 
نآ زا  یبوخ  هب  زین  عورف  و  تاداقتعا ، یملع  روغث  ظفح  يارب  یملع  هبنج  زا  يدارفا  نتخاس  هدامآ  نینچ  مه  تعاطتـسا ، ییاـناوت و 

.دبای ماجنا  تسا  یلصا  دوصقم  هک  ودع  باهرا  تهج  همه  زا  ات  تسا  هدافتسا  لباق 

رد شیوخ  لامب  دـیاب  دزادرپ  هطبارم  راکب  دـناوتن  ناج  هب  سک  ره  هک  تسنیا  هدـش  هدروآ  هیآ  نیا  ریز  رد  هک  هدـئاف  جـنپ  هلمج  زا 
 … ْیَش ٍء ْنِم  اوُقِْفُنت  ا�م  دومرف َو  هیآ  رخآ  رد  ور  نیا  زا  دنک  ششوک  هار  نیا 

َنِینِمْؤُْملا یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  ْمُهُّبُِحی َو  ٍمْوَِقب  ّللا 
�

ُه ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدـئام  ةروس  زا  ۀیآ 54 ، - 3
.ٌمِیلَع ٌعِسا�و  ّللا 

�
ُه ُءا�شَی َو  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ّللا 

�
ِه ُلْضَف  َِکل�ذ  ٍِمئا�ل  َهَمَْول  َنُوفا�خَی  ا�ل  ّللا َو 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِها�ُجی  ْکلا 

�
َنیِِرفا یَلَع  ٍهَّزِعَأ 

«. مویلا یتح  هیآلا  هذه  لها  لتوق  ام  ّللا 
�

ه و  : » تسا هتفگ  لمج  گنج  رد  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا 

94 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا ۀیآ 125 ، َنوُِحْلُفت 5 - ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِها�ج  َهَلیِـسَْولا َو  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدـئام  ةروس  زا  ۀیآ 35 ، - 4
ِلِیبَس �یلِإ  ُعْدا  لحن  ةروس 
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زا « 1  » َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  ِِهلِیبَس َو  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِدا�ج  ِهَنَـسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر 
هبراحم و هک  هدش  هدافتـسا  نینچ  �يزَْخن  َّلِذـَن َو  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتا�یآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  ا�ْنَیلِإ  َْتلَـسْرَأ  ا�ل  َْول  هط  ةروس  زا  ۀیآ 134  هیآ و  نیا 

زاغآ زا  شیپ  تسا  بجاو  سپ  ناشیا  رب  تجح  ۀـماقا  مالـسا و  سلاجم  هب  توعد  زا  سپ  رگم  تسین  زیاج  هاغب  راـفک و  اـب  هلتاـقم 
ماهفا و دادعتـسا  تیاعر  اب  لدـج )  ) نسحا لادـج  ای  هباطخ )  ) هنـسح ۀـظعوم  ای  ناهرب )  ) تمکح قیرطب  توعد  يارب  لاتق  گنج و 

ریزگان هاگ  نآ  دـشن  هار  نیا  زا  رگا  دـنوش  راکب  تسد  مهلوقع » ردـق  یلع  سانلا  مّلکن  نا  ءاـیبنالا  رـشاعم  اـنرمأ   » هک دارفا  لوقع و 
.دنزادرپ لاتق  راکب 

ْمِْهیَلَعَف ًارْدَص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَـش  ْنَم  ْنِک�ل  ِنا�میِْإلِاب َو  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرْکُأ َو  ْنَم  ّلِإ 
�
ا ِِهنا�میِإ  ِدَْعب  ْنِم  ّللِاب 

�
ِه َرَفَک  ْنَم  لحن  ةروس  زا  ۀیآ 106 ، - 6

ٌمیِظَع ٌبا�ذَع  ْمَُهل  ّللا َو 
�

ِه َنِم  ٌبَضَغ 

______________________________

عافتنا نوچ  هک  تسنیا  هفیرش  هیآ  نیا  رد  نسحا ) لدج   ) لدج رب  هنسح ) هظعوم   ) هباطخ میدقت  تلع  تسا  هتفگ  دادقم  لضاف  ( 1)
نیا رد  .دنک  یمن  بیترت  هدافا  واو »  » هک نیا  ای  هدش  هتـشاد  مدقم  ور  نیا  زا  دنرتشیب  سپ  دنـشاب  یم  مدرم  بلاغ  هباطخ  هب  ناگدنرب 

.ما هتشون  دافم  نیدب  یبلطم  نافرعلا  زنک  ۀیشاح  رد  دروم 

95 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْکلا
�

َنیِِرفا َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  ـا�ل  نارمع  لآ  ةروس  زا  ۀـیآ 27  هیآ و  نیا  مکحب  هک  تسنیا  هیآ  لـیذ  رد  روکذـم  هدـئاف  راـهچ  هلمج  زا 
رد  ) ًها�ُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا ْیَش ٍء  ِیف  ّللا 

�
ِه َنِم  َْسیَلَف  َِکل�ذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َنِینِمْؤُْملا َو  ِنوُد  ْنِم  َءا�ِیلْوَأ 
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.تسا زئاج  هیقت  هیقت ) اهتئارق  زا  یخرب 

زا حابم  مسق  سپ  همیقلا » موی  یلإ  هیقتلا   » هک هدرک  لقن  يرـصب  نسح  زا  هارکا »  » باب رد  مه  يراخب  دادقم  لضاف  ۀـتفگ  هب  هکنانچ 
راـمع و ۀیـضق  رد  هک  هیآ  لوزن  ببـس  نتفرگ  رظن  اـب  حاـبم  مارح و  دروم  ریغ  رد  بجاو  سفن ، لـتق  دروـم  رد  مارح   ) هیقت مسق  هس 
( مّلـس هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هدوب و  هیقت  يارب  رامع  تاجن  هیقت و  مدع  يارب  شردپ  رـسای  وا و  رد  ام  هیمـس  ندـش  هتـشک 

.هدش هدافتسا  هیآ  نیا  زا  تسا ) هدومرف  بیوصت  ار  وا  لمع 

هیآ نیا  لیذ  رد  َنِیلَّوَْألا  ُتَّنُس  ْتَضَم  ْدَقَف  اوُدوُعَی  ْنِإ  َفَلَـس َو  ْدَق  ا�م  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق  لافنا  ةروس  زا  ۀیآ 38 ، - 7
روکذم طئارـش  هب  دترم  لتق  زاوج  مود  دنوش  دراو  مالـسا  هب  هک  نیا  زا  سپ  رافک  یهلا  قوقح  شزرمآ  یکی  هدش  هدروآ  مکح  ود 

.دوخ لحم  رد 

داهج باتک  رد  ار  لاتق  هب  طوبرم  تایآ  زا  یتمـسق  هک  نیا  زا  سپ  نآرقلا » ماکحا  تایآ  یف  نایبلا  هدبز   » باتک رد  یلیبدرا  سدقم 
یقاب ور  نیا  زا  دوب  دـهاوخن  ماکحا  تفرعم  هب  يزاـین  مه  ماـگنه  نآ  رد  تسین و  اور  ماـما  اـب  زج  داـهج  نوچ  تسا  هتفگ  هدروآ و 
نکیل میروآ  یمن  اـجنیا  رد  میا ) هدرک  لـقن  لیـصفت  هب  اـجنیا  رد  اـم  هک  تسا  هدروآ  تسرهف  روطب  هیآ  دـنچ   ) ..لـیبق زا  ار  تاـیآ 

یم مامتا  هب  اهنآ  ندروآ  هب  ار  باتک  نیا  میروآ و  یم  تسا  لمتـشم  رایـسب  ییاه  هدئاف  رب  بسانم و  باب  نیا  اب  هک  ار  رگید  یتایآ 
یلیصفت اب  میدروآ  شیپ  زا  ار  اهنآ  بلاغ  هک  ار  هیآ  شش  میناسر 
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ءاسن ةروس  زا  هیآ 96  هلمج  زا  .تسا  هدروآ  اهنآ  زا  دافتسم  ماکحا  هب  تبسن  رتدایز 

96 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّنُک
�
ا اُولا�ق  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولا�ق  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملا�ظ  ُهَِکئا�لَْملا  ّفََوت 

�
ُمُها َنیِذَّلا  َّنِإ  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 99 ، هیآلا و  ..اُونَّیَبَتَف  ّللا 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَض  ا�ذِإ  .. 

ةروس زا  ۀـیآ 56  ًاریِـصَم و  ْتَءا�س  ُمَّنَهَج َو  ْمُها�وْأَم  َِکئ�لوُأَف  ا�هِیف  اوُرِجا�ُهتَف  ًهَعِـسا�و  ّللا 
�

ِه ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  اُولا�ق َأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِفَعْـضَتْسُم 
اوُِملُظ ا�م  ِدَْعب  ْنِم  ّللا 

�
ِه ِیف  اوُرَجا�ه  َنیِذَّلا  توبکنع َو  ةروس  زا  هیآ 43  ِنوُُدبْعاَف و  ّیِإَف 

َيا� ٌهَعِسا�و  یِضْرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدا�بِع  ا�ی  لحن 
..اُولَتَْتقا َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِنا�تَِفئا�ط  ْنِإ  ۀیآ َو  َنوُمَْلعَی و  اُونا�ک  َْول  ُرَبْکَأ  ِهَرِخْآلا  ُرْجََأل  ًهَنَسَح َو  ا�ْینُّدلا  ِیف  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل 

.هیآلا ..ٍتا�رِجا�هُم  ُتا�نِمْؤُْملا  ُمُکَءا�ج  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ۀیآ  هیآلا و 

.تسا هیآ  هدش 33  هدروآ  بیترتب ، داهج ، ةراب  رد  هک  یتایآ  عومجم 

97 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«1  » رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  باتک  - 8

: تسا هدش  هدروآ  لالقتسا  روطب  باتک  نیا  رد  نافرعلا  زنک  رد  هیآ  هس 

ّللِاب
�

.ِه َنُونِمُْؤت  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمَْأت  ّنِلل 
�
ِسا ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  نارمع  لآ  ةروس  زا  ۀیآ 110  - 1

.تسا ینیع  بوجو  روطب  رکنم  فورعمب و  تبسن  یهن  رما و  بوجو  هک  تسنیا  هیآ  لیذ  رد  روکذم  هدئاف  هس  هلمج  زا 

ُمُه َکـِئ�لوُأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْـهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  نارمع َو  لآ  ةروـس  زا  ۀیآ 104 ، - 2
.َنوُِحْلفُْملا

.دنا هدرک  یئافک » بوجو   » ةدافتسا هیآ  نیا  رد  نم »  » ۀملک زا  ینیع » بوجو   » نیفلاخم

رگ تسنادمعتمان و  نانادان و  هب  تبـسن  تسنایاناد و  فئاظو  زا  یهن  رما و  هک  تسنیا  هیآ  نیا  لیذ  رد  روکذم  هدئاف  تفه  هلمج  زا 
تبسن هن 
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راک نیا  رب  هک  یتروص  رد  مه  نآ  بجاو  هن  تسا  زئاج  یهن  رما و  دوش  رکنم »  » بکترم رایتخا  دصق و  ملع و  يور  زا  هک  یـسک  هب 
«. یهنی رمؤی و ال  الف  افیس  وا  اطوس  قلع  نم   » تسا يربخ  رد  هکنانچ  دوب  دهاوخن  مه  زئاج  هن  رگ  دشابن و  يررض 

______________________________

یم تموکح  عامتجا  رد  لدع  نیرتلماک  مظن و  نیرتهب  دوش  لمع  نآ  هب  رگا  هک  مالسا  یعامتجا  ياهروتسد  نیرتمهم  زا  یکی  ( 1)
تسا تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  تسا  هدش  دیکأت  شا  هراب  رد  تایاور  مه  دیجم و  نآرق  رد  تهج  نیاب  تسا  فورعمب  رما  نیمه  دنک 

هراب نیا  رد  ع )  ) یلع و  مهل » باجتـسی  الف  مکراـیخ  وعدـی  مکرارـش و  مکیلع  یلوت  ـالا  رکنملا و  نع  نهنتل  فورعملاـب و  نرمأـتل  »
« ّللا

�
ه قالخا  نم  ناقلخ  امه   » تسا هتفگ 

98 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ِرَْکنُْملا ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  َها�کَّزلا َو  اَُوتآ  َها�لَّصلا َو  اُوما�قَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ّنَّکَم 
�
ْمُها ْنِإ  َنیِذَّلا  جح  ةروس  زا  ۀیآ 41  - 3

هدش هدروآ  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتا�قَف  نآ  زا  دعب  هک  ا�مُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف  دننام  لعفب  لوق  زا  راوشد و  هب  ناسآ  زا  لمع  رد  جیردت  رب  لاد  یتایآ 
اَهُدُوقَو ًارا�ن  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  َنِیبَْرقَْألا و  َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  دننام َو  بوجو  رد  کیکـشت  فعـض و  تدش و  رب  لاد  یتایآ  مه  و 

.تسا هدش  هدافتسا  دروم  هدروآ و  دروم  نیا  رد  زین  ُهَرا�جِْحلا  ّنلا َو 
�
ُسا

ِنا�سْحِْإلا َو ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَی  ّللا 
�

َه َّنِإ  لـحن  ةروس  زا  ۀـیآ 92  لیبق  زا  تسا  هدـیدرگ  دای  باتک  نیا  رد  زین  رگید  یتایآ  ناـیبلا  هدـبز  رد 
ۀیآ 139 َنوُرَّکَذَت و  ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  ِرَْکنُْملا َو  ِءا�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَی  �یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءا�تیِإ 
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ِیف اوُضوُخَی  ّتَح 
ی� ْمُهَعَم  اوُدـُعْقَت  ا�لَف  ا�ِهب  ُأَزْهَتُْـسی  ا�ِهب َو  ُرَفُْکی  ّللا 

�
ِه ِتـا�یآ  ُْمتْعِمَـس  ا�ذِإ  ْنَأ  ِبـا�تِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلََّزن  ْدَـق  ءاـسن َو  ةروس  زا 

.ًاعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  ْکلا 
�

َنیِِرفا َنیِِقفا�نُْملا َو  ُعِما�ج  ّللا 
�

َه َّنِإ  ْمُُهْلثِم  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ِهِْریَغ  ٍثیِدَح 

تسا هیآ  جنپ  هدش  دانتسا  اه  نآ  هب  باتک  نیا  رد  هک  یتایآ  عومجم 

99 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بساکم باتک  - 9

هراشا

: تسا هدش  هدروآ  مسق  ود  تحت  باب  نیا  رد  ثحب 

: تسا هدش  هدروآ  نآ  رد  هیآ  شش  هدیدرگ  ناونع  قلطم  روطب  باستکا  زا  ثحب  يارب  هک  مسق  نیا  لوا  مسق 

ْمَُکل ا�ْنلَعَج  َو  ٍنوُزْوَم ، ْیَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  ا�هِیف  ا�ْنتَْبنَأ  َیِـسا�وَر َو  ا�هِیف  ا�ْنیَْقلَأ  ا�ها�نْدَدَـم َو  َضْرَْألا  رجح َو  ةروس  زا  تایآ 19 و 20 و 21 ، - 1
.ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  ّلِإ 

�
ا ُُهلِّزَُنن  ا�م  ُُهِنئا�زَخ َو  ا�نَْدنِع  ّلِإ 

�
ا ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  َنِیقِزا�ِرب ، َُهل  ُْمتَْسل  ْنَم  َشِیا�عَم َو  ا�هِیف 

.درادن یهقف  ۀبنج  مادک  چیه  هک  تسا  هدروآ  هیآ  لیذ  رد  هدئاف  تفه  لضاف 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  هیآ  لیذ  رد  یلیبدرا  سدقم 

نیا رب  تسا  تلالد  .دسرب و  عنم  رب  یلیلد  ات  اقلطم ، نآ  رد  فرـصت  هکلب  اقلطم ، نیمز  رد  ینکـس  ۀماقا  رب  تسا  تلالد  هیآ  نیا  رد  »
رب تاقولخم  نیا  ۀمه  تسا و  ناسنا  يارب  همه  هدش  ریدقت  هزادنا و  تحلـصم ، ءاضتقا  ردقب  هک  اهنآ  ینعی  هنوزوم  ءایـشا  روما و  هک 

تاقولخم سپ  ..اهنیا  ریغ  نوخ و  هدرم و  دننام  دریگ  ولج  عرـش  ای  هرـضم  مومـس  دننام  دـنک  عنم  لقع  ار  هچ  نآ  رگم  تسا  حابم  وا 
.تسا هحابا  ءایشا ، ۀمه  رد  لصا  لقن ، لقع و  مکحب  ناسنا و  يارب  تسا  حابم  همه 

ِضْرَْألا ِیف  ّنَّکَم 
�
ْمُکا ْدََقل  فارعا َو  ةروس  زا  ۀیآ 10 ، - 2

100 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.َنوُرُکْشَت ا�م  اًلِیلَق  َشِیا�عَم  ا�هِیف  ْمَُکل  ا�ْنلَعَج  َو 

.شیپ ۀیآ  زا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نامه  هیآ  نیا  زا 

هلمج زا  ٌنِیبُم  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِنا�ْطیَّشلا  ِتا�وُطُخ  اوُِعبَّتَت  ا�ل  ًابِّیَط َو  ًالا�لَح  ِضْرَْألا  ِیف  ا�ّمِم  اُولُک  ّنلا 
�
ُسا اَـهُّیَأ  ـا�ی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 168 ، - 3

رگم دشاب  رفاک  هچ  رگ  سک  ره  رب  تسا  نیمز  يور  رد  هک  تسیزیچ  ره  لکا  ۀحابا  هب  لالدتسا  ناکما  هیآ  نیا  زا  یهقف  تادافتسا 
لقع زا  یلیلد  هک  اجنآ 
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.تسا زئاج  رافک  هب  لوکام  ءاطعا  مه  حابم و  هرضم  ریغ  ءایشا  سپ  دوش  هدید  فالخ  رب  لقن  ای 

دنناـم دـشاب  راکـشآ  شتوادـع  هک  سک  ره  زا  يوریپ  یلک  ياربـک  روـطب  هکلب  ناطیـش  تعباـتم  هک  تسنیا  تادافتـسا  هـلمج  زا  و 
.تسا عونمم  مارح و  دشابن  مولعم  اعرش  نآ  زاوج  هک  يرما  ره  رد  نید  نانمشد 

.�يوَه ْدَقَف  ِیبَضَغ  ِْهیَلَع  ِْللْحَی  ْنَم  ِیبَضَغ َو  ْمُْکیَلَع  َّلِحَیَف  ِهِیف  اْوَغْطَت  ا�ل  ْمُکا�ْنقَزَر َو  ا�م  ِتا�بِّیَط  ْنِم  اُولُک  هط  ةروس  زا  ۀیآ 81 ، - 4

.تسا هدش  هدافتسا  هعورشم  تاهج  هررقم و  دودح  زا  زواجت  نایغط و  تمرح  قزر و  بلط  بسکت و  ۀحابا  هیآ  نیا  زا 

، ٌدیِضَن ٌْعلَط  ا�َهل  ٍتا�قِسا�ب  َلْخَّنلا  َو  ِدیِصَْحلا ، َّبَح  ّنَج َو 
�
ٍتا ِِهب  ا�ْنتَْبنَأَف  ًاکَرا�بُم  ًءا�م  ِءا�مَّسلا  َنِم  ا�ْنلََّزن  ةروس ق َو  زا  تایآ 9 و 10 و 11 ، - 5

.ُجوُرُْخلا َِکل�ذَک  ًاْتیَم  ًهَْدَلب  ِِهب  ا�ْنیَیْحَأ  ِدا�بِْعِلل َو  ًاقْزِر 

101 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دنلب ياهتخرد  لوصحم  و  جنرب ) وج و  مدنگ و  دننام  ورد  لباق  ياه  هناد   ) اهتشد لوصحم  اهناتـسوب و  لوصحم  نوچ  زین  هیآ  نیا  زا 
هدافتـسا هدـش  هداد  رارق  ناگدـنب  قزر  هدوب ، یهلا  ةدـنایور  ینامـسآ  كرابم )  ) تعفنم رپ  بآ  ۀطـساو  هب  همه  هک  امرخ ، رادراب  اـی 

.تسا حابم  دابع  ۀمه  رب  دشاب  هدش  دراو  یعنم  یهن و  هک  يدروم  رد  زج  عافتنا  هوجو  ۀمه  هب  ءایشا  نیا  ۀمه  هک  هدیدرگ 

.ُروُشُّنلا ِْهَیلِإ  ِِهقْزِر َو  ْنِم  اُولُک  ا�ِهبِکا�نَم َو  ِیف  اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  کلم  ةروس  زا  ۀیآ 15 ، - 6

.شاعم لیصحت  هار  رد  ششوک  قزر و  بلط  زاوج  رب  هدش  لالدتسا  هیآ  نیدب 

ْنِم ُْهقُزْرَی  ًاجَرْخَم َو  َُهل  ْلَعْجَی  ّللا 
�

َه ِقَّتَی  ْنَم  ۀیآ َو  لوزن  زا  سپ  دنا  هتفگ 
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هلآ و هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ هب  ربخ  نوچ  دـنتخادرپ  تدابع  هب  دنتـسشن و  هناـخ  هب  باحـصا  زا  ینادرم  هیـآلا  ..ُبِسَتْحَی  ـا�ل  ُْثیَح 
زا زاب  و  بلّطلا » كرتی  و  ینقزرا » ّمهللا   » لوقی ّهبر  یلإ  هاف  ارغاف  لجّرلا  ضغبـأل  ّینا   » تفگ درک و  شهوکن  ار  ناـشیا  دیـسر  مّلس )

«. ّللا
�

ه لیبس  یف  دهاجملاک  هلایع  یلع  ّداکلا   » هدش تیاور  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ

هدش هدافتسا  دانتسا و  دروم  نآ  لیذ  رد  هیآ  شش  هدیدرگ و  ناونع  تسا  مارح  اه  نآ  هب  بسکت  هک  یئایشا  زا  ثحب  يارب  مسق  نیا  مود  مسق 
: تسا

.ٌمِیلَع ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَْألا  ِِنئا�زَخ  �یلَع  ِیْنلَعْجا  َلا�ق  فسوی  ةروس  زا  ۀیآ 55 ، - 1

102 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نـشور تسا  مارح  اـه  نآ  هب  بسکت  هک  یئایـشا  رب  هیآ  نیا  تلـالد  : » تسا هدرک  هداـفا  نـینچ  هـیآ  ندروآ  زا  سپ  یلیبدرا  قـقحم 
«. تسین

دنا هدرک  لالدتسا  ررقم ، طرـشب  ملاظ  بناج  زا  تیالو  زاوج  رب  هیآ  نیدب  ناهیقف  هک  تسا  هدرک  هدافا  هک  نیا  زا  سپ  دادقم  لضاف 
.تسا هدرک  دای  هنع  ّیلوتم  ّیلوتم و  لاح  رابتعا  هب  تیالو  يارب  هناگ  هد  ماسقا  تسا  هتسنادن  تسرد  ار  لالدتسا  نیا  و 

.ِتْحُّسِلل ّکَأ 
�

َنُولا ِبِذَْکِلل  َنوُعا�ّمَس  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 42 ، - 2

یف هوشرلا  وه  تحّسلا   » هدش ریسفت  مکح  رد  ةوشر  هب  يوبن  تیاور  رد  تسا ) ندنک  هشیر  زا   ) لاصیتسا ینعمب  تغل  رد  هک  تحس ،
نینچ هتسناد  تاهورکم  زا  يدودعم  رب  لمتـشم  و  دنـسلا » هحـصلا و  رهاظ  ریغ   » ار نآ  یلیبدرا  ققحم  هک  يولع  یتیاور  رد  مکحلا »

هتیملا و نمث  رمخلا و  نمث  بلکلا و  نمث  لـحفلا و  بیـسع  ماـجحلا و  بسک  یغبلا و  رهم  مـکحلا و  یف  هوـشرلا  وـه   » هدـش ریـسفت 
یف اشرلا  اماف  هریثک  عاونا  تحسلا  نا   » قداص ترضح  زا  یتیاور  رد  و  هیصعملا » یف  باتکتسالا ) ای و   ) لامعتـسالا نهاکلا و  ناولح 

یعاونا ّللاب »
�

ه رفکلا  وهف  مکحلا 
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.تسا موکحم  تمرح  هب  دشاب  یم  رهاظ  نآ  قایس  زا  هدش و  نآ  لکآ  زا  هک  تخس  یتمذم  مکحب  تسا ، هدش  لئاق  نآ  يارب 

ای دـشاب  قحب  هیلع ، ای  دـشاب  هلب  مکح  يارب  هاوخ  هوشر ، نتفرگ  هک  تسنیا  یکی  تسا  هدروآ  هیآ  لیذ  رد  لضاف  هک  هدـئاف  جـنپ  زا 
قرف نیا  نکیل  .تسین  مارح  دشاب  هتـشادن  رگید  یهار  دشاب و  قحب  لصوت  يارب  هک  یتروص  رد  نآ  نداد  نکیل  تسا  مارح  لطابب ،

.تسین لمات  زا  یلاخ  تسا  هدروآ  لضاف  هک 

ْنِم ّللا 
�

َه َّنِإَف  َّنُهْهِرُْکی  ْنَم  ا�ْینُّدـلا َو  ِها�یَْحلا  َضَرَع  اوُغَْتبَِتل  ًانُّصََحت  َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءـا�ِغْبلا  یَلَع  ْمُِکتـا�یَتَف  اوُهِرُْکت  ـا�ل  رون َو  ةروس  زا  ۀیآ 33 ، - 3
ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َّنِهِها�رْکِإ  ِدَْعب 

103 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ةدافتـسا دوخ  نازینک  اسراپان و  نانز  زا  راک  عمط  دـنمزآ و  راکبان و  تسپ و  نادرم  تیلهاـج  رد  دـش  هدروآ  لوا  دـلج  رد  هکناـنچ 
دوخ لام  تورث و  رب  هدروآ و  یم  تسدـب  يدـمآ  رد  هار  نیا  زا  هتـشاد و  یم  او  تسپ  تشز و  راکب  ار  اهنآ  ینعی  هدرک  یم  يداـم 
دلج رد  هدش  یم  هدناوخ  تابارخ »  » مان هب  ناشاه  هناخ  هتـشارفا و  یم  دوخ  ۀناخ  رب  مچرپ  هک  نانآ  ریهاشم  زا  نز  هن  .دنا  هدوزفا  یم 
نت شش  فاشک  زا   ) دوب یناکزینک  ار  روهشم ، قفانم  ّیبا  نب  ّللا 

�
ه دبع  هک  هدش  هتفگ  نینچ  قوف  ۀیآ  لوزن  ببس  رد  .دیدرگ  دای  لوا 

رب هبیرـض  هدرک و  نداد  انز  هب  روبجم  ار  اهنآ  هک  هلیتق ) و  يورا ، .هرمع  همیما ، .هکیـسم  .هذاـعم  .دـنا  هدـش  هدرب  ماـن  نینچ  ناـشیا  زا 
رد فاشک  زا  لقنب  تفای  لوزن  الاب  ۀیآ  نآ ، رثا  رب  دندرب  تیاکش  ص )  ) ربمغیپ هب  هکیسم ) هذاعم و   ) ناشیا زا  نت  ود  دوب  هتسب  ناشیا 
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ار مالـسا  هجوت  تیاعر و  تبقارم و  دح  ثیدح  نیا  یتما » يدبع و  لقی  یتاتف و ال  ياتف و  مکدحا  لقیل   » تسا هدمآ  نینچ  یثیدح 
هلماعم و شورف و  دیرخ و  رظن  متح  روطب  هتـشاد و  يرظن  هچ  اه  نآ  هب  مالـسا  هک  دنامهف  یم  دناسر و  یم  یبوخ  هب  ءاما  دـیبع و  زا 

: تسا هدمآ  رگید  یثیدح  رد  هکنانچ  هدوبن  رازآ  تیذا و 

«. ساّنلا عاب  نم  سانلا  ّرش  »

نآ زا  هک  هدیدرگ  دای  هدئاف  راهچ  تسا ، زینک  نآ  زا  روظنم  هدـش و  هدروآ  نآ  رد  هاتف »  » ۀـملک هک  هفیرـش ، ۀـیآ  لیذ  رد  تهج  رهب 
.انز رب  هارکا  میرحت  تسا  هلمج 

ِنا�ْطیَّشلا ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمـا�لْزَْألا  ُباـ�ْصنَْألا َو  ُرِْـسیَْملا َو  ُرْمَْخلا َو  اَـمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  هدـئام  ةروس  زا  و 91 ، تایآ 90  و 5   4
َءا�ضْغَْبلا َهَوا�دَْعلا َو  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُنا�ْطیَّشلا  ُدیُِری  ا�مَّنِإ  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف 

104 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد هک  تسیا ، هیآ  نیرخآ  هک  هیآ ، ود  نیا  لـیذ  رد  .َنوُهَْتنُم  ُْمْتنَأ  ْلَـهَف  ِهـا�لَّصلا  ِنَع  ّللا َو 
�

ِه ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُـصَی  ِرِْـسیَْملا َو  ِرْمَْخلا َو  ِیف 
زا .تسا  هدش  هدروآ  مکح  جنپ  هدمآ  لمعب  دیکأت  هیآ  نیا  رد  نآ  میرحت  هب  تبسن  هار  هن  زا  لضاف  هتفگ  هب  و  هتفای ، لوزن  رمخ  ةراب 
مه یتایاور  هک  نآ  هچ  اه  نآ  هب  قلعتم  طوبرم و  يراـک  رب  ترجا  مه  تارکـسم و  رئاـس  رمخ و  هب  بسکت  تمرح  تسا  هلمج  نآ 

دوهیلا ّللا 
�

ه نعل   » يوبن تایاور  لـیبق  زا  .تسا  هداد  رارق  مارح  زین  ار  نآ  نمث  هدرک  مارح  ادـخ  ار  هچ  نآ  هک  داـفم  نیدـب  تسا  دراو 
نعل  » زین يوبن  رگید  ربخ  لیبق  زا  و  اهنامث » اولکا  اهوعابف و  موحّشلا  مهیلع  تمّرح 
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نیا رد  هدراو  تاملک  یناعم  تسا  هلمج  نآ  زا  و  ربخلا » .یبارعا  هیلا  ماقف  اهنمث  لکآ  اهعئاب و  اهیقاس و  اهرـصاع و  اـهبراش و  رمخلا 
: دوش یم  هدروآ  همجرت و  هصالخ  روطب  دراد  ریثأت  یهقف  مکح  طابنتسا  رد  اهنآ  نتسناد  نوچ  هک  تایآ 

رد نتسشن  یتح  عیب و  اهنآ و  تالآ  نتخاس  اه و  نیا  هب  بسکت  سپ  جنرطـش  درن و  لیبق  زا  شعاونا  مامتب  تسا  رامق  نامه  رـسیم » »
یف هدـی  سمغ  نمک  ریـش  دّرنلاب  بعاّللا   » هک هدـش  تیاور  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  تسا  مارح  اهنآ  يزاـب  سلجم 

موکحم زامن ، زا  لافغا  ءاـهلا و  لاـح  ریغ  رد  ار  نآ  هک  یعفاـش  ءاـملع  زا  یخرب  زا  زج  جنرطـش  درن و  ةراـب  رد  همد » ریزنخلا و  محل 
.تسین تمرح  رد  یفالخ  دنا  هتسناد  زاوجب 

ای دـهد  رارق  دوخ  بسک  ار  اهنآ  نتخاس  یـسک  هک  تسا  مارح  سپ  دـنا  هتخاس  یم  تدابع  يارب  هک  تسا  ییاهتب  باصنا »  » زا دارم 
.دنک شورف  دیرخ و 

رب هتـشادن و  ناکیپ  رپ و  هک  تسا  ییاهریت  مما ) نزو  رب  نآ  مض  منـص و  نزو  رب  ءاز  حـتفب   ) تسا ملز  نآ  درفم  هک  مـالزا »  » زا دارم 
اهرفـس و رد  اه  نآ  هب  هدوب و  هدشن  هتـشون  زیچ  چیه  یـضعب  رب  و  یبر » یناهن   » یـضعب رب  و  یبر » ینرمأ   » هدوب هدـش  هتـشون  یـضعب 

دنا هتساوخ  یم  نوچ  هک  هنوگ  نیدب  دنا  هدز  یم  لأفت  دوخ  ياهراک 

105 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« یبر ینرمأ   » نآ رب  هک  يریت  رگا  دـنا  هدز  یم  مهب  هتخیر و  یم  یفرظ  رد  ار  اهریت  نیا  دـننزب  تسد  يراـک  هب  اـی  دـنورب  يرفـس  هب 
نوریب هتشونان  ریت  رگا  رظن و  فرص  هدمآ  یم  تسدب  یبر » یناهن   » ریت رگا  مادقا و  هدمآ  یم  نوریب  هدوب 
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ع)  ) قداص ترضح  زا  میهاربا  نب  یلع  نکیل  .دنا  هتفگ  نینچ  نارسفم  زا  یهورگ  .دنا  هدرک  یم  رارکت  دیدجت و  ار  لمع  هدمآ  یم 
نینچ مان  ار  هناگتفه  ياهراد  مهس  .بیصن  مهس و  یب  اهنآ  ددع  هس  بیـصن و  مهـس و  اب  ددع  تفه  هدوب  ریت  ددع  هد  هک  هدرک  لقن 

.سلح .بیقر  .ماوت  .ّذف  هدوب :

تفه هک  یلعم  ات  هدش  یم  هدوزفا  روط  نیمه  مهس و  هس  ار  بیقر  مهس و  ود  ار  ماوت  مهس و  کی  ار  ذف  سپ  .یّلعم  لبـسم و  .سفان 
یئازج اب  هتشک و  یم  هدیرخ و  یم  ار  يرتش  «. 1  » تسا هدوب  دغو  .حینم و  .حیفس  مهس : یب  ریت  هس  ياهمان  تسا و  هتـشاد  یم  مهس 

هدش دای  لمع  زا  سپ  دنا و  هداد  یم  يدرم  تسدب  هدروآ و  یم  نوریب  ار  اهریت  هتشگ و  یم  عمج  نآ  رود  هب  هدرک و  یم  شمیسقت 
برع نایم  هک  هدوب  رامق  زا  یعون  نیا  تسا و  هدـمآ  یم  نوریب  وا  مان  هب  بیـصن  یب  ياـهریت  هک  دـنا  هتفرگ  یم  یـسک  زا  ار  تمیق 

.تسا هتشاد  یم  جاور  یلهاج 

دنا و هدرک  یم  تمـسق  ءزج  تشه  تسیب و  رب  دـنا  هتفگ  یـضعب  .دـنا  هدرک  یم  میـسقت  ءزج  هدـب  ار  رتش  هک  هدرک  لقن  يرـشخمز 
نوریب ناشیا  مان  هب  هتشونان  ریت  هک  یناسک 

______________________________

ذف ددرگ  دای  ظافلا  نیا  طبـض  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  دـش  هدروآ  رمخ ، تمرح  زا  ثحب  رد  حادـق ، نیا  ياـهمان  لوا  دـلج  رد  ( 1)
یب ءار  اب  بیقر  مهرم ) نزو  رب   ) هحوتفم هزمه  حوتفم و  یناقوف  هطقن  ود  ءات  اب  ماوت  ظح ) نزو  رب   ) هددشم ۀطوقنم  لاذ  اب  ءاف و  حتفب 

اب سفان  سرض ) نزو  رب   ) هطقن یب  نیس  هنکاس و  مال  روسکم و  هطقن  یب  ءاح  اب  سلح  بیقن ) نزو  رب   ) فاق هطقن و 
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اب یلعم  لبقم ) نزو  رب   ) هطقن کی  ءاب  هطقن و  یب  نیـس  اب  لبـسم  سلاج ) نزو  رب   ) هطقن یب  نیـس  هروسکم و  ءافو  فلا  زا  شیپ  نون 
ءاح هروسکم و  ءاف  هحوتفم و  هطقن  یب  نیس  اب  حیفس  یلصم ) نزو  رب   ) هحوتفم هددشم  مال  هحوتفم و  ۀطقن  یب  نیع  همومـضم و  میم 
واو اب  دغ  و  حیـصف ) نزو  رب   ) هطقن یب  ءاح  یناتحت و  ۀطقن  ود  ءای  هروسکم و  نون  هحوتفم و  میم  اب  حینم  حیـصف ) نزو  رب   ) هطقن یب 

.تسا دقن ) نزو  رب   ) هطقن یب  لاد  هنکاس و  ۀطقن  اب  نیغ  هحوتفم و 

106 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم ار  ریت  نامه  نیعم  بیـصن  هدمآ  یم  نوریب  شمان  هب  راد  مهـس  ياهریت  زا  یکی  هک  یـسک  دنا و  هدوب  یم  بیـصن  یب  هدـمآ  یم 
نیا رد  هک  ار  یناسک  دنا و  هتشاد  یم  راختفا  راک  نیاب  هدروخ و  یمن  نآ  زا  يزیچ  دوخ  هداد و  یم  ناریقف  هب  ار  اهبیـصن  نآ  هدرب و 

( بجاح نبا   ) ءالـضف زا  یـضعب  .دنا  هدـیمان  یم  میئل ) لیخب و  « ) مرب  » ار وا  هدرک و  یم  شنزرـس  هدـمآ  یمن  يزاب  هب  ناشیا  اب  رامق 
: تسا هدروآ  لیذ  راعشا  رد  ار  اهریت )  ) حادق ءامسا 

لبسم مث  سفان  سلح و  مث  بیقر  ماوت و  ذف و  یه 

لمهت هثالثلا  يذ  حینم و  حیفس و  مث  دغولا  یلعملا و  و 

لّوا لّوا  ّدعت  نا  هلثم  بیصن  اهادع  امم  لکل  و 

.تسا هدروآ  لضاف  هچ  نآ  ۀمجرت  دوب  نیا 

تسا هدش  هدروآ  نومضم  نیا  داوج  ترضح  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  لقنب  بیذهت  و  رـضحی ) نم ال   ) هیقف باتک  زا  یفاص  ریـسفت  رد 
نآ ماسقتسا  هب  حادق  ۀلیسو  هب  دندیرخ و  یم  تکرش  هب  ار  يرتش  دندش و  یم  کیرش  نت  هد  یلهاج  نامز  رد  »
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ره سپ  دنا  هدروآ  یم  نالوج  هب  نت  هد  نآ  نیب  ار  اهریت  تسا ) هتفگ  نآ  زا  سپ  هدرمـش  رب  ار  اهریت  ياهمان  هاگ  نآ   ) دنتخادرپ یم 
یب مهـس  هس  ات  هدش  یم  رارکت  راک  نیا  هداتفا  یم  وا  هدهع  هب  رتش  تمیق  میـس  کی  هدمآ  یم  نوریب  شمان  هب  مهـس  یب  يریت  سک 

«. دنا هدش  یم  موکحم  رتش  تمیق  نادب  اهنآ  نابحاص  هدمآ و  یم  نوریب  بیصن 

رد هکنانچ  هدوب  نآ  تمیق  ۀـیزجت  ءزج  هدـب  رتش  ۀـیزجت  ینعم  میوگ  یم  نم  .تسا .«  هتفگ  نینچ  یفاـص  ریـسفت  بحاـص  هاـگ  نآ 
«. نآ تشوگ  ۀیزجت  هن  تسا  ع )  ) داوج ترضح  تیاور 

اُولُکَْأت ْنَأ  ْمُکِسُْفنَأ  �یلَع  ا�ل  ٌجَرَح َو  ِضیِرَْملا  یَلَع  ا�ل  ٌجَرَح َو  ِجَرْعَْألا  یَلَع  ا�ل  ٌجَرَح َو  �یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل  رون  ةروس  زا  ۀیآ 61 ، - 6

107 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْوَأ ْمُِکتاـ�ّمَع  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُکِماـ�مْعَأ  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکتا�وَخَأ  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکنا�وْخِإ  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکتاـ�هَّمُأ  ِتوـُُیب  ْوَأ  ْمُِکئـا�بآ  ِتوـُُیب  ْوَأ  ْمُِکتوـُُیب  ْنِم 
ًاتُوُیب ُْمْتلَخَد  ا�ذِإَف  ًاتا�تْشَأ  ْوَأ  ًاعیِمَج  اُولُکَْأت  ْنَأ  ٌحا�نُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ْمُکِقیِدَص  ْوَأ  ُهَِحتا�فَم  ُْمتْکَلَم  ا�م  ْوَأ  ْمُِکتا�لا�خ  ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکلا�وْخَأ  ِتُوُیب 

هیآ لوزن  ببس  رد  لاوقا  زا  یکی  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  ِتا�یْآلا  ُمَُکل  ّللا 
�

ُه ُنِّیَُبی  َِکل�ذَک  ًهَبِّیَط  ًهَکَرا�بُم  ّللا 
�

ِه ِْدنِع  ْنِم  ًهَّیَِحت  ْمُکِسُْفنَأ  �یلَع  اوُمِّلَـسَف 
نیا زا  نانیا  دندرپس  دنا  هدـش  دای  هیآ  رد  هک  هناگ  هس  نیروذـعم  هب  ار  دوخ  ياه  هناخ  دـنتفر و  نوریب  گنج  هب  یهورگ  هک  تسنیا 

.دیدرگ لزان  هیآ  نیا  دنتفرگ  یم  گنت  دوخ  رب  دنتشاد و  يراددوخ  دنروخب  اه  هناخ  نآ  تالوکأم  زا  يزیچ  هک 

لایخ یئاّبج  .دنا  هدرک  لالدتسا  هدش  دای  نادنواشیوخ  ياه  هناخ  رد  نآ ) ریغ  هن  ندروخ  ناونعب   ) فرـصت زاوج  رب  هیآ  نیاب  ناهیقف 
و هسفن » بیطب  ّالا  ئرما  لام  ّلحی  ال   » ثیدحب هیآ  تسا  هدرک 
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.تسا هدش  خوسنم  ُها�نِإ  َنیِرِظا�ن  َْریَغ  ٍما�عَط  �یلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  ا�ل  ۀیآ  هب 

زا نآ  ندوب  مولعم  ۀطـساو  هب  ای  هیآ  نیا  رد  نادنزرف  رکذ  مدع  هک  تسنیا  هدش  روکذـم  اجنیا  رد  هک  هدـئاف  تفه  هلمج  زا  لاح  رهب 
دافتـسم ْمُِکتُوُیب » ْنِم   » ۀملک زا  هک  نیا  ای  تسا  دعبا  هک  نآ  زا  تسا  یلوا  تسا  برقا  هک  یـسک  ۀناخ  زا  لکا  زاوج  اریز  تسموهفم 

رد زاب  و  کیبأل » کلام  تنأ و   » تسا يوبن  ثیدح  رد  هکنانچ  دشاب  یم 

108 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. هبسک نم  هدلو  ّنا  و  هبسک ، نم  ءرملا  لکا  ام  بیطا  : » تسا رگید  ثیدح 

: ددرگ دای  هدش  هدروآ  قیدص »  » ةراب رد  هچ  نآ  زا  يرصتخم  اجنیا  رد  تسا  بسانم 

« ءاقدصا  » ینعمب اجنیا  رد  تسا و  عمج  درفم و  ودع »  » و طیلخ »  » لثم قیدـص »  » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هنیمز  نیا  رد  یلیبدرا  ققحم 
اب وا  رهاظ  هکنانچ  هک  تسا  یسک  نآ  زا  دارم  دنا  هتفگ  یخرب  دشاب  قداص  یتسود  رد  هک  تسا  یسک  قیدص »  » زا دارم  دشاب و  یم 
یف لخدـی  لجرلا  ّللا 

�
ه وه و   » تسا تیاور  نینچ  ع )  ) قداص ترـضح  زا  .دـشاب  قفاوم  ار  تنطاـب  مه  شنطاـب  تسا  قفاوم  ترهاـظ 

وا ءاذـغ  زا  تفر و  يو  ۀـناخ  هب  عیبر  ندوبن  رد  دوب  یقیدـص  ار  میثخ  نب  عیبر  هک  هدـش  لقن  هنذا » ریغب  هماـعط  لـکأیف  هقیدـص  تیب 
.يدازآ ادـخ  هار  رد  ییوگ  یم  تسار  رگا  تفگ  يداش  زا  عیبر  تفگ  زاب  يوب  ربخ  نیا  شزینک  تشگرب  هناخ  هب  عیبر  نوچ  دروخ 

وا ۀناخ  هب  دوخ  قیدص  تبیغ  رد  یکی  هک  دنا  هدوب  نانچ  هتـشاد  رادید  نییردب  اب  هک  یناسک  هباحـص و  ناگرزب  هک  تسا  هدش  لقن 
لخاد
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یمرب هناخ  بحاص  نوچ  تسا  هتـشاد  یمرب  هتـساوخ  یم  هچ  ره  هاگ  نآ  تساجک  لوپ  ۀسیک  هک  هدیـسرپ  یم  شزینک  زا  هدـش  یم 
همرح مظع  نم   » هدش تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  تسا ! هتخاس  یم  دازآ  ار  وا  رورس  يداش و  زا  هداد  یم  ربخ  يوب  زینک  هتشگ و 

رد نبا »  » رکذ دیاش  و  نبالا » خالا و  بالا و  سفّنلا و  هلزنمب  همشحلا  حرط  طاسبنالا و  هقفّـشلا و  سنالا و  نم  ّللا 
�

ه هلعج  نا  قیدّصلا 
دارم هیآ  رد  زین  نبا » «، » ْمُِکتُوُیب ْنِم   » لومش باب  زا  ای  قفاوم و  موهفم  باب  زا  ای  هک  دشاب  نیاب  هراشا  تیاور  نیا 

109 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هـسیک هبیج و  وا  هبحاص  ّمک  یلإ  هدـی  مکدـحا  لخدـی  أ   » تسا هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  دادـقم  لضاف  تسا » روظنم  و 
يوق بسن  زا  تقادص   » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  زاب  ءاقدصأب » متـسلف  ع )  ) لاق .ال  اولاقف  هنم ؟ ذـخایف 

َنیِِعفا�ش َو ْنِم  ا�َنل  ا�مَف   » دنیوگ یم  دننک و  یم  هثاغتسا  ءاقدصا  هب  هکلب  دننک  یمن  هثاغتسا  ناردام  ناردپ و  هب  خزود  لها  هچ  تسا  رت 
«. ٍمیِمَح ٍقیِدَص  ا�ل 

.تسا هیآ   12 بساکم ، مسق  ودب  طوبرم  تایآ  عومجم 

110 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

عیب باتک  - 10

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  هد  باتک  نیا  رد 

اُوُلتْقَت ا�ل  ْمُْکنِم َو  ٍضا�َرت  ْنَع  ًهَرا�ِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا ِلِـطا�ْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلا�ْومَأ  اُولُکْأـَت  ـا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  ءاـسن  ةروس  زا  ۀیآ 29 ، - 1

تنایخ ای  تقرس  ای  دشاب  بصغ  لطاب : هار  زا  نآ  رد  فرـصت  لام و  لکا  زا  یهن  لوا ،  ) مکح ود  ًامیِحَر  ْمُِکب  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  ْمُکَـسُْفنَأ 
( عورشم بسک  تراجت و  هار  زا  لام  ۀحابا  مود ، .نآ  ریغ  ای  ابر  باب  زا  هدساف  دوقع  ای 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 816 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدش  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  عرف  تشه  و 

ات دوش ، مزال  مامت و  نادب  دقع  دشاب و  دقع  لاح  رد  نادقاعتم  یضارت  نآ  زا  دارم  هاوخ  نادقاعتم  یضارت  هب  تراجت  ندوب  طورـشم 
یـضارت يور  زا  قرفت  دارم  ای  دنا ، هتفگ  هفینح  وبا  کلام و  هکنانچ  دـشابن ، رایخ  ار  سلجم  دـشاب و  طقاس  رایخ ، مه  قرفت  زا  شیپ 

مه اقرتفی » مل  ام  رایخلاب  ناعیبلا   » تیاور دنا و  هتفگ  هعیـش  یعفاش و  هکنانچ  دشاب  رارقرب  سلجم  زا  قرفت  زا  شیپ  رایخ  قح  ات  دشاب 
.دناسر یم  ار  نآ 

لام لکا  هار  زا  مثا  باکترا  هب  ار  دوخ  سوفن  هک  دشاب  نیا  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  ا�ل  ۀـلمج َو  زا  دارم  هک  نیا  لامتحا  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
.دیزاسم كاله  لطابب 

« .اولتقت و ال   » ۀلمج ۀنیمز  رد  دادقم  لضاف  هچ  نآ  رب  مناد  یم  بسانم  دروم  نیا  رد 

تاکاردتسا زا  لوا و  دلج  هب  تسا  طوبرم  بلطم  نیا  .منک  هفاضا  ار  یبلطم  هدروآ 

111 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ار نآ  ترضح  ریرقت  مه  و  مّلس ،) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ نامز  رد  یتح  داهتجا ، عوقو  ةراب  رد  تسا  ثحب 

نیع حوتفلا  وبا  باتک  ندوب  یسراف  تبسانم  هب  هک  هدش  لقن  یبلطم  هلمج  نیا  لیذ  رد  حوتفلا  وبا  ریسفت  هلمج  زا  ریسفت  زا  یبتک  رد 
رد تفگ  داتسرف و  یتیرس  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) لوسر هباحـص ، ۀلمج  زا  ار  یکی  : » دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  وا  ترابع 

نوچ دوخ  موق  هب  مدرک  زامن  مدرک و  ممیت  مدیـسرت  كاله  زا  ندرک  لسغ  متـسراین  نم  دوب و  تخـس  امرـس  داتفا و  مالتحا  ارم  هار 
هیلع و ّللا 

�
ه یّلص   ) لوسر مدمآ  زاب 
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متفگ نم  يدوب !؟ بنج  وت  يدرک و  زامن  باحصا  هب  بنج »!؟ تنأ  کباحصأب و  تیّلص  اذه  ای   » تفگ ارم  مداد  ربخ  ار  مّلس ) هلآ و 
دیوگ یم  یلاعت  يادخ  هک  دمآ  دای  متیآ  نیا  منک  لسغ  ات  متساوخ  مدوب  فئاخ  نتشیوخ  رب  نم  دوب و  تخس  امرـس  ّللا 

�
ه لوسر  يا 

یباحص نآ  زا  هک  داهتجا  طابنتسا و  نیا  تفگن » يزیچ  رگید  دیدنخب و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) لوسر ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  ا�ل  َو 
لصا ةزاجا  هدمآ  لمعب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  هک  يریرقت  بیوصت و  زا  هدوب و  قیقد  فیطل و  رایـسب  هدمآ  لمعب 
.ددرگ یم  طابنتسا  یبوخ  هب  عراش  سدقم  رظن  رد  شا ؛ هرئاد  ۀعس  یتح  طابنتسا و  داهتجا و 

تمرح هب  دـنا  هدـش  لـئاق  ءاـملع  زا  یناـسک  هک  هدرک  لـقن  هداد و  لـتق  ۀـملک  زا  مه  برـض  حرج و  ةدارا  لاـمتحا  یلیبدرا  ققحم 
.ار دوخ  ناسنا ، نتخاس  حورجم 

ُْعیَْبلا اَمَّنِإ  اُولا�ق  ْمُهَّنَِأب  َِکل�ذ  ِّسَْملا  َنِم  ُنا�ْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  ا�مَک  ّلِإ 
�
ا َنُوموُقَی  ا�ل  ا�بِّرلا  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 275 ، - 2

ْنِم ٌهَظِعْوَم  ُهَءا�ج  ْنَمَف  ا�بِّرلا  َمَّرَح  َْعیَْبلا َو  ّللا 
�

ُه َّلَحَأ  ا�بِّرلا َو  ُْلثِم 

112 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.َنوُِدلا�خ ا�هِیف  ْمُه  ّنلا 
�
ِرا ُبا�حْصَأ  َِکئ�لوُأَف  َدا�ع  ْنَم  ّللا َو 

�
ِه َیلِإ  ُهُْرمَأ  َفَلَس َو  ا�م  ُهَلَف  �یهَْتناَف  ِهِّبَر 

یم هبلاطم  راکهدـب  زا  هدـمآ و  یم  رـسب  تسا  هدوب  هداد  هاوخماو  هک  یماو  نامز  نوچ  هک  هدوب  یم  نانچ  لومعم  یلهاج  ناـمز  رد 
: ناسکی تسا  يراک  دنا  هتفگ  یم  دنا  هدوزفا  یم  ود  ره  نوچ  غلبم  رب  مه  نم  ازفیب  تدم  رب  وت  تسا  هتفگ  یم  راکهدـب  تسا  هدرک 

هب لجا  لولح  زا  سپ  هچ  مییازفیب و  دوس  رب  عیب  زاغآ  رد  هچ 
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دننام دـندرگ  ثوعبم  دـنزیخرب و  روگ  زا  نوچ  نانیا  هک  تسا  ناشیا  شنزرـس  يارب  هیآ  نیا  ناـمز  ریخأـت  تدـم و  دـیدمت  ۀطـساو 
یقالطا عویـش  دانتـسا  هب  تسا  عیب  ماسقا  همه  ۀحابا  ةدافتـسا  هدیدرگ  دای  اجنیا  رد  هک  هدئاف  تفه  هلمج  زا  دوب  دـنهاوخ  ناعورـصم 

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ّللا
�

ه لوسر  نعل   » هدش تیاور  ع )  ) یلع زا  هکنانچ  تسا  تائیـس  رئابک  زا  ءابر  هک  نیا  هلمج  زا  و  عیبلا »  » ۀملک
نیعبس نم  ّللا 

�
ه دنع  مظعا  ءابر  مه  رد   » تسا ع )  ) قداص ترـضح  زا  و  هبتاک » هیدهاش و  هلکوم و  هلکآ و  .هسمخ  ءابرلا  یف  مّلـس ) و 

صوصخم عیب  صوصخب  تـالماعم  ناـیم  زا  مرحم  ءاـبر  هک  ار  لاـمتحا  نیا  یلیبدرا  قـقحم  مارحلا .» ّللا 
�

ه تیب  یف  مرحم  تاذـب  هینز 
هیآ زا  ار  نآ  ندوبن  عورـشم  سایق و  میرحت  مه  هتـسناد و  هیآ  زا  دافتـسم  یلامتحا  دیاین  هضوعم  ۀبه  ای  حلـص  رد  لثملا  یف  دـشاب و 

.تسا هداد  رارق  هدافتسا  لباق 

اُونَذْأَف اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَـف  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ـا�بِّرلا  َنِم  َیَِقب  ـا�م  اوُرَذ  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  هرقب  ةروس  زا  تایآ 278 و 279 ، - 3
.َنوُمَلُْظت ا�ل  َنوُِملْظَت َو  ا�ل  ْمُِکلا�ْومَأ  ُسُؤُر  ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  ْنِإ  ِِهلوُسَر َو  ّللا َو 

�
ِه َنِم  ٍبْرَِحب 

113 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یغلبم هدوب ، تیلهاج  نارود  ناراوخ  ابر  زا  یکی  هک  ار  فورعم ، دلاخ  ردپ  هریغم ، رـسپ  دیلو ، هک  هدوب  نیا  یتیاورب  هیآ  لوزن  ببس 
دنک تفایرد  ار  هدنام  یقاب  نآ  تسا  هتـساوخ  هدمآ  رد  مالـسا  هب  هک  نیا  زا  سپ  دیلو  دلاخ  هدنام  یقاب  فیقث  ۀـلیبق  رب  ءابر  هجو  زا 

هک دلاخ  سابع و  هب  طوبرم  یلوق  هب  هدش و  لزان  هیآ 
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.تسا هدوب  دنا  هدرک  یم  يوبر  تالماعم  کیرش و  مه  اب  تیلهاج  رد 

.تسا دافتسم  نآ  زا  یهقف  یماکحا  هدش و  ءابر  تمرح  هب  تبسن  دایز  دیکأت  زین  هیآ  نیا  رد  لاح  رهب 

، هیآ نیا  َنوُِـحْلُفت  ْمُکَّلََعل  ّللا 
�

َه اوـُقَّتا  ًهَفَعاـ�ضُم َو  ًافا�عْـضَأ  اوـَبِّرلا  اُولُکْأـَت  ـا�ل  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  نارمع  لآ  ةروـس  زا  ۀـیآ 130 ، - 4
.دنک یم  تلالد  ابر  تمرح  ۀغلابم  دیکأت و  رب  تسا ، رگید  تایآ  رارکت  مه  نآ  نومضم  هک  صوصخب 

هداد و رارق  يا  هداـیز  مه  هداـیز  رب  هک  تسنیا  دـیامن ، یم  بسنا  رظنب  و  هدـش ، هتفگ  هفعاـضم » فاعـضا   » يارب هک  یناـعم  هلمج  زا 
.دوش هتسب  عرف  رب  یعرف  زورما  حالطصاب 

قالخا مراکم  هب  توعد  ار  ابر  میرحت  حلاصم  هلمج  زا  هک  هدرک  لقن  یـضعب  زا  هک  نیا  زا  سپ  تمـسق  نیا  لیذ  رد  یلیبدرا  ققحم 
ع)  ) قداص ترـضح  زا  ار  ملاس  نب  ماشه  تیاور  هتـسناد و  ددرگ ) لومعم  غلبم  نتخاس  داـیز  یب  لاـهما  ضارقا و  هک  هنوگ  نیدـب  )

لاؤس زا  سپ  ترضح ، نآ  زا  زاب  ار  هعامـس  تیاور  و  فورعملا » عانطـصا  نم  سانلا  عنتمی  یکل ال  ابّرلا  ّللا 
�

ه مّرح  اّمنا   » ترابع نیاب 
.ال تلق  کلذ ؟ مل  يردت  وا   » ترابع نیدب  اهنآ ، رارکت  ابر و  ةراب  رد  هیآ  دنچ  ندروآ  تلع  زا  وا 

114 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حتفب مدـعنت  حـلاصملا ) يا   ) اهنا ملعت  تنأ  و   » تسا هدروآ  نینچ  هدرک  لقن  یفاک  زا  فورعملا » عانطـصا  نم  ساّنلا  عنتمی  الئل  لاـق :
اَذِإ َنیِذَّلا  َنیِفِّفَطُْمِلل ، ٌْلیَو  فیفطت  ةروس  زا  تایآ 1 و 2 و 3 ، - 5 ابرلاب »! ذخؤی  ام  اهب  نوذخأی  مهناف  فراعتملا  وه  امک  هلیحلا  باب 

.َنوُرِسُْخی ْمُهُونَزَو  ْوَأ  ْمُهُولا�ک  ا�ذِإ  َنُوفْوَتْسَی َو  ّنلا 
�
ِسا یَلَع  اُولا�تْکا 

رد رگید  ۀیآ  دنچ  هیآ و  نیا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 820 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ۀـیآ 85  َنا�زیِْملا و  اوُرِـسُْخت  ـا�ل  ِطْـسِْقلِاب َو  َنْزَْولا  اوُمِیقَأ  ِنا�زیِْملا َو  ِیف  اْوَغْطَت  ّلَأ 
ـ�

ا نمحرلا  ةروس  زا  و 8  ۀیآ 7  لیبق  زا  دـیجم  نآرق 
رب اهنیا  ریغ  َنیِرِـسْخُْملا و  َنِم  اُونوُکَت  ا�ل  َلـْیَْکلا َو  اُوفْوَأ  ءارعـشلا  ةروس  زا  ۀـیآ 181  ..َنا�زیِْملا و  َلا�یْکِْملا َو  اوُصُْقنَت  ـا�ل  ..دوه َو  ةروس 

.دراد تحارص  تلالد و  تالماعم  عیب و  رد  اهنآ  صقن  تمرح  نزو و  لیک و  ءافیا  بوجو 

هذبانم مان  هب  ناشیا  شورف  دیرخ و  و  شورف ، مک  دندوب و  ناگرزاب  هنیدـم  لها   » تسا هدـش  هدروآ  فاشک  ریـسفت  زا  نومـضم  نیا 
تفگ دناوخ و  ناشیا  رب  ار  نآ  ربمغیپ  تفای و  لوزن  ناشیا  ةراب  رد  هیآ  نیا  سپ  دوب  « 3  » هرصاخم و  « 2  » هسمالم و  « 1»

______________________________

یم تسا  هتفگ  یم  هتـشاد و  یمرب  یگیر  رادـیرخ  دـنا و  هتفر  یم  دنفـسوگ  هلگ  کیدزن  هب  هک  هدوب  موسرم  نانچ  تیلهاج  رد  ( 1)
زین رجح » ءاقلا  عیب   » و هاصح » عیب   » دندیمان و یم  هذبانم  ار  هلماعم  نیا  دشاب  نم  زا  غلبم  نالف  هب  درک  تباصا  هک  دنفسوگ  رهب  مزادنا 

دنا هتفگ  یم 

نـالف هب  عیب  ینک  سمل  ارم  ۀـماج  وت  اـی  منک  سمل  ارت  ۀـماج  نم  هاـگ  ره   » دـیوگب يرگید  هب  یکی  هک  تسنیا  عیب  رد  هسمـالم  ( 2)
.دوش مزال  تیفیک 

.تسا هدوب  يدنبورگ  زا  یعون  هرصاخم  ( 3)

115 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اومکح ام  مهّودع و  مهیلع  ّللا 
�

ه ّطلـس  ّالا  دهعلا  موق  ضقن  ام  : » تفگ تسیچ ؟ دارم  ّللا 
�

ه لوسر  ای  دندیـسرپ  .تسا  جنپ  ربارب  رد  جـنپ 
ّنظلاب و اوذخا  تابّنلا و  اوعنم  ّالا  لیکلا  اوفّفط  توملا و ال  مهیف  اشف  ّالا  هشحافلا  مهیف  ترهظ  ام  رقفلا و  مهیفاشف  ّالا  ّللا 

�
ه لزنا  ام  ریغب 

مهنع سبح  ّالا  هاکّزلا  اوعنم  ال 
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«. رطقلا

رد دوش  یم  مولعم  دشاب  یکم  رگا  تسا و  تسرد  لوزن  ببس  هک  دشاب  یندم  هروس  نیا  رگا  تسا  هتفگ  دوخ  ریـسفت  رد  يروباشین 
.تسا هدومرف  تئارق  ناشیا  رب  اجنآ  مدرم  عضو  تبسانم  هب  ار  نآ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ هنیدم 

هب مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ادخ لوسر  نوچ  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببـس  تفگ  سابع  ّللا 
�

ه دبع   » تسا هدروآ  نینچ  حوتفلا  وبا 
هنیدـم نالماعم  تفگ  یطرق  داتـسرف  هیآ  نیا  یلاعت  يادـخ  دـندوب  ثیبخ  تیاغ  هب  نزو  لـیک و  باـب  رد  هنیدـم  لـها  دـمآ  هنیدـم 

هسبالم و هذـبانم و  ناشیا  کیدزن  نآ  ياهمان  يدوب و  ار  ناشیا  هک  ییاهتلیح  عاوناب  يدوب  رامق  لکـش  هب  ناشیا  تراجت  تعیاـبم و 
هیلع و ّللا 

�
ه یّلـص   ) لوسر تفگ  يّدس  .دناوخ  ناشیا  رب  هیآ  نیا  دـمآ و  رازاب  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) لوسر دوب  هرطاخم 

هب یکیب ، يدتـسب و  دئازب  یکیب  مک  یکی  هدایز و  یکی  تشاد  عاص  ود  هنیهج  وبا  وا  تینک  دوب  يدرم  دمآ و  هنیدم  هب  مّلـس ) هلآ و 
«. داتسرف وا  قح  رد  تایآ  نیا  یلاعت  يادخ  يدادب  صقان ،

ُْهنِم َثِیبَْخلا  اوُمَّمَیَت  ا�ل  ِضْرَْألا َو  َنِم  ْمَُکل  ا�نْجَرْخَأ  ا�ّمِم  ُْمْتبَـسَک َو  ا�م  ِتا�بِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ـا�ی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 267 ، - 6
،. َنوُقِْفُنت

116 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ملاع يارب  تراجت  هب  عورـش  زا  لبق  هقفت  بوجو  مه  مارح و  بسک  زا  قافنا  زا  یهن  لالح و  بسک  زا  قافنا  تیحجرا  رب  هیآ  نیاـب 
.تسا هدش  لالدتسا  ابّرلا » یف  مطترا  دقف  هقف  ریغب  رّجتا  نم   » تسه مه  يوبن  رد  هکنانچ  مارح  لالح و  هب  ندش 

ۀیآ - 7
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.َنِیلِها�ْجلا ِنَع  ْضِرْعَأ  ِفْرُْعلِاب َو  ُْرمْأ  َْوفَْعلا َو  ِذُخ  .فارعا  ةروس  زا  ، 199

، نیندا ناگلفس و  اب  هلماعم  تهارک  ترورض و  دروم  رد  رگم  نمؤم  رب  حبر  تهارک  تسا : هدش  لالدتـسا  بلطم  ود  رب  زین  هیآ  نیاب 
نیا نوچ  دننکن ، هجوت  نادـب  دوش  هتفگ  ناشیا  قح  رد  ابیز  تشز و  زا  هچ  نآ  هک  اورپ ، یب  یناسک  زا  تسترابع  لاوقا  زا  یکیب  هک 

تسا و قالخا  مراکم  هب  طوبرم  تایآ  نیرتعماـج  اـهنم » قـالخالا  مراـکمل  عمجا  هیآ  نآرقلا  یف  سیل  و   » یلیبدرا ققحم  ریبعتب  هیآ 
ترابع داـفم  تسین  اـج  یب  قـالخالا » مراـکمب  اـهیف  هیبن  ّللا 

�
ه رما   » هک تسا  هدرک  هراـشا  ینعم  نیدـب  ع )  ) قداـص ترـضح  تیاور 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  دوش  هدروآ  اجنیا  رد  یلیبدرا  سدقم 

ریگب دمحم  يا  تسنیا  هیآ  ینعم  دشاب و  یم  تلوهـس  یناسآ و  نآ  ینعم  سپ  تسنآ  دض  تقـشم و  ینعمب  دـهج »  » ربارب رد  وفع ، »
هب ریگب و  ناـسآ  ار  راـک  .تسناـسآ  لهـس و  وت  يارب  هک  زیچ  ره  تسا  طوبرم  ناـشیا  هب  هچ  نآ  ناـشیا و  قـالخا  مدرم و  لاـعفا  زا 

اورّـسی و  » تسا هدومرف  هکنانچ  دنوشن  نازیرگ  دننکن و  ترفن  ات  هاوخم  تقـشم  دهج و  ناشیا  زا  ربم و  راکب  هقادم  زادرپم و  فلکت 
تهافس لثمب  ار  ناهیفس  ینعی  نک  ضارعا  نیلهاج  زا  تسا و  فورعم  لیمج و  لاعفا  فرع »  » زا دارم  و  اورّسعت » ال 

117 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب مشچ  دـننک  يدـب  وت  هب  رگا  نک و  ملح  يرابدرب و  ناـشیا  اـب  ورم و  هلداـجم  تاراـمم و  هار  زا  ناـنآ  اـب  نکم و  تاـفاکم  ناـشیا 
« ..شوپ

ار نآ  ینعم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ هدش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  دنا  هتفگ 
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ّکبر ّنا  دّـمحم  اـی   » تسا هداد  خـساپ  نینچ  لاؤس  زا  سپ  هتخاـس و  لوکوم  راـگدرورپ  زا  دوخ  لاؤـس  هب  وا  هدیـسرپ و  لـیئربج  زا 
«. کملظ نّمع  وفعت  کمرح و  نم  یطعت  کعطق و  نم  لصت  نا  كرمأ 

.ا�هِیْنلِفْکَأ َلا�قَف  ٌهَدِحا�و  ٌهَْجعَن  َِیل  ًهَْجعَن َو  َنوُعِْست  ٌعِْست َو  َُهل  یِخَأ  ا�ذ�ه  َّنِإ  ةروس ص  زا  ۀیآ 23 ، - 8

.تسا هدش  لالدتسا  نمؤم  ردارب  ۀلماعم )  ) موس و رد  لوخد  تهارک  رب  هیآ  نیدب 

.ٍها�جُْزم ٍهَعا�ِضِبب  ا�ْنئِج  ُّرُّضلا َو  اَنَلْهَأ  ا�نَّسَم َو  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  ا�ی  فسوی  ةروس  زا  ۀیآ 88 ، - 9

اُونوَُخت ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  لافنا  ةروس  زا  ۀیآ 27 ، هکنانچ  هتسناد  راکتحا  زا  یهن  رب  لیلد  ار  هیآ  نیا  يدنوار  دادقم ؛ لضاف  لقنب 
.تسا هتسناد  بیع  هب  يرتشم  مالعا  بوجو  عیبم و  بیع  نامتک  تمرح  رب  لیلد  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنَأ  ْمُِکتا�نا�مَأ َو  اُونوَُخت  َلوُسَّرلا َو  ّللا َو 

�
َه

.اًلِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ْکِلل 
�

َنیِِرفا ّللا 
�

ُه َلَعْجَی  َْنل  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 141 ، - 10

118 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ملـسم وا  لکوم  هاوخ  دشاب  لیکو  ملـسم  هیلع  رب  دـناوت  یمن  رفاک  هک  تسنیا  هدرک  دای  اجنیا  رد  لضاف  هک  یهقف  ۀـلأسم  هن  هلمج  زا 
.دوش هداد  رارق  ملسم  یبص  رب  یصو  دناوت  یمن  رفاک  مه  رفاک و  ای  دشاب 

تاـبثا یفن و  لالدتـسا و  هجوت و  دروم  نآ  لوصح  مدـع  تنونیب و  لوصح  یگنوگچ  هجوز و  جوز و  دادـترا  عوـضوم  هیآ  نیا  زا 
.تسا هدیدرگ 

.تسا هیآ  عیب 14  باتکب  طوبرم  تایآ  عومجم 

119 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نید باتک  - 11

یعاونا رب  هک  نآ » عباوت   » لـیذ رد  هیآ و  هس  نید »  » ناونع لـیذ  رد  هدـیدرگ و  ناونع  نآ » عـباوت  نید و  باـتک   » ناوـنعب باـتک  نیا 
رد هک  دنچ  یتایآ  هتشگ  میسقت 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 824 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدش  هدروآ  دش  دهاوخ  دای  اهنآ  ةرامش  دوخ  لحم 

َبْأَی ا�ل  ِلْدَْعلِاب َو  ٌِبتا�ک  ْمُکَْنَیب  ُْبتْکَْیل  ُهُوُبتْکاَف َو  یمَسُم  ٍلَجَأ  �یلِإ  ٍْنیَِدب  ُْمْتنَیا�دَت  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هرقب ، ةروس  زا  ۀیآ 282 ، - 1
ُّقَْحلا ِْهیَلَع  يِذَّلا  َنا�ک  ْنِإَـف  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ْسَْخبَی  ـا�ل  ُهَّبَر َو  ّللا 

�
َه ِقَّتَْیل  ُّقَْحلا َو  ِْهیَلَع  يِذَّلا  ِلـِلُْمْیل  ُْبتْکَْیلَف َو  ّللا 

�
ُه ُهَمَّلَع  اـ�مَک  َُبتْکَی  ْنَأ  ٌِبتاـ�ک 

ٌلُجَرَف َو ِْنیَلُجَر  ا�نوُکَی  َْمل  ْنِإَف  ْمُِکلا�جِر  ْنِم  ِْنیَدیِهَـش  اوُدِهْـشَتْسا  ِلْدَْـعلِاب َو  ُهُِّیلَو  ِْللُْمْیلَف  َوُه  َّلُِمی  ْنَأ  ُعیِطَتْـسَی  ـا�ل  ْوَأ  ًافیِعَـض  ْوَأ  ًاـهیِفَس 
ُهُوُبتْکَت ْنَأ  اوُمَئْـسَت  ا�ل  اوُعُد َو  ا�م  ا�ذِإ  ُءا�دَهُّشلا  َبْأَی  ا�ل  �يرْخُْألا َو  اَمُها�دْحِإ  َرِّکَُذتَف  ا�مُها�دْحِإ  َّلِضَت  ْنَأ  ِءا�دَهُّشلا  َنِم  َنْوَضَْرت  ْنَّمِم  ِنا�تَأَْرما 

َْسیَلَف ْمُکَْنَیب  ا�هَنوُریُِدت  ًهَرِضا�ح  ًهَرا�ِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا اُوبا�تَْرت  ّلَأ 

�
ا �ینْدَأ  ِهَدا�هَّشِلل َو  ُمَْوقَأ  ّللا َو 

�
ِه َْدنِع  ُطَْسقَأ  ْمُِکل�ذ  ِِهلَجَأ  �یلِإ  ًارِیبَک  ْوَأ  ًاریِغَص 

ٌدیِهَش ا�ل  ٌِبتا�ک َو  َّراَُضی  ا�ل  ُْمتْعَیا�بَت َو  ا�ذِإ  اوُدِهْشَأ  ا�هُوُبتْکَت َو  ّلَأ 
�
ا ٌحا�نُج  ْمُْکیَلَع 

120 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ٌمِیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ّللا 
�

ُه ّللا َو 
�

ُه ُمُکُمِّلَُعی  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  ْمُِکب َو  ٌقوُُسف  ُهَّنِإَف  اُولَعْفَت  ْنِإ  َو 

هیآلا هذـه  یف  مکح و  هئامـسمخ  هرقبلا  یف  نا   » تسا هدروآ  نینچ  دوخ  ریـسفت  رد  هک  هدرک  لقن  میهاربا  نب  یلع  زا  دادـقم  لـضاف 
هتـسناد روکذـم  نآ  يارب  مه  دـئاز  يدـئاوف  هدروآ و  یهقف  مکح  کی  تسیب و  هیآ  نیا  لیذ  رد  لضاف  امکح » رـشع  هسمخ  هصاخ 

.تسا

ضرق هراجا و  حلص و  فلس و  دشاب و  هیـسن  يا : هلماعم  عون  رهب  ءاطعا  اذخا و  لجؤم : نیدب  تسا  هلماعم  ۀحابا  ماکحا  نآ  هلمج  زا 
ای بوجو  لجا و  ندوب  نیعم  طوبضم و  بوجو  لیجأت و  ۀحابا  هلمج ، زا  اهنیا و  ریغ  و 
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بوجو نابز و  لـها  ریغ  رک و  گـنگ و  بناـج  زا  همجرت  زاوج  بتاـک و  ندوب  نیما  بوجو  نید و  تباـتک  هب  داـشرا  بابحتـسا و 
.اهنیا لاثما  لاوقا و  فالتخاب  ود ، ره  ای  نآ  هماقا  ای  تداهش  لمحت  بوجو  دهاش و  رد  نامیا  غولب و  طارتشا  مجرتم و  ندوب  لداع 

..َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوقَّدَصَت  ْنَأ  ٍهَرَْسیَم َو  �یلِإ  ٌهَرِظَنَف  ٍهَرْسُع  وُذ  َنا�ک  ْنِإ  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 280 ، - 2

زا سپ  تسا و  بجاو  وا  رب  ناشیا  ۀقفن  هک  یناسک  دوخ و  زور  توق  عضو  زا  سپ  هک  تسا  یسک  رسعم )  ) ترـسع بحاص  زا  دارم 
هتشادن دنک  ادا  ار  دوخ  ضرق  نآ  ۀلیـسو  هب  دناوتب  هک  يزیچ  شنأش  اب  بسانتم  ةدنب  زینک و  ینوکـسم و  ۀناخ  بسانتم و  ياه  هماج 

ماو ءادا  رد  دـشاب و  هتـشاد  رگا  هک  نیا  فالخب  تسا  مارح  يو  سبح  هبلاطم و  بجاو و  وا  نداد  تلهم  راـظنا و  ۀـیآ  مکحب  دـشاب 
تروص نیا  رد  هچ  دراد  اور  هلطامم 

121 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زئاج وا  سبح  هبلاطم و  دشاب ، یم  سبح  تبوقع »  » زا هبلاطم و  ضرع »  » زا دارم  هک  هضرع ،» هتبوقع و  ّلحی  دجاولا  ّیل   » يوبن مکحب 
.تسا

رد تسین  یعوجر  هقدص  رد  هکنانچ  دراد و  مزال  تبرق  دصق  سپ  تسا  هقدص  ءاربا »  » هک تسنیا  هیآ  نیا  زا  دافتـسم  دئاوف  هلمج  زا 
.دشاب یمن  عوجر  ءاربا » »

..َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ُطُْصبَی َو  ُِضبْقَی َو  ّللا 
�

ُه ًهَرِیثَک َو  ًافا�عْضَأ  َُهل  ُهَفِعا�ُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق  ّللا 
�

َه ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 246  - 3

اوُضِْرقَأ لّمّزم َو  ةروس  زا  ۀیآ 20 ، مود  ْمَُکل  ُهْفِعا�ُضی  ًانَسَح  ًاضْرَق  ّللا 
�

َه اوُضِْرُقت  ْنِإ  نباغت  ةروس  زا  ۀیآ 17 ، یکی  رگید : ۀیآ  هس  و 
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..ًانَسَح ًاضْرَق  ّللا 
�

َه

.تسا هدش  لالدتسا  نمؤم  هب  ضرق  ناحجر  رب  ًانَسَح  ًاضْرَق  ّللا 
�

َه اوُضَْرقَأ  ِتا�قِّدَّصُْملا َو  َنِیقِّدَّصُْملا َو  َّنِإ  دیدح  ةروس  زا  ۀیآ 18 ، میس 

ندوب بحتـسم  هکلب  ندوب  عورـشم  لامتحا  هک  تسا  رود  هب  فاـصنا  زا  دـیاش  نکیل  هتفرگ  رارق  داـقتنا  دروم  لالدتـسا  نیا  هچ  رگا 
ِِّرْبلا و یَلَع  اُونَوا�عَت  لیبق َو  زا  یتاـمومع  هب  ار  ضرق  يارب  لالدتـسا  مینادـن و  دافتـسم  تاـیآ  نیا  لولدـم  زا  ار  یفرع ) ینعمب   ) ضرق
« ضرقلا فورعملا ، نا   » هدـش تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هک  فورعم » وا  هقدـصب  رما  نم  الا   » َنِینِـسْحُْملا ُّبُِحی  ّللا 

�
َه َّنِإ  اُونِـسْحَأ 

.میزاس رصحنم 

122 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یتایآ هب  یعون  ره  يارب  هدـش و  هدروآ  تسا  باتک »  » راهچ نامه  حالطـصا ، بسحب  هک ، عون  راهچ  ناونع ، نیا  لیذ  رد  نید  عباوت 
.تسا هدیدرگ  لالدتسا 

: زا تسترابع  هناگراهچ  بتک  ای  عاونا 

تلاکو حلص 4 - نامض 3 - نهر 2 - - 1

123 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نهر باتک  - 12

ءاـفیتسا نآ  زا  ار  دوخ  نید  هک  نیدـم  يارب  تسیورگ  هقیثو و  ینعمب  عرـش  رد  ماود و  تاـبث و  ینعمب  تغل  رد  هک  نهر »  » ةراـب رد 
َْمل ٍرَفَـس َو  �یلَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  تسا َو  هرقب  ةروـس  زا  ۀیآ 283 ، نآ  تسا و  هدش  لالدتـسا  دانتـسا و  دروم  دیجم  نآرق  رد  هیآ  کی  دـنک 
ُهَّنِإَف ا�هُْمتْکَی  ْنَم  َهَدا�هَّشلا َو  اوُُمتْکَت  ا�ل  ُهَّبَر َو  ّللا 

�
َه ِقَّتَْیل  ُهَتَنا�مَأ َو  َنُِمتْؤا  يِذَّلا  ِّدَُؤْیلَف  ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  َنِمَأ  ْنِإَف  ٌهَضُوبْقَم  ٌنا�هِرَف  ًاِبتا�ک  اوُدَِجت 

.ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  ا�ِمب  ّللا 
�

ُه ُُهْبلَق َو  ٌِمثآ 

روطب نآ ، مدع  بتاک و  دوجو  اب  رفس و  رـضح و  رد  نهر  هک  تسنیا : هدیدرگ  دای  اجنیا  رد  هک  هلأسم  راهچ  هدئاف و  تشه  هلمج  زا 
یلعف تنس  تسا  زئاج  قالطا ،
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.دنک یم  ار  قالطا  نیا  دییأت  هتشاذگ  نهر  يدوهی  دزن  ار  دوخ  هرز  رضح  رد  هک  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ

.نهر دقع  تحص  رد  تسا  ضبق  طارتشا  مدع  طارتشا و  ةراب  رد  فالتخا  هلمج  زا  و 

124 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نامض باتک  - 13

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  ودب  نامض  ةراب  رد 

هناگشش و دئاوف  هلمج  زا  ٌمیِعَز  َِکل�ِذب  ْمُهُّیَأ  ْمُْهلَس  ملق  ةروس  زا  ۀیآ 40 ، ٍریَِعب 2 - ُلْمِح  ِِهب  َءا�ج  ْنَِمل  فسوی َو  ةروس  زا  هیآ 72 ، - 1
هدش هتسناد  فدارتم  تلافک  تنامض و  تماعز و  .تسا و  هلاعج  ندوب  عورشم  هدش  هدروآ  هیآ  ود  نیا  لیذ  رد  هک  هناگ  ود  ماکحا 

.تسا

125 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حلص باتک  - 14

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  شش  حلص  ةراب  رد 

َرَمَأ ْنَم  ّلِإ 
�
ا ْمُها�وَْجن  ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  ـا�ل  ءاـسن  ةروس  زا  ۀیآ 114 ، ْمُِکْنَیب 2 - َتا�ذ  اوُِحلْـصَأ  ّللا َو 

�
َه اوُقَّتاَف  لاـفنا  ةروس  زا  - 1 ۀیآ - - 1

زا ۀیآ 35 ، ْمُْکیَوَخَأ 4 - َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  تارجح  ةروس  زا  ۀیآ 10 ، ّنلا 3 -
�
ِسا َْنَیب  ٍحا�لْـصِإ  ْوَأ  ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِصب 

.ِلْدَْعلِاب ا�مُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ْتَءا�ف  ْنِإَف  تارجح  ةروس  زا  - 9 ۀیآ - ا�مُهَْنَیب 5 - ّللا 
�

ُه ِقِّفَُوی  ًاحا�لْصِإ  ا�دیُِری  ْنِإ  ءاسن  ةروس 

، ٌْریَخ ُحـْلُّصلا  ًاْحلُـص َو  ا�مُهَْنَیب  ا�ِحلُْـصی  ْنَأ  ا�مِْهیَلَع  َحا�نُج  ا�لَف  ًاضا�رْعِإ  ْوَأ  ًازوُُشن  ا�ِهْلَعب  ْنِم  ْتَفا�خ  ٌهَأَْرما  ِنِإ  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 128 ، - 6
نم زئاج  حلـصلا   » يوبن ثیدـح  هک  حلـص  ندوب  عورـشم  تسا  هلمج  نآ  زا  هدـیدرگ و  دای  یهقف  ةدـئاف  شـش  تایآ ، نیا  لـیذ  رد 

هچ رگ  نآ  عیرشت  هک  نیا  تسا  هلمج  زا  تسنآ و  دکؤم  نآ و  هب  رظان  امارح » للح  وا  الالح  مرح  ام  الا  نیملسملا 

126 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رارقا و اب  هک  نآ  هلمج  زا  تسین و  دوصقم  ریغ  عونمم و  نآ  زا  زین  دئاز  يرما  ةدافا  نکیل  تسا  عزانت  عطق  يارب  یتاذ  یلوا و  دـصقب 
نیع رب  نید و  رب  لوهجم و  مولعم و  رب  راکنا و 
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همه زا  حلص  عوضوم  سپ  تسا  زئاج  همه  رب  نیجوز  نایم  حالصا  نیب و  تاذ  حالـصا  ءامد و  ظفح  هرئان و  ءافطا  رب  تعفنم و  رب  و 
«، ماکحالا دّیس  حلّصلا   » هک تسا  هتشگ  روهشم  شا  هراب  رد  ور  نیا  زا  تسا و  معا  رگید  دوقع 

127 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تلاکو باتک  - 15

هدیدرگ دانتـسا  هیآ  هب  هدش  ریـسفت  فرـصت » رد  ۀبانتـسا   » هب عرـش  رد  دنک و  یم  هدافا  ار  ضیوفت  تغل ، بسحب  هک  تلاکو  ةراب  رد 
: تسا

کِّنلا
�

.ِحا ُهَدْقُع  ِهِدَِیب  يِذَّلا  اَوُفْعَی  ْوَأ  َنوُفْعَی  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 237 ، - 1

.تسا لماش  ار  لیکو  یصو و  یلو و  تسا  هدش  هتفگ  هک 

-3 ْفَّطَلَتَْیل ، ُْهنِم َو  ٍقْزِِرب  ْمُِکتْأَْیلَف  ًاما�عَط  �یکْزَأ  ا�هُّیَأ  ْرُْظنَْیلَف  ِهَنیِدَْـملا  َیلِإ  ِهِذـ�ه  ْمُِکقِرَِوب  ْمُکَدَـحَأ  اُوثَْعباَـف  فهک  ةروس  زا  ۀیآ 19 ، - 2
دنک یم  قالطا  یتف »  » ود ره  مداخ  هب  لیکو و  هب  برع  دـنا  هتفگ  ا�نَءا�دَـغ ، ـا�ِنتآ  ُهـا�تَِفل  َلـا�ق  ا�زَواـ�ج  اـ�ّمَلَف  زین  فهک  ةروس  زا  ۀیآ 62 ،

ع)  ) عشوی یتف »  » ۀـملک زا  دارم  هیآ  رد  نکیل  یتما » يدـبع و  لقی  یتاتف و ال  ياتف و  مکدـحا  لـقیل   » تسا يوبن  تیاور  رد  هکناـنچ 
.تسا هدوب  لیکو »  » ناونعب سپ  هدوبن  مداخ  وا  تسا و 

.تسا دئاز  اهنآ  ندروآ  قاروا  نیا  رد  هک  هدش  یتانایب  نآ  در  تلاکو و  يارب  تایآ  نیاب  لالدتسا  زرط  رد 

هلمج رب  لمتشم  یباتک   » ناونع تحت  دوش  یم  هدافتـسا  جارختـسا و  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هک  دوقع  زا  يا  هدع  تمـسق  نیا  لیذ  رد 
نیا رد  هدیدرگ  لقن  عمج و  دوقع » زا  يا 

128 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم لقن  هدـش  هدافتـسا  دروم  هدروآ و  نافرعلا  زنک  رد  هک  بولـسا  نامهب  تایآ  نآ  ار ، هدافتـسا  دروم  تایآ  لقن  لیمکت  زین  قاروا 
لمتشم یباتک  ددرگ 
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لامتشا یلک  ماکحا  رب  هک  هیآ  کی  همدقم  رد  .تسا  هدش  لمتـشم  ثحب  دنچ  همدقم و  رب  اجنآ  رد  باتک  نیا  دوقع  زا  يا  هلمج  رب 
: زا تسترابع  هیآ  نآ  تسا و  هدش  هدروآ  دراد 

دیفم تئیه  هغیـص و  ظاحل  زا  مال و  فلا و  اب  عمج  هک  ار  دوقع »  » ۀـملک ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ـا�ی  هدـئام  ةروس  زا  لوا  ۀـیآ 
شیوخ نایم  دوخ  تالماعم  رد  مدرم  هچ  ره  زا  تسترابع  سپ  دـنک  یم  مومع  هدافا  زین  هّدام  ظاحل  زا  دـنا  هتفگ  یخرب  تسا  مومع 

رارق دقع  دوخ  ناگدنب  رب  ار  اهنآ  ادخ  هک  صوصخم  تسا  ییاهدـهع  دوقع  هب  دارم  دـنا  هتفگ  یخرب  دـنزاس و  یم  دادرارق  دـقع و 
.تسا هیهقف  ۀیعرش  دوقع  صوصخ  نآ  زا  دارم  رگید  یترابع  هب  هداد و 

ریغ زا  تسه و  مدرم  نایم  هک  يدوهع  فیلاکت و  زا  دشاب  معا  هیآ  رد  دـقع  زا  دارم  هک  دور  یم  لامتحا  تسا  هتفگ  یلیبدرا  ققحم 
زا دراد و  تلالد  اهنآ  لک  بوجو  رب  هیآ  تسا و  بجاو  دقع  دهع و  یضتقمب  مایق  ینعی  اهنآ  ۀمه  هب  ءافیا  سپ  اهدنگوس  لثم  اهنآ 
نت ود  نایم  هک  يدهع  زا  تسترابع  دقع  دنا  هتفگ  دهع  دقع و  نایم  قرف  رد  تسا و  موزل  دوقع  رد  لصا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ 

مومع و اهنآ  نایم  تبـسن  تسین و  دهع  رد  هک  نتـشاد ) تدش  ندوب و  سک  ود   ) تسا دیق  ود  ار  دقع  سپ  دشاب  ددشم  مکحم و  و 
: نآ یـضتقمب  مایق  زا  تسترابع  دقعب  ءافو  هک  تسنیا  هدروآ  هیآ  لیذ  رد  دادـقم  لضاف  هک  هناگتفه  دـئاوف  هلمج  زا  تسا  صوصخ 

ءافو دشاب  زئاج  رگا  تسا و  بجاو  نآ ، موزلب  ءافو  دشاب  مزال  رگا  سپ 
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.نآ زاوجب 

129 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دای اـجنیا  رد  دـیاب  هچ  نآ  نکیل  تسا  يرگید  بساـنتم  لـحم  نآ  رکذ  دروم  هک  هدـش  هدافتـسا  زین  رگید  یماـکحا  هیآ  نیا  هیقب  زا 
تـسا هراشا   » هدرک هدافا  نینچ  یلیبدرا  ققحم  تسا  هیآ  نیا  لـیذ  رد  هک  ُدـیُِری  ـا�م  ُمُکْحَی  ّللا 

�
َه َّنِإ  ۀـلمج  لـیذ  رد  هک  تسنیا  ددرگ 

«. تلع جارختسا  هار  زا  سایق  نالطبب  تسا  هراشا  نآ  رد  ..ءافو و  باجیا  تلع  ّمل و  زا  لاؤس  مدعب 

.دنک یم  تلالد  ماع ، یلک و  روطب  دوقع ، ۀمه  هب  ءافیا  رب  اعامجا ، تسا ، هدش  هتفگ  هکنانچ  هیآ  نیا 

هدـبز نافرعلا و  زنک  رد  هک  بیترت  نامهب  روهظ ، هجو  رب  هچ  صن و  روطب  هچ  دراد ، تلـالد  صاـخ  يدوقع  رب  هک  ار  یتاـیآ  نونکا 
.میروآ یم  تسه  نایبلا 

هدروآ ریز  بیترتب  یهقف  ياهباتک  زا  یباتک  زا  تسترابع  حالطـصاب  یعون  ره  هک  عاونا »  » ناونع تحت  ناـفرعلا  زنک  رد  تمـسق  نیا 
: تسا هدش 

.هراجا - 1

.تکرش - 2

.هبراضم - 3

.عاضبا - 4

.عادیا - 5

.هّیراع - 6

.هیامر قبس و  - 7

.هعفش - 8

.هطقل - 9

.بصغ - 10

130 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 831 

http://www.ghaemiyeh.com


.رارقا - 11

.تیصو - 12

.نیمی دهع و  رذن و  - 14 اهنیا ) ریغ  هبه و  هقدص ، ینکس ، فقو ،  ) .هزّجنم يایاطع  - 13

.نآ عباوت  قتع و  - 15

131 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( لوا عون  ای   ) هراجا باتک  - 16

: تسا هدش  هدافتسا  هیآ  ود  زا  هراجا  ةراب  رد 

..ُهْرِجْأَتْسا َِتبَأ  ا�ی  صصق  ةروس  زا  ۀیآ 26 ، - 1

.ٍجَجِح َِینا�مَث  ِینَرُجَْأت  ْنَأ  �یلَع  ِْنیَتا�ه  َّیَتَْنبا  يَدْحِإ  َکَحِْکنُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  یِّنِإ  هروس  نامه  زا  ۀیآ 27 ، - 2

هب تیندم   » نوناق زا  سانیتسا  و  خسن ، مدع  تلاصا  مامضنا  هب  دراد  تلالد  هفلاس  عئارـش  رد  هراجا  ندوب  عورـشم  رب  هک  هیآ  ود  نیاب 
دانتسا مالسا  عرش  رد  هراجا  ندوب  عورشم  رب  عون  ظفح  يارب  هلماعم  نیاب  جایتحا  و  عبط »
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هکلب جوز » لمع   » تسا زئاج  هک  نیا  رب  مه  رگید و  طباوض  هب  ای  تدم  هب  لمع ، طبض  بوجو  رب  مود  ۀیآ  هب  مه  هدش و  لالدتسا  و 
.لاکشا لالدتسا  رب  هدش و  لالدتسا  دوش  هداد  رارق  هجوز  يارب  نیباک  رهم و  جوز » نداد  رارق  ریجا  »

132 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( مود عون  ای   ) تکرش باتک  - 17

: تسا هدیدرگ  لالدتسا  هیآ  هس  هب  تکرش  ةراب  رد 

.دراد تلالد  مئانغ  رد  ناگدنرب  تمینغ  كارتشا  رب  هک  ًابِّیَط  ًالا�لَح  ُْمتِْمنَغ  ا�ّمِم  اُولُکَف  لافنا  ةروس  زا  ۀیآ 69 ، - 1

.ُِثلُّثلا ِیف  ُءا�کَرُش  ْمُهَف  ..ءاسن  ةروس  زا  ، 12 ۀیآ - - 2

.دراد تکرش  ءاضتقا  یمازتلا »  » تلالد هب  هک  ثیراوم ، باب  رد  نآ  رئاظن  و 

.هیآلا ..ِنیِکا�سَْملا  ِءا�رَقُْفِلل َو  ُتا�قَدَّصلا  اَمَّنِإ  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 60 ، - 3

كارتشا رب  دشاب ) فرـصم  نایب  يارب  هیآ  هک  نیا  هن   ) دوش طسب  قحتـسم  فانـصا  رب  دیاب  دـنا  هتفگ  هک  یناسک  ۀـتفگ  هب  میـس  ۀـیآ 
.دراد تلالد  نآ  رد  ناقحتسم  فانصا 

.تسا هطوبرم  بتک  ةدهع  رب  اه  نآ  هب  لالدتسا  رب  لاکشا  تایآ و  هب  لالدتسا  زرط 

يرهق ببس  تسا  هدافتسا  لباق  قوف  تایآ  زا  زین  يرایتخا ، يرهق و  تسا : مسق  ود  رب  تسخن  میسقت  هب  هک  تکرش ، یعرـش  بابـسا 
دننام يرایتخا  ببس  اهنیا ، لاثما  رکش و  هریـش و  اهنیا و  لاثما  جنرب و  مدنگ و  لیبق  زا  يواستم  رما  ود  نایم  يرهق  جزم  ثرا و  دننام 

.يرایتخا جزم  دننام  تمینغ و  هب  ای  تزایح  هب  ای  دوقع  زا  يدقع  هب  ار  عاتم  کی  صخش  ود  کلمت 

نآ هب  يا  هراشا  مه  تایآ  نیا  رد  تسین  يرابتعا  ار  اهنآ  عرش  رد  هک  نادبا »  » و هضوافم »  » و هوجو »  » تکرـش لیبق  زا  رگید  بابـسا 
.تسا هدشن  اه 

133 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( میس عون  ای   ) هبراضم باتک  - 18

صخش هب  دشاب ، كوکسم  دقن  ود  زا  یکی  زا  هک  ار  یلام  صخش  ود  زا  یکی  نداد  زا  تسترابع  ناهیقف  ریبعتب  هک   ) هبراضم ةراب  رد 
: تسا هدش  دانتسا  دروم  هیآ  هس  درادرب ) نیعم  یمهس  لصاح  دوس  زا  دنک و  فرصت  شورف ، دیرخ و  هجو  رب  لام ، نآ  رد  هک  رگید 

ةروس زا  هیآ 10 ، - 1
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ّللا
�

..ِه ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبا  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُرِشَْتناَف  هعمج 

..ِضْرَْألا ِیف  ُْمْتبَرَض  ا�ذِإ  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 101 ، - 2

 … ّللا
�

ِه ِلْضَف  ْنِم  َنوُغَْتبَی  ِضْرَْألا  ِیف  َنُوبِرْضَی  َنوُرَخآ  لّمّزم َو  ةروس  زا  ۀیآ 20 ، - 3

داـقتنا و دروم  ار  لالدتـسا  نآ  یهوجو  هب  هدرک و  لـقن  دوخ  رـصاعم  زا  هبراـضم  زاوج  رب  ار  هیآ  هس  نیاـب  لالدتـسا  دادـقم  لـضاف 
.تسا هداد  رارق  لاکشا 

134 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( مراهچ عون  ای   ) عاضبا باتک  - 19

رد ار  لماع  هک  نآ  یب  دـهدب  تراجت  يارب  يرگید  هب  ار  یلام  یـسک  هک  نیا  زا  تسترابع  ناهیقف  حالطـصاب  هک   ) عاـضبا ةراـب  رد 
: تسا هدش  لالدتسا  هیآ  هب  دشاب ) یمهس  هرهب و  لصاح ، دوس 

 … ْمِِهلا�حِر ِیف  ْمُهَتَعا�ِضب  اُولَعْجا  ِِهنا�ْیتِِفل  َلا�ق  فسوی َو  ةروس  زا  ۀیآ 62 ، - 1

..ٍها�جُْزم ٍهَعا�ِضِبب  ا�ْنئِج  فسوی َو  ةروس  زا  ۀیآ 88 ، - 2

.ْمِْهَیلِإ ْتَّدُر  ْمُهَتَعا�ِضب  اوُدَجَو  ْمُهَعا�تَم  اوُحَتَف  ا�َّمل  هروس َو  نامه  زا  ۀیآ 65 ، - 3

.تسا هدش  دانتسا  عاضبا »  » ندوب عورشم  رب  هیآ  هس  نیاب 

135 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( مجنپ عون  ای   ) هعیدو باتک  - 20

: تسا هدش  لالدتسا  هیآ  هس  هب  زین  عادیا  ةراب  رد 

.ا�ِهلْهَأ �یلِإ  ِتا�نا�مَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  ّللا 
�

َه َّنِإ  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 58 ، - 1

.ُهَتَنا�مَأ َنُِمتْؤا  يِذَّلا  ِّدَُؤْیلَف  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  َنِمَأ  ْنِإَف  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 283 ، - 2

ا�م ّلِإ 
�
ا َْکَیلِإ  ِهِّدَُؤی  ا�ل  ٍرا�نیِِدب  ُْهنَمَْأت  ْنِإ  ْنَم  ْمُْهنِم  َْکَیلِإ َو  ِهِّدَُؤی  ٍرا�ْطنِِقب  ُْهنَمَْأت  ْنِإ  ْنَم  ِبا�تِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  نارمع َو  لآ  ةروس  زا  ۀیآ 75 ، - 3

.ًاِمئا�ق ِْهیَلَع  َْتمُد 

، هعیدو لـیبق  زا  کـلام  بناـج  زا  تسا : هنوگ  ود  رب  تناـما  هک  تسنیا  هدروآ  هیآ  هس  نیا  لـیذ  رد  لـضاف  هک  هدـئاف  جـنپ  هلمج  زا 
لام ای  دـنکفیب  رگید  یـسک  هناخ  هب  ار  یـسک  هماج  ای  هچراپ  داب  هک  نیا  دـننام  عرـش  بناج  زا  اهنیا و  دـننام  هراجا و  نهر ، هیراـع ،
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دریگب دشاب  نآ  فالتا  سرت  هک  هناوید  ای  كدوک  زا  ار  هعیدو  ای  دریگب  یبسح  يرما  نداد  ماجنا  ناونعب  نآ  بصاغ  زا  ار  یبوصغم 
.اهنیا لاثما  و 

.تسا صوصخم  یکلام  تناما  هب  رگید  ۀیآ  ود  لماش و  ار  تناما  مسق  ود  ره  تسخن  هیآ  لاح  رهب 

136 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( مشش عون  ای   ) هیراع باتک  - 21

: تسا هدش  دانتسا  نآ  تیعورشم  رب  هیآ  ودب  ناّجم ) عّربت و  روطب  نیعب ، عافتنا  رد  نذا   ) هیراع ةراب  رد 

.�يْوقَّتلا ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَوا�عَت  هدئام َو  ةروس  زا  - 2 ۀیآ - - 1

.َنوُعا�ْملا َنوُعَنْمَی  نوعام َو  ةروس  زا  - 7 ۀیآ - - 2

137 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( متفه عون  ای   ) هیامر قبس و  باتک  - 22

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  هس  هب  زین  هیامر  قبس و  ةراب  رد 

.هیآلا ..ِْلیَْخلا  ِطا�بِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  لافنا َو  ةروس  زا  ۀیآ 60 ، - 1

.تسا يزادناریت  هدش  دراو  هکنانچ  هیآ  رد  هوق »  » زا دارم 

.ا�نِعا�تَم َْدنِع  َفُسُوی  ا�نْکََرت  ُِقبَتْسَن َو  ا�ْنبَهَذ  ّنِإ 
�
ا ا�نا�بَأ  ا�ی  فسوی  ةروس  زا  ۀیآ 17 ، - 2

مالـسا رد  نآ  تیعورـشم  ءاقب  رب  خـسن  مدـع  لصا  مامـضنا  هب  تسا  دافتـسم  هیآ  زا  هک  هفلاـس  عئارـش  رد  هقباـسم  ندوب  عورـشم  زا 
.تسا هدش  لالدتسا 

.ٍبا�کِر ا�ل  ٍْلیَخ َو  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  ا�مَف  رشح  ةروس  زا  - 6 ۀیآ - - 3

«. فیجولا نم  هیلع  متیرجا  ام   » تسنیا دارم  دادقم  لضاف  ریبعتب  تسا و  ریس  تعرس  ینعمب  تغل  رد  فیجو  و 

.تسا هتفرگ  رارق  لاکشا  لمأت و  عضوم  زین  اهنآ ، یعرش  حلطصم  ینعمب  هیامر ، قبس و  ندوب  عورشم  رب  تایآ  نیا  رب  لالدتسا 

138 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( متشه عون  ای   ) هعفش باتک  - 23
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هک یتایآ  زا  دیآ  یم  دیدپ  تکرش ، زا  یهاگ  نوچ  نکیل  تسین  دنک  تلالد  تحارص  هب  نآ  صوصخ  رب  هک  یتایآ  هعفـش  ةراب  رد 
.درک لالدتسا  اهنادب  هدافتسا و  ناوت  یم  دراد  تلالد  ررض  عفر  رب  مومع  روطب 

: تسا ریز  هیآ  هس  هلمج  زا 

.ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ا�م  جح َو  ةروس  زا  ۀیآ 78 ، - 1

.ْمُکَتَنْعََأل ّللا 
�

ُه َءا�ش  َْول  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 220 ، - 2

.َرْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  ا�ل  َرُْسْیلا َو  ُمُِکب  ّللا 
�

ُه ُدیُِری  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 185 ، - 3

139 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( مهن عون  ای   ) هطقل باتک  - 24

نآ رب  دیجم  نآرق  زا  یتامومع  هب  نکیل  هدشن  هدافتسا  دیجم  نآرق  زا  دنک  تلالد  نآ  رب  صوصخ  روطب  هک  يزیچ  زین  هطقل  ةراب  رد 
زا ۀیآ 48 ، هرقب و  ةروس  زا  ۀیآ 148 ، �يْوقَّتلا 2 - ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَوا�عَت  هدئام َو  ةروس  زا  - 2 ۀیآ - تسا 1 - هلمج  نآ  زا  هدش  لالدتسا 

*. ِتا�ْریَْخلا اوُِقبَتْساَف  هدئام  ةروس 

..َنْوَعِْرف ُلآ  ُهَطَقَْتلاَف  صصق  ةروس  زا  ۀیآ 7  هب  مه  تامومع و  نیاب  لالدتسا  زرط 

ۀلـصفم بتک  ةدـهع  هب  تالالدتـسا  نیا  رد  لاکـشا  طـیقل و  هطقل و  ناـیم  قرف  ّیَّسلا و 
ِهَرـا� ُضَْعب  ُهْطِقَْتلَی  فسوی  ةروـس  زا  ۀـیآ 10  و 

.تسا هطوبرم 

140 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مهد عون  ای   ) بصغ باتک  - 25

هب و  دراد ، تلالد  مومع  هجو  رب  هک  هیآ  دنچ  هب  یعرـش ) یقح  نودب  ریغ  لام  رب  طلـست  ءالیتسا و  زا  تسترابع  هک   ) بصغ ةراب  رد 
.تسا هدش  لالدتسا  دنک  یم  تلالد  صوصخ  روطب  هک  هیآ  دنچ 

: زا تسترابع  ماع  هجو  رب  تایآ 

َنُولُکْأََیل ِنا�بْهُّرلا  ِرـا�بْحَْألا َو  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  هبوت  ةروس  زا  ۀیآ 34 ، ِلِطا�ْبلِاب 2 - ْمُکَْنَیب  ْمَُکلا�ْومَأ  اُولُکْأـَت  ـا�ل  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 188 ، - 1
.ِلِطا�ْبلِاب ّنلا 

�
ِسا َلا�ْومَأ 

: زا تسترابع  دراد  تلالد  ءافیتسا  ّصاقت و  زاوج  بصغ و  صوصخ  رب  هک  یتایآ 
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.ْمُْکیَلَع �يدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  �يدَتْعا  ِنَمَف  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 193 ، - 1

.ا�ُهْلثِم ٌهَئِّیَس  ٍهَئِّیَس  ُءا�زَج  يروش َو  ةروس  زا  ۀیآ 40 ، - 2

.ٍلِیبَس ْنِم  ْمِْهیَلَع  ا�م  َِکئ�لوُأَف  ِهِْملُظ  َدَْعب  َرَصَْتنا  ِنََمل  يروش َو  ةروس  زا  ۀیآ 41 ، - 3

فالتا هب  یهاگ  تسا و  الیتسا  هب  یهاگ  ءادتعا »  » هک تسنیا  هدرک  دای  تایآ  نیا  لیذ  رد  دادقم  لضاف  هک  یهقف  ةدـئاف  هد  هلمج  زا 
هجو رب  بیبست ، ای  ترشابم  روطب  تسا ، تعفنم  ای  نیع 
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يواسم  » زا و  مکح » رد  يواسم   » زا و  سنج » تقیقح و  رد  يواسم   » زا تسا  معا  هیآ  رد  لثم »  » هک تسنیا  هلمج  زا  ءاطخ و  ای  دمع 
«. تیلام رد 

141 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مهدزای عون  ای   ) رارقا باتک  - 26

هیآ جـنپ  زا  بسن ) ای  تبوقع  ای  دـشاب  لاـم  هاوخ  تسا  مزـال  هدـنهد  ربخ  رب  هک  یقح  هب  نداد  ربخ  زا  تستراـبع  هک   ) رارقا ةراـب  رد 
: تسا هدش  هدافتسا 

.ِریِعَّسلا ِبا�حْصَِأل  ًاقْحُسَف  ْمِِهْبنَِذب  اُوفَرَتْعاَف  کلم  ةروس  زا  ۀیآ 11 ، - 1

.تسا تداهش  دروم  هب  رارقا  شیوخ  رب  تداهش  هچ  ْمِهِسُْفنَأ  �یلَع  اوُدِهَش  ماعنا َو  ةروس  زا  ۀیآ 130 ، - 2

رد هک  ار  هناگراهچ  ياهتروص  لضاف  اجنیا  رد  ا�نْرَْرقَأ ، اُولا�ق  يِرْـصِإ  ْمُِکل�ذ  �یلَع  ُْمتْذَخَأ  ُْمتْرَْرقَأ َو  نارمع َأ  لآ  ةروس  زا  ۀیآ 81 ، - 3
ّرقم انا   » ای هب » کل  ّرقم  انا   » دهد یم  باوج  اذک » كدنع  یل   » دیوگ یم  يرگید  هب  یـسک   ) دیآ یم  دـیدپ  ظفل  رابتعا  هب  رارقا  ماقم 

لومشم هیآ  رهاظ  دانتسا  هب  ار  تروص  راهچ  ره  تسفالتخا  رظن و  دروم  رارقا  رب  تلالد  ظاحل  زا  و  ّرقم )» انا   » ای هب » ّرقم  انا   » ای کل »
.تسا هدرک  لالدتسا  تروص  راهچ  ره  رب  هیآ  رهاظب  ینعی  هتسناد  رارقا  ناونع 

ٌریِذـَن ْمُِکتْأَی  َْمل  کلم َأ  ةروس  زا  ۀیآ 8 و 9 ، - 5 ْمُکِـسُْفنَأ ، �یلَع  َْول  ِّلل َو 
�

ِه َءا�دَهُـش  ِطْسِْقلِاب  َنیِما�ّوَق  اُونوُک  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 135 ، - 4
.�یَلب اُولا�ق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  فارعا َأ  ةروس  زا  ۀیآ 172 ، تسنآ  ریظن  ا�نَءا�ج و  ْدَق  �یَلب  اُولا�ق 

142 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رارقا ۀتسیاش  باجیا  فرح  هک  دوش  یم  لالدتـسا  نیا  رب  اهنیا  رئاظن  هیآ و  ود  نیاب   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هیآ  ود  لیذ  رد  هاگ  نآ 
زا سپ  تسا  باجیا  یلب »  » تسا و
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هتفگ مود  ۀـیآ  رد  سابع  نبا  ور  نیا  زا  و  باجیا ، دـشاب  باـجیا  رگا  یفن و  دـشاب  یفن  رگا  دـشاب ، یم  قبـس  اـم  ریرقت  معن »  » یفن و
رظن بلطم  نیا  رب  نآ  زا  سپ  یتسین » ام  راگدرورپ  وت  يرآ  هک  دوب  نیا  شداـفم  هچ  دـندش  یم  رفاـک  معن »  » دـندوب هتفگ  رگا  تسا 

: تسا هتفگ  رعاش  هکنانچ  دنرب  یم  راکب  یلب »  » ياج هب  ار  معن »  » فرع لها   » تسا هتفگ  هدرک و  دراو 

نادت انب  كاذف  انایإ ؟ ورمع و  ما  عمجی  ّللا 
�

ه سیل  أ 

ینالع امک  راهنلا  اهولعی  هارا و  امک  لالهلا  يرت  معن و 

« .تسا رارقا  دوش  رداص  فرع  لها  زا  رگا  تسین و  رارقا  دبای  رودص  تغل  لها  زا  مالک  رگا  هک  تسنیا  نم  رظنب  قح  و 

.دراد تلالد  تسا  مزال  رقم  رب  هک  یقح  هب  رارقا  بوجو  رب  مراهچ  ۀیآ  هک  تسنیا  هدروآ  اجنیا  رد  لضاف  هک  هدئاف  راهچ  هلمج  زا 

143 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مهدزاود عون  ای   ) تیصو باتک  - 27

دوش یم  لامعتسا  ود  ره  لیعفت  لاعفا و  باب  زا  دراد و  قاقتشا  لصی  لصو  ینعمب  یصی  یصو  زا  تغل  بسحب  هک   ) تیصو ةراب  رد 
تقیقح رد  یصوم  هک  تافو ، زا  دعب  يارب  تسا  یتعفنم  ای  نیع  کیلمت  عرش  بسحب  تسا و  ردصم  مسا  هءاصو ، هیصو و  ۀملک ، و 

: تسا هدش  لالدتسا  هیآ  هس  هب  دزاس ) یم  لصتم  شیوخ  گرم  زا  دعب  نامزب  ار  دوخ  تایح  لاح  فرصت 

َنِیبَْرقَأـْلا ِْنیَدـِلا�ْوِلل َو  ُهَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  ُتْوَْـملا  ُمُکَدَـحَأ  َرَـضَح  ا�ذِإ  ْمُْکیَلَع  َبـِتُک  هرقب  ةروـس  زا  و 182  و 181  ۀـیآ 180  - 1
ًافَنَج ٍصُوم  ْنِم  َفا�خ  ْنَمَف  ٌمِیلَع ، ٌعیِمَس  ّللا 

�
َه َّنِإ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  ا�مَّنِإَف  ُهَعِمَـس  ا�م  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  َنیِقَّتُْملا  یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب 

ْمُهَْنَیب َحَلْصَأَف  ًاْمثِإ  ْوَأ 
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هدـمآ لمعب  ثحب  بسانتم  یلیـصفت  هب  لوا  دـلج  رد  تیـصو  هب  طوبرم  یتاهج  هیآ و  نیا  ةراب  رد  ٌمیِحَر ، ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  ا�لَف 
(. دوش هعجارم   ) تسا

مه ٍْنیَد و  ْوَأ  ا�ِهب  َنیِصُوی  ٍهَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  زین  هروس  نآ  زا  ۀیآ 13 ، مه  ٍْنیَد و  ْوَأ  ا�ِهب  �یصُوی  ٍهَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 12 ، - 2
*. ٍْنیَد ْوَأ  ا�ِهب  یِصُوی  ٍهَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  هروس  نامه  زا  ۀیآ 15  مه  ٍْنیَد و  ْوَأ  ا�ِهب  َنوُصُوت  ٍهَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  هروس  نامه  زا  ۀیآ 14 ،

144 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رگید ثرا ، رب  تسنآ  ندوب  مدـقم  وا و  ریغ  ثراو و  يارب  تسا  تیـصو  ندوـب  عورـشم  یکی  هدروآ : لـیذ  رد  هدـئاف  راـهچ  لـضاف 
ثیداحا عامجا و  دانتسا  هب  ثراو  ةزاجا  رب  داز  ام  فقوت  ثلثب و  نآ  صیصخت  اقلطم و  تیصو  هب  لمع  بوجو  رد  تسا  هیآ  روهظ 

زا اهقف  زا  یخرب  هیعفاش و  هکنانچ  یصوم  گرم  هب  ار  تیصو  دروم  هل  یـصوم  يارب  تسا  تیکلام  لوصح  رد  فالتخا  میـس  تسا 
لوبق ینعی  لوبق ، ۀطـساو  هب  ار  تیـصو  دروم  تسوا  تیکلام  ای  دـشاب ، فشاک  هل  یـصوم  لوبق  هک  نیا  اـت  دـنا ، هدرک  هدافتـسا  هیآ 

.دنا هتفگ  باوج  هیآ  تلالد  زا  هتفر و  نآ  رب  اهقف  زا  رگید  یعمج  هکنانچ  دشاب ، ندش  کلام  ببس 

ٍبا�ْوبَأ ُهَْعبَس  ا�َهل  رجح  ةروس  زا  ۀیآ 44 ، .ًایْعَس و  َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  �یلَع  ْلَعْجا  َُّمث  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 260 ، - 3
،. ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍبا�ب  ِّلُِکل 

.تسا هدمآ  لمعب  لالدتسا  ددرگ  عقاو  ءزج  هب  تیصو  هک  يدروم  رد  ءزج »  » نییعت يارب  تایآ  نیاب 

اَهُّیَأ ا�ی  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 106 و 107 و 108  - 4
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ِیف ُْمْتبَرَـض  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ِنا�رَخآ  ْوَأ  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  ا�وَذ  ِنا�ْنثا  ِهَّیِـصَْولا  َنیِح  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َرَـضَح  ا�ذِإ  ْمُِکْنَیب  ُهَدا�هَـش  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
ُُمتْکَن ا�ل  �یبُْرق َو  ا�ذ  َنا�ک  َْول  ًانَمَث َو  ِِهب  يِرَتْشَن  ا�ل  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ  ّللِاب 

�
ِه ِنا�مِـسُْقیَف  ِها�لَّصلا  ِدَْعب  ْنِم  ا�مُهَنوُِسبَْحت  ِتْوَْملا  ُهَبیِـصُم  ْمُْکَتبا�صَأَف  ِضْرَْألا 

ُمِْهیَلَع َّقَحَتْسا  َنیِذَّلا  َنِم  ا�مُهَما�قَم  ِنا�موُقَی  ِنا�رَخآَف  ًاْمثِإ  ّقَحَتْسا 
�
ا اَمُهَّنَأ  �یلَع  َِرثُع  ْنِإَف  َنیِِمثْآلا ، َنَِمل  ًاذِإ  ّنِإ 

�
ا ّللا 

�
ِه َهَدا�هَش 
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ْوَأ ا�هِهْجَو  �یلَع  ِهَدا�هَّشلِاب  اُوتْأَی  ْنَأ  �ینْدَأ  َِکل�ذ  ّظلا ،
�

َنیِِملا َنَِمل  ًاذِإ  ّنِإ 
�
ا ا�ْنیَدَتْعا  اَم  ا�مِِهتَدا�هَش َو  ْنِم  ُّقَحَأ  ا�ُنتَدا�هََشل  ّللِاب 

�
ِه ِنا�مِـسُْقیَف  ِنا�َیلْوَْألا 

،.. ْمِِهنا�ْمیَأ َدَْعب  ٌنا�ْمیَأ  َّدَُرت  ْنَأ  اُوفا�خَی 

زونه هک  یماگنه  دیز  نب  يدع  یمراد و  میمت  هک  تسا  تیاور  نیا  یکی  هدـش ، هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  هدـیاف  هس  نافرعلا  زنک  رد 
هب نوچ  دوب  ناشیا  اب  زین  تشاد  مالـسا  نید  هک  صاع ، ورمع  یلوم  میرم ، یبا  نب  لیدب  دنتفر  ماش  هب  تراجت  يارب  دـندوب  ینارـصن 
زا ود  نآ  هب  داهن و  دوخ  يالاک  نایم  رد  ار  تشاددای  هقرو  درک و  تشاددای  تشاد  دوخ  اب  هچ  نآ  دش  ضیرم  لیدـب  دندیـسر  ماش 

یـسررب ار  وا  هیثاثا  يدع  میمت و  .درم  لیدب  دنناسرب : يو  ناسک  هب  ار  وا  ۀـیثاثا  هک  درک  تیـصو  ار  ناشیا  تفگن و  يزیچ  باب  نیا 
دش هداد  وا  ناسک  هب  هیثاثا  نوچ  دندرک  ناهنپ  دنتشادرب و  نایم  زا  دوب  لاقثم  دصیس  نزوب  شوقنم و  رز  هب  هک  میس  زا  یفرظ  دندرک 

هدرب مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دزن  هعفارم  دندش  رکنم  ناشیا  دندرک  هبلاطم  ار  فرظ  دنتفای و  نآ  رد  ار  تشاددای  ۀـمان 
دوب و رصع  زامن  زا  دعب  دش 
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ینب دش  هدید  ناشیا  دزن  فرظ  نآ  زا  سپ  تخاس  اهر  داد و  دنگوس  ار  اهنآ  هتسشن  ربنم  رانک  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ
مینک رارقا  میتساوخن  میتشادن  نآ  رب  هاوگ  نوچ  نکیل  میا  هدیرخ  ار  نیا  دـنتفگ  دـندرک  هبلاطم  ار  فرظ  هعجارم و  ناشیا  هب  مهـسلا 

صاع و نب  ورمع  ًاْمثِإ  ّقَحَتْـسا 
�
ا اَمُهَّنَأ  �یلَع  َِرثُع  ْنِإَف  تفاـی  لوزن  هیآ  نیا  دـندرب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ دزن  ار  وا  زاـب 

.دنتفرگ ار  فرظ  دندرک و  دای  دنگوس  دندوب  مهس  ینب  ۀفیاط  زا  ود  ره  هک  هعادو  یبا  نب  بلطم 

وگتفگ هجوت و  دروم  ار  اهنآ  یلیبدرا  ققحم  هک  دـسر  یم  رظنب  یهقف  دـعاوق  زا  یخرب  اب  تیاور  نیا  تفلاـخم  تهج  زا  یتالاکـشا 
زا تسا  لدع  داهشا و  هلمج  زا  هک  هدروآ  هتسناد و  دافتسم  هیآ  زا  ار  یهقف  مکح  هدزاود  میس  هدئاف  رد  تسا  هداد  رارق 
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.ناشیا ریغ  ای  همذ  لها  زا  دنشابن  رگا  تیصو و  ماگنه  رد  دنشاب  رگا  مالسا  لها  زا  ای  بسن  يوذ 

ای هتشاد  یماو  هک  نیا  دننام  تیم  رب  تباث  تسا  یقح  جارخا  هب  یهاگ  تیالو  تیالو و  هب  یهاگ  تسا و  لامب  یهاگ  تیصو  نوچ 
بـسانم سپ  نانآ  ۀـیمنت  تیبرت و  رد  یعـس  ناشیا و  لاوما  ظفح  يارب  تسا  راغـص  دالوا  رب  تیالو  ای  تسا  هدوب  شدزن  رد  یتناـما 

دبای و لاصتا  تیـصو  زا  ثحب  هب  دوش  یم  هداد  رارق  ناشیا  يارب  یـصو  هک  نیا  رابتعا  هب  نامیتی  لاح  زا  ثحب  هک  دـیامن  یم  نانچ 
هک رجح  باتک  تقیقح  رد  ددرگ و  لقن  یماتی  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  دوش و  هدروآ  نآ  ۀلابند  رد 
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.دوش هدروآ  عضوم  نیا  رد  تسا  لمتشم  یماتی  ماکحا  رب 
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رجح باتک  - 28

هراشا

: دوش یم  هدروآ  ریز  مسق  هس  رجح  ۀناگ  شش  ماسقا  زا  اجنیا  رد 

دبع هیفس 3 - یماتی 2 - - 1

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  هس  هب  یماتی  ةراب  رد  دنیوگ  یم  میتی  فرع ، بسحب  دشاب  هدرم  شردپ  هک  ار  يریغص  یماتی 

ًافا�رْسِإ َو ا�هُولُکَْأت  ا�ل  ْمَُهلا�ْومَأ َو  ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  ًادْشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْسَنآ  ْنِإَف  کِّنلا 
�

َحا اوُغََلب  ا�ذِإ  ّتَح 
ی� �یما�تَْیلا  اُولَْتبا  ءاسن َو  ةروس  زا  - 6 ۀیآ - - 1

�یفَک ْمِْهیَلَع َو  اوُدِهْـشَأَف  ْمَُهلا�ْومَأ  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَفَد  ا�ذِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  ْلُکْأَْیلَف  ًاریِقَف  َناـ�ک  ْنَم  ْفِفْعَتْـسَْیلَف َو  اِینَغ  َناـ�ک  ْنَم  اوُرَبْکَی َو  ْنَأ  ًارا�دـِب 
،. ًابیِسَح ّللِاب 

�
ِه

غولب لاحب  شندیسرب  تسنآ  عفر  تافرصت و  رد  ریغـص  رب  تسا  رجح  بوجو  هدش  هدروآ  هیآ  لیذ  رد  هک  یهقف  مکح  هد  ۀلمج  زا 
هکنانچ ناشیا  رد  لاس  هدـجیه  ای  دـنا ، هتفگ  هعیـش  هیعفاش و  هکنانچ  یثنخ ، درم و  رد  لاس  هدزناپ  نس  ای  دـشاب  مالتحا  نآ  تمالع  )
تابنا ای  هفینح و  وبا  ةدـیقع  هب  لاس  هدـفه  ای  یعفاش  ةدـیقع  هب  درم  دـننام  ای  هعیـش  ةدـیقع  هب  نز  رد  لاس  هن  تسا و  لـئاق  هفینح  وبا 

زین نآ  رد  هک  یلاوقا  فالتخاب  دشاب 
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تـالماعم و رد  ندروـخن  بیرف  ینعی  یناگدـنز  رد  ندوـب  لـقاع  زا  تستراـبع  هعیـش  ةدـیقع  هب  هک  دـشر  ساـنیا  و  تـسا ) دوـجوم 
مالک رد  تلادع  دیق  دشر »  » ۀملک ریـسفت  رد  ار  نیرـسفم  نکیل  دـشابن  مه  قساف  هک  تسا  طرـش  یعفاش  ةدـیقع  هب  .هقئال  تافرـصت 

.تسا هدیدرگ  لقن  یعفاش  اب  تقفاوم  زین  خیش  زا  هکنانچ  هدش  لوق  ود  نیا  ندش  ادیپ  أشنم  مه  نیمه  تسین و 

لقعلا و  » تسا هتفگ  هداتق  مه  هدرکن و  تلادع »  » زا يدای  و  ملع » لقع و  راقو و  اذ  نوکی  نا   » تسا هتفگ  دـشر »  » ةراب رد  سابع  نبا 
.تسین تلالد  تلادع  رب  ار  شمالک  زاب  هک  نیدلا »

ءاسن ةروس  زا  ۀیآ 2  - 2
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يدرم ةراب  رد  یتیاورب  ًارِیبَک  ًابوُح  َنا�ک  ُهَّنِإ  ْمُِکلا�ْومَأ  �یلِإ  ْمَُهلا�ْومَأ  اُولُکَْأت  ا�ل  ِبِّیَّطلاـِب َو  َثِیبَْخلا  اُولَّدَـبَتَت - ـا�ل  ْمَُهلا�ْومَأ َو  �یمـا�تَْیلا  اُوتآ  َو 
ار هعفارم  هدادـن و  وا  هب  ومع  هتـساوخ و  ار  دوخ  لام  غولب  زا  سپ  میتی  هدوب و  شدزن  رد  يو  میتی  ةداز  ردارب  زا  یلام  هک  هتفاـی  لوزن 

ذوعن لوسرلا و  انعطا  ّللا و 
�

ه انعطا   » تسا هتفگ  ومع  هتشگ و  لزان  هیآ  نیا  دنا  هدرب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) لوسر ترـضح  هب 
.تیاور رخآ  ات  ..تسا  هداد  ردارب  دنزرف  هب  ار  لام  و  ریبکلا » بوحلا  نم  ّللاب 

�
ه

، ًادـیِدَس ًالْوَق  اُولوُقَْیل  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتَْیلَف  ْمِْهیَلَع  اُوفا�خ  ًافا�عِـض  ًهَّیِّرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوُکََرت  َْول  َنیِذَّلا  َشْخَْیل  ءاـسن َو  ةروس  زا  تایآ 9 و 10 ، - 3
،. ًاریِعَس َنْوَلْصَیَس  ًارا�ن َو  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ا�مَّنِإ  ًاْملُظ  �یما�تَْیلا  َلا�ْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

دنور یم  ضیرم  نیلاب  هب  هک  دنا  هتسناد  یناسک  هب  طوبرم  ار  هیآ  نیا  زا  تسخن  تمسق 
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نیا دنزاس و  یمن  زاین  یب  ادخ  زا  ارت  دنرادن و  يدوس  وت  يارب  دالوا  دنزرف و  هچ  نک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  تلام  دنیوگ  یم  وا  هب  و 
دزاس یم  راب  مدرم  شود  رب  رادان و  ار  دوخ  دالوا  هجیتن  رد  ددـنب و  یم  راکب  ار  ناشیا  ۀـتفگ  وا  دـنک و  یم  ریثأـت  راـمیب  رد  ناـنخس 
نانچ دـنرادرب و  تسد  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  دنـسرتب و  ادـخ  زا  تسا  هدومرف  هدرک و  دـیدهت  ار  صاخـشا  نآ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 

دنیوگب دیدس  لوق  دننک و  هشیپ  زیهرپ  دـنروآ و  دای  هب  ار  ادـخ  سپ  دوش  یم  يدـمآ  شیپ  نینچ  ناشیا  دوخ  يارب  هک  دـننک  ضرف 
قیوشت ثلث  رب  دئازب  ینعی 
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.دنهد روتسد  ار  نآ  زا  رتمک  هکلب  دننکن 

ضرف دنرادن و  اور  لیم  فیح و  ماتیا  رما  رد  دـنزیهرپب  يادـخ  زا  دـیاب  نانآ  هک  دـنا  هتـسناد  ایـصوا  هب  طوبرم  ار  هیآ  رگید  یـضعب 
لاوما هاگ  ره  هک  دننادب  دنا و  هتشگ  عقاو  ءایـصوا  تسد  رظن و  ریز  نانآ  فاعـض  ۀیرذ  نادنزرف و  دنا و  هدرم  ناشیا  هک  دننک  نانچ 

.دنازوس یم  ار  اهنآ  یهلا  مشخ  شتآ  دنروخب  متس  هب  ار  یماتی 

کلذ لابو  هکردیس  میتیلا  لام  لکآ  ّنا  تسا  دراو  مالّسلا ) هیلع   ) یلع باتک  رد  هک  هدش  تیاور  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا 
هب تسا  هدرک  داـی  ..َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ..و  ..َنیِذَّلا  َشْخَْیل  ار َو  هیآ  ود  نـیا  هاـگ  نآ  هرخـآلا و  یف  کـلذ  لاـبو  هـقحلت  هـبقع و  یف 

.تسا هدش  هدروآ  ثحب  نیا  بقع  دراد  تلالد  دبع  رجح  هیفس و  رجح  رب  هک  هیآ  ود  ریغص  رب  رجح  تبسانم 

هیفس رجح 

يارب ًافوُْرعَم  ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  ْمُهوُسْکا َو  ا�هِیف َو  ْمُهُوقُزْرا  ًاما�ِیق َو  ْمَُکل  ّللا 
�

ُه َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلا�ْومَأ  َءا�هَفُّسلا  اُوتُْؤت  ا�ل  ءاـسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 5 ،
تسا هدش  لالدتسا  دروم  هیفس  رجح 

150 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا شیپ  ار  یماتی  لاوما  ات  تسا  ءایلوا  هب  هیآ  رد  باـطخ  هک  تسنیا  دـنا  هتفگ  هیآ  نیا  رد  نارـسفم  زا  ناـققحم  ءاـهقف و  هک  یهجو 
.دننک يرادهگن  اهنآ  دشر  غولب و 

هیفـس ندوب  روجحم  ًادْشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْـسَنآ  ْنِإَف  ۀلمج  زا  هک  نیا  اب  هک  تسنیا  هدرک  دای  هیآ  نیا  لیذ  رد  لضاف  هک  هدئاف  جنپ  ۀـلمج  زا 
رجح يارب  لقتـسم  تسا  یتـلع  دوخ  هب  دوخ  هفـس »  » هک ددرگ  مولعم  اـت  هدـش  هدروآ  درفنم  لقتـسم و  هیآ  نیا  رد  ددرگ  یم  مولعم 

غلاب رد  ای  دشاب  كدوک  رد  هاوخ 
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هیفـس هک  ار  لقاع  غلاب  هدرک و  تفلاخم  هلأسم  نیا  رد  هفینح  وبا   ) دـبای نایرط  دـشر  غولب و  زا  سپ  ای  دـشاب  یکدوک  عبت  هب  هاوخ  و 
رب دئاز  ندوب  بودـنم  رب  نآ و  زا  هقفن  ةدافتـسا  ةزادـنا  هب  هیلع » ّیلوم   » لامب بسکت  بوجو  رب  هیآ  نیاب  دـنک ) یمن  روجحم  دـشاب 

.تسا هدش  لالدتسا  زین  هقفن  ةزادنا 

دبع رب  رجح 

.تسا هدش  لالدتسا  مکح  ود  رب  ْیَش ٍء  �یلَع  ُرِدْقَی  ا�ل  ًاکُولْمَم  ًاْدبَع  اًلَثَم  ّللا 
�

ُه َبَرَض  لحن  ةروس  زا  ۀیآ 75 ، هب 

.دنک کیلمت  ار  وا  شیالوم  هچ  رگ  وا  تیکلام  مدع  - 2 شتافرصت ، رد  كولمم  رب  رجح  - 1

ْنِم اًـلَثَم  ْمَُکل  َبَرَـض  مور  ةروـس  زا  ۀـیآ 27  هب  دـیجم  نآرق  زا  ار  دوـخ  بوـلطم  ناـقفاوم ، هک  تسا  یتاـفالتخا  مود  مـکحب  عـجار 
..ٌءا�وَس ِهِیف  ُْمْتنَأَف  ْمُکا�ْنقَزَر  ا�م  ِیف  َءا�کَرُش  ْنِم  ْمُُکنا�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ا�م  ْنِم  ْمَُکل  ْلَه  ْمُکِسُْفنَأ 

ْنِإ ْمُِکئـا�مِإ  ْمُکِدـا�بِع َو  ْنِم  َنیِِحلاـ�ّصلا  ْمُْکنِم َو  �یمـا�یَْألا  اوُحِْکنَأ  رون َو  ةروـس  زا  ۀـیآ 22  هب  دـیجم  نآرق  زا  ار  دوـخ  رظن  ناـفلاخم  و 
.دنا هدرک  دییأت  تسندش ، کلام  رب  عرفتم  ءانغا  هک  ..ِِهلْضَف  ْنِم  ّللا 

�
ُه ُمِِهنُْغی  َءا�رَُقف  اُونوُکَی 

151 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مهدزیس عون  ای   ) تابه تاقدص و  فوقو و  باتک  29 و 30 -

دیجم نآرق  رد  تسا  هدرک  هدافا  نینچ  لضاف  اهنیا ، ریغ  هبه و  هقدص و  ینکس و  فقو و  دننام  هزجنم  يایاطع  ةراب  رد  مهدزیس  عون 
لیلد زین  روما  نیا  رب  دراد  تلالد  اـهنآ  رب  ضیرحت  تاریخ و  لـعف  رب  مومع  روطب  هچ  نآ  نکیل  تسین  روما  نیاـب  صوصخم  یتاـیآ 

: دنا هدروآ  اجنیا  رد  ار  هیآ  هس  هلمج  نآ  زا  رصاعم  يدنوار و  تسا 

،. َنوُّبُِحت ا�ّمِم  اوُقِْفُنت  ّتَح 
ی� َِّرْبلا  اُولا�نَت  َْنل  نارمع  لآ  ةروس  زا  ۀیآ 92 ، - 1

َْسَیل هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 177 ، ًارْجَأ 3 - َمَظْعَأ  ًاْریَخ َو  َوُه  ّللا 
�

ِه َْدنِع  ُهوُدَِجت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ا�م  لّمّزم َو  ةروس  زا  ۀیآ 20 ، - 2
ِلـِیبَّسلا َو َْنبا  َنیِکاـ�سَْملا َو  �یمـا�تَْیلا َو  �یبْرُْقلا َو  يِوَذ  ِهِّبُح  �یلَع  َلاـ�ْملا  یَتآ  ..اـت َو  .ِبِْرغَْملا  ِقِرْـشَْملا َو  َلَِـبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّربـْلا 

ِبا�قِّرلا ِیف  َنِیِلئا�ّسلا َو 

152 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مهدراهچ عون  ای   ) رذن نامیا و  باتک  31 و 32 -

هیآ ود  رذـنب  عجار  و  رذـن »  » هب تسا  طوبرم  لوا  ثحب  تسا - هدـش  حرط  ثحب  دـنچ  نیمی ، دـهع و  رذـن و  ةراب  رد  مهدراهچ  عون 
: تسا هدیدرگ  عقاو  هدافتسا  دروم 

.ٍرا�ْصنَأ ْنِم  ّظِلل 
�

َنیِِملا ا�م  ُهُمَْلعَی َو  ّللا 
�

َه َّنِإَف  ٍرْذَن  ْنِم  ُْمتْرَذَن  ْوَأ  ٍهَقَفَن  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ا�م  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 270 ، - 1
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رب فالتخا  نآ و  طورـش  داقعنا  رب  قافتا  رذـنب و  ءافو  بوجو  رب  تسا  هیآ  تلالد  هدـیدرگ  دای  هیآ  لـیذ  رد  هک  هدـئاف  هس  هلمج  زا 
.تاعاّطلا نم  اذک  لعفا  نا  ّیلع  هّلل   » دیوگب هزادنا  نیمه  هک  نیا  لثم   ) تسنآ قلطم  داقعنا 

.ًاریِطَتْسُم ُهُّرَش  َنا�ک  ًامْوَی  َنُوفا�خَی  ِرْذَّنلِاب َو  َنُوفُوی  رهد  ةروس  زا  ۀیآ 7 ، - 2

.تسا هتفای  لوزن  تسا  روهشم  هک  يا  هیضق  رد  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ةراب  رد  هک 

زا
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هک نآ  رگید  دراد و  رذنب  ءافو  ناحجر  رب  تلالد  سپ  تسا  حدم  دروم  رد  هیآ  هک  نیا  یکی  تسا  هدش  لالدتـسا  هیآ  نیدب  هار  ود 
.دنک یم  تلالد  رذنب  ءافو  بوجو  رب  سپ  هتشگ  نیرق  زیخاتسر  زور  رش  زا  فوخ  هب 

153 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدش  هدافتسا  هیآ  هس  زا  نآ  هب  عجار  و  دهع »  » هب تسا  طوبرم  مود - ثحب 

.ًالُؤْسَم َنا�ک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  لیئارسا َو  ینب  ةروس  زا  ۀیآ 36 ، رخآ  - 1

.تسا هدش  لالدتسا  دهعب ، ءافو  بوجو  رب  دهع »  » ندوب لوئسم  هار  زا  مه  رما و  ۀغیص  هار  زا 

ِدْهَِعب اُوفْوَأ  لحن َو  ةروس  زا  ۀیآ 93 و 94 ، َنوُرَّکَذَت 3 - ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکا�ّصَو  ْمُِکل�ذ  اُوفْوَأ  ّللا 
�

ِه ِدْهَِعب  ماعنا َو  ةروس  زا  ۀیآ 153 ، رخآ  - 2
ْتَـضَقَن ِیتَّلاَک  اُونوُکَت  ا�ل  .َنُولَعْفَت َو  ا�م  ُمَْلعَی  ّللا 

�
َه َّنِإ  .اًلیِفَک  ْمُْکیَلَع  ّللا 

�
َه ُُمْتلَعَج  ْدَق  ا�هِدیِکَْوت َو  َدَْعب  َنا�ْمیَْألا  اوُضُْقنَت  ا�ل  ُْمتْدَها�ع َو  ا�ذِإ  ّللا 

�
ِه

ْکنَأ
�

.ًاثا ٍهَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  ا�َهلْزَغ 

.ٍهَّمُأ ْنِم  �یبْرَأ  َیِه  ٌهَّمُأ  َنوُکَت  ْنَأ  ْمُکَْنَیب  اًلَخَد  ْمُکَنا�ْمیَأ  َنوُذِخَّتَت 

: تسا هدش  هدافتسا  عوضوم  ود  مکح  هیآ  نیا  زا 

(. دنگوس نیمی و  هب  ای  دهعب  ای  دشاب  رذنب  هک  نیا  زا  تسا  معا  ّللا 
�

ه دهع   ) دهعب ءافو  بوجو  - 1

.تسا هدش  عقاو  نیمی  دنگوس و  دروم  هچ  نآ  هب  ءافو  بوجو  - 2

بجاو نآ  هب  ءافو  هن  رگ  دشاب و  ادخ  مان  هب  دیاب  رذن  فلح و  رد  هک  تسنیا  هدرک  دای  هیآ  لیذ  رد  لضاف  هک  یمکح  جـنپ  هلمج  زا 
نونمؤم ةروس  زا  ۀیآ 8 ، زا  .هدش  هدافتسا  تسا  ادخ  رکذب  قیثوت  نآ  زا  دارم  هک  اهدیکوت » دعب   » ۀلمج زا  مکح  نیا  تسین و 

154 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

َنیِذَّلا َو 
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میمعت رب  انب  ْمُِکتا�نا�مَأ ، اُونوَُخت  ا�ِهلْهَأ و  �یلِإ  ِتـا�نا�مَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  تاـیآ  زا  مه  دـهعب و  ءاـفو  موزل  زین  َنوُعا�ر  ْمِهِدـْهَع  ْمِِهتـا�نا�مَِأل َو  ْمُه 
لیبق زا  یهلا  تاناما  تسا  هنوگ  ود  رب  تاناما  هچ  تسا  هدـش  هدافتـسا  دوهع  هب  ءافو  بوجو  زین  ار  یقلاخ  یقلخ و  ياهتناما  تاناما 

.اهنیا ریغ  تاداهش و  عئادو و  لیبق  زا  یمدرم  تاناما  و  تادابع )  ) هزور زامن و 

بجاو هدـش  دای  تایآ  مکحب  اـهنآ  ماـمتب  ءاـفو  و  مدرم ، ناـیم  يراـج  دوقع  روذـن و  یهلا ، یهاون  رماوا و  تسا : هنوگ  هس  رب  دـهع 
.تسا

: تسا هدش  هدافتسا  هیآ  هس  زا  نآ  هب  عجار  و  نیمی »  » هب تسا  طوبرم  میس - ثحب 

.ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ّللا 
�

ُه ّنلا َو 
�
ِسا َْنَیب  اوُِحلُْصت  اوُقَّتَت َو  اوُّرَبَت َو  ْنَأ  ْمُِکنا�ْمیَِأل  ًهَضْرُع  ّللا 

�
َه اُولَعَْجت  ا�ل  َو  هرقب ، ةروس  زا  ۀیآ 224 ، - 1

.ٌمِیلَح ٌروُفَغ  ّللا 
�

ُه ْمُُکبُوُلق َو  ْتَبَسَک  ا�ِمب  ْمُکُذِخا�ُؤی  ْنِک�ل  ْمُِکنا�ْمیَأ َو  ِیف  ِْوغَّللِاب  ّللا 
�

ُه ُمُکُذِخا�ُؤی  ا�ل  هرقب ، ةروس  زا  ۀیآ 225 ، - 2

َنیِکا�سَم ِهَرَشَع  ُما�عْطِإ  ّفَکَف 
�
ُُهتَرا َنا�ْمیَْألا  ُُمتْدَّقَع  ا�ِمب  ْمُکُذِخا�ُؤی  ْنِک�ل  ْمُِکنا�ْمیَأ َو  ِیف  ِْوغَّللِاب  ّللا 

�
ُه ُمُکُذِخا�ُؤی  ا�ل  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 89 ، - 3

اوُظَفْحا ُْمتْفَلَح َو  ا�ذِإ  ْمُِکنا�ْمیَأ  ّفَک 
�
ُهَرا َِکل�ذ  ّیَأ 

ٍما� ِهَثا�َلث  ُما�یِصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ٍهَبَقَر  ُریِرَْحت  ْوَأ  ْمُُهتَوْسِک  ْوَأ  ْمُکِیلْهَأ  َنوُمِعُْطت  ا�م  ِطَسْوَأ  ْنِم 
.َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِِهتا�یآ  ْمَُکل  ّللا 

�
ُه ُنِّیَُبی  َِکل�ذَک  ْمُکَنا�ْمیَأ 

155 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

موزلب هس  نآ  زا  زجع  زا  دـعب  بیترت  لوا و  عوـن  هس  هب  تبـسن  رییخت  رب  لمتـشم  نآ  ةراـفک  نیمی و  ثنح  ثکن و  مکح  هیآ  نیا  رد 
.تسا هدش  هدروآ  مایص 

نامیا طارتشا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  دای  مکح  تشه  تسا  ثنح  هرافک  نایب  يارب  هک  میس  هدئاف  لیذ  رد  لضاف 
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.دیقم رب  قلطم  لمح  باب  زا  هبقر ، رد 

، هتـشذگ ینعی  سومغ  رد  هدـنیآ و  رد  ثنح  هب  صتخم  هرافک  هک  تسنیا  هدرک  دای  هک  مکح  هس  هلمج  زا  مراهچ  ةدـئاف  لیذ  رد  و 
.تسا هدش  هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  زین  رگید  یماکحا  عورف و  دئاوف و  .تسین  بجاو  یسان ، ای  دشاب  دماع  بذاک ، ای  دشاب  قداص 

156 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مهدزناپ عون  ای   ) قتع باتک  - 33

: تسا هدش  هدافتسا  هیآ  ود  زا  نآ  عباوت  قتع و  ةراب  رد 

.ِْهیَلَع َتْمَْعنَأ  ِْهیَلَع َو  ّللا 
�

ُه َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  بازحا َو  ةروس  زا  ۀیآ 37  - 1

هلمج زا  دندوب  هدمآ  شیوخ  ناریـسا  کف  يارب  وا  موق  هدش و  نیملـسم  ریـسا  یهورگ  اب  هک  هثراح  نب  دـیز  هب  تسا  هراشا  هیآ  نیا 
ربمغیپ هب  هثراح  نوچ  دوب  هدش  عقاو  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ مهـس  رد  دیز  هدمآ و  وا  کف  يارب  زین  دیز  ردـپ  هثراح 

اب تساوخ  رگا  نک  تاقالم  دیز  اب  ورب  دومرف  وا  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ درک  هعجارم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  )
تقرافم مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  دشن  رـضاح  دیز  ربب  دوخ  اب  مدیـشخب  وت  هب  ار  وا  یهدب  هیدف  هک  نآ  یب  دـیایب  وت 

هلآ و هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ نوچ  تفر  درک و  نوریب  شیوخ  يدنزرف  زا  ار  وا  دـمآ  نارگ  ردـپ  رب  راک  نیا  دورب  ردـپ  اب  دـنک و 
ریبعت ماعنا »  » هب قتع  زا  هیآ  رد  يراب  .دش  روهـشم  دمحم  نب  دیز  هب  هکنانچ  دناوخ  دوخ  دنزرف  تخاس و  دازآ  ار  وا  دـش  هاگآ  مّلس )

.تسا هدش 

بابسا لضاف  هیآ  لیذ  رد 
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نم  » تسا هدومرف  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ قلطم : لوقب  قتع  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  دای  ار  قتع  ۀناگ  هن  تابجوم  و 
دیجم نآرق  هب  هک  تسا  دروم  ود  یکی  ببس  هن  نآ  زا  راّنلا » نم  هنم  اوضع  اهنم  وضع  ّلکب  راّبجلا  زیزعلا  ّللا 

�
ه قتع  هنمؤم  همـسن  قتعا 

.ددرگ دای  اجنیا  رد  تسا  بسانتم  نکیل  هدنامن  لاکشا  یب  هچ  رگ  لالدتسا  نآ  هدمآ  لمعب  لالدتسا  اهنآ  رب  زین 

ار دوخ  مراحم  زا  یکی  ای  نیدومع  زا  یکی  درم  هک  تسنیا  قتع  بابسا  هلمج  زا 

157 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ًاَدلَو َذِـخَّتَی  ْنَأ  ِن�مْحَّرِلل  یِغَْبنَی  ا�م  ًادـَلَو َو  ِن�مْحَّرِلل  اْوَعَد  ْنَأ  میرم  ةروس  ۀـیآ 93 . هب  دـیجم  نآرق  زا  تسخن  مکح  يارب  ددرگ  کلام 
َنوُِظفا�ح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  جح َو  ةروس  زا  ۀیآ 5  هب  مود  مکح  يارب  ًاْدبَع و  ِن�مْحَّرلا  ِیتآ  ّلِإ 

�
ا ِضْرَْألا  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُّلُک  ْنِإ 

ۀلـصفم بتک  ةدـهع  رب  نآ  رد  لاکـشا  رظن و  هار  لالدتـسا و  زرط  تسا  هدـش  لالدتـسا  ْمُُهناـ�ْمیَأ * ْتَکَلَم  ـا�م  ْوَأ  ْمِهِجا�وْزَأ  �یلَع  ّلِإ 
ـ�

ا
.تسا هطوبرم 

يِذَّلا ّللا 
�

ِه ِلا�م  ْنِم  ْمُهُوتآ  ًاْریَخ َو  ْمِهِیف  ُْمتِْملَع  ْنِإ  کَف 
�

ْمُهُوِبتا ْمُُکنا�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ا�ّمِم  َبـا�تِْکلا  َنوُغَْتبَی  َنیِذَّلا  َو  رون ، ةروس  زا  ۀیآ 33 ، - 2
..ْمُکا�تآ

بطیوح هتـشاد و  هبتاکم  تساوخرد  هک  هدوب  حیبص  مان  هب  يا  هدنب  ار  يزعلا  دبع  نب  بطیوح  هک  هدـش  هدروآ  هیآ  لوزن  ببـس  رد 
.تسا هتفای  لوزن  هیآ  نیا  سپ  هتفریذپن 

.هبتاکم بابحتسا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدش  هدروآ  هیآ  لیذ  رد  عرف  دنچ  مکح و  هن 

158 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حاکن باتک  - 34

هراشا

یعرش يوغل و  ینعم  قیقحت  رب  لمتشم  يا  همدقم  ندروآ  زا  سپ  نافرعلا  زنک  رد 
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نم لضفا  مالـسالا  دعب  هدـئاف  ؤرما  دافتـسا  ام   » ثیدـح لیبق  زا  حاکن  رب  ضیرحت  رب  ینبم  يوبن  ثیدـح  دـنچ  لقن  و  حاکن »  » ۀـملک
ار حاکن  هب  طوبرم  ماکحا  ثحابم و  هلام » اهـسفن و  یف  اهنع  باغ  اذا  هظفحت  اهرمأ و  اذا  هعیطت  اـهیلإ و  رظنا  ذا  هّرـست  هملـسم  هجوز 

: بیترت نیدب  تسا  هدرک  ءافیتسا  عون  شش  ناونع  تحت 

.کلذ ریغ  نآ و  ماسقا  حاکن و  ندوب  عورشم  رد  - 1

.میرحت بابسا  رد  - 2

ّللا
�

ه یّلص   ) ربمغیپ حاکن  هب  قلعتم  يروما  نایب  رد  حاکن 5 - عباوت  زا  ییاهزیچ  رد  کلذ 4 - ریغ  هقفن و  رهم و  زا  حاکن  مزاول  رد  - 3
حاکن عفاور  رد  وا 6 - نانز  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و 

: تسا هدش  هدافتسا  هیآ  شش  زا  نآ  ماسقا  حاکن و  ندوب  عورشم  ةراب  رد  لوا  عون 

رون ةروس  زا  ۀیآ 32 ، - 1

159 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ٌمِیلَع ٌعِسا�و  ّللا 
�

ُه ِِهلْضَف َو  ْنِم  ّللا 
�

ُه ُمِِهنُْغی  َءا�رَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئا�مِإ  ْمُکِدا�بِع َو  ْنِم  َنیِِحلا�ّصلا  ْمُْکنِم َو  « 1  » �یما�یَْألا اوُحِْکنَأ  َو 

هدرک و هدافتـسا  هیآ  زا  دواد  هکنانچ   ) رداق يارب  تسا  حاکن  بوجو  رد  فالتخا  هدش  هدروآ  هیآ  لیذ  رد  هک  مکح  شـش  هلمج  زا 
.حاکن رد  هقفن  رهم و  طارتشا  مدع  رب  تسا  هیآ  تلالد  هلمج  زا  نآ و  بابحتسا  و  تسا ) هداد  مکح 

در زا  یهن  هب  .تسا  رظاـن  تسخن  ۀـیآ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ّللا 
�

ُه ُمُهَِینُْغی  ّتَح 
ی� ِکن 

�
ًاـحا َنوُدِـجَی  ـا�ل  َنیِذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیل  رون َو  ةروس  زا  ۀیآ 33 ، - 2

رد ات  حاکن  كرت  رب  ربص  هب  ریقف  رماـب  تسا  رظاـن  ۀـیآ 2  شندوب  ریقف  تهج  هب  ینز  نتفرگن  وا و  رقف  ۀطـساو  هب  راگتـساوخ  نمؤم 
ندوب هلمهم  باب  زا  اهنت  هن  هیآ  ود  نایم  سپ  دوشن  راتفرگ  یتخس  ترسع و  هب  رقف  لاح  رد  جاودزا  ۀجیتن 
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.تسا دروم  یب  اهنآ  نایم  ضقانت  مهوت  زین  هیضق  ود  رد  مکح  عوضوم و  فالتخا  باب  زا  هکلب  تسین  یضقانت  هیضق  ود 

ّلَأ
�
ا ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعا�بُر  َثا�ُلث َو  �یْنثَم َو  ِءا�سِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َبا�ط  ـا�م  اوُحِْکناَـف  �یمـا�تَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  ّلَأ 

ـ�
ا ُْمتْفِخ  ْنِإ  ءاـسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 3 ، - 3

.اُولوُعَت ّلَأ 
�
ا �ینْدَأ  َِکل�ذ  ْمُُکنا�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ا�م  ْوَأ  ًهَدِحا�وَف  اُولِدْعَت 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدش  هتفگ  هیآ  لوزن  ببس  رد  لوق  دنچ 

زا رگا  هک  دش  هتفگ  ناشیا  هب  سپ  دنتـشاد  یمن  زیهرپ  انز  زا  نکیل  دندرک  یم  يرود  دنتـشاد و  یم  زارتحا  ماتیا  تیالو  زا  مدرم  - 1
تسا هتسیاش  دینک  یم  يراددوخ  یهانگ 

______________________________

هتـسب یمایا »  » رب بلق ) روطب   ) نآ عمج  و  بیث ، ای  دشاب  رکب  نز  هاوخ  دـنیوگ ، ار  نز  یب  درم  رهوش و  یب  نز  مّیق ) نزو  رب   ) مّیا ( 1)
.تسا هدش  بلق  هدوب و  میاتی »  » و میایا » ، » ود نآ  لصا  تسا و  نینچ  زین  میتی  عمج  یماتی  هکنانچ  هدش 

160 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا حبق  یتشز و  ار  همه  مکح و  کی  ار  همه  اههانگ  هچ  دیراد  هگن  ار  دوخ  زین  رگید  یهانگ  زا 

زا نکیل  دـندرک  یم  يراددوخ  ماتیا  تیالو  يدـصت  زا  مدرم  گرزب  تسا  یهاـنگ  ماـتیا  لاـم  ندروخ  هک  دـش  لزاـن  هیآ  نوچ  - 2
زا تسد  هک  دـش  هتفگ  ناشیا  هب  ور  نیا  زا  دنتـشاد  یمن  هقیاضم  ناـشیا  قوقح  نتخاـس  عئاـض  داـیز و  ناـنز  نتفرگ  جاوزا و  ددـعت 

.دنزادرپب ناشیا  نایم  تسا  تلادع  تلوهس  مزلتسم  هک  لیلقت ، هب  دنرادرب و  نانز  ریثکت 

دایز يا  هدع  هجیتن  رد  روط ، نیمه  درک و  یم  جیوزت  ار  وا  تورث  کلمت  يارب  دید  یم  دنمتورث  همیتی و  ار  يرتخد  نوچ  یسک  - 3
دش یم  رهوش  ار  ماتیا  هنوگ  نیا  زا 
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نایم هک  دیـسرتب  رگا  ینعی  تفای  لوزن  هیآ  نیا  سپ  دـیامنب  ار  ناشیا  بناج  تیاعر  دـنک و  ظفح  ار  ناـشیا  قوقح  تسناوت  یمن  و 
.دینک جاودزا  ماتیا  ریغ  زا  دینکن  راتفر  تلادع  هب  ماتیا 

فرح دـنا  هتفگ  نارـسفم  ناهیقف و  رتشیب   » دافم نیدـب  تسا  مجنپ  مکح  هدرک  دای  هیآ  نیا  لـیذ  رد  لـضاف  هک  یمکح  هد  هلمج  زا 
یخرب تسا  عمج  يارب  واو »  » هچ دـشاب  زئاج  نز  هن  ناـیم  عمج  هک  دـیآ  یم  مزـال  هن  رگ  تسین و  دوخ  یقیقح  ینعمب  هیآ  رد  واو » »

، مکح رد  عمج  هچ  تسا  یهارمگ  ینادان و  همه  اهنیا  دـنا و  هدرک  هزاجا  ار  نز  هن  نایم  عمج  و  « 1  » دنا هتسناد  دوخ  ینعمب  ار  واو » »
« .تسین مزلتسم  ار  نامز  رد  عمج 

، َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهنا�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ا�م  ْوَأ  ْمِهِجا�وْزَأ  �یلَع  ّلِإ 
�
ا َنوُِظفاـ�ح ، ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  نونمؤم َو  ةروس  زا  تایآ 5 و 6 و 7 ، - 4

َنوُدا�علا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  َِکل�ذ  َءا�رَو  �یغَْتبا  ِنَمَف 

______________________________

ناشیا هک  يا  هدـیقع  هب  انب   » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  هتـسناد و  هیدـیز  زا  ۀیمـساق  زا  لوقنم  ار  لوق  نیا  مجنپ  مکح  رد  لضاف  ( 1)
زا هدیقع  لوق و  نیا   » تسا هتفگ  نینچ  دـنوش ، لئاق  دـیاب  ار  نز  هدـجیه  عمج  زاوج  لقن  هکلب  نز  هن  عمج  زاوج  هن  دـنراد  واو »  » رد

«. دنتسه رکنم  دنرادن و  لوبق  ناشیا  دوخ  نکیل  هدش  لقن  ناشیا 

161 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هجو رب  تسا ، رـصحنم  هحاـبا  ببـس  هک  دراد  تلـالد  تحارـص  هب  هیآ  هک  تسنیا  هدـیدرگ  داـی  اـجنیا  رد  هک  هدـئاف  شـش  هلمج  زا 
هدرک و مارح  یلمع  دوش  بکترم  ار  ود  نیا  ریغ  سک  ره  هک  يروط  هب  نیمی  کلم  جاوز و  رما : ود  رد  یقیقح ، لاصفنا 
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زاوجب موکحم  هعیـش  بهذم  رد  هک  هیما » لیلحت   » و هعتم »  » ۀلأسم نیا  رب  انب  دوش  هدز  دـح  دـیاب  تسا و  رامـشب  ناگدـننک  زواجت  زا 
( تسا تعفنم  کیلمت  مه  لیلحت  و   ) تعفنم نیع و  کلم  زا  تسا  معا  هیآ  رد  کلم  نوچ  مود ، و  جاوزا »  » ناونع رد  تسخن  تسا :
دارم و هتکن  نیمه  نم »  » هن هدـش  ریبعت  تکلم » ام  وا   » رد ام »  » ۀـملک هب  هک  نیا  زا  دـیاش  دـشاب و  یم  لخاد  نیمی » کـلم   » ناونع رد 

.دشاب دافتسم 

دانتسا هب  ار  باجیا  ظافلا  هدش  نایب  نآ  رد  درم  فرط  زا  لوبق  نز و  فرط  زا  باجیا  رب  لمتشم  یظفل  دقع  موزل  هک  مشش  ةدئاف  رد 
ِِهب ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  ءاسن  ةروس  زا  ۀـیآ 28  و  اـ�هَکا�نْجَّوَز »  » بازحا ةروس  زا  ۀـیآ 37  ُهَْریَغ و  ًاـجْوَز  َحِْـکنَت  ّتَح 

ی� هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 230 
.تسا هداد  رارق  کتعّتم »  » و کتجّوز »  » و کتحکنأ »  » ۀناگ هس  ظافلا  َّنُْهنِم 

َّنُهُوتآَف َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  َنیِِحفا�سُم  َْریَغ  َنِینِـصُْحم  ْمُِکلا�ْومَِأب  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ْمُِکل�ذ  َءا�رَو  ـا�م  ْمَُکل  َّلِـحُأ  ءاـسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 28 ، - 5
.ًامیِکَح ًامِیلَع  َنا�ک  ّللا 

�
َه َّنِإ  ِهَضیِرَْفلا  ِدَْعب  ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَضا�َرت  ا�مِیف  ْمُْکیَلَع  َحا�نُج  ا�ل  ًهَضیِرَف َو  َّنُهَروُجُأ 

رایسب یهورگ  دوعسم و  نبا  بعک و  نب  ّیبا  ریبج و  نبا  سابع و  نبا  تئارق  اب  هژیوب  هدش  لالدتسا  هعتم »  » ندوب عورـشم  رب  هیآ  نیاب 
.نهروجا نهوتآف  یّمسم  لجا  یلإ  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  دنا  هدرک  تئارق  نینچ  ار  هیآ  هک 

زا کنیا  تفر  یتاراشا  یخیرات  ۀبنج  زا  قاروا  نیا  لوا  دلج  رد  هعتم  ةراب  رد 
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: دوش هدروآ  يرصتخم  تسا  یضتقم  زین  یهقف  ۀبنج 

هیآ نماریپ  رد  لصفم  یثحب  زا  سپ  ماقم  نیا  رد  یلیبدرا  ققحم 
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دراد و روهظ  هعتم  رد  هیآ  هک  تسنیا  دوش  یم  رهاظ  هچ  نآ  هلمجلاب  و   » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  نآ  ياـه  هلمج  ریـسفت  حیرـشت و  و 
باتک و سپ  تسا  مئاق  نآ  عیرشت  رب  تایاور  مه  هدوب و  عورشم  زئاج و  هک  نیا  رب  مه  عامجا  دراد و  تحارص  نآ  رب  هلوقنم  تئارق 

دیاب اجنیا  رد  تسا  هتفر  نایم  زا  ای  هدـنام  اج  رب  زاوج  مکح  اـیآ  هک  تسنیا  رد  فـالتخا  تسا  قاـفتا  هعتم  زاوج  رب  ار  تما  تنس و 
رتاوتم تنس  هب  باتک  خسن  زاوج  رد  فالتخا  خسن و  ندوب  لصا  فالخ  خسن و  رب  حضاو  یلیلد  ندوبن  باحـصتسا و  لصا و  تفگ 

، عامجا لقن و  مکحب  مه  لقع و  مکحب  مه  دحاو ، ربخ  هب  باتک  خسن  زاوج  مدع  هراب و  نیا  رد  رتاوت  هب  ملع  مدع  عامجا و  مدـع  و 
.تسا هتفرن  نایم  زا  تسا و  یقاب  مکح ، هک  نیا  رب  تسا  لیلد  اهنیا  ۀمه 

یبا دننام  هباحص  ناگرزب  فالتخا  هراب و  نیا  رد  تسا  یحیرص  ربخ  دورو  مدع  دنک  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا 
..دوخ هب  ار  هعتم  میرحت  تسوا  نداد  دانسا  رمع  نامز  ات  تسا  مکح  ءاقب  لقن  سابع و  نبا  و 

دیاین شفالخ  رب  نآ  لثم  رگید  ینیقی  ات  نیقی  نیا  تسا و  نیقی  دروم  تما  عامجا  تنـس و  باـتک و  مکحب  زاوج  هک  نیا  لـصاح  و 
سپ تسین  یلیلد  نینچ  لقع و  ای  عامجا و  ای  تنـس و  زا  ای  تسباتک و  زا  اـی  لـیلد  دـیآ و  یمن  لـیلد  هار  زا  زج  نیقی  تسا و  تباـث 

نآ زا  سپ  دادقم  لضاف  تسا » یقاب  دوخ  لاحب  زاوج  سپ  تسین  فالخ  رب  ینیقی 
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مه هجو  هس  هدروآ  دقع  نیا  ۀحابا  يارب  نآرق  ریغ  زا  هجو  جنپ  هدرک و  دای  هعتم  دقع  ۀحابا  رب  هیآ  حیرـص  تلالد  يارب  هجو  هس  هک 
ًالْوَط ْمُْکنِم  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَم  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 29 ، .تسا 6 - هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  اهنآ  کیاکی  هدرک و  لقن  ناـفلاخم  فرط  زا 

ّللا
�

ُه ِتا�نِمْؤُْملا َو  ُمُِکتا�یَتَف  ْنِم  ْمُُکنا�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ا�م  ْنِمَف  ِتا�نِمْؤُْملا  ِتا�نَصْحُْملا  َحِْکنَی  ْنَأ 
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ِتا�ذِـخَّتُم ا�ل  ٍتا�ِحفا�سُم َو  َْریَغ  ٍتا�نَـصُْحم  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َّنِِهلْهَأ َو  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُـضَْعب  ْمُِکناـ�میِِإب  ُمَلْعَأ 
اوُِربْصَت ْنَأ  ْمُْکنِم َو  َتَنَْعلا  َیِـشَخ  ْنَِمل  َِکل�ذ  ِبا�ذَْـعلا  َنِم  ِتا�نَـصْحُْملا  یَلَع  ا�م  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف  ٍهَشِحا�ِفب  َْنیَتَأ  ْنِإَف  َّنِصْحُأ  ا�ذِإَف  ٍنا�دْـخَأ 

.ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا 
�

ُه ْمَُکل َو  ٌْریَخ 

لام رد  تدایز  هب  ار  نآ  یخرب  هدـش  فالتخا  لوط »  » ریـسفت رد  هک  تسنیا  هلمج  نآ  زا  هدرک  داـی  هیآ  نیا  ریز  رد  مکح  هد  لـضاف 
یم تیاـفک  ار  شلاـیع  وا و  هچ  نآ  هب  دوخ و  هب  تسا  فرعا  ناـسنا  هکلب  تسین  نیعم  يدـح  ار  نآ  دـنا  هتفگ  یخرب  هدرک  ریـسفت 
وبا .دشاب  یم  وا  هب  ندش  کیدزن  ناکما  وا و  ندش  تفای  وا و  ۀقفن  دازآ و  نز  نیباک  نآ  زا  دارم  دـنا  هتفگ  هعیـش  ناققحم  ..دـنک و 

.تسا لضف  هوق و  ینعمب  لوط »  » تسا هتفگ  هفینح 

كرت هک  قارع  لها  فالخ  رب  دـنناد  یم  مارح  ار  باتک  لها  زا  تانمؤم  ریغ  حاـکن  هعیـش  زاـجح و  لـها  هک  تسنیا  هلمج  نآ  زا  و 
.دراد روهظ  حاکن  میرحت  رد  هیآ  دنناد و  یم  لضفا  ار  حاکن 

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  ودب  حاکن  میرحت  بابسا  ةراب  رد  مود  عون 

هراشا

ًهَشِحا�ف َنا�ک  ُهَّنِإ  َفَلَس  ْدَق  ا�م  ّلِإ 
�
ا ِءا�سِّنلا  َنِم  ْمُکُؤا�بآ  َحَکَن  ا�م  اوُحِْکنَت  ا�ل  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 22 ، - 1
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.اًلِیبَس َءا�س  ًاتْقَم َو  َو 

روهـشم هکنانچ  دقع  زا  تسا  ترابع  ایآ  هک  تسا  حاکن  تقیقح  رد  فالتخا  هدیدرگ  دای  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  مکح  جـنپ  هلمج  زا 
هچ ره  یّما ، ای  دـشاب  یبا  تسا ، ّدـج  ۀـحوکنم  تمرح  تسا و  يروط  یهقف  مکح  یلوق  رهب  هدـش و  هتفگ  هکنانچ  یطو  زا  ای  تسا 

.دور الاب 
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ِتْخُْألا َو ُتـا�َنب  ِخَأـْلا َو  ُتـا�َنب  ْمُُکتـا�لا�خ َو  ْمُُکتاـ�ّمَع َو  ْمُُکتا�وَخَأ َو  ْمُُکتـا�َنب َو  ْمُُکتاـ�هَّمُأ َو  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  ءاـسن  ةروس  زا  ۀیآ 23 ، - 2
ُْمْتلَخَد ّللا 

�
ِیتا ُمُِکئا�ِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  ِیف  ّللا 

�
ِیتا ُمُُکِبئا�بَر  ْمُِکئا�ِسن َو  ُتاـ�هَّمُأ  ِهَعاـ�ضَّرلا َو  َنِم  ْمُُکتا�وَخَأ  ْمُکَنْعَـضْرَأ َو  ّللا 

ـ�
ِیتا ُمُُکتاـ�هَّمُأ 

َّنِإ َفَلَس  ْدَق  ا�م  ّلِإ 
�
ا ِْنیَتْخُْألا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَأ  ْمُِکبا�لْـصَأ َو  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئا�ْنبَأ  ُِلئا�لَح  ْمُْکیَلَع َو  َحا�نُج  ا�لَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِإَف  َّنِِهب 

ردابت مکحب  یخرب  هتـسناد  لمجم  تاوذ ، هب  تمرح  دانـسا  ۀلاحتـسا  ظاحل  زا  ار  هیآ  لوصا  املع  زا  یخرب  ًاـمیِحَر ، ًاروُفَغ  َناـ�ک  ّللا 
�

َه
ُمُْکیَلَع ْتَمِّرُح  ۀیآ  ریظن  دانسا »  » تهج زا  ار  هیآ  نیا  هداد و  رارق  میرحت  هیلا  دنـسم  ردقم و  يرما  تسا ، دارم  نانز  زا  هک  ار ، حاکن » »

.دنا هتسناد  دشاب  یم  ردابتم  رهاظ و  نآ  رد  لکا »  » ریدقت هک  ِریِْزنِْخلا  ُمَْحل  ُمَّدلا َو  ُهَْتیَْملا َو 

: تسا هتفای  ماسقنا  مسق  هس  هب  هدش  دای  قوف  ۀیآ  رد  هک  یتامرحم 

.بسن هار  زا  تامرحم  - 1

.عاضر هار  زا  تامرحم  - 2

.هرهاصم هار  زا  تامرحم  - 3

: تسا دروم  تفه  بسن  هار  زا  تامرحم  لوا  مسق 

(. شردپ ردام  ردام و  ردام  شدج و  ردام  شردپ و  ردام  صخش و  ردام   ) دورب الاب  هچ  ره  ردام ، - 1

ای دشاب  يردام  ردپ و  ، ) رهاوخ - 3 شرسپ ) رتخد  رتخد و  رتخد  صخش و  رتخد   ) دورب نییاپ  هچ  ره  رتخد ، - 2
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( فرط کی  زا 
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رهاوخ  ) دورب الاب  هچ  ره  ردام  رهاوخ  هلاخ - - 5 نینچ ) مه  دج و  ردپ  رهاوخ  دج و  رهاوخ   ) دورب الاب  هچ  ره  ردپ  رهاوخ  هّمع - - 4
(. نینچ مه  هدج و  ردام  رهاوخ  هدج و 

(. نینچ مه  ردارب و  رسپ  رتخد  رتخد و  رتخد   ) دورب نییاپ  هچ  ره  ردارب - رتخد  - 6

( نینچ مه  رهاوخ و  رسپ  رتخد  رتخد و  رتخد   ) دورب نییاپ  هچ  ره  رهاوخ - رتخد  - 7

: تسا هدش  دای  دروم  ود  عاضرب ، تامرحم  مود  مسق 

هدش لئاق  عامجا  هب  ار  هّدج  تنس و  هب  ار  هلاخ  همع و  و  رهاوخ ) هب  تبسن   ) ّتیولوا هب  ار  یعاضر  رتخد  تمرح  رهاوخ  ردام 2 - - 1
.دنا

طئارـش هلمج  زا  و  بسّنلا » نم  مرحی  ام  عاضّرلا  نم  مرحی   » تسا يوبن  ثیدـح  هدـیدرگ  داـی  مسق  نیا  رد  هک  هدـئاف  راـهچ  هلمج  زا 
ار اهنآ  زا  یضعب  دیاش  تسا و  یتافالتخا  هلحرم  هس  ره  رد  هک  هعـضر  تیفیک  بسحب  نامز و  بسحب  رادقم و  بسحب  تسا  عاضر 

.درک دییأت  نادب  ای  طابنتسا  هیآ  زا  ناوتب 

: تسا هدیدرگ  دای  دروم  راهچ  هرهاصم  هار  زا  تامرحم  موس  مسق 

( نینچ مه  شرسپ و  رتخد  رتخد و  رتخد  نز و  رتخد   ) دور نییاپ  هچ  ره  « 1  » نز رتخد  دور 2 - الاب  هچ  ره  نز ، ردام  - 1

______________________________

هتـسب عمج  بئابر »  » رب هدناوخ و  هبیبر »  » يزات رد  دـنک  یم  تیبرت  دوخ  ۀـناخ  رد  ار  وا  شردام  رهوش  ابلاغ  هک  نیا  تبـسانم  هب  ( 1)
.دوش یم 
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.حاکن رد  رهاوخ  ود  نایم  عمج  - 4 نینچ ) مه  رسپ و  رسپ  نز  رسپ و  نز   ) دور نییاپ  هچ  ره  « 1  » نارسپ نانز  - 3

تولخ و هک  یخرب  فالخ  رب  عامج  زا  تسا  هیانک  هیآ  رد  لوخد »  » هک تسنیا  هدـش  هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  هدـئاف  هد  هلمج  زا 
شیپ ای  درم  زا  تقرافم  زا  سپ  هاوخ  تسا  مارح  نز  رتخد  هک  نیا  هلمج  زا  دنا و  هتـسناد  عامج  ۀـلزنم  هب  مه  ار  سمل  جرف و  هب  رظن 

فالتخا هلمج  زا  تسا و  هداد  صاصتخا  تقرافم  زا  دعب  ةدلوتم  هب  ار  نآ  هک  يرهاظ  دواد  فالخ  رب  دشاب  هتفای  دلوت  وا  اب  حاکن  زا 
تسا لالح  کلمب ، نیتءوطوم  نیب  عمج  هک  نیا  رد  تسا  نامثع  نایم  و  ع )  ) یلع نایم 
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هداد حیجرت  ار  تمرح  بناج  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  مارح  هیآ  نیا  رهاظب  لالح و  ْمُُکنا�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ا�م  ْوَأ  ۀیآ  بسحب  هچ  مارح  ای 
عطاق لالدتسا  ماقم  رد  سپ  هتفای  صیصخت  لیلحت  ۀیآ  مه  و  راد ، ام  ثیح  هعم  رودی  ع )  ) یلع عم  ّقحلا  و  ار ، لیلحت  فرط  نامثع  و 

«. لالحلا مارحلا  بلغالا  مارحلا  لالحلا و  عمتجا  ام   » تسا تیاور  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ زا  هوالعب  تسین 

 … ْمُْکیَلَع ّللا 
�

ِه َبا�تِک  ْمُُکنا�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ا�م  ّلِإ 
�
ا ِءا�سِّنلا  َنِم  ُتا�نَصْحُْملا  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 24 ، - 3

: رارق نیا  زا  تسا  هدش  هتفگ  ینعم  دنچ  ناصحا »  » يارب

.یلوق هب  ِتا�نَصْحُْملا  َحِْکنَی  ْنَأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَم  ۀیآ َو  دننام  ندوب  رح  - 2 ا�هَجْرَف * » ْتَنَصْحَأ   » دننام تفع  - 1

ِتا�نَصْحُْملا یَلَع  ا�م  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف  ٍهَشِحا�ِفب  َْنیَتَأ  ْنِإَف  َّنِصْحُأ  ا�ذِإَف  ۀیآ  دننام  مالسا  - 3

______________________________

یم لولح  شارف  رد  وا  اب  ای  تسا  لالح  رهوش  رب  هک  نیا  تبـسانم  هب  ار  نز  هدـیدرگ  دای  ءانبا » لـئالح   » ناونعب دـیجم  نآرق  رد  ( 1)
.دنا هدناوخ  تسا  هدمآ  لئالح »  » رب نآ  عمج  هک  هلیلح »  » مان هب  یکیدزن  ماگنه  رد  شرازآ  لح  تبسانم  هب  ای  دنک 
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.ریسافت زا  یکی  بسحب 

.تسا قوف  ۀیآ  رد  هچ  نآ  دننام  جاوز ، - 4

نآ رگید  دنمارح  ناشیا  ریغ  رب  دنتسه  نارهوش  حاکن  رد  ات  هجوزم  نانز  ینعی  تانصحم  هک  نآ  یکی  هیآ  نیا  زا  دافتـسم  ماکحا  زا 
مکح نیا  زا  ددرگ  ثداح  اهنآ  يارب  اهنیا ) ریغ  ای  تراسا  ای  ثاریم  ای  باّهتا  ای  يرادـیرخ  هب   ) قاقرتسا هک  يا  هجّوزم  ناکزینک  هک 

دنک یکیدزن  وا  اب  هدع  زا  سپ  خسف و  ار  حاکن  دناوت  یم  دیدج  کلام  اریز  هدش  ءانثتسا 
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.دنک یکیدزن  زینک  هب  هدع  ءاضقنا  زا  دعب  خسف و  ار  حاکن  دناوت  یم  کلام  اریز  صخش  كولمم  هب  هجّوزم  زینک  نینچ  مه 

َنیِکِرْشُْملا اوُحِْکُنت  ا�ل  ْمُْکتَبَجْعَأ َو  َْول  ٍهَکِرْشُم َو  ْنِم  ٌْریَخ  ٌهَنِمُْؤم  ٌهَمََأل  َّنِمُْؤی َو  ّتَح 
ی� ِتا�کِرْشُْملا  اوُحِْکنَت  ا�ل  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 221 ، - 4

ّنلا
�
.ِرا َیلِإ  َنوُعْدَی  َِکئ�لوُأ  ْمُکَبَجْعَأ  َْول  ٍكِرْشُم َو  ْنِم  ٌْریَخ  ٌنِمُْؤم  ٌْدبََعل  اُونِمُْؤی َو  ّتَح 

ی�

هب یلوق  ره  يارب  تسفالتخا و  تسه  زین  ناشیا  لماش  اـی  تسا  نارفاـک  زا  باـتک  لـها  ریغ  صوصخ  كرـشم »  » زا دارم  هک  نیا  رد 
اقلطم یـضعب  هعیـش  بهذم  رد  تسا : هدش  عقاو  فالتخا  باتک  لها  حاکن  رد  هجیتن  رد  هدمآ و  لمعب  دـییأت  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ 

لالح و هعتم  ناونعب  یـضعب  هدش ) هداد  دـینج  نباب  تبـسن   ) دـنا هتـسناد  لالح  اقلطم  یـضعب  دـنا  هتـسناد  مارح  ار  باتک  لها  حاکن 
.دنا هتسناد  مارح  مود  ناونعب 

« باجعا  » ۀـملک زا   ) حاکن ماقم  رد  تسا  لاـم  لاـمج و  دـصق  ندوب  هورکم  هدروآ  اـجنیا  رد  هک  یهقف  ةدـئاف  تفه  هلمج  زا  لـضاف 
(. تسا هدرک  هدافتسا 

168 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  هدب  هدیدرگ و  دای  اهنیا  هریغ  هقفن و  رهم و  لیبق  زا  حاکن  مزاول  ناونع  نیا  لیذ  رد  میس  عون 

يارب تسا  مسا  هقدـص  ًائیِرَم  ًائِینَه  ُهُولُکَف  ًاسْفَن  ُْهنِم  ْیَـش ٍء  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف  ًهَلِْحن  َّنِِهتا�قُدَـص  َءا�سِّنلا  اُوتآ  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 4 ، - 1
زا دنا و  هتفرگ  یمن  هک  دـنا  هدوب  یهورگ  دـنا  هداد  یم  نزب  رهم  ناونعب  هچ  نآ  زا  هک  تسا : هدـش  هتفگ  هیآ  لوزن  ببـس  رد  رهم و 

دنهدب یـشوخ  لد  يور  زا  دوخ و  هاوخلد  هب  نانز  دوخ  رگا  هک  دـش  هداد  روتـسد  دـنا  هدرک  یم  يراددوخ  نآ  زا  يزیچ  نتفریذـپ 
.دوب دهاوخ  اراوگ  ذیذل و  دوش و  هتفرگ  دیاب 

هک دناسر  یم  َْنبِط » ْنِإَف   » موهفم هک  تسنیا : هدرک  دای  لضاف  هک  یهقف  ةدئاف  هس  هلمج  زا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 861 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین زئاج  يو  زا  ءایح  هب  ذخا  هارکا و  رکم و  بصغ و  هجو  رب  نز  رهم  نتفرگ 

ًانا�تُْهب ُهَنوُذُخَْأت  ًاْئیَش َأ  ُْهنِم  اوُذُخَْأت  ا�لَف  ًارا�ْطِنق  َّنُها�دْحِإ  ُْمْتیَتآ  ٍجْوَز َو  کَم 
�

َنا ٍجْوَز  َلا�ْدِبتْسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 20 و 21 ، - 2
.ًاظِیلَغ ًاقا�ثیِم  ْمُْکنِم  َنْذَخَأ  ٍضَْعب َو  �یلِإ  ْمُکُضَْعب  �یْضفَأ  ْدَق  ُهَنوُذُخَْأت َو  َْفیَک  ًانِیبُم َو  ًاْمثِإ  َو 

.لوخدب رهم  رارقتسا  رب  تسا  هیآ  تلالد  تباث و  يردق  هب  تسا  رهم  ردقت  مدع  هروکذم ، ةدئاف  راهچ  هلمج  زا 

ُهُرَدَق ِعِسوُْملا  یَلَع  َّنُهوُعِّتَم  ًهَضیِرَف َو  َّنَُهل  اوُضِْرفَت  ْوَأ  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  ا�م  َءا�سِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحا�نُج  ا�ل  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 236 ، - 3

169 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.َنِینِسْحُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  ًاعا�تَم  ُهُرَدَق  ِِرتْقُْملا  یَلَع  َو 

سپ دوش  رکذ  نیباک  هک  نآ  یب  مئاد  دقع  تحص  رب  تسا  هیآ  حیرـص  تلالد  هدیدرگ  دای  اجنیا  رد  هک  یهقف  ةدئاف  تشه  هلمج  زا 
رکذ رهم  رگا  دـنیوگ و  یم  عضبلا » هضّوفم   » ار نز  ور  نیا  زا  هدـش  ضیوـفت  عـضب ، ددرگن  رکذ  لـصا ، زا  رهم  مئاد  يدـقع  رد  رگا 

رهم و ضیوفت  ار  لمع  نیا  دوش  هداد  رارق  میـس  صخـش  ای  نز  ای  رهوش  رایتخاب  رادقم  نییعت  هک  نیا  دننام  لامجا  روطب  نکیل  دوش 
هدوقعم کلمب  دقع  فرص  هب  دشاب  نیعم  ردقم و  رگا  رهم  هک  نیا  رب  تسا  هیآ  تلالد  هلمج  زا  دنیوگ و  یم  رهملا » هضّوفم   » ار نز 

.دیآ یم  رد 

اَوُفْعَی ْوَأ  َنوُفْعَی  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا ُْمتْضَرَف  ا�م  ُفِْصنَف  ًهَضیِرَف  َّنَُهل  ُْمتْضَرَف  ْدَق  َّنُهوُّسَمَت َو  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  ْنِإ  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 237 ، - 4

َّنِإ ْمُکَْنَیب  َلْضَْفلا  اُوَْسنَت  ا�ل  �يْوقَّتِلل َو  ُبَْرقَأ  اوُفْعَت  ْنَأ  کِّنلا َو 
�

ِحا ُهَدْقُع  ِهِدَِیب  يِذَّلا 
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تـسا رهم  فیـصنت  یکی  هدـش  دانتـسا  اهنآ  يارب  هیآ  هب  ود  ای  اجنیا  رد  هک  یهقف  یعورف  ماـکحا و  هلمج  زا  ٌریَِـصب  َنُولَمْعَت  اـ�ِمب  ّللا 
�

َه
رد تیالو  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هیآ  مه  دوب و  زاوج  نیا  شدوخ  يارب  هکنانچ  نز  ّیلو  يارب  تسا  قح  زا  وفع  زاوج  رگید  قالطب 
زا رگید  یـسک  هن  يردـپ  دـج  ردـپ و   ) تبارق تیالو  تسا : راهچ  هعیـش  ءاملع  ةدـیقع  هب  تیالو  ماسقا  تسا و  تباـث  نز  رب  حاـکن 

دراد و مجنپ  مسق  هماع  ءاملع  ةدیقع  هب  کلم و  تیالو  يردپ  دـج  ای  ردـپ  فرط  زا  یـصو  تیالو  مکاح ، تیالو  هبـصع ) براقا و 
.دشاب یم  هبوصع  تیالو  نآ 

ٌتا�ِتنا�ق ُتا�ِحلا�ّصلاَف  ْمِِهلا�ْومَأ  ْنِم  اوُقَْفنَأ  ا�ِمب  ٍضَْعب َو  �یلَع  ْمُهَضَْعب  ّللا 
�

ُه َلَّضَف  ا�ِمب  ِءا�سِّنلا  یَلَع  َنُوما�ّوَق  ُلا�جِّرلا  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 24 ؛ - 5
َّنُهوُرُجْها َّنُهوُظِعَف َو  َّنُهَزوُُشن  َنُوفا�َخت  ّللا 

�
ِیتا ّللا َو 

�
ُه َظِفَح  ا�ِمب  ِْبیَْغِلل  ٌتا�ِظفا�ح 

170 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ًارِیبَک اِیلَع  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  اًلِیبَس  َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  ا�لَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَف  َّنُهُوبِرْضا  ِعِجا�ضَْملا َو  ِیف 

ار وا  شردپ  دز  هچناپط  ار  وا  دعس  دیچیپ  شتعاطا  زا  رس  دش و  هزـشان  وا  رب  دیز  رتخد  هبیبح  شنز  يراصنا  عیبر  نب  دعـس  دنا  هتفگ 
نیا يارب  نوچ  دنک  صاصق  ار  شرهوش  تفگ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ درب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ دزن 

ادخ میتساوخ و  يزیچ  ام  تفگ  دندینادرگ و  رب  ار  وا  دومرف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دمآ  دورف  هیآ  نیا  تشگرب  راک 
.دش فرط  رب  صاصق  سپ  تسا  ریخ  تسادخ  ةدارا  هچ  نآ  درک و  هدارا  رگید  يرما 

رد روکذم  یهقف  مکح  هس  هلمج  زا 
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دراد و مایق  تسایـس  تیالو و  رد  قافنا )  ) یـضرع لضف  ۀطـساو  هب  یفنـص و  یتاذ  لضف  ۀطـساو  هب  نز  رب  درم  هک  تسا  عضوم  نیا 
.تسا هزشان  بیدأت  بتارم  و  تسا ) جوز  نایصع  ینعمب  عرش  رد  عافترا و  ینعمب  لصا  رد   ) زوشن مکح  نایب 

َّنِإ ا�مُهَْنَیب  ّللا 
�

ُه ِقِّفَُوی  ًاحا�لْصِإ  ا�دیُِری  ْنِإ  ا�ِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  ا�مِِهْنَیب  َقا�قِـش  ُْمتْفِخ  ْنِإ  ءاسن َو  ةروس  زا  هیآ 35 ، - 6
.ًارِیبَخ ًامِیلَع  َنا�ک  ّللا 

�
َه

رثکا لضاف  ۀـتفگ  هب  لـیکوت  اـی  تسا  میکحت  ناونعب  مکح  ود  ثعب  هک  تسنیا  هداـتفا  روکذـم  اـجنیا  رد  هک  هلأـسم  تشه  هلمج  زا 
.دنلئاق میکحت  هب  ام  باحصا 

اوُِحلُْصت ْنِإ  ِهَقَّلَعُْملاَک َو  ا�هوُرَذَتَف  ِْلیَْملا  َّلُک  اُولیِمَت  ا�لَف  ُْمتْصَرَح  َْول  ِءا�سِّنلا َو  َْنَیب  اُولِدْعَت  ْنَأ  اوُعیِطَتْسَت  َْنل  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 129 ، - 7
تسا هدش  هدافتسا  لامجا  روطب  ناشیا  نایم  هیوست  نانز و  نیب  تمسق  بوجو  هیآ  زا  ًامیِحَر ، ًاروُفَغ  َنا�ک  ّللا 

�
َه َّنِإَف  اوُقَّتَت  َو 

171 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ام یف  ینذخاؤت  الف  کلمأ  ام  یف  یتمسق  هذه  مهللا   » تفگ یم  درک و  یم  میـسقت  نانز  نایم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ
نانز نایم  مه  دوخ  ضرم  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  کلمأ » ـال  کـلمت و 

نوچ دوب و  نز  ود  ار  ع )  ) یلع هک  تسا  تیاور  .دـندرب  یم  دنتـشاد  هک  تمـسق  بسحب  ناشیا  ياه  هناـخ  هب  ار  وا  درک  یم  میـسقت 
.تخاس یمن  ءوضو  رگید  نز  هناخ  رد  دش  یم  مادک  کی  زور 

ُْحلُّصلا ًاْحلُص َو  ا�مُهَْنَیب  ا�ِحلُْصی  ْنَأ  ا�مِْهیَلَع  َحا�نُج  ا�لَف  ًاضا�رْعِإ  ْوَأ  ًازوُُشن  ا�ِهْلَعب  ْنِم  ْتَفا�خ  ٌهَأَْرما  ِنِإ  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 128 ، - 8
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« تمسق كرت   » زا حلص  زاوج  رب  تلالد  هیآ  زا  ًارِیبَخ ، َنُولَمْعَت  ا�ِمب  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإَف  اوُقَّتَت  اُونِسُْحت َو  ْنِإ  َّحُّشلا َو  ُسُْفنَْألا  ِتَرِـضْحُأ  ٌْریَخ َو 
ربمغیپ نز  هعمز  رتخد  هدوس  هک  هدوب  نیا  یلوق  هب  هیآ  لوزن  ببس  تسا  هدش  هدافتسا  دوش  هداد  رارق  حلـص  ضوع  یتعفنم  هکیارب  و 

نانز اب  هدـم و  قالط  ارم  تفگ  دـهد  قالط  ار  وا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دیـسرت  دوب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  )
.امرف ررقم  هشئاع  يارب  ارم  تمسق  هدم و  رارق  زور  نم  يارب  ناشنب و  دوخ 

اوُقِْفنَأَف ٍلْمَح  ِتا�لوُأ  َّنُک  ْنِإ  َّنِْهیَلَع َو  اوُقِّیَُـضِتل  َّنُهوُّرآُضت  ا�ل  ْمُکِدْجُو َو  ْنِم  ُْمْتنَکَـس  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُونِکْـسَأ  قالط  ةروس  زا  ۀیآ 6  - 9
.�يرْخُأ َُهل  ُعِضُْرتَسَف  ُْمتْرَسا�عَت  ْنِإ  ٍفوُْرعَِمب َو  ْمُکَْنَیب  اوُرِمَتْأ  َّنُهَروُجُأ َو  َّنُهُوتآَف  ْمَُکل  َنْعَضْرَأ  ْنِإَف  َّنُهَلْمَح  َنْعَضَی  ّتَح 

ی� َّنِْهیَلَع 

بسانم تسا  نکسم  ندوب  بوجو  لامجا و  روطب  تاقلطم  يارب  تسا  ینکس  قح  بوجو  هدش  دای  اجنیا  رد  هک  مکح  جنپ  هلمج  زا 
تسا دلو  ذخا  زاوج  هقلطم و  رب  تسا  دلو  عاضرا  بوجو  مدع  لماح و  هقلطم  يارب  تسا  هقفن  ینکس و  بوجو  هقلطم و  نأش 
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ۀعـضرم راجیتسا  زاوج  دوشن  رـضاح  عاضرا  يارب  رگید  هعـضرم  ترجا  هب  ای  دـنکن  عاضرا  هب  عربت  رداـم  هک  یتروص  رد  رداـم و  زا 
.تسا رگید 

ُلَعْجَیَس ا�ها�تآ  ا�م  ّلِإ 
�
ا ًاسْفَن  ّللا 

�
ُه ُفِّلَُکی  ا�ل  ّللا 

�
ُه ُها�تآ  ا�ّمِم  ْقِْفُنْیلَف  ُُهقْزِر  ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  ِِهتَعَس َو  ْنِم  ٍهَعَس  وُذ  ْقِْفُنِیل  قالط  ةروس  زا  ۀیآ 7 ، - 10

.ًارُْسی ٍرْسُع  َدَْعب  ّللا 
�

ُه

هب رما  لایع و  رب  تسا  هعسوت  ناحجر  هدیدرگ  دای  اجنیا  رد  هک  هدئاف  جنپ  هلمج  زا 
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،. هجوز لاح  هن  هقفن  ماقم  رد  تسا  جوز  لاح  رابتعا  لامتحا  نارسعم و  يارب  تسا  داصتقا 

: تسا هدیدرگ  دای  هیآ  هد  هدش ، ناونع  اهنآ  نایب  يارب  مراهچ  عون  هک  حاکن ،» عباوت  زا  یئایشا   » ةراب رد  مراهچ  عون 

.َنوُعَنْصَی ا�ِمب  ٌرِیبَخ  ّللا 
�

َه َّنِإ  ْمَُهل  �یکْزَأ  َِکل�ذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَی  ْمِهِرا�ْصبَأ َو  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  رون  ةروس  زا  ۀیآ 30 ، - 1

دوش هتفگ  هک  تسا  نانچ  هتـسیاش  و   » هدرک هدافا  ار  نومـضم  نیا  هیآ  ریـسفت  ینعم و  رد  دـئاقع  لاوقا و  لقن  زا  سپ  یلیبدرا  ققحم 
هیآ و زا  لئالح  مراحم و  هب  تبـسن  زاوج  سپ  اـقلطم  تسا  جرف  ظـفح  مدـع  تمرح  رظن و  تمرح  دوش  یم  هدـیمهف  هیآ  زا  هچ  نآ 

ۀیآ نیا  رد  هک  نیا  زا  : » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  ومه  زاـب  دـنام » یم  یقاـب  تمرح  تحت  یقاـب  هدـش و  هتـسناد  ود  نیا  ریغ  عاـمجا و 
مه لصا و  زا  رظن  عطق  دنا  هتشگ  رومأم  زین  تنیز  ءادبا  مدعب  هوالع  دعب  ۀیآ  رد  تانمؤم  نکیل  دنا  هدش  رومأم  جورف ، ظفحب  نانمؤم 

نادرم ندـب  سپ  تسین  بجاو  تروع  هب  تبـسن  زج  نادرم  رب  مرحمان  نانز  زا  رتست  هک  نیا  رب  رهاظ  تسا  یتلـالد  تاـمرحم  رـصح 
دنچ ره  دشاب  یمن  بجاو  ناشیا  رب  شندناشوپ  تسین و  تروع 
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..دنناشوپ هب  ار  دوخ  ناودع ، مثا و  رب  تنواعم  مدع  باب  زا  هک  تسین  بجاو  نادرم  رب  سپ  دشاب  مارح  نآ  ندید  نانز  رب 

َْنبِرْـضَْیل ا�ْهنِم َو  َرَهَظ  ا�م  ّلِإ 
�
ا َّنُهَتَنیِز  َنیِْدُبی  ا�ل  َّنُهَجوُُرف َو  َنْظَفْحَی  َّنِهِرا�ْصبَأ َو  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتا�نِمْؤُْمِلل  ُْلق  رون َو  ةروس  زا  ۀیآ 31 ، - 2

ِیَنب ْوَأ  َّنِِهنا�وْخِإ  ْوَأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءا�ْنبَأ  ْوَأ  َّنِِهئا�ْنبَأ  ْوَأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءا�بآ  ْوَأ  َّنِِهئا�بآ  ْوَأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  ّلِإ 
ـ�

ا َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  ـا�ل  َّنِِهبُویُج َو  �یلَع  َّنِهِرُمُِخب 
ّتلا

َنیِِعبا� ِوَأ  َّنُُهنا�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ا�م  ْوَأ  َّنِِهئا�ِسن  ْوَأ  َّنِِهتا�وَخَأ  ِیَنب  ْوَأ  َّنِِهنا�وْخِإ 
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َّنِِهتَنیِز َو ْنِم  َنیِفُْخی  ا�م  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  ـا�ل  ِءاـ�سِّنلا َو  ِتا�رْوَع  �یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلـْفِّطلا  ِوَأ  ِلاـ�جِّرلا  َنِم  َِهبْرِإـْلا  ِیلوُأ  ِْریَغ 
.َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ّللا 

�
ِه َیلِإ  اُوبُوت 

تسناسکی و جرف  نتـشادهگن  مشچ و  نتـسب  بوجو  رد  نادرم  نانز و  مکح  هک  تسنیا  هدیدرگ  دای  اجنیا  رد  هک  ةدئاف  هن  هلمج  زا 
( تنیز دوخ  هتـسناد  رهاظ  ار  نآ  لضاف  هک  رگید  یلوق  هب  تسا و  دارم  نآ  عضاوم  یلوق  هب   ) تسا تنیز  ءادـبا  ندوب  مارح  هلمج  زا 

هجو ای  تسا  هماج  صوصخ  هتـسناد ، حیحـص  لضاف  هکنانچ  نآ ، زا  دارم  ایآ  هک  تسا  هرهاظ  تنیز  رد  فالتخا  هلمج  زا  نانز و  رب 
نجنرب و تسد  لاخلخ و  هنطاب  تنیز  لوا  لوق  رب  انب  تسا و  نارگید  ياه  هتفگ  هکنانچ  يرتشگنا  ای  باـضخ  همرـس و  اـی  ناّـفک  و 

يالاب هنیس و  هک  هدیشوپ  یم  قناخم  یلهاج  نانز   ) ندرگ هنیس و  رب  تسا  هعنقم )  ) رامخ ندنکفا  بوجو  هلمج  زا  تسا و  هراوشوگ 
راهظا ۀحابا  مدع  هلمج  زا  و  تسا ) هدش  هداد  روتسد  هنیس  ندرگ و  ندیشوپ  يارب  رمخ  عناقم و  هب  مالـسا  رد  هدوب  یم  فوشکم  نآ 
رکون ایآ  هک  تسا  نیعبات  ینعم  رد  فالتخا  دروم و  نیا  رد  تسا  نیمی  کلم  رد  فالتخا  هلمج  زا  هرفاک و  ناـنز  يارب  تسا  تنیز 

هجوتمان ناهلبا  ای  هداتفا  توهش  زا  ناریپ  ای  تسا  دارم  تفلک  و 
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ياپ نانز  ندیبوک  زا  تسا  یهن  هلمج  زا  و  تسا ) هتفگ  ار  لوق  نیا  یعفاش   ) بوبجم ّیصخ  ای  تسا ) هفینح  وبا  ۀتفگ   ) راغص دیبع  ای 
.نادرم نتخاس  هجوتم  يارب  نیمز  هب  ار  دوخ 

َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ا�ی  رون  ةروس  زا  ۀیآ 58 ، - 3
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َنِم ْمَُکبا�ِیث  َنوُعَضَت  َنیِح  ِرْجَْفلا َو  ِها�لَـص  ِْلبَق  ْنِم  ٍتا�ّرَم  َثا�َلث  ْمُْکنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیِذَّلا  ْمُُکنا�ْمیَأ َو  ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْـسَِیل  اُونَمآ 
ٍضَْعب �یلَع  ْمُکُـضَْعب  ْمُْکیَلَع  َنوـُفا�ّوَط  َّنُهَدـَْعب  ٌحـا�نُج  ْمِْهیَلَع  ـا�ل  ْمُْکیَلَع َو  َْسَیل  ْمَُکل  ٍتا�رْوَـع  ُثـا�َلث  ِءاـ�شِْعلا  ِها�لَـص  ِدـَْعب  ْنـِم  ِهَریِهَّظلا َو 

،. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ّللا 
�

ُه ِتا�یْآلا َو  ُمَُکل  ّللا 
�

ُه ُنِّیَُبی  َِکل�ذَک 

یکی تقو  هس  رد  هک  دنوش  هداد  روتـسد  دیاب  ناشیا  زیمم  لافطا  ناگدـنب و  هک  تسا  عضوم  نیا  رد  هروکذـم  ةدـئاف  راهچ  هلمج  زا 
نذا یب  هدز و  رس  تسا  تروع  فشک  هنظم  تقو  هس  ره  رد  هک  نتفخ  تقو  یکی  هلولیق و  باوخ  تقو  یکی  حبـص و  زامن  زا  شیپ 
دروم يرازگتمدـخ  يارب  مودـخم  مداخ و  ناـیم  هطلاـخم  دـمآ و  تفر و  تسین و  هنظم  نآ  هک  تقو  هس  نیا  ریغ  رد  دـنوشن و  دراو 

.تسا مزال  ریغ  ور  نیا  زا  جرح و  رسع و  مزلتسم  ناذیتسا  تسا  جایتحا 

ّللا
�

ُه ِِهتا�یآ َو  ْمَُکل  ّللا 
�

ُه ُنِّیَُبی  َِکل�ذَک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَذْأَتْـسا  اَمَک  اُونِذْأَتْـسَْیلَف  َُملُْحلا  ُمُْکنِم  ُلا�فْطَْألا  َغََلب  ا�ذِإ  رون َو  ةروس  زا  ۀیآ 59 ، - 4
،. ٌمیِکَح ٌمِیلَع 

دروم رد  رگم  دنوش  لخاد  دنناوت  یم  ناذیتسا  یب  لافطا  هک  تسنیا  ینعم  و  تسا ..«  هدرک  هدافا  نینچ  دروم  نیا  رد  یلیبدرا  ققحم 
هاگ ره  سپ  هناگ  هس  تاروع 
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تداع نآ  زا  هک  تسبجاو  دندش  جراخ  تیلوفط  دـح  زا  صوصخم ، نس  هب  ای  مالتحا  هب  هاگ  نآ  دـش و  تداع  نذا  مدـع  ار  لافطا 
تاقوا مامت  رد  هک  دندرگ  راداو  مه  هدش  غلاب  ناکدوک  دندرگ  یم  راداو  امش  زا  ناذیتسا  رب  گرزب  نادرم  هکنانچ  دندرگ و  عطقنم 

نذا یب  دننک و  ناذیتسا  امش  رب  دورو  عقوم  رد 
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سابع نبا  زا  تسا  هخوسنم  تعیرـش  ۀلزنم  هب  نانآ  دزن  رد  دـنراد و  تلفغ  نآ  زا  مدرم  رتشیب  هک  تسا  یمکح  نیا  دـندرگن و  دراو 
نم رب  نذا  یب  میوگ  یم  ار  دوخ  زینک  نم  تسا و  نذا  ۀیآ  دـنرادن  نامیا  نآ  هب  مدرم  رثکا  هک  يا  هیآ  تسا : هتفگ  هک  هدـش  تیاور 
نآ دشاب و  وت  جرخ  هب  وت و  ۀـناخ  رد  هچ  رگ  يرآ  تسا  هتفگ  مریگب  نذا  دـیاب  مرهاوخ  زا  نم  ایآ  هک  هدیـسرپ  وا  زا  اطع  .دـیاین  رد 
َْدنِع ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  ۀیآ  مود  نذا  ۀیآ  یکی  دنرکنم : مدرم  ار  نآرق  زا  هیآ  هس  : » هک هدش  تیاور  وا  زا  زاب  تسا  هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  هاگ 

..َهَمْسِْقلا َرَضَح  ا�ذِإ  ۀیآ َو  رگید  ۀیآ  هس  ْمُکا�ْقتَأ  ّللا 
�

ِه

ٍهَنیِِزب َو ٍتا�جِّرَبَتُم  َْریَغ  َّنَُهبا�ِیث  َنْعَـضَی  ْنَأ  ٌحا�نُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  ِکن 
�

ًاحا َنوُجْرَی  ا�ل  ّللا 
�
ِیتا ِءاـ�سِّنلا  َنِم  ُدِـعا�وَْقلا  رون َو  ةروس  زا  ۀیآ 60 ، - 5

.ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ّللا 
�

ُه َّنَُهل َو  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْسَی  ْنَأ 

رتـست و بوـجو  هک  شیپ  مکح  زا  ناـنز  زا  دـعاق  هک  تسنیا  هیآ  نیا  قوـس  زا  رهاـظ  و  تسا ..«  هدرک  هداـفا  نـینچ  یلیبدرا  قـقحم 
ناریپ رب  دوب  مارح  ناوج  نانز  رب  هک  هنطاب  تنیز  عضاوم  فشک  سپ  دنا  هدش  ءانثتسا  تساهنآ  عضاوم  هنطاب و  تنیز  فشک  میرحت 

.دنشاب هتشادن  تنیز  راهظا  جربت و  دصق  هک  نیا  طرشب  نکیل  تسین  مارح  هسیآ 

ّللا
�

ِه َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَرا�عَِتل  َِلئا�بَق  ًابوُعُـش َو  ْمُکا�ْنلَعَج  �یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکا�نْقَلَخ  ّنِإ 
�
ا ّنلا 

�
ُسا اَهُّیَأ  ـا�ی  تارجح  ةروس  زا  هیآ 13 ، - 6

.ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  ّللا 
�

َه َّنِإ  ْمُکا�ْقتَأ 
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هچ رگ  هقفن ، رب  رداق  نمؤم  ۀبطخ  تباجا  بوجو  رب  هیآ  نیاب  هک  هدرک  لقن  لضاف 
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.تسا هداد  رارق  رظن  دروم  ار  لالدتسا  نیا  وا  دوخ  نکیل  تسا  هدش  لالدتسا  دشاب ، رت  نیئاپ  مه  بسن  ثیح  زا 

.ْرِّهَطَف ََکبا�ِیث  ّرثّدم َو  ةروس  زا  ۀیآ 4 ، - 7

دافمب سپ  هدـش  هدروآ  َّنَُهل  ٌسا�ِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌسا�ِبل  َّنُه  ۀـیآ  رد  هکنانچ  تسا  تاجوز  بایث  زا  دارم  هک  هدـش  هتفگ  ومه  لقنب  زاـب 
ُجُرْخَی ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  تسا َو  دیجم  نآرق  رد  هک  دـنوش  باختنا  نمادـکاپ  لصا و  شوخ  فیفع و  نانز  هک  تسنانچ  هتـسیاش  هیآ  نیا 

لیبق زا  رگید  یتایآ  هب  هداد و  رارق  لاکـشا  رظن و  دروم  زین  ار  طابنتـسا  نیا  لضاف  ًادِـکَن  ّلِإ 
�
ا ُجُرْخَی  ـا�ل  َُثبَخ  يِذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِإـِب  ُُهتـا�بَن 

تهارک هفیفع و  باختنا  بابحتـسا  يارب  مکفطنل » اوریخت   » يوبن ثیدـح  َنِیبِّیَّطِلل و  ُتا�بِّیَّطلا  ًهَکِرْـشُم و  ْوَأ  ًهَِینا�ز  ّلِإ 
�
ا ُحِْـکنَی  ـا�ل  ِینا�ّزلا 

.تسا هدرک  لالدتسا  نآ  ریغ  رایتخا 

ِرَِّشب ُهُوقا�ُلم َو  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  ْمُکِـسُْفنَِأل َو  اُومِّدَق  ُْمْتئِـش َو  ّنَأ 
�

ی ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤا�ِسن  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 223 ، - 8
.َنِینِمْؤُْملا

، هعیـش بهذـم  صوصخ  رد  مه  بهاذـم و  رد  مه  هلأسم ، رد  هک  یفالتخا  اـب  دوهعم ، فـالخ  رب  نز  اـب  یکیدزن  زاوج  رب  هیآ  نیاـب 
َنیَِملا�ْعلا َو َنِم  َنا�رْکُّذـلا  َنُوتْأـَت  ْمَُکل و َأ  ُرَهْطَأ  َّنُه  ِیتـا�َنب  ِءـا�لُؤ�ه  لـیبق  زا  رگید  یتاـیآ  هب  زاوجب ، لـئاق  تسا  هدـش  لالدتـسا  تسه ،

ءاعدا زین  ْمِهِجا�وْزَأ  �یلَع  ّلِإ 
ـ�

ا َنوُِظفاـ�ح  ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  جراـعم َو  ةروس  زا  ۀـیآ 28  ْمُکِجا�وْزَأ و  ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  َقَلَخ  ا�م  َنوُرَذـَت 
دانتـسا یتایاور  هب  رتشیب  ّللا و 

�
ُه ُمُکَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُوتْأَف  َنْرَّهَطَت  ا�ذِإَف  ۀـیآ  هب  تمرح  هب  لئاق  یتایاور و  هب  مه  هدرک و  دـییأت  ار  دوخ 

.دنا هدرک 

177 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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َّنُُهقْزِر َو ُهـَل  ِدوـُلْوَْملا  یَلَع  َهَعاـ�ضَّرلا َو  َّمـُِتی  ْنَأ  َدا�رَأ  ْنَِـمل  ِْنیَِلماـ�ک  ِْنَیلْوَـح  َّنُهَدـا�لْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتا�دـِلا�ْولا  هرقب َو  ةروـس  زا  ۀیآ 233 ،
ًالا�ِصف ا�دا�رَأ  ْنِإَف  َِکل�ذ  ُْلثِم  ِثِرا�ْولا  یَلَع  ِهَِدلَِوب َو  َُهل  ٌدُولْوَم  ا�ل  ا�هَِدلَِوب َو  ٌهَِدلا�و  َّراَُضت  ا�ل  ا�هَعْـسُو  ّلِإ 

�
ا ٌسْفَن  ُفَّلَُکت  ا�ل  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُُهتَوْسِک 

ِفوُْرعَْملِاب َو ُْمْتیَتآ  ا�م  ُْمتْمَّلَـس  ا�ذِإ  ْمُْکیَلَع  َحا�نُج  ا�لَف  ْمُکَدا�لْوَأ  اوُعِـضْرَتْسَت  ْنَأ  ُْمتْدَرَأ  ْنِإ  ا�مِْهیَلَع َو  َحا�نُج  ا�لَف  ٍرُواـ�شَت  اـ�مُْهنِم َو  ٍضا�َرت  ْنَع 
.ٌریَِصب َنُولَمْعَت  ا�ِمب  ّللا 

�
َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 

�
َه اوُقَّتا 

دلاو و رب  تسا  عاضر  ترجا  بوجو  هروکذم  ماکحا  هلمج  زا  تسا  هدروآ  هدـئاف  کی  یهقف و  مکح  تفه  هیآ  نیا  لیذ  رد  لضاف 
ترجا نآ  زا  دناوتب  مکاح  ای  یصو  هک  دشاب  یلام  ار  ریغص  دشاب و  هدرم  ردپ  هک  یتروص  رد  لفط  رب  تسا  هعـضرم  ترجا  بوجو 

ۀیآ هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  زا  تسا و  هام  شش  فالخ  یب  هک  دشاب  یم  لمح  تدم  لقا  دح  نییعت  ةراب  رد  هروکذم  هدئاف  .درادرب و  ار 
هدشن دانتسا  دروم  يا  هراشا  ای  صن  نآرق  زا  لمح  رثکا  دح  يارب  .دوش  یم  هدافتـسا  هراشا  تلالد  هب  ًارْهَـش  َنُوثا�َلث  ُُهلا�ِصف  ُُهلْمَح َو  َو 

هب هداد  رارق  هام  یـس  ار  تدـم  رثکا  ور  نیا  زا  هتـسناد و  لصف »  » و لمح »  » زا کی  رهب  رظان  ار  هیآ  نیا  هک  هفینح  وبا  ةدـیقع  هب  رگم 
دمحا زا  لوقنم  ةدیقع  هب  و  لاس !! راهچ  یعفاش  زا  لوقنم  ةدیقع  هب  تسهام و  هد  لمح  تدم  رثکا  تایاور ، دانتـسا  هب  هعیـش ، ةدیقع 

ُْمْتنَنْکَأ ْوَأ  ِءا�سِّنلا  ِهَبْطِخ  ْنِم  ِِهب  ُْمتْضَّرَع  ا�مِیف  ْمُْکیَلَع  َحا�نُج  ا�ل  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 235 ، - 10 لاس !! شش  سنا  نب  کلام  لبنح و  نب 
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َّنُهَنوُرُکْذَتَس ْمُکَّنَأ  ّللا 
�

ُه َِملَع  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف 

178 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ِیف ا�م  ُمَْلعَی  ّللا 
�

َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ُهَلَجَأ َو  ُبا�تِْکلا  َُغْلبَی  ّتَح 
ی� کِّنلا 

�
ِحا َهَدـْقُع  اُومِْزعَت  ا�ل  ًافوُْرعَم َو  ًالْوَق  اُولوُقَت  ْنَأ  ّلِإ 

ـ�
ا ارِـس  َّنُهوُدِـعا�ُوت  ـا�ل  ْنِک�ل  َو 

.ٌمِیلَح ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ُهوُرَذْحاَف َو  ْمُکِسُْفنَأ 

دوصقم رب  ماهیا  زا  تسترابع  نآ  حیولت و  ینعی   ) ضیرعت هک  تسنیا  هدیدرگ  دای  اجنیا  رد  هک  هناگ  شـش  لئاسم  ماکحا و  هلمج  زا 
نآ زا  دوصقم  هک  کیلع » مّلـسأل  تئج ال   » دننام زاجم  روطب  هن  دشاب و  هدش  عضو  دوصقم  نآ  يارب  تقیقح  روطب  هن  هک  یترابع  هب 

لاثما و  داجنلا » لیوط   » و دامرلا » ریثک   » دننام نآ  مزاول  رکذب  يزیچ  رب  تلالد  زا  تسترابع  نآ  هیانک و  ای  ینغ  زا  تسا  يزیچ  بلط 
فالتخا قارف  ةدع  رد  دـنا و  هداد  صاصتخا  تافو  ةدـع  هب  ار  هیآ  هیعفاش  .درادـن  تمرح  دنـشاب  هدـع  رد  هک  ینانز  ۀـبطخ  هب  اهنیا ،

.دنا هدرک 

ةدـعو تافو  ةدـع  دـشاب : هدـع  رد  هک  ره  يارب  تسا  هبطخ  هب  ضیرعت  ندوب  حابم  رهاـظ ، سپ  هدرک ..«  هداـفا  نینچ  یلیبدرا  ققحم 
شقابطنا اب  مومع  روهظ  يارب  تسین  دیدس  زین  قالط  ةدع  رد  زاوجب  وا  لوق  اب  تسا  تافو  ةدع  رد  هک  ینز  هب  صیصخت  سپ  قالط 

مه یلوزن  بیترت  هک  نیا  اب  تسین  صیـصخت  مزلتـسم  هدرم  رهوش  نز  رد  هیآ  زا  شیپ  مالک  ندوب  اما  صـصخم و  مدع  بهذم و  رب 
ۀلزنم هب  عامجا ، مکحب  نوچ ، هیعجر  ةدـع  رد  نز  هچ  دوش  هداد  صیـصخت  هیعجر  هدـع  ریغب  هک  تسا  هتـسیاش  يرآ  .تسا  مولعمان 

«. دشاب یمن  زئاج  جوز  ریغ  يارب  وا  ۀبطخ  هب  ضیرعت  تسا  هجوز 

هدروآ هیآ  تفه  هنیمز  نیا  رد  دراد و  طابترا  قلعت و  وا  جاودزا  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ حاکن  هب  هک  یئایشا  ةراب  رد  مجنپ  عون 
: تسا هدش 

ا�ی بازحا  ةروس  زا  تایآ 28 و 29 ،  1
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َکِجا�وْزَِأل ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ 
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َّنِإَف َهَرِخْآلا  ّدلا 
�

َرا َُهلوُسَر َو  ّللا َو 
�

َه َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  .اًلیِمَج َو  ًاحا�رَـس  َّنُکْحِّرَـسُأ  َّنُکْعِّتَمُأ َو  َْنَیلا�عَتَف  ا�هَتَنیِز  ا�ْینُّدـلا َو  َها�یَْحلا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ 
.ًامیِظَع ًارْجَأ  َّنُْکنِم  ِتا�نِسْحُْمِلل  َّدَعَأ  ّللا 

�
َه

مه دنتساوخ و  وا  زا  ایند  لام  زا  يزیچ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ ياهنز  هک  دنا : هتفگ  نینچ  نارسفم  هیآ  لوزن  ببس  رد 
هلآ و هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ سپ  دـندرک  تیذا  ار  وا  مه  اب  تباقر  تریغ و  هار  زا  دـیازفیب و  ناشیا  ۀـقفن  رب  يزیچ  هک  دنتـساوخ 

هلآ و هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ ماگنه  نآ  رد  تفای  لوزن  تسا  رییخت ، ۀـیآ  هک  هیآ ، نیا  اـت  تفرگ  هراـنک  اـهنآ  زا  هاـم  کـی  مّلس )
شیرق ۀلیبق  زا  همه  اهنیا  هک  هیما  وبا  رتخد  هملـس  ما  هعمز ، رتخد  هدوس  نایفـس ، وبا  رتخد  هبیبح  ما  هصفح  هشئاع  دوب : نز  هن  ار  مّلس )

نوچ یقلطصم ، ثراح  رتخد  هیریوج  يدسا و  لجح  رتخد  بنیز  یلاله و  ثراح  رتخد  هنومیم  يربیخ و  یح  رتخد  هیفص  دندوب و 
اهنآ تخاس  ریخم  تقفارم  تقرافم و  نایم  ار  ناشیا  تساوخب و  ار  ناـنز  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ دـمآ  دورف  هیآ  نیا 

.دندرک رایتخا  ار  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ اب  ءاقب  همه 

: تسا هدش  هدروآ  نینچ  هیآ  لوزن  ببس  ریسفت و  رد  ع )  ) قداص ترضح  زا  یتیاورب 

نامرف هب  تفگ  هدب  یتمـسق  امب  مئانغ  نیا  زا  دنتفگ  وا  نانز  دمآ  تسدـب  یمئانغ  ربیخ  رد  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ
دیاش دنتفگ  دندرک و  بضغ  نانز  مدرک  میسقت  نیملسم  نایم  ار  اهنآ  ادخ 
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( مّلـس هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ دـش  دـهاوخن  تفای  يرهوش  دوخ  موق  نایم  زا  ار  ام  یهد  قالط  ار  ام  رگا  هک  يرادـنپ  ناـنچ 
.داتسرف ار  هیآ  نیا  ادخ  دنتشگ  رهاط  دندش و  ضئاح  نانآ  ات  تسشن  میهاربا  ما  هبرشم  رد  تسج و  لازتعا  ناشیا  زا  ادخ  رماب 

: لوق دنچ  رب  رییخت  مکح  رد  تسا  ءاملع  فالتخا  لقن  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  هدئاف  هس  هلمج  زا 

يزیچ دنک  رایتخا  ار  دوخ  رهوش  وا  دزاس و  ریخم  ار  دوخ  نز  يدرم  هاگ  ره  - 1
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.تسوا باحصا  هفینح و  وبا  دوعسم و  نبا  لوق  نیا  دور  یم  رامشب  قالط  کی  دنک  رایتخا  ار  دوخ  رگا  تسین و 

.تسا کلام  بهذم  دیز و  لوق  نیا  قالط  کی  دنک  رایتخا  ار  رهوش  رگا  تسا و  قالط  هس  دنک  رایتخا  ار  دوخ  هاگ  ره  - 2

.تسا یعفاش  بهذم  نیا  .هن  هن ، رگ  تسا و  قالط  دنک  قالط  دصق  رییخت  هب  هاگ  ره  - 3

.تسا هدوب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ تاصتخم  زا  نیا  دوش و  یمن  عقاو  قالط  اقلطم  رییخت  هب  - 4

دینج نبا  هعیش  ءاملع  زا  هلوسر » هب  یلاعت  ّللا 
�

ه ّصخ  یش ء  اذه  امنا  رایخلا و  سانلل و  ام  و   » تسا تیاور  نیا  ع )  ) قداص ترضح  زا 
هظحل کی  رگا  تسا و  قالط  دـنک  رایتخا  ار  دوخ  روف  رب  نز  دـنک و  دـصق  ار  قـالط  رییخت  هب  درم  رگا  دـنا  هتفگ  لـیقع  یبا  نبا  و 

رب قلاط » تنأ  اهل : لوقی  نا  قالطلا  امنا   » قداص ترـضح  لوق  دانتـسا  هب  هعیـش  ءاملع  رتشیب  نکیل  تسین  يزیچ  دـتفا  ریخأـتب  راـیتخا 
.دنا هتفگ  ود  نآ  لوق  فالخ 

ةروس زا  ۀیآ 30 و 31 ، - 2
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ِّلل
�

ِه َّنُْکنِم  ُْتنْقَی  ْنَم  ًاریِـسَی َو  ّللا 
�

ِه یَلَع  َِکل�ذ  َنا�ک  ِْنیَفْعِـض َو  ُبا�ذَْعلا  اََهل  ْفَعا�ُضی  ٍهَنِّیَبُم  ٍهَشِحا�ِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم  ِِّیبَّنلا  َءا�ِسن  ا�ی  بازحا 
.ًامیِرَک ًاقْزِر  ا�َهل  ا�نْدَتْعَأ  ِْنیَتَّرَم َو  ا�هَرْجَأ  ا�ِهتُْؤن  ًاِحلا�ص  ْلَمْعَت  ِِهلوُسَر َو  َو 

ّللا
�

ه یّلص   ) ربمغیپ نانز  باذع  فاعضا  نآ  هدمآ و  تسدب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ تاصتخم  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا  زا 
.تسا ناشیا  باوث  رجا و  رارکت  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و 

ا�ل ّللا َو 
�

ِه َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َنا�ک  ا�م  بازحا َو  ةروس  زا  ۀیآ 53 ، - 3
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.ًامیِظَع ّللا 
�

ِه َْدنِع  َنا�ک  ْمُِکل�ذ  َّنِإ  ًاَدبَأ  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهَجا�وْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ 

لوزن ببس  رد  تسا  هدوب  شتافو  زا  دعب  وا  نانز  حاکن  تمرح  مکح  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ تاصتخم  زا  رگید  یکی 
تانب ملکتن  نا  انیهن  أ  : » تسا هتفگ  هحلط  هتفای  لوزن  باجح  ۀـیآ  نوچ  هک  هدـش  هتفگ  نینچ  یـصاصتخا  یهقف  مکح  نیا  عیرـشت  و 

!«. هنالف نجوزت  تام ال  نئل  باجحلا !؟ ءارو  نم  الا  انمع 

َْکیَلَع ّللا 
�

ُه َءا�فَأ  ا�ّمِم  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  ا�م  َّنُهَروُجُأ َو  َْتیَتآ  ّللا 
�
ِیتا َکَجا�وْزَأ  ََکل  ا�ْنلَلْحَأ  ّنِإ 

�
ا ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  بازحا  ةروس  زا  ۀیآ 50 ، - 4

َدا�رَأ ْنِإ  ِِّیبَّنِلل  ا�هَـسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًهَنِمُْؤم  ًهَأَْرما  َکَعَم َو  َنْرَجا�ه  ّللا 
�
ِیتا َِکتا�لا�خ  ِتا�َنب  َِکلا�خ َو  ِتا�َنب  َِکتا�ّمَع َو  ِتا�َنب  َکِّمَع َو  ِتا�َنب  َو 

.َنِینِمْؤُْملا ِنوُد  ْنِم  ََکل  ًهَِصلا�خ  ا�هَحِْکنَتْسَی  ْنَأ  ُِّیبَّنلا 

ربمغیپ هدرک و  یم  هبه  وا  هب  ار  دوخ  ینز  رگا  هک  هدوب  نیا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ تاصتخم  صاوخ و  زا  رگید  یکی 
نبا تسا  هدش  یم  وا  نز  هتفریذپ  یم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  )
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: ار نز  راهچ  هتفاـی و  عوقو  دـنا  هتفگ  یخرب  تسا  هتفاـین  عوقو  يرما  نینچ  هدیـسرن و  لـمع  ۀـلحرم  هب  مکح  نبا  تسا  هتفگ  ساـبع 
لیبق نیا  زا  میکح  رتخد  هلوخ  يدـسا و  رباج  رتخد  کیرـش  ما  يراصنا و  نکاـسملا  ما  مازح و  رتخد  بنیز  ثراـح و  رتخد  هنومیم 

نلذـبی ءاسنلا  لاب  ام   » تفگ هشئاع  دیـشخب  ربمغیپ  هب  ار  دوخ  میکح  رتخد  هلوخ  نوچ  هک  هدـش : هتفگ  هیآ  لوزن  ببـس  رد  هدرمش و 
.تفای لوزن  هیآ  نیا  سپ  رهم » الب  نهسفنأ 

«. هبه  » ظفلب و  هراجا »  » ظفلب تسا  حاکن  عوقو  رد  فالتخا  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  هدئاف  هس  هلمج  زا 

َْکَیلِإ يِوُْؤت  َّنُْهنِم َو  ُءا�شَت  ْنَم  یِجُْرت  بازحا  ةروس  زا  ۀیآ 51 ، - 5
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ُمَْلعَی ّللا 
�

ُه َّنُهُّلُک َو  َّنُهَْتیَتآ  ا�ِمب  َْنیَـضْرَی  َّنَزْحَی َو  ا�ل  َّنُُهُنیْعَأ َو  َّرَقَت  ْنَأ  �ینْدَأ  َِکل�ذ  َْکیَلَع  َحا�نُج  ـا�لَف  َْتلَزَع  ْنَّمِم  َْتیَغَْتبا  ِنَم  ُءاـ�شَت َو  ْنَم 
.ًامِیلَح ًامِیلَع ، ّللا 

�
ُه َنا�ک  ْمُِکبُوُلق َو  ِیف  ا�م 

یکی مه  ار  نیا  هدرک و  لالدتسا  هیآ  نیاب  دنا  هدش  لئاق  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ رب  تمـسق  بوجو  مدعب  هک  یناسک 
.دنا هتسناد  وا  تاصتخم  زا 

َُکنیِمَی ْتَکَلَم  ا�م  ّلِإ 
�
ا َّنُُهنْـسُح  َکَبَجْعَأ  َْول  ٍجا�وْزَأ َو  ْنِم  َّنِِهب  َلَّدَبَت  ْنَأ  ا�ل  ُدـَْعب َو  ْنِم  ُءا�سِّنلا  ََکل  ُّلِحَی  ا�ل  بازحا  ةروس  زا  ۀیآ 52 ، - 6

يوتف لوق  نیا  هدـش و  خـسن  هیآلا  ..ََکل  ا�ْنلَلْحَأ  ّنِإ 
ـ�

ا ۀـیآ  هب  یلوق  هب  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  لـضاف  ًاـبِیقَر ، ْیَـش ٍء  ِّلُـک  �یلَع  ّللا 
�

ُه َناـ�ک  َو 
« ..تسام باحصا 

َکِـسْفَن ِیف  یِفُْخت  ّللا َو 
�

َه ِقَّتا  َکَجْوَز َو  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِْهیَلَع َو  ّللا 
�

ُه َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  بازحا َو  ةروس  زا  ۀیآ 37 ، - 7
اَم
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ِجا�وْزَأ ِیف  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ا�ل  ْیَِکل  ا�هَکا�نْجَّوَز  ًارَطَو  ا�ْهنِم  ٌْدیَز  �یضَق  ا�ّمَلَف  ُها�شَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ّللا 
�

ُه ّنلا َو 
�
َسا یَـشَْخت  ِهیِْدبُم َو  ّللا 

�
ُه

.ًالوُعْفَم ّللا 
�

ِه ُْرمَأ  َنا�ک  ًارَطَو َو  َّنُْهنِم  اْوَضَق  ا�ذِإ  ْمِِهئا�یِعْدَأ 

یّلص  ) ربمغیپ ۀمع  بلطملا  دبع  رتخد  همیما  شردام  هک  ار  يدسا  شحج  رتخد  بنیز  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ یتیاورب 
دوخ يارب  ار  وا  ربمغیپ  تشادنپ  ءادتبا  بنیز  درک  يراگتـساوخ  دوخ  ةدناوخ  رـسپ  هثراح  نب  دیز  يارب  دوب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه

يارب تسناد  نوچ  دنک  یم  هبطخ 
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ْنَأ ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ّللا َو 
�

ُه یَـضَق  ا�ذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ا�ل  ٍنِمْؤُِمل َو  َنا�ک  ا�م  دش َو  لزان  هیآ  درک  راکنا  ابا و  تسا  رتنییاپ  وا  زا  دیز  بسن  تسا و  دـیز 
راـنید و هد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربـمغیپ دـمآ و  رد  دـیز  حاـکن  هب  داد و  اـضر  بنیز  سپ  ْمِهِْرمَأ ) ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُـکَی 

.داتسرف شیارب  امرخ  عاص  یس  ماعط و  ّدم  هاجنپ  رازا و  عرد و  هفحلم و  رامخ و  داد و  وا  هب  رهم  مهرد  تصش 

مکح ظاحل  زا  تسا  دروم  یب  اهنآ  رارکت  اجنیا  رد  هک  هدش  هداد  یتاحیـضوت  فیلأت  نیا  لوا  دـلج  رد  بنیز  دـیز و  ۀیـضق  ةراب  رد 
بـسن رد  يواست  طارتشا  مدـع  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدروآ  لـضاف  یهقف  مکح  شـش  تسا  روظنم  شناـیب  دروم  نیا  رد  هک  یهقف 

.جیوزت ظفلب  نآ  عوقو  حاکن و  يارب 

تسا حاکن  عفاور  ةراب  رد  هک  عون  نیا  مشش  عون 

: رارق نیدب  تسا  هدش  هداد  رارق  هقف ) بتک  زا  تسا  یباتک  حالطصاب ، ماسقا ، نآ  زا  یضعب  هک   ) مسق شش  رب  لمتشم 

ءالیا 5- راهظ 4 - تارابم 3 - علخ و  قالط 2 - - 1
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دادترا ناعل 6 -
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قالط باتک  ای 35  لوا  مسق 

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  هدب  قالط ، ةراب  رد 

ْنِم َّنُهوُجِرُْخت  ـا�ل  ْمُکَّبَر  ّللا 
�

َه اوُقَّتا  َهَّدـِْعلا َو  اوُصْحَأ  َّنِِهتَّدـِِعل َو  َّنُهوُقِّلَطَف  َءاـ�سِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ا�ذِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  قـالط  ةروس  زا  ۀیآ 1 ، - 1
ُثِدُْحی ّللا 

�
َه َّلََعل  يِرْدَت  ا�ل  ُهَسْفَن  َمَلَظ  ْدَـقَف  ّللا 

�
ِه َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  ْنَم  ّللا َو 

�
ِه ُدوُدُـح  َْکِلت  ٍهَنِّیَبُم َو  ٍهَشِحا�ِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا َنْجُرْخَی  ا�ل  َّنِِهتُوُیب َو 

.ًاْرمَأ َِکل�ذ  َدَْعب 

عمج دوش و  عقاو  قیرفت  روطب  قیلطت  تسا  بجاو  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا   » تسا لوقنم  نومضم  نیا  یسربط  خیـش  نایبلا  عمجم  زا 
اوُقَّتا ۀلمج َو  هب  زاب  هدرک  دیکأت  َهَّدِْعلا  اوُصْحَأ  رگید َو  ۀتفگ  هب  ار  َّنِِهتَّدِِعل  َّنُهوُقِّلَطَف  دوخ  ۀـتفگ  ادـخ  هچ  تسین  اور  قالط  هس  نایم 

هب هعجارم  رد  ار  رهوش  قح  هاگ  نآ  هدروآ  رگید  يدیکات  هدادن  هزاجا  ار  نآ  زا  يدـعت  هدرک و  دـیدحت  هچ  نآ  رد  ینعی  ْمُکَّبَر  ّللا 
�

َه
یم رثکا  لهـسا و  برقا و  وا  هب  رهوش  ۀـعجارم  دـشاب  هناخ  رد  هاگ  ره  نز  هچ  هدومن  تیبثت  ریرقت و  َّنِِهتُوُیب  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  ا�ل  ۀـلمج 

تـسا قالط  مکح  نالطب  بجوم  قالط  رد  یهلا  دودح  يدعت  هک  تسا  هدرک  داشرا  ّللا 
�

ِه ُدوُدُح  َْکِلت  ۀلمج َو  هب  نآ  زا  سپ  دـشاب 
هـس عمج  هب  عوجر  قح  هک  تسا  مالعا  قالط و  رد  یهلا  دودـح  يارب  تسا  دـیکأت  ًاْرمَأ  َکـِل�ذ  َدـَْعب  ُثِدُْـحی  ّللا 

�
َه َّلََـعل  ادـخ  لوق  و 

عوجر هب  يراودیما  لاجم  دشاب  هتفگ  هک  تسنیا  دننام  دبای و  یمن  عاطقنا  قالط 
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« ..دنک ثادحا  ار  عوجر  هب  لیم  تبغر و  تسا  نکمم  قالط  زا  سپ  ادخ  هچ  دیشاب 

رد لضاف  هک  هدئاف  مکح و  تفه  هلمج  زا 
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تـسا هقلطم  نز  جارخا  زاوج  مدـع  تسا و  ءرق  هس  لامکا  هدـع و  ءاصحا  رهط و  لاح  رد  تسا  قالط  عاقیا  بوجو  هدرک  دای  اجنیا 
.دوخ ۀناخ  زا  هدع  نامز  رد 

هتفگ قالط  ضیح  لاح  رد  ار  دوخ  نز  رمع  ّللا 
�

ه دـبع  هک  هدـش  لقن  دافم  نیا  ود  نیا  ریغ  ملـسم و  يراخب و  زا  هیآ  لوزن  ببـس  رد 
اهعجاریلف و هرم   » تسا هدومرف  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هدرب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هب  ار  ربخ  نیا  رمع 

«. ءاش نا  اهقلطیلف ، ترهط  اذا 

اوُـمِیقَأ ْمُْکنِم َو  ٍلْدَـع  ْيَوَذ  اوُدِهْـشَأ  ٍفوُْرعَِمب َو  َّنُهُوقِرـا�ف  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنـْغََلب  ا�ذِإَـف  قـالط  ةروـس  زا  ۀـیآ 2  - 2
قالط رد  داهـشا  بوجو  رگید  هدـع ، رد  عوجر  زاوج  یکی  مکح : ود  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ّللِاب َو 

�
ِه ُنِمُْؤی  َنا�ک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی  ْمُِکل�ذ  ِّلل 

�
ِه َهَدا�هَّشلا 

.تسا هدش  هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد 

َّنُک ْنِإ  َّنِهِما�حْرَأ  ِیف  ّللا 
�

ُه َقَلَخ  ا�م  َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  ـا�ل  ٍءوُُرق َو  َهَثـا�َلث  َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتـا�قَّلَطُْملا  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 228 ، - 3
َّنِْهیَلَع ِلا�جِّرِلل  ِفوُْرعَْملِاب َو  َّنِْهیَلَع  يِذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهل  ًاحا�لْـصِإ َو  اوُدا�رَأ  ْنِإ  َِکل�ذ  ِیف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ّللاـِب َو 

�
ِه َّنِمُْؤی 

دشاب اهب  لوخدم  هرح و  رگا  ضیحلا  همیقتسم  هدع  هک  تسنیا  هیآ  زا  دافتـسم  یهقف  مکح  شـش  هلمج  زا  ٌمیِکَح  ٌزیِزَع  ّللا 
�

ُه ٌهَجَرَد َو 
ضیح رهط و  رد  تسا  نز  لوق  رابتعا  هلمج  زا  تسا و  رهط  هس  ینعی  ءرق »  » هس

186 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نز روط  نیمه  بجاو  تسا  یقوقح  نز  رب  ار  درم  هکنانچ  و  هدع » تدم  نیب   » عوجر هب  تسا  جوز  ندوب  ّقحا  و 
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تنک ول   » تسا هدومرف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ هک  دـشاب  لـضفا  رثکا و  درم  قوقح  دـنچ  ره  تسا  یقوقح  درم  رب  ار 
«. اهجوزل دجست  نأ  هأرملا  ترمأل  دحأل  دجسی  نا  ادحأ  ارمآ 

ُتا�لوُأ َنْضِحَی َو  َْمل  ّللا 
ـ�

ِیئا ٍرُهْـشَأ َو  ُهَثـا�َلث  َّنُُهتَّدـِعَف  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ  ْمُِکئاـ�ِسن  ْنِم  ِضیِحَْملا  َنِم  َنِْسئَی  ّللا 
ـ�

ِیئا قـالط َو  ةروس  زا  ۀیآ 4 ، - 4
نانز قالط  ةدع  ةراب  رد  شیپ  ۀـیآ  لوزن  زا  سپ  یتیاورب  ًارُْـسی  ِهِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی  ّللا 

�
َه ِقَّتَی  ْنَم  َّنُهَلْمَح َو  َنْعَـضَی  ْنَأ  َّنُُهلَجَأ  ِلا�مْحَْألا 

قلعتم هک  نیا  رد  .تسا  هتفای  لوزن  هیآ  نیا  خساپ ، رد  هدـمآ و  نایم  هب  لاؤس  دـننیب  یمن  ضیح  هک  ینانز  ةدـع  تدـم  زا  هدـش ، دای 
نـس ربک  هتفای : عاطقنا  هچ  يارب  ضیح  هک  نیا  رد  بایترا  کش و  دنا  هتفگ  یـضعب  هدـش  فالتخا  تسیچ ؟ هیآ  رد  بایترا  کش و 
نانز هک  نیا  رب  قافتا  زا  سپ  مه  تسا و  نانز  نیا  رد  مکحب  طوبرم  بایترا ، دنا  هتفگ  رگید  یـضعب  تسا  هدش  نآ  ثعاب  ضرم  ای 

یـضقنم لمح  عضوب  مه  هدرم  رهوش  ۀلماح  نانز  ةدع  هک  هدـش  فالتخا  دـبای  یم  اضقنا  اهنآ  لمح  عضوب  اهنآ  ةدـع  هلماح  ۀـقلطم 
مامت ار  تدم  نیا  دوش  لمح  عضو  زور  هد  هام و  راهچ  زا  شیپ  رگا  هک  ینعم  نیدب  دننک  تیاعر  دـیاب  ار  نیلجا » دـعبا   » ای دوش  یم 

.دنراد هاگن  هدع  لمح ، عضو  ات  دوشن  لمح  عضو  تدم  نیا  رد  رگا  دننک و 

مامت هدع ، دشاب  دعب  يا  هظحل  کی  دـنچ  ره  دوشب  لمح  عضو  رگا  قالط  زا  سپ  هک  تسنیا  اجنیا  رد  دافتـسم  مکح  راهچ  هلمج  زا 
عاطقنا بجوم  لمح ، عضو  دشاب  مه  مامتان  هچب  رگا  هلمج  زا  تسا و 
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َّنِْهیَلَع ْمَُکل  ا�مَف  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  َُّمث  ِتـا�نِمْؤُْملا  ُُمتْحَکَن  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  بازحا  ةروس  زا  ۀیآ 49 ، .تسا 5 -
ٍهَّدِع ْنِم 

187 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زج نآرق  رد  حاـکن »  » هک تسنیا  هدروآ  اـجنیا  رد  لـضاف  هک  هدـئاف  تشه  هلمج  زا  اًـلیِمَج  ًاحا�رَـس  َّنُهوُحِّرَـس  َّنُهوُعِّتَمَف َو  ا�هَنوُّدَـتْعَت 
تولخ فرـص  هن  تسا  لوخد  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  زا  دارم  هک  نیا  هلمج  زا  نآ و  رد  تسا  تقیقح  اعرـش  سپ  هدماین  دـقع  ینعمب 

يارب تسا  یقح  هک  نیا  هلمج  زا  .تسا و  رهم  مامت  رارقتـسا  بجوم  هدع و  تبثم  مه  تولخ  هک  هتفگ  هفینح  وبا  هچ  نآ  فالخ  رب 
.درادن هدع  اهب » لوخدم  ریغ   » هک نیا  رد  تسا  هیآ  تحارص  هلمج  زا  دنک و  عوجر  دناوتب  هک  درم 

ا�لَف َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  ا�ذِإَـف  ًارْـشَع  ٍرُهْـشَأ َو  َهََعبْرَأ  َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ًاـجا�وْزَأ  َنوُرَذَـی  ْمُْکنِم َو  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 224 ، - 6
.ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  ا�ِمب  ّللا 

�
ُه ِفوُْرعَْملِاب َو  َّنِهِسُْفنَأ  ِیف  َْنلَعَف  ا�مِیف  ْمُْکیَلَع  َحا�نُج 

ًهَّیِصَو ًاجا�وْزَأ  َنوُرَذَی  ْمُْکنِم َو  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  ۀیآ َو  تسا  خسان  هیآ  نیا  هک  تسنیا  هدش  هدروآ  هیآ  لیذ  رد  هک  مکح  شش  هلمج  زا 
هب ناکـسا  هقفن و  مه  هدـع و  نیا  مالـسا  زاغآ  رد  هچ  تسنآ  زا  دـعب  بیترت  بسحب  هک  ار  ٍجا�رْخِإ  َْریَغ  ِلْوَْحلا  َیلِإ  ًاـعا�تَم  ْمِهِجا�وْزَأـِل 
وبا تسا و  هدشن  خسن  تسا  تباث  ناکـسا »  » یعفاش ۀتفگ  هب  و  دراد ) ار  هدیقع  نیا  هفینح  وبا   ) تسا هدش  خـسن  دـعب  هدوب  لاس  کی 
رگا تسا  هتفگ  دـشاب  هفیذـح  وبا  هک  ناهیقف  زا  يّذاش  .تسا  یقاـب  تباـث و  لـماح ، رد  هیآ  نیا  مکح  تسا  هتفگ  یناهفـصا  ملـسم 

يزیچ نز  يارب  رهوش 
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تـسا رایتخا  ار  نز  دنک  عانتما  قافنا  زا  هثرو  دشاب و  هدرکن  تیـصو  رگا  لاس و  کی  دنک  قافنا  مه  هثرو  دشاب و  هدرک  تیـصو  ار 
مکح ود ، نآ  نالطبب  دنا و  هتسناد  عامجا  فالخ  رب  ار  هتفگ  ود  نیا   ) دنکب دهاوخب  هچ  ره  زور  هد  هام و  راهچ  زا  سپ  هک 

188 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لماح و هب  تبـسن  مه  هریبک و  هریغـص و  هب  تبـسن  مه  نآ و  ریغ  اـهب و  لوخدـم  هب  تبـسن  مکح  نیا  هک  نآ  هلمج  زا  و  دـنا ) هدرک 
هلمج زا  .دراد و  تیمومع  يوقا ) لوقب   ) عطقنم مئادـب و  تبـسن  مه  تسا و  موکحم  نیلجا  دـعب  اب  لماح  نکیل  دراد  تیمومع  لئاح 

.تسین یناکسا  قافنا و  هدع  نیا  رد 

.ٍنا�سْحِِإب ٌحیِرْسَت  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكا�ْسمِإَف  ِنا�تَّرَم  ُقا�لَّطلا  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 229 ، - 7

« دشاب یم  میلکت  میلست و  ینعمب  هک  مالک  مالـس و  دننام  تسا  قیلطت  ینعمب  قالط   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  اجنیا  رد  یلیبدرا  ققحم 
»؟ هثلاثلا نیا   » لاؤس خساپ  رد  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هکنانچ  تسا  نئاب  میـس  راب  هچ  تسا  راب  ود  یعجر  قیلطت  ینعی 

رابکی و هب  لاسرا  عمج و  قیرط  رب  هن  قیرفت  هجو  رب  تسا  قیلطت  زا  سپ  قیلطت  یعرـش  قیلطت  هک  نیا  ای  ٍنا�سْحِِإب » ٌحیِرْـسَت  ْوَأ   » تفگ
لیبق زا  و  طقف » نیتّرک   » هک نآ  هن  هّرک  دـعب  هّرک  ینعی  ِْنیَتَّرَک » َرَـصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث   » لیبق زا  هینثت  هن  تسا  ریرکت  قلطم  ِنـا�تَّرَم »  » زا دارم 

« .اهنیا رئاظن  و  کیدعس » کیّبل و  »

میلعت زا  سپ  هک  هنوـگ  نیدـب  نارهوـش  يارب  تسا  رییخت  نیا   » تسا هدرک  هداـفا  نـینچ  خـلا ) ٌكاـ�ْسمِإَف   ) هـیآ ریخا  ءزج  لـیذ  رد  و 
ناشیا هب  قالط  تیفیک 
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هب ار  ناشیا  هک  نیا  نایم  دـنرادهگن و  هبجاو  قوقح  هب  مایق  ترـشاعم و  نسح  تیاعر  اب  ار  نانز  هک  نیا  ناـیم  هداد  راـیتخا  ار  ناـنآ 
قیلطت ود  زا  سپ  تسنیا  ءزج  نیا  ینعم  هدـش  هیآ  لوا  ءزج  يارب  هـک  مود  ینعم  رب  اـنب  .دـنزاس  اـهر  هداد  مـیلعت  هـک  لـیمج  یهجو 

دوش راتفر  يو  اب  ترشاعم  نسح  اب  مدرم  نیب  حیرست و  رد  فورعم  هجوب  دوش و  هتـشادهگن  وا  هب  عوجر  هار  زا  نز  هک  تسا  بجاو 
دور نوریب  هدـع  زا  ددرگ و  نئاب  ات  دـنکن  عوجر  وا  هب  ای  دوش  هداد  میـس  قالط  هک  هنوگ  نیدـب  ددرگ  اهر  ناـسحا  روطب  هک  نیا  اـی 

يارب هک  لوا  ینعم  رب  انب  تسا و  حیرست  قالطا و  نآ  دض  تسا و  ذخا  كاسما »  » زا دارم  سپ 

189 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ایآ هک  تسین  مولعم  نآ  تیفیک  نکیل  تسا  ررقم  هکنانچ  قالط  ود  رد  یعجر  قالط  راصحنا  رب  دراد  تلالد  هیآ  دش  هیآ  لوا  ءزج 
میس قالط  رگا  هک  ددرگ  عقاو  رگید  یعوجر  اهنآ  زا  سپ  یعوجر و  ود ، نآ  نایم  هک  يروط  هب  راب  ود  سلجم  کی  رد  تسا  زئاج 
دیاب هکلب  تسین  اهنیا  ای  تسا  یفنح  بهذم  هکنانچ  دیآ  عوقوب  هناگادج  يرهط  رد  دیاب  یقالط  ره  هک  نیا  ای  ددرگ  نئاب  دوش  عقاو 

هکنانچ دـنلئاق  ار  لوا  لامتحا  ام  باحـصا  رثکا  تسا  لمتحم  اهنیا  ۀـمه  .دـشاب  حیحـص  میـس  قالط  اـت  دـبای  ققحت  لوخد  عوجر و 
« ..تسا معا  هکلب  تسنامه  شبهذم  یعفاش 

هچ دراد  تلالد  عوجر  ندوب  عورـشم  رب  ِنا�تَّرَم » ُقا�لَّطلا   » ۀـلمج تسا : هدرک  هدافا  نینچ  هدروآ  هیآ  لیذ  رد  هک  يا  هدـئاف  رد  لـضاف 
لباق القع  هقلطم  قالط 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 883 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد و فقوت  کلم ، رب  هک  تسا  قتع  هب  رما  لیبق  زا  نیا  تسین و  حاکن  اجنیا  رد  تسا و  حاکن  دـیق  ۀـلازا  قـالط  اریز  تسین  روصت 
.تسا ءاضتقا  تلالد  باب  زا  تلالد  نیا 

هدـشن مامت  هدـع  رگا  عوجر  هب  ای  حاکن  يوسب  نز  ندـنادرگرب  زا  تسا  هیانک  نآ  زئاج و  یهجو  رب  ینعی  ٍفوُْرعَِمب » ٌكا�ْسمِإَف   » سپ
دارم میس  قالط  دنا  هتفگ  یخرب  تسا  فالتخا  ٍنا�سْحِِإب » ٌحیِرْـسَت   » ینعم رد  .دشاب و  هدش  یـضقنم  هدع  رگا  دقع  دیدجت  هب  ای  دشاب 

ياضقنا هب  دوش و  مامت  وا  هدع  ات  دراذـگ  دوخ  لاحب  ار  هدـتعم  دـنکن و  عوجر  هک  تسنیا  دارم  دـنا  هتفگ  كاحـض  يّدـس و  تسا ،
.ددرگ نئاب  هدع 

ْنَأ ّنَظ 
�
ا ْنِإ  ا�عَجا�رَتَی  ْنَأ  ا�مِْهیَلَع  َحا�نُج  ا�لَف  ا�هَقَّلَط  ْنِإَف  ُهَْریَغ  ًاجْوَز  َحِْکنَت  ّتَح 

ی� ُدـَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  ا�لَف  ا�هَقَّلَط  ْنِإَف  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 230 ، - 8
.َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ا�ُهنِّیَُبی  ّللا 

�
ِه ُدوُدُح  َْکِلت  ّللا َو 

�
ِه َدوُدُح  ا�میُِقی 

ود زا  سپ  ار  نز  رهوش ، هاـگ  ره  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  نیا  هک  تسنیا  هدـیدرگ  داـی  اـجنیا  رد  هک  یعورف  ماـکحا و  هلمج  زا 
يارب قالط  ود  زا  دعب  كاسما  لوا و  قالط 

190 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم تسخن  رهوش  يو  زا  قالط  زا  سپ  هک  دـنک  رایتخا  رگید  يرهوش  هک  نیا  رگم  دوش  یم  مارح  وا  رب  نز  دـهد  قـالط  میـس  راـب 
.دریگب ینز  هب  دیدج  دقعب  ار  وا  دناوت 

هـس زاب  لّلحم  عوقو  لوا و  قالط  هس  زا  سپ  هک  نیا  زا  تسترابع  نآ  و  هّدـع » قالط   » ریغب دراد  صاـصتخا  هعیـش  دزن  رد  مکح  نیا 
هچ دیآ  لمعب  میس ، للحم  رگید و  قالط  هس  نآ  زا  سپ  مود و  للحم  رگید و  قالط 
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.ددرگ یم  دبؤم  مارح  لوا  رهوش  رب  نز  هعیش  بهذم  رد  دوش  یم  هدناوخ  هدع  قالط  مان  هب  هک  للحم  هس  قالط و  هن  نیا  زا  سپ 

.تسین یفاک  دقع  درجم  دنک و  لوخد  دیاب  مه  دنک و  حاکن  مئاد  دقعب  دیاب  للحم  هک  تسنیا  عورف  ماکحا و  نآ  هلمج  زا  و 

قالط میـس  راب  هداد  قالط  راب  ود  هک  ار  ینز  جوز  رگا  ینعی   » .تسا هدرک  هدافا  نینچ  ۀیآ  زا  تسخن  ۀـلمج  لیذ  رد  یلیبدرا  ققحم 
دنک یطو  وا  اب  صوصخم  لحم  رد  دروآ و  رد  مئاد  حاکن  هب  ار  نز  نآ  رگید  يدرم  ات  تسین  لـالح  وا  رب  قـالط  هس  زا  سپ  دـهد 
ۀملک زا  هک  نیا  ای  تسا  مئاد  دقعب  ندوب  نآ  زا  ردابتم  یعرش و  فراعتم  یطو  رب  تسا  حاکن »  » لمح هار  زا  ای  تمـسق  نیا  ةدافتـسا 

نکمم و  عامجا ، رابخا و  زا  ای  ا�هَقَّلَط » ْنِإَف   » ۀملک زا  هک  نیا  ای  دوش  یم  هدافتـسا  مئاد  دـقع  تسا ، ماود  نآ  زا  فراعتم  هک  اجوز ،» »
«. ..دیآ تسدب  عامجا  رابخا و  زا  یطو  طارتشا  دوش و  لمح  دقع  رب  حاکن »  » ۀملک تسا 

ربمغیپ هب  نز  دـش  عقاو  للحم  تسا ) ءاز  حـتفب  اجنیا  رد   ) ریبز نب  نمحرلا  دـبع  ار  هعاـفر  نز  نوچ  هک  تسنیا  يوبن  راـبخا  هلمج  زا 
یعجرت نا  نیدیرت  أ   » دومرف مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ روثلا » هبدهک  هبده  هل  نا   » تفگ مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  )

.تسا هتسناد  یفاک  ار  دقع  درجم  هدرک و  دانتسا  هیآ  قالطا  هب  بیسم  نبا  کتلیسع .» قوذی  هتلیسع و  یقوذت  یتح  هعافر  یلإ 

َّنُهَلَجَأ َنْغَلَبَف  َءا�سِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ا�ذِإ  هرقب َو  ةروس  زا  هیآ 131 ، - 9

ص: ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 885 

http://www.ghaemiyeh.com


191

ندیسر ینعمب  غولب »  » ُهَسْفَن َمَلَظ  ْدَقَف  َِکل�ذ  ْلَعْفَی  ْنَم  اوُدَتْعَِتل َو  ًارا�رِض  َّنُهوُکِسُْمت  ا�ل  ٍفوُْرعَِمب َو  َّنُهوُحِّرَس  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف 
ینعم رد  مه  تدـم و  مامت  ینعم  رد  لجا »  » هکنانچ تسا  ندـش  کـیدزن  ینعمب  هیآ  نیا  رد  هتفر و  راـکب  ود  ره  ندـش ، کـیدزن  و 

.تسا تدم  رخآ  نآ  زا  دارم  هیآ  رد  هدش و  لامعتسا  نآ  رخآ  تیاهن و 

هکنانچ دنک  كاسما  ار  وا  عوجر و  دوخ  نزب  دناوت  یم  رهوش  هدـع ، تدـم  رخآ  کیدزن  ات  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نانچ  هیآ  زا  سپ 
مه تسفورعم و  هدیدنـسپ و  عرـش  لقع و  رد  هک  دشاب  نانچ  دیاب  حیرـست  كاسما و  نکیل  دزاس  اهر  ار  وا  دنکن و  عوجر  دناوت  یم 

ندرک و رهوش  زا  عنام  دهد و  رازآ  ار  نز  هک  نیا  دصقب  تدم  ءاضقنا  کیدزن  هک  هنوگ  نیدب  دـشاب  رارـضا  هجو  رب  دـیابن  كاسما 
.ددرگ ندش  صالخ  نداد و  هیدف  زا  راچان  نز  ات  دنک  عوجر  وا  هب  دوش  وا  ندش  دازآ 

ِفوُْرعَْملاـِب ْمُهَْنَیب  اْوَـضا�َرت  ا�ذِإ  َّنُهَجا�وْزَأ  َنْحِْکنَی  ْنَأ  َّنُهُولُـضْعَت  ـا�لَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاـ�سِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ا�ذِإ  هرقب َو  ةروـس  زا  ۀیآ 232 ، - 10
،. َنوُمَْلعَت ا�ل  ُْمْتنَأ  ُمَْلعَی َو  ّللا 

�
ُه ُرَهْطَأ َو  ْمَُکل َو  �یکْزَأ  ْمُِکل�ذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ّللِاب َو 

�
ِه ُنِمُْؤی  ْمُْکنِم  َنا�ک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی  َِکل�ذ 

.تسا يریگولج  سبح و  عنم و  لضع »  » زا دارم  تسا و  تدم  مامت  ینعمب  لجا  ندیسر و  ینعمب  هیآ  نیا  رد  غولب » »

: تسا لوق  دنچ  تسیک ؟ مکح  نیاب  بطاخم  هک  نیا  ةراب  رد 

هیآ نیا  سپ  دـنا  هدرک  یم  يریگولج  ندرک  رهوش  زا  ار  دوخ  ۀـقلطم  ناـنز  تیلهاـج  تیمح  ۀطـساو  هب  شیپ ، نارهوش  هک  نیا  - 1
.تسا ناشیا  هب  باطخ 

هکلب تسین  شیپ  جاوزا  دارم  هک  نیا  - 2
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رهوش اـب  جاودزا  دـیدجت  زا  ار  دوخ  رهاوـخ  راـسی  نب  لـقعم  هک  هدـش  هتفگ  هیآ  لوزن  ببـس  رد  هچ  دـننانز  ءاـیلوا  هیآ  هب  بطاـخم 
شقباس

192 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفای  لوزن  هیآ  نیا  سپ  هدرک  عنم 

.دنباطخ دروم  ود  ره  ءایلوا  مه  جاوزا و  مه  - 3

دنک و لضع »  » یسک رگا  سپ  دوش  عقاو  یلظع  امـش  نایم  رد  دیابن  هک  ینعم  نیدب  دنا  هتفرگ  رارق  بطاخم  هیآ  نیاب  مدرم  مامت  - 4
.دنا هدوب  عنام  هدش و  کیرش  لضع  رد  مدرم  ۀمه  هک  تسنیا  دننام  دنشاب  یضار  نآ  هب  مدرم 

مدرم ۀـمه  هب  باطخ  هک  دور  یم  لامتحا  هچ  تسین  يزاین  نیاب  و   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  مراهچ  لوق  لـقن  زا  سپ  یلیبدرا  ققحم 
« ..دنک يریگولج  دشاب ، ناشیا  نایم  یضارت  هک  یتقو  ؤفک ،»  » اب جیوزت  زا  ار  ینز  درادن  قح  سک  چیه  هک  نیا  ینعمب  نکیل  دشاب 

دانتـسا نیا  دنک  جیوزت  ار  دوخ  درادن  قح  شدوخ  نز  دنا  هتفگ  هدرک و  دانتـسا  هیآ  نیاب  ار  نز  رب  تیالو  توبث  هیعفاش  لضاف  لقنب 
.دوش لالدتسا  ؤفکب » جیوزت  زا  یلو  عنم  زاوج  مدع   » رب هیآ  نیاب  هک  هتسنادن  دیعب  یلیبدرا  ققحم  هدش و  داقتنا  داریا و  دروم 

193 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هارابم علخ و  باتک  ای 36 - مود - مسق 

: تسا هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 229 ، نآ  تسا و  هدش  هدروآ  هیآ  کی  هراب  نیا  رد 

اَمِیف ا�مِْهیَلَع  َحا�نُج  ا�لَف  ّللا 
�

ِه َدوُدُح  ا�میُِقی  ّلَأ 
�
ا ُْمتْفِخ  ْنِإَف  ّللا 

�
ِه َدوُدُح  ا�میُِقی  ّلَأ 

�
ا ا�فا�خَی  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا ًاْئیَـش  َّنُهوُُمْتیَتآ  ا�ّمِم  اوُذُـخَْأت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  ا�ل  َو 

هلیمج هک  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  لوزن  ببـس  رد  ّظلا 
�

َنوُِملا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللا 
�

ِه َدوُدُح  َّدَعَتَی  ْنَم  ا�هوُدَتْعَت َو  ا�لَف  ّللا 
�

ِه ُدوُدُح  َْکِلت  ِِهب  ْتَدَْـتفا 
نب تباث  نز  ّللا 

�
ه دبع  رهاوخ  ّیبا  رتخد 
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هلآ و هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربـمغیپ دزن  هلیمج  دـمآ  یمن  شـشوخ  سیق  زا  هلیمج  نکیل  تشاد  یم  تسود  ار  دوخ  نز  سیق  دوب  سیق 
یبیع قلخ  نید و  ظاحل  زا  دنگوس  ادخ  هب  مراذگب  وا  نیلاب  رب  رس  متسین  رضاح  تسین و  تقفاوم  ار  سیق  نم و  تفگ  تفر و  مّلس )

دوب هداد  رارق  هلیمج  قادص  ار  یناتـسوب  سیق ، .دش  لزان  هیآ  سپ  مدنـسپ  یمن  ار  وا  دیآ و  یمن  مشوخ  وا  زا  نکیل  منیب  یمن  وا  رد 
هلآ هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ دنادرگرب  نمب  ما  هدرک  شقادص  هک  ار  هقیدح  ات  امرفب  تفگ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هب 

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ میازفا  یم  مه  نآ  رب  مهد و  یم  ار  هقیدح  تفگ  هیلمج  یهد ؟ یم  خساپ  هچ  تفگ  هلیمج  هب  مّلـس ) و 
زاس شیاهر  ریگب و  يداد  وا  هب  هچ  نآ  تفگ  تباث  هب  هاگ  نآ  .تسین  مزال  نآ  رب  هدایز  تسا  سب  هقیدـح  نامه  هن  تفگ  مّلـس ) و 

.تسا هدش  عقاو  مالسا  رد  هک  دوب  یعلخ  لوا  نیا  .دیدرگ و  ادج  سیق  زا  دمآ و  لمعب  علخ  لمع  نیاب  سپ 

نز زا  درم  تسین  زئاج  يزیچ  رهم  زا  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  هیآ  تسنیا : هدرک  دای  اـجنیا  رد  لـضاف  هک  یهقف  هدـئاف  تشه  هلمج  زا 
ءادتفا تروص  رد  رگم  دریگب 

194 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

درم هب  رگید  يزیچ  ۀمیمـض  هب  ار  قادـص  اـی  قادـص  ریغ  اـی  دوـخ  قادـص  سپ  دـهاوخن  ار  درم  نز  هک  تـسا  ماـگنه  نآ  رد  نآ  و 
تهج نآ  زا  ار  قالط  نیا  دنک  تباجا  ار  وا  تساوخرد  روف  رب  رهوش  سپ  دنک  علخ  دهد و  قالط  ار  وا  ات  دشخبب 
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ندنک سابل و  علخ  مکح  رد  وا  ییادج  تقرافم و  سپ  تسا  سابل  ۀـلزنم  هب  ْمَُکل » ٌسا�ِبل  َّنُه   » ریبعتب نز  نوچ  هک  دـنیوگ  زین  علخ » »
.تسنآ

هلمج زا  دشاب و  یم  هارابم  شمان  دشاب  فرط  ود  زا  رگا  تسا و  علخ  قالط ، مان  دـشاب  نز  فرط  زا  تهارک  رگا  هک  نیا  هلمج  زا  و 
.علخ رد  تسنآ  زاوج  هارابم و  رد  تسا  قادص  رب  دئاز  ذخا  زاوج  مدع  تارابم  علخ و  نایم  قرف  تاهج 

ره زا  نتفرگ  زاوج  مدـع  هکلب  ناـنز  ياـهرهم  زا  تسا  يزیچ  ذـخا  زاوج  مدـع  هیآ  حیرـص  هک  نادـب  تسا .«  هتفگ  یلیبدرا  قـقحم 
هداد نزب  هوسک  يارب  هک  ییاه  هماج  نتفرگن  سپ  رب  هیآ  سپ  يا ، هیطع  ای  هقفن  ای  دـشاب  رهم  هدـش ، هداد  اـه  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ 
دهد یم  علخ  ضوعب  هچ  نآ  رگم  دراد  تلالد  دشاب ، هدنام  یقاب  ون  زونه  قالط  ماگنه  رد  هچ  رگ  وا ، هب  اهنآ  ندیشخب  موزل  هدش و 

وـس ود  زا  ضغابت  دیاب  سپ  فرط  ود  زا  تسا  دودح  ۀماقا  مدـع  فوخ  عقوم  رد  ضوع  ذـخا  زاوج  هک  دـناسر  یم  هیآ  رهاظ  مه  و 
« ..دنهاوخن ار  مه  ود  ره  هک  تسا  طرش  هارابم »  » رد هکلب  تسین  علخ »  » طئارش زا  نیا  دشاب و 

اُوبَهْذَِتل َّنُهُولُـضْعَت  ا�ل  ًاهْرَک َو  َءا�سِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 19 ، هب  ار  باتک  باب و  نیا  لضاف 
: تسا هدرک  نایب  شلیذ  رد  ار  ریز  یهقف  مکح  هس  هتخاس و  بقاعتم  ٍهَنِّیَبُم  ٍهَشِحا�ِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا َّنُهوُُمْتیَتآ  ا�م  ِضْعَِبب 

رد .دربب  ثرا  وا  زا  دریمب و  ات  وا  هب  رارضا  هجو  رب  قوقح  هب  مایق  مدع  اب  نز  كاسما  زا  یهن  - 1
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وا هب  کیدزن  نادرم  زا  یکی  هدرم  یم  يدرم  هاگ  ره  هک  هدوب  نانچ  تیلهاج 

195 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب ار  وا  متسه و  قحا  نز  نیاب  سک  ره  زا  نم  تسا  هتفگ  یم  هدنکفا و  یم  نز  نآ  رب  ار  دوخ  ۀماج  رگید ، شیوخ  ای  ردارب ، ای  ردپ 
لیبس رب  ثیراوم  لثم  ار  نز  هک  تسین  لالح  امـش  رب  تسا  هدش  هتفگ  هدـش و  میرحت  راک  نیا  هیآ  نیا  رد  سپ  تسا  هدرب  یم  ثرا 

تئارق ود  ره  مض  حتفب و  هیآ  رد  هرک »  » ۀملک  ) دیربب ثرا  هب  يو  زا  هارکا  هب  ار  وا  لام  ای  دـیریگب  تسار  ناشیا  هک  یتهارک  اب  ثرا 
ندوب ثوروم  دارم  و  تاهرکم »  » ینعمب مود  هب  انب  دوب و  دـهاوخ  نز  دوخ  ندوب  ثوروم  دارم  و  تاهراک »  » ینعمب لوا  هب  اـنب  هدـش 

(. دوب دهاوخ  نز  لام 

.ددرگ ءادتفا  زا  راچان  ات  وا  هب  رارضا  هار  زا  نز  يرادهاگن  تمرح  - 2

.هشحافب نایتا  تروص  رد  عنم  لضع و  زاوج  - 3

196 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راهظ باتک  ای 37 - میس  مسق 

دراد قاقتـشا  تشپ  ینعمب  رهظ »  » ۀملک زا  هک  راهظ  .تسا  هدوب  قالط  ۀلزنم  هب  تیلهاج  رد  راهظ »  » دـش هتفگ  لوا  دـلج  رد  هکنانچ 
ای یبـسن  تاـمرحم  زا  یکی  اـی  رداـم  رهظب  زین ) عطقنم  یلوـق  هب  اـی   ) ار دوـخ  مئاد  نز  یـسک  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  حالطـصا  رد 

.تسا هتشاد  بترتم  نآ  رب  یماکحا  هتخاس و  مارح  ار  راک  نیا  مالسا  دنک  هیبشت  شیوخ  یعاضر 

ا�هِجْوَز َو ِیف  َُکلِدا�ُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ّللا 
�

ُه َعِمَـس  ْدَـق  تسا  هتفای  لوزن  لاد ) رـسک  حـتفب و   ) هلداجم ةروس  لوا  ۀـیآ  راهچ  راهظ »  » ةراـب رد 
َنوُرِها�ُظی َنیِذَّلا  ٌریَِصب  ٌعیِمَس  ّللا 

�
َه َّنِإ  ا�مُکَرُوا�َحت  ُعَمْسَی  ّللا 

�
ُه ّللا َو 

�
ِه َیلِإ  یِکَتْشَت 
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ٌروُفَغ َو ٌّوُفََعل  ّللا 
�

َه َّنِإ  ًاروُز َو  ِلْوَْقلا َو  َنِم  ًارَْکنُم  َنوـُلوُقََیل  ْمُهَّنِإ  ْمُهَنْدـَلَو َو  ّللا 
ـ�

ِیئا اَّلِإ  ْمُُهتاـ�هَّمُأ  ْنِإ  ْمِِهتاـ�هَّمُأ  َّنُه  ـا�م  ْمِِهئاـ�ِسن  ْنِم  ْمُْکنِم 
َْمل ْنَمَف  ٌرِیبَخ  َنُولَمْعَت  ا�ِمب  ّللا 

�
ُه .ِِهب َو  َنوُظَعُوت  ْمُِکل�ذ  ا�ّساَمَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  اُولا�ق  ا�ِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  ْمِِهئا�ِسن  ْنِم  َنوُرِهاـ�ُظی  َنیِذَّلا 

ّللا
�

ِه ُدوُدُح  َْکِلت  ِِهلوُسَر َو  ّللِاب َو 
�

ِه اُونِمُْؤِتل  َِکل�ذ  ًانیِکْسِم  َنیِّتِس  ُما�عْطِإَف  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَمَف  ا�ّساَمَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِْنیَِعبا�تَتُم  ِْنیَرْهَش  ُما�یِصَف  ْدِجَی 
.ٌمِیلَأ ٌبا�ذَع  ْکِلل 

�
َنیِِرفا َو 

197 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا دروم  یب  اهنآ  رارکت  هدمآ و  نایم  هب  نخس  فیلأت  نیا  لوا  دلج  رد  تایآ  نیا  تاهج  زا  یخرب  لوزن و  ببس  ةراب  رد 

هجو رب  هیآ  حیرصب  راهظ  ةرافک  هک  نیا  هلمج  زا  تسا و  مارح  راهظ  هک  تسنیا  هدش  هدروآ  زنک »  » رد هک  مکح  هدئاف و  هن  هلمج  زا 
.رییخت هن  تسا  بیترت 

198 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءالیا باتک  ای 38 ، مراهچ  مسق 

: تسا هتفای  لوزن  هیآ  ود  دش  هتفگ  اجنآ  رد  هدیدرگ ، دای  لوا  دلج  رد  نآ  یعرش  يوغل و  ینعم  هک  ءالیا ،»  » ةراب رد 

،. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإَف  ُؤا�ف  ْنِإَف  ٍرُهْشَأ  ِهََعبْرَأ  ُصُّبََرت  ْمِِهئا�ِسن  ْنِم  َنُولُْؤی  َنیِذَِّلل  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 226 ، - 1

ره  » تسنیا هدروآ  اجنیا  رد  لضاف  هک  هلأسم  راهچ  هلمج  زا  ٌمِیلَع ، ٌعیِمَـس  ّللا 
�

َه َّنِإَف  َقـا�لَّطلا  اُومَزَع  ْنِإ  هروس َو  ناـمه  زا  ۀیآ 227 ، - 2
دیامرفب ار  درم  مکاح  دربب  مکاحب  ار  شیوخ  راک  رگا  تسین و  ینخـس  دـنک  ربص  نز  رگا  سپ  دوش  عقاو  دوخ  هجو  رب  ءالیا »  » هاـگ

عانتما رگا  زاب  دنک  مازلا  هرافک  نداد  عوجر  ای  قالطب  ار  وا  هاگ  نآ  دهد  تلهم  ار  وا  هام  راهچ  تفریذپن  رگا  ددرگرب  دهد و  هرافک 
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مکح نیمه  زین  راهظ  رد  هکناـنچ  دریذـپ  هب  ار  رما  ود  زا  یکی  اـت  دریگ  تخـس  وا  رب  كاروخ  دروخ و  رد  دـنک و  سبح  ار  وا  درک 
.تسین زئاج  هام  راهچ  زا  شیب  نزب  یکیدزن  كرت  هک  دوش  یم  هتسناد  هام  راهچ  هب  تدم  ریدقت  زا  هک  نیا  هلمج  زا  و  دوب »

199 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناعل باتک  ای 39 ، مجنپ - مسق 

.تشذگ لوا  دلج  رد  ناب  طوبرم  تایآ  ءارجا و  زرط  مکح و  لوزن  ببس  و  ناعل »  » یعرش يوغل و  ینعم 

ّلِإ
�
ا ُءا�دَهُـش  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْمُهَجا�وْزَأ َو  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  رون َو  ةروس  لوا  زا  مهد  ۀـیآ  اـت  ۀیآ 6  تسنآ  ةراب  رد  دـیجم  نآرق  رد  هیآ  راهچ 

اَْهنَع اُؤَرْدَـی  ْکلا َو 
�

َنِیبِذا َنِم  َنا�ک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ّللا 
�

ِه َتَنَْعل  َّنَأ  ُهَسِما�ْخلا  َنِیقِدا�ّصلا َو  َنَِمل  ُهَّنِإ  ّللِاب 
�

ِه ٍتا�دا�هَـش  َُعبْرَأ  ْمِهِدَـحَأ  ُهَدا�هَـشَف  ْمُهُـسُْفنَأ 
..َنِیقِدا�ّصلا َنِم  َنا�ک  ْنِإ  ا�ْهیَلَع  ّللا 

�
ِه َبَضَغ  َّنَأ  َهَسِما�ْخلا  ْکلا َو 

�
َنِیبِذا َنَِمل  ُهَّنِإ  ّللِاب 

�
ِه ٍتا�دا�هَش  ََعبْرَأ  َدَهْشَت  ْنَأ  َبا�ذَْعلا 

ای مکاح  قالطب  یجایتحا  دوش و  یم  دبؤم  مارح  درم  رب  نز  دوش  عقاو  نوچ  ناعل  هک  تسنیا  اجنیا  رد  روکذم  ةدـئاف  تشه  هلمج  زا 
بحاص رگا  شا  هدع  و  ادبا » ناعمجی  نانعالتملا ال   » تسا تیاور  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  درادن  قارتفا  هب  وا  مکح 

.تسا ناعل  تقو  زا  دشاب  هدع 

هجوتم انز  دح  نز  رب  هدش و  طقاس  وا  زا  دح  هدرک  هنعالم  نوچ  هدـش و  هجوتم  وا  رب  دـح  هدرک  فذـق  درم  نوچ  هک  نآ  هلمج  زا  و 
.تسا هتشگ  لصاح  ود  نآ  نایم  يدبا  قارتفا  هدش و  طقاس  دح  زین  وا  زا  هدرک  هنعالم  وا  نوچ  هتشگ و 

200 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دادترا ای  مشش  مسق 

تب رب  هدجس  دننام  لمعب  ای  نید  تایرورض  زا  یکی  راکنا  دننام  دشاب  هتفگ  هب  مالسا ، عطق  زا  تسترابع  هک  هنم ) ّللاب 
�

ه ذوعن   ) دادترا
زا ۀیآ 10  زا  یتمسق  هب  تاکرشم و  نیکرـشم و  میرحت  تایآ  هب  تسا و  حاکن  عفاور  زا  یکی  اهنیا ، رئاظن  دیجم و  نآرق  هب  نیهوت  و 

هک نیا  رب  ِِرفا�وَْکلا  ِمَصِِعب  اوُکِسُْمت  ا�ل  هنحتمم َو  ةروس 
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.تسا هدش  دانتسا  لالدتسا و  تسا  حاکن  عفار  عطاق و 

201 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

براشم معاطم و  باتک   40

هراشا

: تسا هدیدرگ  ءافیتسا  ریز  مسق  هس  تحت  هدش و  هتسد  هس  هب  هنیمز  نیا  رد  ةدرا  تایآ و 

.دراد تلالد  هدسفم  زا  یلاخ  عفان و  زیچ  ره  ۀحابا  تلاصا  رب  هک  یتایآ  - 1

.دراد هراشا  نیعم  ییاهزیچ  ندوب  مارحب  هک  یتایآ  - 2

.دناسر یم  ار  دنچ  یتاحابم  هک  یتایآ  - 3

.تسا هدش  هدروآ  هدسفم  یب  ۀعفان  ءایشا  ۀحابا  تلاصا  رب  دانتسا  يارب  ریز  ۀیآ  هس  دیجم  نآرق  زا  لوا  مسق 

.ًاعیِمَج ِضْرَْألا  ِیف  ا�م  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 29 ، - 1

تیّلح ندوب و  حابم  ءایشا  ۀمه  رد  لصا  سپ  تسا  روما  نآ  لیلحت  نآ  ۀمزال  عفان و  تسیروما  هب  نانتما ، تسا و  نانتما  ماقم  رد  هیآ 
.تساهنآ

.ًابِّیَط ًالا�لَح  ِضْرَْألا  ِیف  ا�ّمِم  اُولُک  ّنلا 
�
ُسا اَهُّیَأ  ا�ی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 168 ، - 2

رد ّبیط »  » ۀـملک لاـح ، رهب  .دـندوب  هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  بوخ  ۀـسبلا  همعطا و  یهورگ  هک  هدوب  نآ  هیآ  لوزن  ببـس  هدـش  هتفگ 
: تسا هتفر  راکب  ریز  یناعم 

رازآ یب  ناج ، نت و  هب  تبسن  هچ  نآ  كاپ 4 - رهاط و  یعرش 3 - لالح  ذیذل 2 - - 1

202 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دور یم  راکب  ینعم  راهچ  زا  کی  رهب  ّبیط  ربارب  رد  ثیبخ »  » ۀملک .تسا  لوا  ینعم  نامه  دارم  اجنیا  رد  دشاب و  نایز  و 

: تسنیا هدش  هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  هناگ  راهچ  دئاوف 

.تسا تنس  رد  ای  رگید  تایآ  رد  نآ  نایب  دراد و  تلالد  هّذلتسم  ءایشا  عافتنا  ۀحابا  رب  لامجا  روطب  هیآ  رهاظ  لوا  ةدئاف 

ندـب رد  يرازآ  بجوم  هچ  نآ  میرحت  رب  دـنک  یم  تلالد  هیآ  دوش  هداد  لامتحا  مراهچ  ینعم  ةدارا  ّبیط  ۀـملک  زا  رگا  مود  ةدـئاف 
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يزیچ رگا  نیا  رب  انب  تاکاردا  زا  يزیچ  نتفای  همدص  ای  لقع  ندـش  لئاز  لیبق  زا  سفن  رد  يرازآ  ای  كاله  ضرم و  لیبق  زا  دـشاب 
ندب شکدنا 
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مکحب تسا  لقع  همدص  بجوم  هچ  نآ  اما  نآ  زا  رتمک  هن  تسا  مارح  دوش  بجوم  ار  تیذا  همدص و  هک  يرادقم  دـنزن  همدـص  ار 
بجوم ار  تالابم  مدـع  راتهتـسا و  سفن  توهـش  دوش  هزاجا  شمک  رگا  ادابم  ات  تسا  مارح  شدایز  مک و  لـقع  رب  تظفاـحم  موزل 

.دسرب لیزم  يذوم و  ّرضم و  رادقمب  هجیتن  رد  ددرگ و 

: دنک یم  ظفح  زیچ  جنپ  ینابهگن  ظفحب و  ار  یتعیرش  ره  ادخ  تسا  هدش  هتفگ  میس  ةدئاف 

.صاصق عیرشت  هار  زا  سوفن  ظفح  - 1

.ّدترم باقع  عیرشت  هار  زا  نید  ظفح  - 2

.ّدح عیرشت  انز و  میرحت  هار  زا  بسن  ظفح   3

.مود تسد  عطق  لوا و  ریزعت  قراس و  بصاغ و  نیمضت  هار  زا  لاوما  ظفح   4

.اهنآ براش  رب  دح  باجیا  تارکسم و  میرحت  هار  زا  لوقع  ظفح  - 5

هک يدراوم  رد  رگم  تسا  لماش  ار  ندعم  ناویح و  تابن و  سپ  تسا  موهفم  مومع ، ِضْرَْألا » ِیف  ا�ّمِم   » ۀملک رد  ام »  » زا مراهچ  ةدئاف 
.دشاب هدش  مکح  میرحت ، هب  تنس  ای  باتک  رد 

.َنوُُدبْعَت ّیِإ 
ُها� ُْمْتنُک  ْنِإ  ِّلل 

�
ِه اوُرُکْشا  ْمُکا�ْنقَزَر َو  ا�م  ِتا�بِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 172 ، - 3

203 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، بطاـخم راـبتعا  هب  هیآ  نیا  هک  نیا  زج  شیپ  ۀـیآ  هب  تسا  کـیدزن  هیآ  نیا  لوا  نومـضم   » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  یلیبدرا  ققحم 
ای بیغرت  يارب  رما  تسا و  لـماش  زین  ددرگ  یم  جراـخ  نیمز  زا  ار  هچ  نآ  هیآ  نیا  هچ  ماـع  لـکا ، قـلعتم  راـبتعا  هب  تسا و  ّصاـخ 

دشاب هتشادن  ترفن  نآ  زا  ناشیا  عبط  دننادن و  ثیبخ  دنرمش و  ّبیط  ذیذل و  ار  نآ  نانمؤم  هک  تسا  يزیچ  ره  ندروخ  ۀحابا  يارب 
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.اهنآ رئاظن  تارشح و  ینم و  لوب و  نوخ و  لیبق  زا  دشابن  مزاج  اهنآ  لکا  حبق  هب  ناشلقع  و 

ار نآ  لقع  هک  زیچ  ره  ندروخ  ۀـحابا  رب  سپ  دنرمـش  یمن  بیط  ار  نآ  تسا و  ثیبخ  سجن  اریز  تسه  زین  كاپ  ّبیط ، ياـهزیچ  »
نادـب لکا  ماقم  رد  دوش و  یم  هدـناوخ  ناگداز  یمدآ  قزر  مان  هب  دـنیب و  یمن  نآ  رد  یثبخ  تساجن و  ررـض و  درمـش و  یم  بیط 

ات تسا  یلوا  هیآ  نیا  زا  تسا  تیلح  لصا  رب  ءایـشا  هک  نیا  مهف  شیپ و  ۀیآ  زا  تسا  رت  حیرـص  شتلالد  هیآ  نیا  دـندرگ  یم  عفتنم 
« ..شیپ ۀیآ  زا 

اُومِّرَُحت ا�ل  ..هروس  نامه  زا  هیآ 89  مه  ..ًابِّیَط و  ًالا�لَح  ّللا 
�

ُه ُمُکَقَزَر  ا�ّمِم  اُولُک  هدـئام َو  ةروس  زا  ۀـیآ 90  هک  نیا  زا  سپ  یلیبدرا  ققحم 
: تسا هدومن  هدافا  نینچ  هدرک  حیرشت  هدروآ و  مسق  نیا  يارب  مراهچ  ۀیآ  ناونعب  ار   » ْمَُکل ّللا 

�
ُه َّلَحَأ  ا�م  ِتا�بِّیَط 

ُمَُکل َلَعَج  يِذَّلا  دـشاب : یم  هط  ةروس  زا  ۀـیآ 55 و 56  دراد  تلالد  تسا  عافتنا  لباق  زیچ  ره  ۀـحابا  تلاـصا  رب  هک  یتاـیآ  هلمج  زا 
َِکل�ذ ِیف  َّنِإ  ْمُکَما�ْعنَأ  اْوَعْرا  اُولُک َو  ّتَش 

ی� ٍتا�بَن  ْنِم  ًاجا�وْزَأ  ِِهب  ا�نْجَرْخَأَف  ًءا�م  .ِءا�مَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  اًُلبُـس َو  ا�هِیف  ْمَُکل  َکَلَـس  ًادْهَم َو  َضْرَْألا 
.دشاب یم  �یهُّنلا  ِیلوُِأل  ٍتا�یَآل 

تافص عناص و  دوجوب  عجار  ریخا  ۀلمج  لیذ  رد  صوصخب  هدرک و  قیبطت  دوصقم  رب  ریـسفت و  ار  یتمـسق  ره  هئزجت و  ار  تایآ  نیا 
نیمز و هک  نیا  رب  تسا  تلالد  شیپ  تاـیآ  هیآ و  نیا  رد  سپ   » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  سپ  نآ  زا  هداد  رتداـیز  یلیـصفت  وا  یتوبث 

دنناوت یم  همه  تسا و  حابم  یناسنا  ره  يارب  اهنآ  همه  بآ ،
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ةروس زا  ۀیآ 159   ) یلاعت يادخ  لوق  رد  و   » تسا هدرک  هدافا  هاگ  نآ  ..دننک » فرصت  نیمز  بآ و  رد  دوخ  نایاپراهچ  دوخ و  يارب 
َنِم ّللا 

�
ُه َلَْزنَأ  ا�م  ّنلا َو 

�
َسا ُعَْفنَی  ا�ِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  ِیتَّلا  ِْکلُْفلا  ِراـ�هَّنلا َو  ِلـْیَّللا َو  ِفـا�ِلتْخا  ِضْرَأـْلا َو  ِتا�واـ�مَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  هرقب )

ِحا�یِّرلا ِفیِرْصَت  ٍهَّباَد َو  ِّلُک  ْنِم  ا�هِیف  ََّثب  ا�ِهتْوَم َو  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ا�یْحَأَف  ٍءا�م  ْنِم  ِءا�مَّسلا 

204 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا نآ ، ریغ  تراـجت و  يارب  اـیرد  بوکر  زاوـج  رب  تسا  یتلـالد  َنوـُلِقْعَی  ٍمْوَِـقل  ٍتـا�یَآل  ِضْرَأـْلا  ِءاـ�مَّسلا َو  َْنَیب  ِرَّخَـسُْملا  ِباـ�حَّسلا  َو 
..تسا حابم  دوشن  تباث  نآ  تمرح  ات  مه  عرش  مکحب  تسحابم  لقع  مکحب  هکنانچ  سپ  نایهام  ناگدنرپ و  زا  تاعافتنا 

دناـسر یم  ار  مـالک  ملع  رد  رظن  رب  ضیرحت  هیآ  قوس  هکلب  دوـش  یم  لالدتـسا  مـالک » لوـصا   » رد ثحب  زاوـج  رب  هیآ  نیاـب  سپ  »
فرع رد  تسا و  هدنبنج  ره  تغل  رد  هباد  .اهیف و  رکفتی  مل  يا  اهب  ّجـمف  هیآلا  هذـه  ءرق  نمل  لیو   » هدـش دراو  يوبن  ربخ  رد  هکنانچ 

«. دشاب یم  اپراهچ  رگید  یفرع  رد  بسا و  صوصخ  رگید  یضعب  فرع  رد  بوکرم و  صوصخ  یضعب ،

: تسا هیآ  هس  هدش  هراشا  اهنآ  میرحت  هب  هک  نیعم  ییاهزیچ  ةراب  رد  مود  مسق 

ُهَیِّدَرَتُْـملا َو ُهَذوـُقْوَْملا َو  ُهَِقنَْخنُْملا َو  ِِهب َو  ّللا 
�

ِه ِْریَِغل  َّلِـهُأ  ـا�م  ِریِْزنِْخلا َو  ُمَْحل  ُمَّدـلا َو  ُهَْتیَْملا َو  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  هدـئام  ةروـس  زا  ۀیآ 3  - 1
.ٌقِْسف ْمُِکل�ذ  ِما�لْزَْألِاب  اوُمِسْقَتْسَت  ْنَأ  ِبُصُّنلا َو  یَلَع  َِحبُذ  ا�م  ُْمْتیَّکَذ َو  ا�م  ّلِإ 

�
ا ُُعبَّسلا  َلَکَأ  ا�م  ُهَحیِطَّنلا َو 

: رارق نیدب  تسا  هدش  هدرب  مان  هیآ  نیا  رد  يا  هدع  هداد  رارق  مارح  ار  اهنآ  مالسا  هدوب و  یمن  مارح  تیلهاج  رد  هک  ییاهزیچ  زا 

رب هک  یناویح  زا  تسترابع  نآ  رادرم و  هتیم » - » 1
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.دشاب هدشن  هیکذت  یعرش  هجو 

هک هدوب  نانچ  نآ  هدـش و  یم  هدـناوخ  زهلع  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـنا  هدروخ  یم  ار  نآ  قیرط  دـنچ  هب  یلهاـج  بارعا  نوخ ، مد » - » 2
یضعب رد  مالسلا  هیلع  یلع  .دنا  هدروخ  یم  هدرک و  یم  نایرب  ار  نآ  هتشاد و  یم  فیثک ) ياه  هدور   ) رعابم نیراصم و  رد  ار  نوخ 

205 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد زهلعلا .» نولکات   » تسا هتفگ  ثئابخ  میرحت  هب  یهلا  تمعن  نایب  مالـسا و  زا  شیپ  تاداـع  رب  شنزرـس  ماـقم  رد  دوخ  تاـملک  زا 
.نالیس اب  نوخ  ینعی  تسا  هتشگ  دیقم  احوفسم »  » هب هدمآ  قلطم  الاب  ۀیآ  رد  هک  نوخ  ماعنا ، ةروس  زا  ۀیآ 146 

.كوخ تشوگ  ریزنخلا » محل  - » 3

ای دوخ  هب  دوخ  هاوخ  دوش  هفخ  هک  یناوـیح  هقنخنم » - » 5 « 1  » دشاب هدش  هتـشگ  ادـخ  ریغ  يارب  هچ  نآ  ِِهب * » ّللا 
�

ِه ِْریَِغل  َّلِهُأ  ا�م  َو  - » 4
.هلیسو هب 

هک یناویح  هیّدرتم » - » 7 هبورـضم ) هذوقوم :  ) دریمب هک  يدح  هب  دوش  هدز  اهنآ  لاثما  گنـس و  ای  بوچ  اب  هک  یناویح  هذوقوم » - » 6
.دریمب دتفا و  ورف  رگید  يدنلب  زا  ای  دتفا  یهاچ  رد 

تـسا لقن  يارب  نآ  ءات  سپ  حیرج  لثم  تسا  لوعفم  ینعمب  لیعف   ) دریمب هک  دنزب  خاش  ار  وا  رگید  یناویح  هک  یناویح  هحیطن » - » 8
(. تیمسا هب  ندوب  فصو  زا 

لباق دشاب و  هدـنز  زونه  رگا  مارح و  هیقب  دـشاب  هدرم  رگا  سپ  هدروخ  ار  نآ  زا  يرادـقم  هدـنرد  هک  ار  یناویح  ُُعبَّسلا » َلَکَأ  ا�م  - » 9
.دش دهاوخ  لالح  هیکذت  هب  هیکذت ،

راتـشک اهنآ  رب  هدش و  بصن  هکم  ۀـناخ  فارطا  رد  هک  هدوب  ییاهگنـس  تسا  بصن  عمج  هک  باصنا  ِبُصُّنلا » یَلَع  َحـِبُذ  ا�م  َو  - » 10
نیاب هدومن و  یم  حیرشت  اهنآ  رب  ار  اهینابرق  تشوگ  هدرک و  یم 
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« مال  » ینعمب یلع »  » فرح تروص  نیا  رد  تسا و  مانصا  باصنا ، زا  دارم  دنا  هتفگ  یضعب  .دنا  هتـساوخ  یم  ار  برقت  میظعت و  لمع 
« ِنیِمَْیلا ِبا�حْصَأ  ْنِم  ََکل  ٌما�لَسَف   » هکنانچ تسا 

______________________________

.تسا هدام  نیمه  زا  تعارب ) رد  لالهتسا   ) تسا زاوآ  ندرک  دنلب  ینعمب  لالها  ( 1)

لاثما داماد و  ای  سورع  ای  رفاسم  ياپ  ولج  ناونعب  ياهراتـشک  هک  دـسر  یم  رظنب  نانچ  یتقد  اـب  ِِهب * » ّللا 
�

ِه ِْریَِغل  َّلِـهُأ  ـا�م   » هلمج و زا 
ّللا

�
ِه ُمْسا  َرِکُذ   » اب ار  ِِهب * » ّللا 

�
ِه ِْریَِغل  َّلِهُأ   » هک دـیاش  دوشب و  حـبذ  عقوم  رد  مه  ادـخ  مان  رکذ  ول  دـشاب و  ادـخ  ریغ  يارب  لـالها  اـهنیا 

نآ اب  مه  ادخ  مان  رکذ  ادـخ و  يارب  لالها  هک  تسا  یعقوم  یّکذـم  لالح و  سپ  دـشاب  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبـسن  ِْهیَلَع * »
هیکذـت رد  دوشن  هتفگ  ّللا )

�
ه مسب   ) ادـخ مان  دـشاب و  ادـخ  يارب  لالها  ای  دـشاب  ادـخ  ریغ  يارب  لالها  دـشاب و  ادـخ  ماـن  رگا  دـشاب و 

(. دوش لمأت   ) دوب دهاوخ  كوکشم  لقا  لاکشا و ال 

206 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ناتب مان  هب  راتشک  ینعی  «« 1  » مانصالا یلع  یمسم  حبذ  ام  و   » ریدقتب نکیل  شدوخ  ینعم  نامهب  ای  تسنیا  سکع 

یم یهن  رگید  رب  رما و  اهنآ  زا  یکی  رب  هک  ریت  هس  ۀلیسو  هب  تسا  شیوخ  تمسق  تفرعم  بلط  نآ  زا  دارم  مالزا و  هب  ماسقتسا  - 11
دلج رد  هک  یلیصفت  هب   ) هناگ هد  ياهریت  ۀلیسو  هب  تسا  رتش  میـسقت  بلط  نآ  زا  دارم  ای  دنا  هتـشاذگ  یم  سیونان  ار  میـس  هتـشون و 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  مود  لوق  ةراب  رد  تیاور  لقن  لوق و  ود  نیا  لقن  زا  سپ  یلیبدرا  ققحم  دش ) هتفگ  دلج  نیمه  لوا و 
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تـسا هدـش  هتفگ  دـننک و  یم  يزاب  رامق  نآ  هب  نایمور  نایناریا و  هک  تسا  لجب ) باـق -  ) باـعک مـالزا )  ) نآ تسا  هدـش  هتفگ  «و 
یم بیغ  هب  قیرط  راک  نیا  هک  تسنیا  داقتعا  بیغ و  ملع  رد  لوخد  هک  هدـش  هتفگ  لوا  لوقب  اـنب  میرحت ، ببـس  رد  .تسا  جـنرطش 

تسه نآ  رب  مه  یتایاور  دنلئاق و  نآ  بابحتـسا  هب  هکلب  زاوجب  رثکا  هک  مه  هراختـسا  دیاب  نیا  رب  انب  تسا  ادخ  رب  ءارتفا  مه  دشاب و 
یـصاخ صن  هکلب  تسین  میرحت  ببـس  هداد  رارق  میرحت  ببـس  ار  هچ  نآ  ای  تسا و  لطاب  لوا  لوق  اـی  تفگ  دـیاب  سپ  دـشاب  مارح 

هدـئاف هس  هلمج  زا  تسجراخ » مکح  نآ  زا  صاخ  یـصن  بجومب  هراختـسا  هک  نیا  ای  هدوب  صاخ  هجو  صاخ و  لعف  نیاـب  طوبرم 
ِریِْزنِْخلا َو َمَْحل  َمَّدلا َو  َهَْتیَْملا َو  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  ا�مَّنِإ  ۀـیآ 168  نآ  تسا و  يریظن  هرقب  ةروس  رد  ار  هیآ  نیا  هک  تسنیا  هدروآ  لضاف  هک 

َّلِهُأ ا�م  َو   ) لحن ماعنا و  رد  هدـئام و  رد  اجنیا و  رد  هدـش و  هتفگ  ّللا 
�

ِه ِْریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  ـا�م  هرقب َو  رد  نکیل  دـشاب  یم  ّللا 
�

ِه ِْریَِغل  ِِهب  َّلِـهُأ  ـا�م 
لیبق زا  ۀظحالم  لصا و  تیاعر  باب  زا  هرقب  رد  ءاب »  » میدقت هک  هتـشاد  نایب  نینچ  ار  قرف  تهج  لصاح  هدش و  هتفگ  ِِهب *) ّللا 

�
ِه ِْریَِغل 

.تسنآ هب  مامتها  تدش  باب  زا  اه  هروس  رگید  رد  ّللا »
�

ه ریغل   » میدقت تسنآ و  ندوب  ءزج 

ماعنا ةروس  زا  ۀیآ 145 ، - 2

______________________________

(. دوش لمات  .دشاب  رظن  نآ  دیؤم  زین  نیا  دیاش  ( 1)

207 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ًهَْتیَم َنوُکَی  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا ُهُمَعْطَی  ٍمِعا�ط  �یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ا�م  ِیف  ُدِجَأ  ا�ل  ُْلق 
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يا  » تسا هتفگ  ًاحوُفْـسَم » ًاـمَد   » لـیذ رد  یلیبدرا  ققحم  « 1  » ِِهب ّللا 
�

ِه ِْریَِغل  َّلِـهُأ  ًاقِْـسف  ْوَأ  ٌسْجِر  ُهَّنِإَـف  ٍریِزنِخ  َمَْحل  ْوَأ  ًاحوُفْـسَم  ًاـمَد  ْوَأ 
«. مد هنال  رخآ ال  هجول  نکل  امارح  اضیا  کلذ  ناک  نا  لاحطلا و  دبکلاک و  قورعلا ال  یف  مدلاک  ابوبصم 

هدـش رکذ  نآ  زا  شیپ  هیآ  نیا  رد  هک  یتامرحم  مومع  ای  نآ  تشوگ  ای  ریزنخ  تساجن  هدـش  دای  روما  تمرح  رب  هوـالع  هیآ  نیا  زا 
.تسا هدیدرگ  هدافتسا 

رخ تشوگ  ندوـب  لـالح  رب  هیآ  نیاـب  هشئاـع  ساـبع و  نبا  یتـیاورب   » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  اـجنیا  رد  هدـئاف  ناوـنع  تحت  لـضاف 
درک لالدتسا  نآ  هب  زین  رطاق  بسا و  تشوگ  ندوب  لالح  رب  ناوت  یم  نینچ  مه  تسین و  رود  یلالدتـسا  نیا ، دنا و  هدرک  لالدتـسا 

ناهیقف زا  یخرب  .تسا  مزال  لیلد  ار  ددجم  میرحت  یعدم  سپ  تسا  لالح  هیآ  نیا  رد  روکذم  روما  زج  هک  تسنیا  هیآ  قوطنم  هچ 
هک نایب  نیاب  هدرک  لالدتـسا  ًهَنیِز  ا�هُوبَکْرَِتل َو  َریِمَْحلا  َلا�ِغْبلا َو  َْلیَْخلا َو  لحن َو  ةروس  زا  ۀـیآ 8  هب  رطاق  بسا و  رخ و  میرحت  رب  هماع 

تـسین تسرد  نیا  تسین و  اـهنآ  يارب  رگید  يا  هدـئاف  تلع و  تهج و  سپ  هدـش  قیلعت  هیجوت و  تنیز  بوکر و  هب  هس ، نیا  قلخ 
ندوب و تنیز  دـشابن و  نآ  يارب  رگید  يدوصقم  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  تسا  دوصقم  نآ  زا  اـبلاغ  هک  یتـلع  هب  یـش ء  لـیلعت  اریز 

لالح مه  شتـشوگ  تسا  بوکرم  تنیز و  هک  نیا  اـب  مه  رتش  هکناـنچ  درادـن  تاـفانم  نآ  تشوگ  ندوب  لـالح  اـب  ندوب  بوکرم 
«. تسا

ٌرِیبَک ٌْمثِإ  ا�مِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملا  ِرْمَْخلا َو  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 219 ، - 3
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.ا�مِهِعْفَن ْنِم  ُرَبْکَأ  ا�مُهُْمثِإ  ّنِلل َو 
�
ِسا ُِعفا�نَم  َو 

دروم یب  رارکت  اهنآ  ندروآ  اجنیا  رد  میا  هدنار  نخـس  لیـصفت  هب  لوا  دـلج  رد  رمخ  مکحب  طوبرم  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  ةراب  رد 
، دشاب ررکم  هچ  رگ  اجنیا ، رد  هک  يزیچ  تسا 

______________________________

هیآ ود  نیا  لوزن  زا  دعب  رگید  زیچ  میرحت  اب  سپ  اقلطم  هن  تسا  نامز  نآ  ات  هیآلا  ..َمَّرَح * ا�مَّنِإ  هیآ  رد  مه  هیآ و  نیا  رد  رصح ، ( 1)
.درادن تافانم  یتیاورب  ای  رگید  یتایآ  هب 

208 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا رسیم  رمخ و  ینعم  ددرگ  لقن  تسا  بسانم 

ره زا  تسترابع  یعفاـش  اـم و  باحـصا  ةدـیقع  هب  اریز  تسا  مولعم  رمخ ،  » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  هیآ  نیا  لـیذ  رد  یلیبدرا  ققحم 
فک هدمآ و  شوج  هک  یبنع  ریـصع  صوصخ  زا  ترابع  ار  نآ  هفینح  وبا  دشاب  لقع  ةدـننک  لئاز  هدـنناشوپ و  رکـسم و  هک  یبارش 

.تسا هتسناد  دشاب  هدش  تفس  هدرک و 

«.. رمخ رکسم  لک   » لیبق زا  تسا  یتایاور  روکذم  ینعم  تحص  رب  ار  باحصا 

یم هتفرگ  وا  زا  رگید  یصخش  لام  ششوک  جنر و  یب  یناسآ و  هب  رامق  رد  هچ  هتفای  قاقتشا  رـسی  زا  ..رامق و  زا  تسترابع  رـسیم  و 
« ..دوش

نیتاه مکاـیإ و   » هدـش تیاور  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  تسا : لـماش  ار  راـمق  عاونا  رـسیم »  » هک نیا  رب  مه  یتاـیاور 
هتفگ نیریس  نبا  رسیملا » نم  جنرطـشلا  درنلا و  نا   » تسا تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  و  مجعلا » رـسیم  نم  امهناف  نیتموشملا  نیتبعللا 

«. رسیملا نم  وهف  رطخ  یش ء  لک   » تسا

اهیرتشم اهعئاب و  اهرصتعم و  اهرصاع و  رمخلا و  نعل   » هدش تیاور  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ زا  رمخ  ةراب  رد 
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« نثولا دباعک  رمخلا  براش   » تسا ترضح  نآ  زا  زاب  و  اهبراش » هیلا و  هلومحملا  اهلماح و  اهنمث و  لکآ  اهیقاس و  و 

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  هد  هدیدرگ  ناونع  مسق ، نیا  تحت  هک  تاحابم  زا  یئایشا  ةراب  رد  میس  مسق 

ُمُکَمَّلَع ا�ّمِم  َّنُهَنوُمِّلَُعت  َنِیبِّلَکُم  ِحِرا�وَْجلا  َنِم  ُْمتْمَّلَع  ا�م  ُتا�بِّیَّطلا َو  ُمَُکل  َّلِحُأ  ُْلق  ْمَُهل  َّلِحُأ  ا�ذ  ا�م  َکَنُولَئْـسَی  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 4 ، - 1
.ِبا�سِْحلا ُعیِرَس  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
َه اوُقَّتا  ِْهیَلَع َو  ّللا 

�
ِه َمْسا  اوُرُکْذا  ْمُْکیَلَع َو  َنْکَْسمَأ  ا�ّمِم  اُولُکَف  ّللا 

�
ُه

ناشیا يارب  تامرحم  هک  نیا  زا  سپ   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  یلیبدرا  ققحم 

209 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم هدرک و  صن  بلط  هدرکن  اـفتکا  یلـصا  تئارب  هب  هدـمآ و  شیپ  ناـشیا  يارب  يا  ههبـش  میرحتلا  لـمتحم  دروـم  رد  هدـش و  ناـیب 
بلاغ و روطب  درمـش و  یمن  ثیبخ  همیلـس  عابط  هک  ار  یئاهزیچ  وگب  سپ  هدـش  هداد  رارق  لـالح  ناـشیا  رب  ار  هچ  نآ  وت  زا  دنـسرپ 
رب یلقن  ای  یلقع  لیلد  هک  ییاهزیچ  دـشاب  نآ  دارم  تسا  نکمم  .تسا و  لالح  امـش  رب  اهنآ  دراد  یمن  رفنت  اـهنآ  زا  تداـع  بسحب 

ندوب حابم  رب  تقیقح  رد  دـنک و  یم  دـییات  ار  لقع  مکح  نامه  هیآ  داـفم  مینک  ینعم  نینچ  ار  تاـبیط »  » رگا .دـشابن و  نآ  تمرح 
تمرح رب  دوخ  موهفم  هب  هیآ  .تسا و  هدـش  عمج  مه  اب  لقن  لقع و  مکح  دـشابن  شمیرحت  رب  لـقن  زا  اـی  لـقع  زا  یلیلد  هک  يزیچ 

« .دناسر یم  ار  َِثئا�بَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  ۀیآ َو  قوطنم  دافم  دراد و  تلالد  تابیط ) ربارب  رد   ) تاثبختسم

زا «« 1  » هجح ریغ  اندـنع  موهفملا  و  برعلا ، هثبختـسا  ام  میرحت  یلع  موهفملا  ثیح  نم  هذـهب  یعفاشلا  لدتـسا  و   » تسا هتفگ  لـضاف 
ریغ هک  ار  يزیچ  لکا  تسنیا  هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  لضاف  هک  ماکحا  دئاوف و  هلمج 
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ماگنه رد  .تسین  حابم  ناسنا  رب  دروخب  دوخ  دیص  زا  گس  رگا  .دشاب  دافتسم  عرش  زا  دیاب  میلعت  زرط  .تسین  لالح  دنک  دیص  مّلعم 
.تسا بجاو  ادخ  رکذ  هیمست و  هیکذت ، كاردا  ماگنه  رد  ای  لاسرا 

.ْمَُهل ٌّلِح  ْمُکُما�عَط  ْمَُکل َو  ٌّلِح  َبا�تِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُما�عَط  ُتا�بِّیَّطلا َو  ُمَُکل  َّلِحُأ  َمْوَْیلا  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 7 ، - 2

زا اهنآ  لاثما  بوبحب و  تسا  رـصحنم  ای  تسه  مه  اهنآ  حئابذ  لماش  ایآ  تسیچ ؟ نآ  زا  دارم  هک  هدش  فالتخا  دروم  ماعط »  » ۀـملک
تسا و ناشیا  حـئابذ  باتک  لها  ماعط  زا  دارم  تسا  هدـش  هتفگ   » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  فاّـشک  ریـسفت  رد  يرـشخمز  تادـماج ؟

يراصن هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  نکیل  دنناسکی  مکح  نیا  رد  يراصن  ۀمه  تسا و  ناشیا  معاطم  ۀمه  تسا  هدش  هتفگ 
اوسیل  » تسا هتفگ  هدرک و  ادج  ار  بلغت  ینب 

______________________________

یم ار  َِثئـا�بَْخلا » ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو   » ۀـیآ قوـطنم  موـهفم ، نیا  تفگ  تسناد و  موـهفم  نـیمه  ياراد  ار  نآ  یلیبدرا  قـقحم  نـکیل  ( 1)
.دناسر

210 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفرگ  ار  هدیقع  نیمه  مه  یعفاش  رمخلا » برش  الإ  اهنم  اوذخأی  مل  هینارصنلا و  یلع 

نیمه ناعبات ، ۀماع  لوق  .درادن  یعنم  سأب و  هک  تسا  هداد  خساپ  دراد ؟ یمکح  هچ  برع  يراصن  حـئابذ  هدـش  لاؤس  سابع  نبا  زا 
.دنا هتفرگ  ار  نآ  مه  وا  باحصا  هفینح و  وبا  تسا و 

دنا هتفگ  فسوی ) وبا  ینابیـش و  نسح  نب  دـمحم   ) وا بحاص  ود  نکیل  هفینح  وبا  ةدـیقع  هب  تسا  باتک  لها  مکح  نائباص »  » مکح
یم ار  ناگراتـس  دـنناوخ و  یمن  یباـتک  رگید  یهورگ  دنتـسرپ  یم  ار  هکئـالم  دـنناوخ و  یم  ار  روـبز  یهورگ  دنفنـص  ود  ناـئباص 

سوجم اما  .دنور  یمن  رامشب  باتک  لها  زا  ریخا ، فنص  دنتسرپ 
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ةراب رد  ار  يوبن  تیاور  لضاف  ناشیا » نانز  حاـکن  حـئابذ و  تهج  زا  هن  تسا  باـتک  لـها  ۀـلماعم  هیزج »  » ظاـحل زا  ناـشیا  اـب  سپ 
هدافا نینچ  یلیبدرا  ققحم  مهحئابذ » یلکآ  مهئاسن و ال  یحکان  ریغ  باتکلا  لها  هنس  مهب  اّونـس   » تسا هدروآ  ترابع  نیدب  سوجم 

لوق نیا   » تسا هتفگ  تسا ) نایبلا  عمجم  ارهاظ  « ) ن  » رد تسا  ناشیا  حـئابذ  باتک  لها  ماعط  هب  دارم  تسا  هدـش  هتفگ   » تسا هدرک 
تغل و رد  هن  ماعط »  » هچ تسین  هدیشوپ  هتفگ  نیا  ندوب  رود  و  دنا » هتفگ  ام  باحصا  زا  یتعامج  ناهیقف و  رتشیب  نارسفم و  رتشیب  ار 

ّللا
�

ِه َمْسا  اوُرُکْذا  َو   » لیلدب باتک  لها  ۀحیبذ  هک  تسنیا  ام  باحـصا  نایم  روهـشم  هدـماین و  هحیبذ  ینعمب  عرـش  رد  هن  فرع و  رد  هن 
یلیلد هیآ  نیا  سپ  تسا ..«  هدرک  هدافا  نینچ  ققحم  زاب  ..تسا » مارح  یتاـیاور  لیلدـب  و  ِِهب * » ّللا 

�
ِه ِْریَِغل  َّلِـهُأ  ـا�م  َو   » لیلدـب و  ِْهیَلَع »

«. باتک لها  هب  هیطع  ششخب و  زاوج  رب  تسا 

ٌبْذَع ا�ذ�ه  ِنا�رْحَْبلا  يِوَتْـسَی  ا�م  رطاف َو  ةروس  زا  ۀـیآ 12 ، ایِرَط و  ًامَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِتل  َرْحَْبلا  َرَّخَـس  يِذَّلا  َوُه  لحن َو  ةروس  زا  ۀیآ 14 ، - 3
.ایِرَط ًامَْحل  َنُولُکَْأت  ٍّلُک  ْنِم  ٌجا�جُأ َو  ٌْحِلم  ا�ذ�ه  ُُهبا�رَش َو  ٌِغئا�س  ٌتا�ُرف 

تسا هدش  هدافتسا  دوش  یم  دیص  ایرد  زا  هک  اهیهام  قلطم  ندوب  حابم  هیآ  ود  نیا  زا 

211 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءایبنا َو ةروس  زا  ۀیآ 30 ، - 4 هریغ » هحابا  یلع  عامجإلل  لیلحتلاب ، هل  اصـصخم  سیل  يرطلاب  هدـییقت  اما  و   » تسا هتفگ  نینچ  لـضاف 
.ٍّیَح ْیَش ٍء  َّلُک  ِءا�ْملا  َنِم  ا�ْنلَعَج 

.نانتما رب  هک  یتایآ  زا  نآ  لاثما  هیآ و  نیا   » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  لضاف 

قلخب
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هک يزیچ  هب  نانتما  اریز  بآ  ندوب  لالح  ندوب و  حابم  رب  تسا  لـیلد  اـهنآ  ۀـمه  دـنک  یم  تلـالد  نامـسآ  زا  نآ  نداتـسرف  بآ و 
«. تسا دروم  یب  ینعم و  یب  دشاب  عونمم  عرش  رد  نآ  عافتنا 

ْنِم ِیلُک  َُّمث  َنوُشِْرعَی ، ا�ّمِم  ِرَجَّشلا َو  َنِم  ًاتُوُیب َو  ِلا�بِْجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  �یحْوَأ  لحن َو  ةروس  زا  تایآ 68 و 69 ، - 5
،. َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ًهَیَآل  َِکل�ذ  ِیف  َّنِإ  ّنِلل 

�
ِسا ٌءا�فِش  ِهِیف  ُُهنا�ْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌبا�رَش  ا�ِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  اًُللُذ  ِکِّبَر  َُلبُس  یُِکلْساَف  ِتا�رَمَّثلا  ِّلُک 

رب مه  دـنکن و  عنم  یعرـش  یعناـم  هک  يدروم  رد  روبنز  ذـخا  لـسع و  ندوب  لـالح  رب  هیآ   » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  یلیبدرا  ققحم 
دهد و یم  ءافـش  ءاود  ۀلیـسو  هب  نکیل ، دهد  ءافـش  ءاود  یب  هک  تسا  رداق  ادخ  هچ  رگ  هک ، نیا  رب  لسع و  هژیوب  هیودا  هب  ءافـشتسا 

« ..دراد تلالد  زین  مالک  ملع  هکلب  بط  ملع  بلط  رب  مه 

زا تسا  هجلاعم  زاوج  ضرم و  زا  تسنآ  ندوب  یفاـش  لـسع و  ندوب  حاـبم  هدروآ  اـجنیا  رد  لـضاف  هک  هدـئاف  هس  رما و  هس  هلمج  زا 
.ضارما

َُّمث ِتا�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  اْوَقَّتا َو  اَم  ا�ذِإ  اوُمِعَط  ا�مِیف  ٌحا�نُج  ِتاـ�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  هدـئام  ةروس  زا  ۀیآ 94  - 6
َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ّللا 

�
ُه اُونَسْحَأ َو  اْوَقَّتا َو  َُّمث  اُونَمآ  اْوَقَّتا َو 

212 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتفای لوزن  رمخ ، میرحت  تایآ  نوچ  هدـش  هتفگ  هیآ  لوزن  ببـس  رد  هک  تسا  نیا  هدروآ  اجنیا  رد  لضاف  هک  هدـئاف  راـهچ  هلمج  زا 
هدرک و یم  یگدـنز  رامق  هار  زا  هدـیماشآ و  یم  بارـش  هک  ام  ناردارب   » دـنا هتفگ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هب  هباحص 

نونکا
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نارای نوعظم و  نامثع  نوچ  یناسک  ةراب  رد  هیآ  هک  تسنیا  حصا  نکیل  تسا  هتـشگ  لزان  هیآ  نیا  سپ  دش »؟ دنهاوخ  هچ  دنا  هدرم 
تاـمرحم زا  زیهرپ  حـلاص و  لـمع  ناـمیا و  رب  هاـگ  ره  ینعی  تـسا  هتفاـی  لوزن  دـندوب ، هدرک  مزع  دـهع و  تاـبّیط  كرت  رب  هـک  وا ،

.دوب دهاوخن  تابیط  تاذلتسم و  لوانت  رد  ییاورپ  ناشیا  رب  دننک  تموادم 

ءایـشا يارب  حـبق  هوجو  زا  یهجو  ات  هک  نیا  رب  تسا  هیآ  تلـالد  هلمج  زا  هیآ و  رد  ریرکت  هیجوت  يارب  تسا  هجو  شـش  هلمج ، زا  و 
.تسا هحابا  اهنآ  رد  لصا  دوشن  هتسناد 

رمع تفالخ  نامز  رد  نوعظم  نب  همادق  هک  دش  هدروآ  هباحص  دهع  تازیمم  تایصوصخ و  زا  میس  لیذ  رد  فیلأت  نیا  لوا  دلج  رد 
هتفریذپ و ار  لالدتسا  رمع  هدرک و  لالدتـسا  دوخ  زا  دح  عفر  رب  هیآ  نیاب  وا  دنزب و  دح  ار  وا  تسا  هتـساوخ  رمع  هدیماشآ و  بارش 

نیا لومـشم  همادق  تسا و  دروم  یب  داهتجا  لالدتـسا و  نیا  تسا  هتفگ  رمع  هب  هتفای و  عالطا  مالـسلا  هیلع  یلع  هتـشذگ و  رد  وا  زا 
زا هن  رگا  نزب و  دـح  درک  هبوت  رگا  هاوخب  ار  وا  سپ  دنرمـش  یمن  لالح  ار  ادـخ  مارح  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  هچ  تسین  هیآ 

.دش يراج  وا  رب  دح  درک و  هبوت  وا  دندرک  رضاح  ار  همادق  شکب  ار  وا  سپ  هدش  نوریب  نید 

هک یتیاورب  َنیِدَتْعُْملا  ُّبُِحی  ا�ل  ّللا 
�

َه َّنِإ  اوُدَتْعَت  ا�ل  ْمَُکل َو  ّللا 
�

ُه َّلَحَأ  ا�م  ِتا�بِّیَط  اُومِّرَُحت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 89 ، - 7
رد مدرم  يارب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ تسا  هدروآ  مه  لضاف 
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هناخ رد  باحصا  زا  نت  هد  دندرک و  هیرگ  فوخ  زا  مدرم  درک  یم  فیصوت  ناشیا  يارب  ار  تمایق  زور  تفگ و  یم  نخس  یـسلجم 
تشوگ دنباوخن و  رتسب  رب  دننک و  راذگرب  يرادیب  هب  ار  اهبش  هزورب و  ار  اهزور  هک  دندرک  قافتا  دندمآ و  مهارف  نوعظم  نب  نامثع 

دنروخن یبرچ ) هیپ و  « ) كدو  » و

213 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تحایـس هب  دـنیوگ و  كرت  ار  ایند  دنـشوپ و  هب  نیمـشپ ) ياه  هماج  « ) حوسم  » دـننکن و لامعتـسا  رطع  دـنوشن و  کیدزن  نانز  هب  و 
يو نز  زا  تفر  ناـمثع  لزنم  هب  دیـسر  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربـمغیپ هب  ربـخ  نیا  نوچ  دـنریگ  شیپ  تیناـبهر  دـنزادرپ و 

تفگ خساپ  رد  دزاسن  شاف  ار  رهوش  زار  دنکن و  بیذکت  ار  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ هک  نیا  يارب  دیسرپ  ار  یگنوگچ 
ربخ نامثع  هب  نز  تشگرب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ دـیوگ  یمن  غورد  وا  هتفگ  وت  هب  ار  یبلطم  نینچ  نامثع  دوخ  رگا 

نم رگم  تفگ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربـمغیپ تفر  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربـمغیپ دزن  هب  شناـقیفر  اـب  ناـمثع  داد 
( مّلس هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ میا  هتشادن  يرظن  ریخ  زج  ام  ّللا 

�
ه لوسر  ای  دنتفگ  دیا ؟ هدرک  یقافتا  نینچ  امـش  هک  ما  هدینـشن 

دیتسیاب و رادیب  دینکب  راطفا  مه  دـیریگب و  هزور  تسا  یقح  ناتدوخ  رب  ار  امـش  انامه  ما  هدـشن  رومأم  روما  هنوگ  نیدـب  نم   » تفگ
یم نانز  دزن  مروخ و  یم  یبرچ  تشوگ و  مباوخ و  یم  مه  متسیا و  یم  رادیب  منک  یم  راطفا  مریگ و  یم  هزور  نم  هچ  دیباوخب  مه 

نم تنس  تسنیا  مور 
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بیط نانز و  هک  یهورگ  تفگ  نینچ  ناشیا  هب  هبطخ  رد  دناوخ و  ارف  ار  مدرم  هاگ  نآ  تسین » نم  زا  ددرگرب  نم  تنـس  زا  سک  ره 
.منک یمن  رما  ندش  بهار  شیشک و  هب  ار  امش  نم  دینادب  دننک ؟ یم  لایخ  هچ  دنا  هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  ایند  تاوهش  باوخ و  و 

يادـخ داهج ، تینابهر  تسا و  هزور  نم  تما  تحایـس  انامه  تسین  عماوص  ذاـختا  تسین و  نز  كرت  تشوگ و  كرت  نم  نید  رد 
تماقتسا دیریگب و  ناضمر  هام  هزور  دیهدب ، هاکز  دییامن ، هماقا  زامن  دینکب ، هرمع  جح و  دیهدم  رارق  شیارب  کیرـش  دیتسرپب و  ار 

دنا هتفرگ  تخـس  دوخ  رب  هک  هدوب  نیا  يارب  هدـش  كاله  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  انامه  دوش  میقتـسم  امـش  يارب  روما  ات  دـیزروب 
.تسا هدش  لزان  قوف  هیآ  نآ  زا  سپ  اه » هعموص  اهرید و  رد  ناشیا  يایاقب  تسنیا  تسا  هتفرگ  تخس  اهنآ  رب  ادخ  سپ 

مدع ثئابخ و  زا  تامرحم  لیلحت  تابیط و  زا  تاللحم  میرحت  زاوج  مدع  رب  هدـش  هتفگ  نآ  لوزن  ببـس  رد  هک  يا  هیـضق  هیآ و  زا 
.تسا هدش  لالدتسا  رگید  يروما  مالسا و  رد  فشقت  بهرت و  زاوج 

214 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اُوتْأَف ُْلق  ُها�رْوَّتلا  َلَّزَُنت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِهِسْفَن  �یلَع  ُلِیئا�رْـسِإ  َمَّرَح  ا�م  ّلِإ 
�
ا َلِیئا�رْـسِإ  ِینَِبل  الِح  َنا�ک  ِما�عَّطلا  ُّلُک  نارمع  لآ  ةروس  زا  ۀیآ 92  - 8

عورـشم دوهی  نوچ  هک  تسنیا  هلمج  زا  تسا  هدـش  هدروآ  هجو  هس  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  ةراب  رد  َنِیقِدا�ص  ُْمْتنُک  ْنِإ  اـ�هُوْلتاَف  ِها�رْوَّتلاـِب 
زا هدش  دای  هدئاف  تفه  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  تسا ، هتـشاد  للدم  عوقوب  ار  ناشیا  بیذـکت  هیآ  دـنا  هدرک  عنم  راکنا و  ار  خـسن  ندوب 

نیا هلمج 
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رذـن سپ  هتـشاد  ءـالتبا  ءاـسنلا » قرع   » ضرم هب  نوچ  هدوب  رتش  ریـش  تشوگ و  درک  مارح  دوخ  رب  بوقعی )  ) لیئارـسا ار  هچ  نآ  هک 
هدوب وا  يارب  ماعط  نیرتبوبحم  رتش  ریـش  تشوگ و  دروخن و  دراد  یم  تسود  رتشیب  همه  زا  هک  ار  یماعط  تفاـی  افـش  رگا  هک  هدرک 
ءایبنا رب  ار  داهتجا  هک  یناسک  هک  نیا  هلمج  زا  تسا و  هدرک  مارح  دوخ  رب  ءابطا  روتـسد  هتفگ و  هب  ای  رذـن  نیا  تهج  هب  ار  نآ  سپ 

.دنا هدرک  لالدتسا  ِهِسْفَن  �یلَع  ُلِیئا�رْسِإ  َمَّرَح  ا�م  ّلِإ 
�
ا هیآ  نیدب  دنناد  یم  زئاج 

ْتَلَمَح ـا�م  ّلِإ 
ـ�

ا ا�مُهَموُحُـش  ْمِْهیَلَع  ـا�ْنمَّرَح  ِمَنَْغلا  ِرَقَْبلا َو  َنِم  ٍرُفُظ َو  يِذ  َّلُـک  ـا�ْنمَّرَح  اوُداـ�ه  َنیِذَّلا  یَلَع  ماـعنا َو  ةروس  زا  ۀـیآ 145 ، - 9
هک تسنیا  هدـش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  هدـئاف  جـنپ  زا  َنُوقِدا�َصل  ّنِإ 

�
ا ْمِِهیْغَِبب َو  ْمُها�ْنیَزَج  َِکل�ذ  ٍمْظَِعب  َطَلَتْخا  اَـم  ْوَأ  ـا�یا�وَْحلا  ِوَأ  اـ�مُهُروُهُظ 

.دسافم حلاصم و  عبات  تسنآ  ندوب  خسن و  زاوج  مه  تسلالح و  مالسا  تما  رب  هیآ ، رد  هروکذم  ءایشا 

َّنِإ ِْهَیلِإ َو  ُْمتْرِرُطْـضا  اَم  ّلِإ 
�
ا ْمُْکیَلَع  َمَّرَح  ا�م  ْمَُکل  َلَّصَف  ْدَـق  ِْهیَلَع َو  ّللا 

�
ِه ُمْسا  َرِکُذ  ا�ّمِم  اُولُکَْأت  ّلَأ 

�
ا ْمَُکل  ا�م  ماعنا َو  ةروس  زا  ۀیآ 118 ، - 10

هیآ تلالد  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هدئاف  راهچ  َنیِدَـتْعُْملِاب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمِِهئا�وْهَِأب  َنوُّلُِـضَیل  ًارِیثَک 
ندوب حابم  رب 

215 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هاوخ هدشن ، دای  نآ  رب  ادخ  مان  هچ  نآ  تمرح  هب  تسا  هدش  حیرـصت  مه  دـعب  ۀـیآ  رد  هکنانچ  هدـیدرگ  دای  نآ  رب  ادـخ  مان  هچ  نآ 
ّللا

�
ِه ُمْسا  ِرَکُْذی  َْمل  ا�ّمِم  اُولُکَْأت  ا�ل  نایسن َو  هب  ای  دشاب  دمعب  هیمست  كرت 
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میرحت بجوم  نایـسن  روطب  هچ  دشاب و  دـمع  روطب  هچ  ادـخ  مان  كرت  دـنا  هتفگ  هدرک و  يوریپ  ار  صن  نیمه  دـمحا  دواد و  ِْهیَلَع ،
رکذی مل  نا  لالح و  ملـسملا  هحیبذ   » ترابع نیاب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  یتیاور  دانتـسا  هب  یعفاش  کلام و  تسا 

.دنا هتفگ  فالخ  رب  هیلع » ّللا 
�

ه مسا 

«، عفر ثیدـح   » دانتـسا هب  دـشاب  نایـسن  روطب  رگا  دـنا و  هتـسناد  میرحت  بجوم  دـشاب  دـمعب  رگا  ار  هیمـست  كرت  هفینح  وبا  هعیش و 
هدرک لیوأت  هتیم  هب  ار  هیآ  هیفنح  دنا و  هدرک  لمح  نایسن  دروم  رب  دنس ، تحص  ضرف  رب  ار ، يوبن  تیاور  هتسنادن و  میرحت  بجوم 

لـضاف .دنا  هتـسناد  لومحم  هدش  هدناوخ  قسف »  » هک ِِهب * ّللا 
�

ِه ِْریَِغل  َّلِهُأ  ا�م  رب  ار  هیآ  هک  نیا  ای  هتـسناد  یّکذـم  يارب  مسا  ار  هیمـست  و 
.تسا هتسناد  یلوا  هیآ  رد  ار  دمع »  » ۀملک رامضا 

تقفارم زا  فعض  ای  ضرم  ای  فلت  زا  فوخ  دوش  بجوم  هچ  نآ  هب  هدش  ءانثتـسا  هک  رارطـضا »  » زا دارم  نییعت  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
رابتعا رارطضا ، دروم  رد  گرم  هب  ندش  فرشم  سپ  نادب ) زاین  اب   ) ار يراوس  زا  فعـض  ای  ناشیا ) اب  تقافر  ترورـض  اب   ) ناهارمه

.تسیفاک هحابا  يارب  فوخ  درجم  هکلب  هدشن 

.تسا هیآ   18 هدش » هدروآ  براشم  معاطم و   » باتک لیذ  رد  هک  یتایآ  عومجم 

216 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ثیراوم باتک  - 41

: تسا هدش  هدروآ  هیآ  هن  ثیراوم  ةراب  رد 

َنا�ک ّللا 
�

َه َّنِإ  ْمُهَبیِـصَن  ْمُهُوتآَف  ْمُُکنا�ْمیَأ  ْتَدَقَع  َنیِذَّلا  َنُوبَْرقَْألا َو  ِنا�ِدلا�ْولا َو  َكََرت  ا�ّمِم  َِیلا�وَم  ا�ْنلَعَج  ٍّلُِکل  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 32  - 1
ناثراو و اجنیا  رد  یلاوم »  » زا دارم   » تسنیا هدروآ  لضاف  هچ  نآ  ۀصالخ  ًادیِهَش  ْیَش ٍء  ِّلُک  �یلَع 
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..دنرب یم  ثرا  وا  كرت  ام  زا  هک  تسا  یناثراو  یلاوم و  یناسنا  ره  يارب  تسا  نینچ  ریدقت 

نانچ اریز  تسا  دـی  نیمی  عمج  اجنیا  رد  نامیا  و  ْمُهَبیِـصَن » ْمُهُوتآَف   » تسا هدومرف  هچ  دـنناثراو  زین  ناشیا  ْمُُکنا�ْمیَأ  ْتَدَـقَع  َنیِذَّلا  َو 
كراث یمد و  کمد   » تسا هتفگ  یم  دـقاع  دـنا و  هدرک  یم  حـسم  تسار  تسد  اب  ار  تسار  تسد  دـهع  تقو  رد  هک  هدوب  لومعم 

اجنیا رد  هک  هدـئاف  هس  هلمج  زا  تسا » هدرب  یم  ثرا  هب  ار  فـیلح  لاـم  زا  مشـش  کـی  فـیلح  سپ   » خـلا ..یبرح  کـبرح  يراـث و 
خوسنم یعفاش  ةدیقع  هب  دوش ) یم  هدناوخ  هریرج  نامـض  مان  هب  هک  هدقاعم  هدهاعم و  هب  ثاریم   ) مکح نیا  هک  تسنیا  هدـش  هدروآ 

ثرا دشابن  نایم  رد  یببـس  ای  یبسن  یثراو  هک  یماگنه  هکلب  تسین  نینچ  ام  باحـصا  بهذمب  تسین و  وا  يارب  یثرا  اقلطم  تسا و 
هیلهاجلا یف  فلح  نم  ناک  ام   » تسا هتفگ  هکم  حتف  زور  رد  هک  هدش  تیاور  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ زا  نوچ  درب  یم 

رگید يدرم  تسدب  يدرم  هاگ  ره  هفینح  یبا  بهذمب  و  مالـسالا » یف  افلح  اوثدحت  هدش و ال  الإ  مالـسالا  هدزی  مل  هناف  هب  اوکـسمتف 
.تسا حیحص  دننک  دهع  ثراوت  لقاعت و  رب  مه  اب  دروایب و  مالسا 
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�یلِإ اوـُلَعْفَت  ْنَأ  ّلِإ 
ـ�

ا َنیِرِجاـ�هُْملا  َنِینِمْؤُْـملا َو  َنِم  ّللا 
�

ِه ِبـا�تِک  ِیف  ٍضْعَِبب  �یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـ�حْرَْألا  اوـُلوُأ  بازحا َو  ةروـس  زا  ۀـیآ 5 ، - 2
اُولوُأ  » ۀملک يارب  دـشاب  نایب  تسا  زئاج  نیرجاهملا » نینمؤملا و  نم  ۀـملک   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  یلیبدرا  ققحم  ًافوُْرعَم  ْمُِکئا�ِیلْوَأ 

زا هک  دنتسه  یلوا  ناشیا  زا  یضعب  نارجاهم  نانمؤم و  زا  ءابرقا  ینعی  ِما�حْرَْألا * »
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تیاغ ءادـتبا  يارب  نم »  » فرح هک  تسا  زئاج  زین و  براقا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هکلب  ناگناگیب  هب  تبـسن  دـنربب  ثرا  رگید  یـضعب 
نارجاهم زا  نید و  رد  تیالو  قحب  نانمؤم  زا  دنتـسه  یلوا  ثاریم  ماقم  رد  تبارق  يدنواشیوخ و  قحب  ِما�حْرَْألا * » اُولوُأ   » ینعی دشاب 

« * ِماـ�حْرَْألا اُولوُأ   » هک تسنیا  ءانثتـسا  زا  دارم  و  یلوا »  » ۀـملک يارب  دـشاب  هلـص  هک  تسنیا  رهاـظ  نکیل  هتفگ  نینچ  .ترجاـهم  قحب 
.دشاب یم  یلوا  هل » یصوم   » تروص نیا  رد  هک  دنک  یتیصو  رگم  دنتسه  یلوا 

تـسین تسرد  ثراو  يارب  تیـصو  هک  نیا  رب  هیآ  تسا و  مدـقم  نآ  رب  یلوا و  ثرا  زا  تیـصو  هک  نیا  رب  تسیتلـالد  هـیآ  رد  سپ 
.تسا رهاظ  بلطم  نیا  درادن و  تلالد 

رب تسا و  لصا  زا  ضیرم  تازّجنم  هک  نیا  رب  دـشاب  لیلد  سپ  دوش  لماش  زین  ارت  ازّجنم  اُولَعْفَت » ْنَأ  ّلِإ 
ـ�

ا  » تسا نکمم  یلاـمتحا  هب  و 
نیا لضاف  لمأتف » .تسا  هدنام  یقاب  نآ  رد  تازجنم  هدمآ و  باسحب  ثلث  زا  هدش و  جراخ  تیـصو  ربخ ، عامجا و  هب  مدـقم و  ثرا 
یم ثرا  ترجه  هب  ار  مالـسا  لـها  دـنک  بولق  فیلأـت  هک  نیا  يارب  ص )  ) ربمغیپ هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ   » تسا هدروآ  ار  نومـضم 

هدیدرگ و خسن  ثرا  تایآ  هب  هیآ و  نیاب  مکح  نآ  داد و  رارق  یتمسق  رافک  يارب  رظن  نامهب  هاکز  ماهس  زا  هکنانچ  تبارق  هب  هن  داد 
ریغ نارجاهم و  ات  دنتـسه  یلوا  ناشدوخ  زا  رگید  یـضعب  زا  ندرب  ثاریم  هب  ناشیا  زا  یـضعب  ماحرالا  ولوا  انامه  تسا : نینچ  ینعم 

هلمج هب  ار  ءایلوا  يارب  تیصو  هاگ  نآ  .نارجاهم 
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ینعی ًافوُْرعَم » ْمُِکئا�ِیلْوَأ  �یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا »
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ینعم نیمضت  يارب  هتخاس  يدعتم  یلإ »  » هب ار  لعف  تسا و  تیصو  فورعم »  » زا دارم  هدرک و  ءانثتسا  نینمؤملا » نم  مکئاقدصا  یلإ  »
ۀیآ 6، - 3 تسین » تسرد  هتفگ  نیا  دشاب و  یمن  تسرد  ثراو  يارب  تیصو  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  دنا  هتفگ  یضعب  و  ءادها » »

ًابیِصَن َُرثَک  ْوَأ  ُْهنِم  َّلَق  ا�ّمِم  َنُوبَْرقَْألا  ِنا�ِدلا�ْولا َو  َكََرت  ا�ّمِم  ٌبیِصَن  ِءا�سِّنِلل  َنُوبَْرقَْألا َو  ِنا�ِدلا�ْولا َو  َكََرت  ا�ّمِم  ٌبیِـصَن  ِلا�جِّرِلل  ءاسن  ةروس  زا 
فنص ود  يارب  ار  ثرا  دنوادخ  هچ  بیصعت  نالطب  رب  تسیتلالد  هیآ  رد  و   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هیآ  نیا  لیذ  رد  لضاف  ًاضوُْرفَم 

دوش هتفگ  مه  نادرم  هب  هک  دشاب  اور  دیاب  دنربن  ثرا  دوش  هتفگ  نانز  هب  یعـضوم  رد  هک  دشاب  اور  رگا  سپ  هدرک  ضرف  نز  ردپ و 
ًابیِـصَن َُرثَک  ْوَأ  ُْهنِم  َّلَق  ا�ّمِم   » هلمج تسا و  هیآ  صن  هب  همزالم  نایب  تسا و  نینچ  مه  موزلم  سپ  تسا  لـطاب  مزـال ، دـنربن و  ثرا  هک 

.تسا تباث  هکرت  ءازجا  زا  یئزج  ره  رد  بیصن  ینعی  دنک  یم  دیکأت  ار  بلطم  نیا  ًاضوُْرفَم »

اجنآ رد  ام  هتفگ  مییوگ  یم  هچ  تسا  دراو  مه  امـش  رب  لاکـشا  سپ  درب  یمن  ثرا  رتخد  اب  ردارب  دییوگ  یم  امـش   » دوش هتفگ  رگا  »
نینچ یلیبدرا  ققحم  اقلطم » هن  هجرد  ثیح  زا  يواست  اـب  دـشاب  یم  ود  نیا  ثراوت  هیآ ، زا  دارم  تسا و  هجرد  ندوب  رود  ۀطـساو  هب 

دـشاب رایتخا  نآ  رد  نز  ای  دـشاب  درم  هاوخ  ار  هثرو  زا  کی  چـیه  هک  نآ  یب  تبـسن  هب  ثرا  هک  تسنیا  ینعم  و  تسا ..«  هدرک  هدافا 
هک هتفای  لوزن  ماقم  نیا  رد  هیآ  .تسا  تباث  ناشیا  يارب  ادخ  بناج  زا  ضرف  مزال و  روطب 
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هلمجلا و یف  ثرا  توبث  رب  دـنک  یم  تلالد  هیآ  سپ  دربب  نایم  زا  هدوب  لومعم  تیلهاج  رد  هک  ار  ناکدوک  ناـنز و  هب  ندادـن  ثرا 
- ددرگ یم  دراو  شکلم  رد  وا  رایتخا  یب  دهاوخن  ای  دهاوخب  ثراو  هچ  تسضرف و  هک  نیا  رب  مه 
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ِرَکَّذِلل ْمُکِدا�لْوَأ  ِیف  ّللا 
�

ُه ُمُکیِـصُوی  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 10 ، - 4 دـشاب » نآ  جارخا  رب  یعرـش  یلیلد  رگم  دور  یمن  نوریب  وا  کلم  زا  و 
ُسُدُّسلا اَمُْهنِم  ٍدِـحا�و  ِّلُِکل  ِْهیََوبَِأل  ُفْصِّنلا َو  اَهَلَف  ًهَدِـحا�و  َْتنا�ک  ْنِإ  َكََرت َو  ا�م  ا�ُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءا�ِسن  َّنُک  ْنِإَف  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَـح  ُلـْثِم 

ْوَأ ا�ِهب  یِصُوی  ٍهَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  ُسُدُّسلا  ِهِّمُِألَف  ٌهَوْخِإ  َُهل  َنا�ک  ْنِإَف  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُها�َوبَأ  ُهَثِرَو  ٌَدلَو َو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ٌَدلَو  َُهل  َنا�ک  ْنِإ  َكََرت  ا�ّمِم 
هدئاف راهچ  ثحب و  شـش  لضاف ، ًامیِکَح  ًامِیلَع  َنا�ک  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
ِه َنِم  ًهَضیِرَف  ًاعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدـَت  ا�ل  ْمُکُؤا�ْنبَأ  ْمُکُؤا�بآ َو  ٍْنیَد 

.تسنآ تاملک  هیآ و  ریسفت  رد  لوا  ثحب  تسا : هدرک  دای  اجنیا  رد 

کی ره  دنتـسه و  هبترم  کی  رد  عون  ود  نیا  سپ  دراد  تلالد  ثاریم  رد  ناوبا  دالوا و  عامتجا  رب  هیآ   » تسا دافم  نیدـب  مود  ثحب 
یم تزایح  ییاـهنت  هب  عون  نآ  ار  ثرا  دـشاب  ییاـهنت  هب  عون  ود  نآ  زا  یکی  رگا  درب و  یم  ثرا  رگید  عون  نآ  دوجو  اـب  عون  ود  زا 

«. دنک

لاح نکیل  هدـش  دای  دالوا  اب  ود  نآ  لاح  دارفنا و  هب  ردام  ردـپ و  لاح  دارفنا و  هب  ثاـنا  لاوحا  ثاـنا و  اـب  روکذ  لاوحا  هیآ  نیا  رد 
نوچ هک  دشاب  نیا  نآ  تلع  دیاش  تسا و  هدیدرگن  دای  دارفنا  هب  روکذ 
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هن رگ  دنتسه و  يواستم  ربارب و  مه  اب  روکذ  هک  هدش  هتسناد  دش  هداد  لیـصفت  اهنآ  رتشیب  یکی و  نایم  هدیدرگ و  دای  دارفنا  هب  ثانا 
.دش یم  هداد  لیصفت  زین  روکذ  رد  هدمآ  لمعب  لیصفت  ثانا  رد  هکنانچ 

ثلث ود  هک  هتشگ  نیعم  رتخد  ود  زا  رتشیب  مکح  درب  یم  فصن  هک  هدش  نایب  رتخد  کی  مکح  هیآ  رد   » تسا دافم  نیدب  میس  ثحب 
هتفرگ ار  هیآ  رهاظ  سابع  نبا  تفگ  دیاب  نآ  هیجوت  رد  تسا  هزادنا  هچ  اهنآ  ثرا  هک  هدشن  حیرصت  رتخد  ود  مکحب  نکیل  درب  یم 
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لومـشم و  ِْنیَتَْنثا » َقْوَف   » مکح ار  ود  نآ  مکح  نارگید  تسا  هتـسناد  فصن  نیتنثا » قوف  نک  ناـف   » رهاـظب رظن  ار  رتخد  ود  ثاریم  و 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  صن   » یکی هدرک  هماقا  لیلد  راهچ  مود  هدیقع  ندوب  قح  تابثا  يارب  دنا » هتـسناد  ثلث  ود  هداد و  رارق  نآ 

هیآ رد  هدحاو »  » دیق هتفگ  سابع  نبا  هکنانچ  دوب  یم  فصن  مه  رتخد  ود  ثاریم  مکح  رگا  هک  نیا  مود  تما » هکلب  هفیاط  عامجا  و 
کی اب  هک  یتروص  رد  سپ  درب  یم  ثلث  هک  رسپ  کی  رتخد و  کی  دروم  رب  تیولوا  سایق  باب  زا  مراهچ  میـس و  دوب  عئاض  دئاز و 

.تسا رترود  اهنآ  یشیوخ  رتخد  ود  زا  هک  نیا  اب  دنرب  یم  ثلث  هک  رهاوخ  ود  دروم  رب  دربب و  ثلث  دیاب  یلوا  قیرطب  دشاب  رهاوخ 

.ار دوخ  ردپ  تسا  دلو  دلو  ندش  ماقم  مئاق  ةراب  رد  مراهچ  ثحب 

: تسا دافم  نیدب  مجنپ  ثحب 

هداد رارق  سدس  کی  رتخد  ای  دشاب  رسپ  هاوخ  دنزرف  ندوب  تروص  رد  اهنت  ای  دنشاب  مه  اب  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  يارب  »
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ام زا  سدس  کی  درب و  یم  ار  لصا  فصن  دشاب  یکی  رتخد و  رگا  دراد و  قلعت  يوب  كرت  ام  یقاب  دشاب  رـسپ  دنزرف  رگا  سپ  هدش 
یقاب دشاب  ردپ  رگا  دنا  هتفگ  ناهیقف  ..و  ددرگ  یم  در  سامخا  روطب  رتخد  ردام و  ردپ و  رب  هعیـش  ةدیقع  هب  هک  دنام  یم  یقاب  كرت 
هبصع هک  رهاوخ  دالوا  زج   ) ناشیا روکذ  دالوا  مامعا و  نارهاوخ و  ناردارب و  زا  ۀبصع  يارب  هن  رگا  تسا و  هبصع  اریز  تسوا  يارب 

دایز كرت  ام  زا  يزیچ  سپ  دشاب  رتدایز  ای  ود و  رتخد  رگا  دش و  دهاوخ  هتفگ  بیـصعت  رب  ناهیقف »  » لیلد دـشاب و  یم  دـشاب ) یمن 
« ..تسا هبصع  يارب  دیآ  یم  دایز  هچ  نآ  ناشیا  ناهیقف »  » ةدیقع هب  تروص  نیا  رد  هک  دشابن  نیوبا  زا  یکی  رگم  دیآ  یمن 

« هوخا  » هک نیا  رگم  لصا  زا  تسا  ثلث  ار  ردام  هفیرـش  هیآ  صن  هب  دشاب ، لزان  هچ  رگ  دـلو  ندوبن  اب   » تسا دافم  نیدـب  مجنپ  ثحب 
يوب لصا  زا  سدـس  کی  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب  تسا  نز  ود  درم و  کی  ای  یثنخ  راهچ  ای  نز  راهچ  ای  درم  ود  ناـشیا  لـقا  هک 

قلعت
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نالطب ۀطساو  هب  ام و  باحـصا  عامجا  هب  دوش  هداد  ردپ  هب  دیاب  مود  تروص  رد  سدس  لوا و  تروص  رد  ثلث  زا  سپ  یقاب  دراد و 
تسا قلعتم  وا  هب  لام  همه  عامجا  هب  ردام  یب  دشاب  ردپ  رگا  نکیل  دنـشاب  مه  اب  ود  ره  ردام  ردپ و  هک  تسیتروص  رد  نیا  بیـصعت 

وا هب  در  ناونعب  هعیش  ةدیقع  هب  مه  هیقب  دراد و  قلعت  وا  هب  ثلث  کی  ردپ  یب  دشاب  ردام  رگا  و 
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هوخا ناشیا  ۀتفگ  هب  سپ  دسر  یم  هوخا  هب  دیآ  یم  دایز  ثلث  زا  هچ  نآ  دـنلئاق  بیـصعت  هب  هک  ناهیقف »  » ةدـیقع هب  دوش و  یم  هداد 
همه زا  ینعی   » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  ُُثلُّثلا » ِهِّمُأـِلَف   » ۀـلمج زا  یلیبدرا  ققحم  دـنبجاح » دوخ  عفن  هب  ثلث ، داز  اـم  ندرب  زا  ار ، رداـم 
..دنا هتفگ  هماع  هکنانچ  دنامب  یقاب  هجوز  ۀـصح  جارخا  زا  سپ  هچ  نآ  ثلث  هن  تسا  تباث  كرت » ام   » زا ثلث  ردام  يارب  سپ  هکرت 

« ..دوش یم  هدیمهف  هیآ  رهاظ  زا  هعیش  بهذم  و 

ِدَْعب ْنِم  َنْکََرت  ا�ّمِم  ُُعبُّرلا  ُمُکَلَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  َنا�ک  ْنِإَف  ٌدـَلَو  َّنَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ْمُکُجا�وْزَأ  َكََرت  ا�م  ُفِْصن  ْمَُکل  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 11 ، - 5
ٍهَّیِـصَو ِدَْعب  ْنِم  ُْمتْکََرت  ا�ّمِم  ُنُمُّثلا  َّنُهَلَف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  َنا�ک  ْنِإَف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُْمتْکََرت  ا�ّمِم  ُُعبُّرلا  َّنَُهل  ٍْنیَد َو  ْوَأ  ا�ِهب  َنیِـصُوی  ٍهَّیِـصَو 
تبسن درم  بیـصن  ندوب  دایز  هیجوت  رد  تسا  هدیدرگ  نایب  رهوش  نز و  ثرا  یگنوگچ  هیآ  زا  تمـسق  نیا  رد  ٍْنیَد  ْوَأ  ا�ِهب  َنوُصُوت 

عوضوم هک  مالسلا  مهیلع  يرکسع  ترضح  اضر و  ترضح  قداص و  ترضح  زا  تسا  هدش  هدروآ  یتایاور  ثرا ، رد  نز  مهـس  هب 
ای درم  دلو  هک  تسنیا  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  یهقف  ةدئاف  شش  هلمج  زا  تسا  هدیدرگ  دای  هروکذم  هوجو  ءزج  اهنآ  ۀمه  رد  هقفن 

رگید ینز  زا  هک  نیا  اـی  دـشاب  هدـنرب  ثرا  نز  اـی  ثرا  درم و  زا  هک  نیا  زا  تسا  معا  ددرگ  یم  ثرا  مهـس  صقن  بجوـم  هـک  نز 
ثراو دروم  هب  تبسن   ) رگید يدرم  زا  ای  نز ) ثرا  دروم  هب  تبسن  )

222 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا زا  تسا  معا  مه  و  درم ) ندوب 
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.رتخد ای  دشاب  رسپ  دنزرف  هک 

( دلو ندوب  دروم  رد   ) نمث ای  دلو ) مدع  دروم  رد   ) دشاب عبر  هاوخ  نز  مهـس  هک  دـناسر  یم  نانچ  هیآ  رهاظ  هک  تسنیا  رگید  ةدـئاف 
.دشاب یم  كارتشا  هب  ناشیا  نیب  نانز  ددعت  تروص  رد  دراد و  صاصتخا  وا  هب  شتدحو  تروص  رد 

دشاب هتشاد  دنزرف  هدرم  زا  رگا  نز  هک  تسنیا  دشاب  یم  ناشیا  تایاور  دانتسا  هب  هدش و  هدرمش  هعیش  تادرفتم  زا  هک  دئاوف  زا  رگید 
ۀبقر زا  راقع  زا  نکیل  درب  یم  ثرا  دشاب  راقع  ریغ  رگا  هکرت  نیع  زا  دشاب  هتـشادن  دالوا  وا  زا  رگا  درب و  یم  ثرا  شا  هکرت  همه  زا 

قح ثرا ، ناونعب  ار  نمث  ای  عبر  تمیق  حـصا  لوقب  اهتخرد  اهبوچ و  اهانب و  زا  اـما  درادـن  یقح  نآ ، تمیق  زا  هن  نیع و  زا  هن  نیمز ،
.دراد

دـشاب كرت  اـم  هچ  ره  زا  هجوز  يارب  تسا  نمث  عبر و  توـبث  هیآ  رهاـظ  و  تسا ..«  هدرک  هداـفا  نینچ  هیآ  لـیذ  رد  یلیبدرا  قـقحم 
زا یضعب  هب  باحصا  عامجا  دانتسا  هب  نز  تمـسق  نکیل  تسا  هکرت  عومجم  زا  زین  نز  زا  تسا  درم  ثاریم  هک  عبر  فصن و  هکنانچ 

« ..تسا هتفای  صاصتخا  هکرت 

ْنِم َرَثْکَأ  اُونا�ک  ْنِإَف  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِـحا�و  ِّلُِکلَف  ٌتْخُأ  ْوَأ  ٌخَأ  َُهل  ٌهَأَْرما َو  ِوَأ  ًَهلا�لَک  ُثَرُوی  ٌلُجَر  َناـ�ک  ْنِإ  ءاـسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 11 ، - 6
یهقف ماکحا  طابنتسا  يارب  ٌمِیلَح  ٌمِیلَع  ّللا 

�
ُه ّللا َو 

�
ِه َنِم  ًهَّیِصَو  ٍّراَضُم  َْریَغ  ٍْنیَد  ْوَأ  ا�ِهب  �یصُوی  ٍهَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  ُِثلُّثلا  ِیف  ُءا�کَرُش  ْمُهَف  َِکل�ذ 

تبارق ینعمب  هک  هلالک »  » هدرک هدافا  نینچ  لضاف  دوش : هتـسناد  البق  دـیاب  نآ  رد  ۀـعقاو  تابیکرت  و  هلالک »  » هملک هیآ  نیاـب  طوبرم 
« لالک  » زا ای  تسا 
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نآ زا  ثوروم »  » و ثراو »  » رب تسیلاخ و  شنایم  دراد و  هطاحا  رـس  رب  هک  لـیلکا »  » زا اـی  هتفاـی  قاقتـشا  ینامـسج  ةوق  صقن  ینعمب 
نآ مسا  هک  ناک »  » يارب تسا  ربخ  بیکرت »  » ظاحل زا  یلوق ، هب  .دوش و ، یم  قـالطا  تسا  تبـسن  يرگید  هب  ار  کـی  ره  هک  تهج 

تسا لجر » »

223 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دوجا و  انبج » برحلا  نع  تدـعق   » لیبق زا  دـشاب  یم  هل » لوعفم   » هلالک رگید  یلوق ، هب  دـشاب و ، یم  ثروی »  » لعف لـجر ، تفـص  و 
.دشاب نآ  يارب  زیمت » ، » حالطصاب عفار و  دور  یم  لامتحا  نآ  رد  یهوجو  هک  ار  ثروی »  » رد دوجوم  ماهبا  هک  تسنیا 

یلوق هب  ثراو »  » رب تسا و  هتـشاذگن  دوخ  زا  يدـنزرف  هن  ردـپ و  هن  ثوروـم »  » هک تسینعم  نیدـب  ثوروـم »  » رب هلـالک »  » قـالطا و 
نارهاوخ و ناردارب و  دـننام  ضرع  تهج  زا  تسا  تبارق  ینعمب  حـصا  لوـقب  تسین و  دـنزرف  تسین و  ردـپ  هک  تسا  یـسک  ینعمب 

.نادنزرف نادلاو و  دننام  لوط  تهج  زا  هن  نانیا  نادنزرف  تالاخ و  لاوخا و  تامع و  مامعا و 

: ریز لیلد  راهچ  هب  دشاب  یم  يردام  ةوخا  صوصخ  دروم  نیا  رد  هلالک  زا  دارم  و 

دهاوخ هتفگ  هکنانچ  هروس  رخآ  رد  دنوادخ  مالا 2 - نم  تخا  وا  خا  هل  دـنا و  هدرک  تئارق  نینچ  ار  هیآ  کلام  نب  دعـس  ّیبا و  - 1
هداد رارق  ثلث  رتشیب  يارب  سدس و  یکی  يارب  اجنیا  رد  هداد و  رارق  ار  همه  هوخا  يارب  ثلث و  ود  رهاوخ  ود  يارب  هلالک ، يارب  دـش 
سپ تسا  رداـم  بیـصن  اـجنیا  رد  ضورفم  نوچ  اـجنآ و  رد  تسا  هوخا  زا  ریغ  هیآ  نیا  رد  هوـخا  زا  دوـصقم  دوـش  یم  موـلعم  سپ 

اجنیا رد  روظنم  هک  تسنانچ  بسانم 
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.دشاب ردام  فرط  زا  هوخا 

.باحصا ةرفاظتم  تایاور  - 3

.عامجا - 4

ریغ یثراو  هک  یتروص  رد  هعیش  ةدیقع  هب  دیآ  یم  دایز  روکذم  ثلث  سدس و  زا  هچ  نآ  هک  تسنیا  اجنیا  رد  روکذم  ةدئاف  راهچ  زا 
هک تسنیا  رگید  هدئاف  .دوش  یم  هداد  هبصع  نیرتکیدزن  هب  هماع  زا  ناهیقف  ةدیقع  هب  ددرگ و  یم  در  ناشیا  زا  ثراو  هب  دشابن  ناشیا 
رب ررـض  دصقب  ای  دیآ  لمعب  تیـصو  ثلث  زا  رثکا  هب  هک  ددرگ  یم  ققحت  نیاب  تیـصو  رد  رارـضا  ثاریم و  رب  تسا  مدـقم  تیـصو 

.دنک رارقا  قحان  ینیدب  ثراو 

هک تسا  یسک  هلالک »  » هب دارم  و  تسا ..«  هدرک  هدافا  نینچ  یلیبدرا  ققحم 

224 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ هچ  تسین  هبـصع  هک  یتبارق  زا  هدش  هداد  رارق  هراعتـسا  سپ  لالک  ینعمب  تسا  ردصم  شلـصا  هدـش  هتفگ  .دـشابن  دـلو  دـلاو و 
هکنانچ تسا  هلالک  بحاص  ینعمب  هدـش  فوصوم  هلـالک  هب  ثراو  اـی  ثوروم  هاـگ  نآ  تسا  روآ  لـالک  هبـصع  هب  تبـسن  تبارق 

ۀمئا زا  تیاورب  تسا  هتفگ  تسا ) نایبلا  عمجم  ارهاـظ  « ) ن  » رد تسا و  تبارق  بحاـص  ینعمب  هک  یتبارق » نم  نـالف   » دوش یم  هتفگ 
دنـشاب و ردام  فرط  زا  هک  تسا  یتاوخا  اـی  هوخا  هیآ  نیا  رد  روکذـم  .تاوخا و  هوخا و  زا  تسا  تراـبع  هلـالک  مالـسلا  مهیلع  اـم 

« ..دشاب ردپ  فرط  زا  ای  ردام  ردپ و  فرط  زا  هک  تسا  یتاوخا  هوخا و  هروس ، رخآ  رد  روکذم 

َوُه َكََرت َو  ا�م  ُفِْصن  ا�هَلَف  ٌتْخُأ  َُهل  ٌَدلَو َو  َُهل  َْسَیل  َکَلَه  ٌؤُْرما  ِنِإ  َِهلا�لَْکلا  ِیف  ْمُکِیتُْفی  ّللا 
�

ُه ُِلق  َکَنُوتْفَتْسَی  ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 176 ، - 7
ًالا�جِر ًهَوْخِإ  اُونا�ک  ْنِإ  َكََرت َو  ا�ّمِم  ِنا�ُثلُّثلا  اَمُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  اَتَنا�ک  ْنِإَف  ٌَدلَو  ا�َهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ا�ُهثِرَی 
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یتسناد نیا  زا  شیپ   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  لضاف  ٌمِیلَع  ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ّللا 
�

ُه اوُّلِضَت َو  ْنَأ  ْمَُکل  ّللا 
�

ُه ُنِّیَُبی  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِللَف  ًءا�ِسن  َو 
دای شیپ  ۀـیآ  رد  يردام  هلالک  مکح  دـیآ و  یم  قداص  اهنت  يردام  ای  اهنت  يردـپ  ةوخا  رب  مه  يردام و  ردـپ و  ةوخا  رب  هلالک  هک 

دنوش عمج  مه  اب  اه  هلالک  ۀـمه  هاگ  ره  مییوگ  یم  سپ  .تسا  يردـپ  ةوخا  ای  يردام  ردـپ و  ةوخا  اجنیا  رد  هلـالک  زا  دارم  دـش و 
فرط زا  ناکیدزن  هب  هیقب  دنرب و  یم  ثلث  کی  دنـشاب  رتشیب  رگا  سدس و  کی  دشاب  یکی  رگا  دنراد  تبارق  ردام  يوس  زا  هک  نانآ 
يردپ ناکیدزن  نیا  دـشابن  يردام  ردـپ و  تبارق  رگا  نکیل  تسین  يزیچ  ار  ردـپ  ياهنت  هب  ناکیدزن  دوش و  یم  هداد  يردام  ردـپ و 

یم هداد  يردام  ردپ و  تبارق  هب  لام  ۀمه  دـشابن  يردام  تبارق  رگا  دـسر و  یم  ناشیا  هب  نانآ  بیـصن  دـنوش و  یم  نانآ  ماقم  مئاق 
تبارق هب  يدروـم  رد  رگا  هک  میتـفگ  شیپ  نیا  زا  دـسر و  یم  يردـپ  تبارق  هب  همه  دـشابن  زین  يرداـم  ردـپ و  تـبارق  رگا  دوـش و 

هب در  ناونعب  هعیـش ، بهذـمب  هیقب ، تسناشیا و  زا  ضرف  ناونعب  ضرف ) ود  بسحب   ) ثلث کی  ای  سدـس  کی  دـش  رـصحنم  يرداـم 
هیقب هماع ) زا   ) ناهیقف ةدیقع  هب  دوش و  یم  هداد  ناشیا 

225 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مدع تروص  رد  هیقب  تسا و  ضرف  ناونعب  ثلث  ود  رتشیب  رد  فصن و  کی  يردام  ردپ و  رهاوخ  کی  رد  هکنانچ  تسا  هبصع  يارب 
ناشیا ةدیقع  هب  دوش و  یم  هداد  یکی  زا  رتدایز  هب  مود  تروص  رد  ای  رهاوخ  کی  هب  در  ناونعب  هعیش ، بهذمب  ثراو ،
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« ..تسا هبصع  يارب  هیقب 

هک هماع  لوق  نالطب  رب  تسا  لیلد  ٌدـَلَو  ا�َهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ا�ُهثِرَی  َوُه  ۀـلمج َو  هک  تسنیا  هدـش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  هدـئاف  جـنپ  هلمج  زا 
ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدا�لْوَأ  ِیف  ّللا 

�
ُه ُمُکیِـصُوی  مکحب  رتخد  هچ  درب  یم  ثرا  ار  هکرت  فصن  دشاب  رتخد  اب  رگا  ردارب  دـنا  هتفگ 

طرـش يافتنا  هب  طورـشم  دـالوا و  ندوبن  هب  تسا  طورـشم  ردارب ، ندرب  ثرا  اریز  تسین  یثرا  وا  دوجو  اـب  ار  ردارب  سپ  تسا  دـلو 
.تسا هدش  باتک  اب  تفلاخم  دربب  ثرا  ناونعب  ار  هکرت  فصن  ردارب  رتخد ، ندوب  اب  رگا  نیا  رب  انب  ددرگ  یم  یفتنم  دوخ 

ِلآ ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  اِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ًاِرقا�ع  ِیتَأَْرما  َِتنا�ک  ِیئا�رَو َو  ْنِم  َِیلا�وَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  میرم َو  ةروس  زا  ۀیآ 4 و 5 ، - 8
: دوش یم  ادیپ  تروص  هس  ماهس  نابحاص  رب  هکرت  میسقت  رد  ایِضَر  ِّبَر  ُْهلَعْجا  َبوُقْعَی َو 

.لیبق نیا  زا  رگید  دراوم  دنشاب و  ثراو  رتخد  ود  ردام و  ردپ و  هک  نیا  دننام  ماهس  اب  هکرت  يواست  - 1

نیا لاثما  دنشاب و  ثراو  نز  ای  رهوش  رتخد و  ود  ردام و  ردپ و  هک  نیا  دننام  دشاب  رتمک  هدوجوم  ناثراو  ماهس  زا  هکرت  هک  نیا  - 2
.دروم

.دشاب هتشاد  ردارب  رتخد و  ردام و  ردپ و  هک  نیا  دننام  دشاب  رتدایز  هدوجوم  ناثراو  ماهس  زا  هکرت  هک  نیا  - 3

تروص رد  ننست  لها  ءاملع  تسا  فالتخا  ینس  هعیش و  ءاملع  نایم  ریخا  تروص  رد  تسین  فالتخا  ثحب و  لباق  تسخن  تروص 
ردام ردپ و  ار  هدرم  هک  يدروم  لاثما   » هک نیا  زا  تسترابع  نآ  دنلئاق و  هلأسم  رد  ار  لوع »  » الاب تروص  هس  زا  مود 
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رهوش رتخد و  ود  و 

226 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رارق یس  ار  ذخأم  دشاب  رهوش  روکذم  لاثم  رد  رگا  هک  هنوگ  نیدب  دننک  یم  عیزوت  ثراو  ناراد  مهس  ۀمه  رب  ار  صقن  دشاب » نز  ای 
دـشاب ناشیا  اب  هجوز  روکذم  لاثم  رد  رگا  دنهد و  یم  شـش  رهوش  هب  تشه و  ردام  ردـپ و  هب  هدزناش و  رتخد  ودـب  سپ  دـنهد  یم 

دوب متـشه  کی  هک  نز  مهـس  سپ  دـنهد  یم  نزب  ار  تفه  تسیب و  زا  مهـس  هس  دـنهد و  یم  رارق  تفه  تسیب و  لاثم  رد  ار  ذـخأم 
ردپ و هب  تشه »  » سدـس ود  سپ  دـنهد  یم  رارق  راهچ  تسیب و  ار  ذـخأم  روبزم  لاثم  رد  هعیـش  نکیل  ددرگ  یم  مهن  کی  هب  لدـبم 
هب هد و  یضرف  هب  هک  ار  هدنام  یقاب  و  دشاب ) ثراو  نز  هک  یتروص  رد  هس )  ) نز هب  نمث  کی  ای   ) رهوش هب  شـش )  ) عبر کی  ردام و 

ماهـس رگید  ناثراو  دیآ  یم  دراو  ناشیا  مهـس  هب  صقن  هک  رتخد  ود  زج  سپ  دنهد  یم  رتخد  ودـب  دـشاب  یم  هدزیـس  رگید  یـضرف 
.دنرب یم  لماک  ار  دوخ 

اجنآ رد  هکنانچ  هدومن و  سایق  تیم  نویدـب  هکرت  ءافو  مدـع  دروم  رب  ار  نآ  دـنا  هدرک  رایتخا  هتفگ و  ار  لوع »  » ۀـلأسم هک  یناـسک 
هیلع یلع  هک  یناملس  ةدیبع  زا  برح  نب  كامس  تیاورب  رگید  دنا و  هتسناد  نانچ  زین  اجنیا  رد  هدوب  دراو  ناراکناتسب  ۀمه  رب  صقن 

هأرملا نمث  راـص   » هداد خـساپ  نینچ  هدـنام ، وا  زا  نز  رتخد و  ود  رداـم و  ردـپ و  هک  یفوتم  يدرم  زا  لاؤس  ماـگنه  ربنم ، رب  مالّـسلا 
« عامجا  » تقیقح رد  هدرکن و  راکنا  يو  رب  یسک  هدرک و  مکح  لوع »  » هب هک  رمع  لمعب  مه  و  اعست »
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.دنا هدرک  دانتسا  هتسویپ ، ققحت  هب 

: دنا هتفگ  خساپ  هنوگ  نیدب  ار  لئالد  نیا 

تـسا حـیجرت  نادـقف  باب  زا  دـیآ  یم  دراو  همه  رب  نوید  رد  هک  یـصقن  اریز  تسا  قرافلا  عم  اجنیا  رد  هوالعب  تسا و  لطاب  ساـیق 
یمهس تسا  مهـس  ود  نیجوز ) نیدلاو و   ) ضرف لاثما  رد  ار  ناثراو  زا  کی  ره  هچ  تسه  حیجرت  اجنیا  رد  نکیل  ناراکناتـسب  نایم 

ۀمه دیآ  دراو  رتخد  ود  مهس  رب  صقن  تروص  نیا  رد  رگا  سپ  تسین ) یندا  یلعا و   ) مهس ود  ار  رتخد  نکیل  یندا  یمهـس  یلعا و 
.دوب دهاوخ  مه  لثم  ظاحل  نیا  زا  ماهس 

227 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیلع یلع  هک  نیا  رب  دنراد  عامجا  وا  دالوا  تیب و  لها  اریز  رابخا  هجو  رب  هن  تسا  راکنا  هجو  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  لوقنم  ربخ  - 2
.تسا هتشاد  راکنا  ار  نآ  هدوبن و  لئاق  لوع  هب  مالّسلا 

هتفگ هدرک و  تفلاخم  يو  اب  رمع  زا  سپ  ساـبع  نبا  هک  هژیوب  تسین  وا  اـب  تقفاوم  لـیلد  رمع  راـک  رب  راـکنا  مدـع  توکـس و  - 3
.مدوب كانمیب  نامز  نآ  رد  يو  زا  نم  دوب و  بیهم  يدرم  رمع  تسا 

هب دراد  يدایز  ماهـس  رب  هکرت  زا  هچ  نآ  هک  نیا  زا  تسترابع  نآ  دنا و  هدش  بیـصعت »  » هب لئاق  ننـست  لها  ءاملع  میـس  تروص  رد 
.ضورف نابحاص  هب  هن  دوش  هداد  هبصع 

نآ رد  هچ  دش  هتفگ  الاب  رد  هک  تسا  هفیرـش  ۀیآ  دـنا  هتفگ  نادـب  هتفر و  نآ  رب  هک  بیـصعت »  » هلأسم رد  ننـست  لها  لئالد  هلمج  زا 
ای یلو »  » وا زا  هکلب  داد  یمن  یلو »  » هب صاـصتخا  دوبن  اور  بیـصعت »  » رگا هدرک و  ّیلو »  » تساوـخرد ادـخ  زا  اـیرکز  ترـضح  هیآ 

زا سپ  تساوخ  یم  هّیلو » »
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.تسا هتساوخن  هیلو »  » تهج نیدب  دنا  هدرب  یم  ثرا  يو  زا  هیلو »  » دوجو اب  وا  مع  ینب  هک  دیآرب  نینچ  صیصخت  نیا 

لاومألاب اوقحلا   » ترابع نیدب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  سابع  نبا  زا  سواط  زا  تسا  یتیاور  نانآ  لئالد  هلمج  زا  و 
يرگید دـئاوف  ار  صیـصخت  هک  دـنا  هداد  باوج  نینچ  ار  هیآ  هب  لالدتـسا  هعیـش  رکذ » هبـصع  یلو  الف  هضیرفلا  تقبا  امف  ضئارفلا 

رگید ثرا و  یکی  هدوب  تهج  ود  يارب  رـسپ  نتـساوخ  مه  تسا و  بسنا  بحا و  رـشب  عابط  هب  رتخد  زا  رـسپ  هک  لـیبق  نیا  زا  تسا 
هملک زا  تسا  نکمم  مه  دشاب و  یمن  يربمغیپ  هتسیاش  رتخد  هچ  تسین  هتخاس  رتخد  زا  بکرم  عومجم  نیا  يربمغیپ و  ماهم  هب  مایق 

.دوش یم  ود  ره  درم  نز و  لماش  هک  دشاب  هدش  هدارا  سنج  یلو » »

نب هبراق  هب  هدرک و  راکنا  ار  نآ  شدوخ  سابع  نبا  هوالعب  تسا  رابتعا  زا  یلاخ  نآ  دنـس  هک  دـنا  هداد  خـساپ  ار  ربخ  هب  لالدتـسا  و 
سانلا يور   » هتفگ يوب  هک  برضم 

228 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يرآ هتفگ  نوچ  تنأ »؟ قارعلا  لها  نم   » تسا هداد  باوج  نینچ  رکذ » هبـصع  یلو  الف  ضئارفلا  تقبا  اـم  نا  سواـط : نع  کـنع و 
َنوُرْدـَت ا�ل  ْمُکُؤا�ْنبَأ  ْمُکُؤا�بآ َو  تسا  هتفگ  ادـخ  هک  میوگ  یم  نم  انامه  وگب  ناـشیا  هب   » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  ساـبع  نبا  سپ 

هک تسا  نیا  زج  ایآ  و  ّللا *
�

ِه ِبا�تِک  ِیف  ٍضْعَِبب  �یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِما�حْرَْألا  اُولوُأ  تسا َو  هتفگ  مه  ّللا و 
�

ِه َنِم  ًهَضیِرَف  ًاعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ 
زا مه  سواط  ما و  هتفگن  ینخس  نینچ  نم  دنا  هتشاذگ  یقاب  ار  يزیچ  ود  نیا  ایآ  دنا و  هضیرف  ود  ود  نیا 
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ادخ هب   » تفگ مه  وا  سواط  ندـید  يارب  متفر  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  تسا  هتفگ  هبراق  تسا » هدرکن  تیاور  یبلطم  نینچ  نم 
قیرط زا  زج  تیاور  نیا  تسا » هتخاس  ناور  ناشیا  ياهنابز  رب  ار  بلطم  نیا  ناطیش  انامه  ما  هدرکن  تیاور  يزیچ  نینچ  نم  دنگوس 

«1  » .تسا هدرک  بیذکت  مه  وا  هدشن و  لقن  سواط 

ًافوُْرعَم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  ُْهنِم َو  ْمُهُوقُزْراَف  ُنیِکا�سَْملا  �یما�تَْیلا َو  �یبْرُْقلا َو  اُولوُأ  َهَمْسِْقلا  َرَضَح  ا�ذِإ  ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 8 ، - 9

______________________________

لاوما مدرم  ۀـمه  دـننام  مه  ناربمغیپ  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  نیا   » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  هیآ  نیا  لـیذ  رد  یلیبدرا  ققحم  ( 1)
یترورـض هک  يدروم  رد  سپ  تسا  تقیقح  تمـالع  رداـبت  تسا و  رداـبتم  ینعم  نیمه  ثرا »  » زا هچ  دـنراذگ  یم  ثرا  هب  ار  دوخ 

زا ایرکز  هک  یلاوم »  » درادن و دوجو  یترورض  نانچ  دروم  نیا  رد  ددرگ و  لمح  یقیقح  ینعم  ریغ  رب  مالک  تسین  اور  دنکن  باجیا 
ات دنا  هدوبن  حلاص  وا  يربمغیپ  ندرب  ثرا  يارب  ترارش  يراک و  هنگ  ۀطساو  هب  هک  دنا  هدوب  وا  راک  هنگ  ناشیوخ  هدیسرت  یم  ناشیا 

صاخـشا نآ  هب  ار  يربمغیپ  ادخ  هک  هتـشاد  ینیقی  عالطا  هدوب  ربمغیپ  نوچ  سپ  دنک  حلاص  یلو  تساوخرد  دسرتب و  تهج  نیا  زا 
نیمه تسا  ثرا  عوضوم  رد  هک  رگید  تاـیآ  هوـالعب  دـنربب  ثرا  هب  ار  وا  لاوـما  هک  هدیـسرت  یم  نیا  زا  سپ  دـهد و  یمن  حـلاصان 

سپ تسین  تباث  مه  ثرون » ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن   » تیاور تشادرب  تسد  اهنآ  زا  ناوت  یمن  لـیلد  یب  دـنک و  یم  دـییأت  ار  بلطم 
ربخ هب  ناوت  یمن  تسا  رتاوتم  هک  ار  نآرق  توبث ، تحص و  ضرف  رب  هوالعب  دشاب  ثرا  تایآ  صصخم  دناوت  یمن 
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زا مه  وا  هک  نت  کی  زا  زج  دحاو  ربخ  نیا  هک  یتروص  رد  داد  صیصخت  دنشاب  هدرک  راکنا  ار  نآ  مه  ریثک  یعمج  هک  هژیوب  دحاو 
« ..تسا هدشن  تیاور  هدوبن  رود  هب  ماهتا 

229 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ رگید  یخرب  هتسناد  خوسنم  ثرا ، ۀیآ  هب  ار  هیآ  نیا  یخرب  هک  تسنیا  هدش  لقن  هفیرـش  هیآ  نیا  ةراب  رد  هک  دایز  لاوقا  هلمج  زا 
ماگنه رد  نیکاسم  نامیتی و  هب  ناگیاسمه و  هب  مهـس و  یب  ناشیوخ  هب  هکرت  زا  يزیچ  ءاطعا  ندوب  بحتـسم  هب  هتـسناد و  مکحم  ار 

امم هنکل  تخسن و  ام  ّللا 
�

ه تخسن و  نولوقی  اسانأ  نا   » تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  دنا  هداد  يوتف  مکح و  نآ ، میسقت 
براقا و هب  ثرا  زا  یئیـش  ءاطعا  بوجو  رب  دراد  تلـالد  هیآ  رهاـظ  و  تسا ..«  هدرک  هداـفا  نینچ  یلیبدرا  ققحم  ساـنلا » هب  نواـهتی 

ةراب رد  هک  یتایآ  هب  تسخوسنم  هیآ  هک  هدـش  هتفگ  ور  نیا  زا  تسین  لـئاق  نآ  هب  یـسک  هک  تسنیا  رهاـظ  نکل  نیکاـسم  یماـتی و 
ۀلمج َو ار  لامتحا  نیا  دـشابن و  خوسنم  هیآ  ات  دـشاب  بدـن  بابحتـسا و  نآ  زا  دارم  هک  دور  یم  لامتحا  هدـش و  دراو  ثرا  میـسقت 

« ..دنک یم  دییأت  ًافوُْرعَم  ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق 

.تسا هیآ  هن  هدش  لالدتسا  دروم  ثرا »  » باتک رد  هک  تایآ  عومجم 

230 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دودح باتک  - 42

هراشا

عرـش رد  هتفر  راکب  ددرگ ، یم  رب  لوا  ینعم  نامهب  هک  عنم ، تیاـهن و  ینعمب  زیچ و  ود  ناـیم  زجاـح  ینعمب  تغل  لـصا  رد  هک  دـح 
عراش هک  هزادنا  نادب  هدش  بکترم  هک  یتیصعم  يارب  فلکم  رب  ار  يرفیک  تبوقع و  نتخاس  دراو  زا  تسترابع 
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.تسا هتشاد  ررقم  ردقم و 

باکترا زا  تسا  فلکم  عنم  بجوم  دودـح  ریرقت  ریدـقت و  هچ  دراد  ار  بسانت  لامک  تغل  یلـصا  ینعم  نامه  اب  یعرـش  ینعم  نیا 
.یصاعم

: تسا هدش  داریا  مسق  نآ  ناونع  ریز  رد  یمسق  رهب  طوبرم  تایآ  هدش و  دای  ریز  مسق  راهچ  دح  يارب 

.انز دح  - 1

.فذق دح  - 2

.تقرس دح  - 3

.هبراحم - 4

انز دح  - 1

: تسا هدش  هدروآ  ریز  ۀیآ  راهچ  انز  دح  ةراب  رد 

ِتُوُیْبلا ِیف  َّنُهوُکِْـسمَأَف  اوُدِهَـش  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ًهََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئا�ِسن  ْنِم  َهَشِحا�ْفلا  َنِیتْأَی  ّللا 
�
ِیتا ءاسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 15 ، - 1

دنرادهگن هناخ  رد  ار  وا  هک  هدوب  نآ  هیناز  تبوقع  مالسا  زاغآ  رد  دنا  هتفگ  اًلِیبَس  َّنَُهل  ّللا 
�

ُه َلَعْجَی  ْوَأ  ُتْوَْملا  ّفَوَتَی 
�
َّنُها ّتَح 

ی�
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.تسا هدش  خسن  كاسما »  » مکح دراو و  هنایزات  ۀیآ  نآ  زا  سپ  دنک  مادقا  دوخ  تشز  راکب  دناوتن  ات 

هب رب  شا  هفاـضا  هنیرق  هب  ءاـسن »  » زا دارم  اـنز و  هشحاـف »  » زا دارم  هک  تسا  یلوـق   » تسا هدرک  هداـفا  نینچ  اـجنیا  رد  یلیبدرا  قـقحم 
دلج ۀـیآ  هب  هدوب و  ناشیا  دـح  اه » هناخ  رد  كاسما   » رگید یلوق  هب  هشحاف و  زا  تسناشیا  عنم  كاسما »  » هب دارم  هبیث و  نانز  لاجر ،

.تسا هدیدرگ  خسن  هنایزات ) )

.تشز لمع  نیا  زا  ناشیا  عنم  كاسما »  » زا دارم  دشاب و  هقحاسم »  » هیآ نیا  رد  هشحاف »  » زا دارم  هک  دور  یم  لامتحا  «و 

هژیوب ددرگ  یم  تیوقت  دییأت و  روبزم  لامتحا  تسین  نآ  رد  نادرم  زا  یمان  هدش و  هداد  صاصتخا  نانز  هب  هیآ  رد  مکح  هک  نیا  زا 
تسا و دارم  طاول » ، » هیآ نیا  زا  دعب  ۀیآ  زا  هک  تسا  یلوق  تفگ  میهاوخ  هکنانچ  مه ، دیآ و  یمن  مزال  لامتحا  نیا  اب  مه  خسن  هک 

میس ۀیآ  زا 
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دراد صاصتخا  مود  هقحاس و  نانز  هب  صوصخم  تسخن  بیترتب  تایآ  نیا  سپ  هدش  هدارا  یناز  هیناز و  مکح  تسا  نآ  زا  دعب  هک 
مدعب دشاب  یتراشا  هیآ  رد  دیاش  ..دنک و  یم  نایب  ار  ناشیا  كرتشم  لمع  مکح  درم و  اب  نزب  تسا  طوبرم  میـس  راکدب و  نادرم  هب 

ور نیا  زا  دشابن و  هتفریذپ  داهشتسا  نودب  تداهش  هک  دوش  طابنتـسا  تسا  نکمم  سپ  دوش  هتـساوخ  هک  یماگنه  رد  رگم  تداهش 
هک نیا  هب  دشاب  یتراشا  مه  دنا و  هتسناد  دودرم  دهد  تداهش  دوش  داهشا  هک  نآ  یب  ینعی  عربت  روطب  هک  ار  یسک  تداهـش  ناهیقف 
زا ۀیآ 16 ، - 2 دوش » یم  هدیمهف  رگید  دراوم  زا  دهاش  تلادع  اما  .دشاب  ملـسم ، درم و  مه  نآ  راهچ ، دیاب  هشحاف »  » رد دهاش  ددـع 
زا دـنا  هتفگ  نارـسفم  رثکا  ًامیِحَر  ًابا�َّوت  َنا�ک  ّللا 

�
َه َّنِإ  ا�مُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  ا�حَلْـصَأ  ا�با�ت َو  ْنِإَـف  اـ�مُهوُذآَف  ْمُْکنِم  اـ�ِهنا�ِیتْأَی  ِنا�ذَّلا  ءاـسن َو  ةروس 

باب زا  هدش و  هدارا  انز  تسا  ریمض  عجرم  هک  هشحاف 

232 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسا فافختـسا  خیبوت و  هدش  رما  نادب  هک  تیذا »  » زا دارم  دنا  هتفگ  مه  هدش و  هدروآ  رکذم  روطب  ناذللا »  » ۀملک درم ، بناج  ۀبلغ 
ۀتفگ هب  نکیل  خـیبوت  لصا  هن  تسا  خـیبوت  راصتقا  تسخوسنم  هچ  نآ  تسا و  تباـث  مکح ، نیا  اریز  تسین  خوسنم  هیآ  نیا ، رب  اـنب 

نآ لماک  درف  هب  ار  تیذا »  » ناوت یم  لوق  نیا  رب  تسا و  طاول »  » هیآ نیا  رد  هشحاـف  زا  دارم  یناهفـصا  رحب  نب  ملـسم  یبا  زا  لوقنم 
.تسناد فرصنم  دشاب  لتق  هک 

رگ مدقم  شیپ  هیآ  رب  هیآ  نیا  لوزن ، ظاحل  زا  سکع و  یضعب  لوقب  شیپ و  هیآ  خسان  هیآ  نیا  ءارف  لوقب 
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.تسا رخؤم  بیترت  توالت و  ظاحل  زا  هچ 

.تسا مجر  هنایزات و  بیث  دح  هکنانچ  دشاب  دیعبت ) هنایزات و   ) بیرغت دلج و  هک  تسا  رکب  دح  تیذا »  » زا دارم  یلوق  هب 

رب تسا  هبرـض »  » دح داریا  تیذا »  » زا دارم  تداهـش و  باصن  لامک  زا  لبق  تسا  انز  هب  دهاش  ود  ناذـللا »  » زا دارم  فیعـض  یلوق  هب 
.ود نآ 

وا رب  دـح  دـنک  هبوت  مکاحب  هیـضق  ندیـسر  زا  شیپ  هاگ  ره  یناز  هک  نیا  رب  تسنآ  تلالد  هدـش  دافتـسم  هیآ  زا  هک  دـئاوف  هلمج  زا 
ْنِإ ّللا 

�
ِه ِنیِد  ِیف  ٌهَْفأَر  ا�مِِهب  ْمُکْذُـخَْأت  ا�ل  ٍهَدـْلَج َو  َهَئاِم  اـ�مُْهنِم  ٍدِـحا�و  َّلُـک  اوُدـِلْجاَف  ِینا�ّزلا  ُهَِینا�ّزلا َو  رون  ةروس  زا  ۀیآ 2 ، - 3 « 1  » تسین

تـسا هنایزات  دص  هیآ  نیا  لیذ  رد  روکذـم  ماکحا  هلمج  زا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ٌهَِفئا�ط  ا�مَُهبا�ذَـع  ْدَهْـشَْیل  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ّللِاب َو 
�

ِه َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک 
ةراب رد  هچ  هدمآ  دراو  صیصخت  قلطم ) ای   ) تسماع هک  مکح  نیاب  نکیل  دوش  هدز  راکدب  رب  دیاب  هک 

______________________________

ّللا
�

ُه ُبُوتَی  َکـِئ�لوُأَف  ٍبیِرَق ، ْنِم  َنوـُبُوتَی  َُّمث  ٍَهلاـ�هَِجب  َءوُّسلا  َنوـُلَمْعَی  َنیِذَِّلل  ّللا 
�

ِه یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَـمَّنِإ  تسا : نینچ  هیآ  نیا  زا  دـعب  ۀـیآ  ( 1)
َنیِذَّلا َال  َنْآلا َو  ُْتُبت  یِّنِإ  َلا�ق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َرَضَح  ا�ذِإ  ّتَح 

ی� ئِّیَّسلا 
ِتا� َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  َُهبْوَّتلا  ِتَْسَیل  .ًامیِکَح َو  ًامِیلَع  ّللا 

�
ُه َنا�ک  ْمِْهیَلَع َو 

.ًامِیلَأ ًابا�ذَع  ْمَُهل  ا�نْدَتْعَأ  َِکئ�لوُأ  ّفُک 
�
ٌرا ْمُه  َنُوتوُمَی َو 

233 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نز درم  ةراب  رد  هدش و  فیـصنت  وا  دح  هتفای و  لوزن  ..ِبا�ذَْـعلا  َنِم  ِتا�نَـصْحُْملا  یَلَع  ا�م  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف  ..ءاسن  ةروس  زا  ۀیآ 30  زینک 
کی دیعبت  ندوزف  اب  ار  نآ  هباحص ، لمع  مه  و  ماع » بیرغت  هئام و  « 1  » دلج رکبلاب  رکبلا   » يوبن ثیدح  بزع )  ) هدیدن
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هفاضا و زاب  دشاب  دلج  هوالعب  مجر  رگا  لیدبت و  دـشاب  مجر  اهنت  ناشیا  مکح  رگا  هنـصحم  نصحم و  ةراب  رد  هدرک و  دـیدشت  لاس 
هدز و هنایزات  دص  هبنشجنپ  زور  هدوب  نصحم  هدرک و  انز  هک  هحارـس  مان  هب  ار  یناوج  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  لقن  .هدش  دیدشت 

.تسا هدرک  مجر  هعمج  زور 

.ناشیا هب  تبسن  تسا  تعافش  زاوج  مدع  دح و  صقن  زاوج  مدع  ناراکانز و  رب  تسا  تمحر  تفأر و  زاوج  مدع  هلمج  زا  و 

ْمُُهبُوُلق َو ْنِمُْؤت  َْمل  ْمِهِها�ْوفَِأب َو  ّنَمآ 
�
ا اُولا�ق  َنیِذَّلا  َنِم  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِرا�ُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  ا�ل  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 41 ، - 4

ُهوُذُخَف ا�ذ�ه  ُْمتِیتوُأ  ْنِإ  َنُولوُقَی  ِهِعِضا�وَم  ِدَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  َكُوتْأَی  َْمل  َنیِرَخآ  ٍمْوَِقل  َنوُعا�ّمَس  ِبِذَْکِلل  َنوُعا�ّمَـس  اوُدا�ه  َنیِذَّلا  َنِم 
ياـیروص نبا  هب  ار  باوج  ترـضح  نآ  ۀـلاحا  نصحم و  ياـنز  مکح  زا  لاؤس  ةراـب  رد  ربـیخ  دوهی  ۀـصق  اوُرَذْـحاَف  ُهْوـَتُْؤت  َْمل  ْنِإ  َو 

قوف ۀیآ  لوزن  ببس  هک  دجسم  رد  کیدزن  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ رماب  هیناز  یناز و  مجر  وا و  باوج  يدوهی و 
نیا هدش  هدروآ  ماقم  نیا  رد  نافرعلا » زنک   » رد هک  هدئاف  راهچ  زا  کنیا  تشذگ  لیـصفت  هب  لوا  دلج  زا  مجر » مکح   » لیذ رد  هدوب 

: ددرگ یم  دای  اجنیا  رد  هدئاف 

______________________________

( نافرعلا زنک   ) دسرن تشوگ  هب  دنکن و  زواجت  تسوپ  زا  درد  هک  یثیح  هب  تسا  دلج  ندز  مال ) نوکس  میج و  حتفب   ) دلج ( 1)

234 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يدرم  » دیـسرپ ار  هلأسم  نیا  داتـسرف و  مهد ، ماما  يرکـسع ، دـمحم  نب  یلع  يداه ، ترـضح  دزن  یـسابع  لکوتم  هک  هدـش  تیاور 
هملسم ینز  اب  ینارصن 
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هدز هزادنا  نآ  دیاب  تسا  هتفگ  خساپ  رد  مهد  ماما  تسا » هدمآ  رد  مالسا  هب  دنا  هدرک  رـضاح  دح  ۀماقا  يارب  ار  درم  نوچ  هدرک  انز 
ْمُهُعَْفنَی ُکَی  ْمَلَف  َنیِکِرْشُم  ِِهب  ّنُک 

�
ا ا�ِمب  ا�نْرَفَک  ُهَدْحَو َو  ّللِاب 

�
ِه ّنَمآ 

�
ا اُولا�ق  ا�نَسَْأب  اْوَأَر  ا�ّمَلَف  دیوگ  یم  دیجم  نآرق  رد  ادخ  اریز  دریمب  ات  دوش 

( نمؤم ةروس 41 - زا  ۀیآ 84 و 85   ) ْکلا
�

َنوُِرفا َِکلا�نُه  َرِسَخ  ِهِدا�بِع َو  ِیف  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ّللا 
�

ِه َتَّنُس  ا�نَسَْأب  اْوَأَر  ا�َّمل  ْمُُهنا�میِإ 

فذق دح  - 2

: تسا هدش  دانتسا  دروم  هیآ  ود  فذق »  » دح ةراب  رد 

ًهَدا�هَـش ْمَُهل  اُولَبْقَت  ا�ل  ًهَْدلَج َو  َنِینا�مَث  ْمُهوُِدلْجاَف  َءا�دَهُـش  ِهََعبْرَِأب  اُوتْأَی  َْمل  َُّمث  ِتا�نَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  رون َو  ةروس  زا  ۀیآ 4 و 5 ، - 1
.ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا 

�
َه َّنِإَف  اوُحَلْصَأ  َِکل�ذ َو  ِدَْعب  ْنِم  اُوبا�ت  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َنوُقِسا�ْفلا  ُمُه  َِکئ�لوُأ  ًاَدبَأ َو 

رب دـح  بوـجو  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دـشاب و  یم  اـنز  هب  یمر  فذـق »  » زا دارم  هک  تسنیا  هیآ  نیا  زا  دافتـسم  مکح  تـفه  هـلمج  زا 
.تسا طرش  هفوذقم  تفع  فذاق ،

.درم ای  دشاب  نز  هک  نیا  زا  تسا  معا  فوذقم )  ) هدش فذق  هک  تسنیا  هدش  دای  اجنیا  رد  هک  هدئاف  شش  هلمج  زا  و 

دادقم لضاف  ٌمیِظَع  ٌبا�ذَع  ْمَُهل  ِهَرِخْآلا َو  ا�ْینُّدلا َو  ِیف  اُونُِعل  ِتا�نِمْؤُْملا  ِتا�ِلفا�ْغلا  ِتا�نَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  رون  ةروس  زا  ۀیآ 23  - 2
تسا هتفگ  رمع  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هدیماشآ و  بارش  هک  همادق  ۀصق   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هدئاف »  » ناونع تحت  هیآ  نیا  لیذ  رد 

نزب دح  ار  وا  دنک  هبوت  رگا 

235 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

داتشه تفگ  ع )  ) یلع دیسرپ  ع )  ) یلع زا  دزاس  دراو  دح  وا  رب  هنوگچ  تسنادن  رمع  درک  هبوت  نوچ  همادق  تشذگ 
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ِتا�نَصْحُْملا َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  هللا  لاق  يرتفا  يذه  اذا  يذه و  رکس  اذا  رکـس و  اهبرـش  اذا  رمخلا  براش  نال   » نزب وا  رب  هنایزات 
هار زا  هکلب  دناد  یم  مارح  ار  سایق  هچ  تسین  سایق  باب  زا  هدیسر ، ترضح  نآ  زا  هک  رکس  دح  يارب  داتشه ، ددع  نییعت  نیا  هیآلا 
هک نامثع  هدیماشآ و  بارـش  دـیلو  نوچ  ور  نیا  زا  .هدینـش  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  هک  یهجو  رب  تسا  تلع  نایب 

لهچ هتـشاد  هقـش  ود  هک  يا  هنایزات  اب  ع )  ) یلع سپ  هدرک  هراشا  دح  ۀماقا  يارب  ع )  ) یلع هب  هتـسناد  یم  هنایزات  لهچ  ار  رکـس  دح 
.ددرگ لماک  ءافیتسا و  هدوب  شدوخ  يأر  رظن و  قفاوم  هک  داتشه  ددع  ات  تسا  هدز  يو  رب  هنایزات 

تقرس دح  - 3

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  ودب  زین  هراب  نیا  رد 

مکح هک  هیآ  نیا  ٌمیِکَح  ٌزیِزَع  ّللا 
�

ُه ّللا َو 
�

ِه َنِم  کَن 
�

ًالا ا�بَـسَک  ا�ِمب  ًءا�زَج  ا�مُهَیِدـْیَأ  اوُعَْطقاَف  ُهَقِرا�ّسلا  ُقِرا�ّسلا َو  هدـئام َو  ةروس  زا  ۀیآ 42  - 1
: تسا هدش  نییبت  حیضوت و  نآ  ریغ  يوبن و  تایاور  ۀلیسو  هب  هک  تسین  لامجا  زا  یلاخ  یتاهج  زا  تسا  لفکتم  ار  قراس  دح 

روصت لمجم  مهبم و  هتفر  راکب  ددرگ ، ادج  هک  نآ  یب  نتفاکـش ، ینعمب  مه  نتخاس و  ادـج  ینعمب  مه  نوچ  عطق »  » ۀـملک هلمج  زا 
.تسا نتخاس  ادج  هیآ  رد  نآ  زا  دارم  هک  هدیدرگ  نایب  تایاور  رد  نکیل  تسا  هدش 

رب مه  ناتشگنا و  رس  ات  دنز  زا  ناتشگنا ، رس  ات  قفرم  زا  ناتشگنا ، رس  ات  هناش  زا  هدش : هتفگ  ددعتم  یناعم  رب  هک  دی  ۀملک  هلمج  زا  و 
.ناتشگنا دوخ  ياهنت 

هدرک و راکنا  ار  نآ  لامجا  نادنمشناد  زا  یضعب 
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رس ات  هناش  زا  مامت  رد  دنا  هتفگ 

236 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.زاجم نآ  ضاعبا  رد  تقیقح و  ناتشگنا ،

هتفگ جراوخ  دوش : هدیرب  دیاب  اجک  زا  دزد  تسد  هک  هدـش  نآ  مکح  رد  فالتخا  ثعاب  دـی »  » ۀـملک ةراب  رد  فلتخم  دـئاقع  نیمه 
هدیقع هعیـش  .ددرگ  ادج  دزد  تسد  دیاب  دعاس  زا  فک  ندش  ادج  عضوم  زا  هک  دنا  هداد  يوتف  ناهیقف  ددرگ ، عطق  هناش  زا  دیاب  دنا 

.ددرگ ادج  دیاب  دنامب  یقاب  ماهبا )  ) گرزب تشگنا  مه  تسد و  فک  هک  يروط  هب  تسار  تسد  زا  تشگنا  راهچ  هک  دراد 

َنُوُبتْکَی َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  تسا : دـیجم  نآرق  رد  هکنانچ   ) تسا قداص  هزادـنا  نیمه  رب  دـی »  » ۀـملک هک  تسا  دانتـسا  نیدـب  هعیـش  ۀـتفگ 
تیب لها  زا  مه  یتایاور  هوالعب  دـیآ  تسدـب  یعطق  یلیلد  رگم  تسا  دـئاز  زاوج  مدـع  لـصا ، و  ةروس )- زا  ۀـیآ  ْمِهیِدـْیَِأب  َبـا�تِْکلا 

.تسا هدیسر 

یم ياـج  هب  ار  تسد  فک  ماـهبا و  درک  یم  دـی  عـطق  ار  دزد  نوـچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدـش  لـقن  یـشایع  زا  یفاـص  ریـسفت  رد 
َبا�ت ْنَمَف  ّللا :

�
ه لوقی  أّضوتی  یـش ء  ّيابف  بات  ناف  تسا  هداد  خساپ  یتشاذگ  یقاب  ار  تسد  ۀمه  وت  دنا  هتفگ  وا  هب  یـضعب  تشاذـگ 

.ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا )
�

َه َّنِإ  ِْهیَلَع  ُبُوتَی   ) ّللا
�

َه َّنِإَف  َحَلْصَأ  ِهِْملُظ َو  ِدَْعب  ْنِم 

ّللا
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ هچ  دنام  اج  هب  ماهبا  فک و  دوش و  هدیرب  ناتـشگنا  نب  لصفم  زا  دیاب  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا 
ای عوسرک »  » زا تسد  رگا  سپ  نیلجرلا » نیتبکرلا و  نیدـیلا و  هجولا و  ءاضعا : هعبـس  یلع  دوجـسلا   » تسا هتفگ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و 

ادخ دنک و  هدجس  نآ  اب  ار  ادخ  دناوتب  ات  دنام  یمن  یقاب  وا  يارب  یتسد  ددرگ  ادج  قفرم 
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ًادَحَأ ّللا 
�

ِه َعَم  اوُعْدـَت  ا�لَف  دـیآ  یم  لمعب  هدجـس  اهنادـب  هک  تسا  وضع  تفه  نیمه  دـجاسم »  » زا دارم  ِّلل و 
�

ِه َدِـجا�سَْملا  َّنَأ  تسا  هتفگ 
.دوش ادج  دیابن  تسا  ادخ  يارب  هچ  نآ  سپ 

237 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لوبق رب  لامجا ؛ روطب  هیآ  نیا  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإ  ِْهیَلَع  ُبُوتَی  ّللا 
�

َه َّنِإَف  َحَلْـصَأ  ِهِْملُظ َو  ِدَْعب  ْنِم  َبا�ت  ْنَمَف  هدـئام  ةروس  زا  ۀیآ 43  - 2
بجوم تسا  ثعاب  ار  يورخا  باقع  طوقـس  هکنانچ  هبوت ، رارمتـسا  ینعی  وا ، حالـصا  هبوت و  اـیآ  نکیل  دراد  تلـالد  قراـس ، ۀـبوت 

.دنا هتفگ  طوقـس  مدعب  شلوق ، ود  زا  یکی  رد  یعفاش ، مه  هفینح و  وبا  تسا : هتفای  فالتخا  دئاقع  هن ؟ ای  ددرگ  یم  مه  دح  طوقس 
هبوت رگا  دور و  یم  نایم  زا  دح  دیآ  لمعب  مکاح  دزن  تقرس  توبث  زا  شیپ  حالـصا  هبوت و  رگا  هک  هنوگ  نیدب  هداد  لیـصفت  هعیش 

توبث رگا  ددرگ و  یمن  طقاس  دح  دشاب  هنّیب »  » ۀلیسو هب  تقرس  توبث  هک  یتروص  رد  دمآ  نایم  هب  مکاح  دزن  تقرـس  توبث  زا  سپ 
نیا رد  دح  تابثا  طاقسا و  « 1 ( » ع  ) یلع لمع  دانتـسا  هب  رگید  یلوق  هب  ددرگ و  یمن  طقاس  مه  زاب  یلوق  هب  دشاب  رارقا »  » هار زا  نآ 

.دنک لمع  دهاوخب  ار  مادک  ره  هک  تسا  رایتخا  ار  وا  راذگاو و  ماما  رظنب  تروص 

براحم دح  - 4

: تسا هدش  دانتسا  هیآ  ودب  زین  براحم  دح  ةراب  رد 

ْمِهیِْدیَأ َعَّطَُقت  ْوَأ  اُوبَّلَُصی  ْوَأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  ًادا�سَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َُهلوُسَر َو  ّللا َو 
�

َه َنُوبِرا�ُحی  َنیِذَّلا  ُءا�زَج  ا�مَّنِإ  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 37  - 1
ٌمیِظَع ٌبا�ذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  ا�ْینُّدلا َو  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکل�ذ  ِضْرَْألا  َنِم  اْوَْفُنی  ْوَأ  ٍفا�لِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَأ  َو 

______________________________

هک تسا  لقن  ( 1)
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تفگ يراد ؟ ظـفح  نآرق  زا  يزیچ  اـیآ  دیـسرپ  ع )  ) یلع دـش  بئاـت  نآ  زا  سپ  درک و  رارقا  دوخ  تقرـس  هب  ع )  ) یلع دزن  یقراـس 
یم لـطعم  ار  یهلا  دودـح  زا  يدـح  اـیآ  تـفگ  ثعـشا  هرقبلا » هروـسب  كدـی  تـبهو   » تـفگ ع )  ) یلع مراد  ظـفح  ار  هرقب  ةروـس 

ّللا و
�

.ِه ِدوُدُِحل  َنوُِظفا�ْحلا  َو  یلاعت : ّللا 
�

ه لاق  وفعی  نا  مامإلل  سیلف  هنیبلا  تماق  اذا  کیردی .؟ ام  و   » داد خساپ  نینچ  ع )  ) یلع يراذگ ؟
« بقاع ءاش  نا  یفع و  ءاش  نا  مامالا  یلإ  كاذف  هقرسب  هسفن  یلع  لجرلا  رقا  اذا 

238 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد برح »  » تسا و مالـسا  لها  اب  ۀبراحم  لوسر » ادخ و  اب  ۀـبراحم   » زا دارم  هک  تسنیا  هداتفا  روکذـم  ماقم  نیا  رد  هچ  نآ  هصالخ 
سانلا هفاخ  حالسلا ال  درج  نم  لک   » زا تسا  ترابع  براحم  لضاف ، ۀتفگ  هب  یهقف ، حالطصا  رد  تسا و  بلس »  » ینعمب تغل  لصا 

نیا یثنا » وا  ناک  ارکذ  نکی ، مل  وا  ناک ، هبیرلا  لها  نم  ایوق ، وا  ناک  افیعـض  اراهن ، وا  الیل  رحب ، وا  رب  یف  ملـسملا )- هفاـخ  ـال  اـی - )
.دیآ یم  قداص  زین  دندرگ  هریچ  دنهاوخب  روز  هب  یسک  ضرع  ای  لام  رب  هک  یناسک  رب  دزد و  رب  هدش  براحم  يارب  هک  فیرعت 

هدـیدرگ فالتخا  لیـصفت ، بیترت و  وحنب  ای  تسا  رییخت  هجو  رب  یفن  عطق و  بلـص و  لـتق و  هناـگ  راـهچ  دودـح  ءارجا  هک  نیا  رد 
: تسا

زا هک  یلعف  ره  يارب  دـنا  هتفگ  هدرک و  دانتـسا  رامـضا  مدـع  زاـجم و  مدـع  تلاـصا  هیآ و  روـهظب  هدـش  لـئاق  رییخت  هب  هک  یناـسک 
ره دناوت  یم  مکاح  دیدهت ، هفاخا و  ای  حرج  داریا  ای  لام  ذخا  ای  دشاب  لتق  ددرگ ، رداص  براحم 
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.دشاب تایح  لاح  رد  نتخیوآ )  ) بلص دیاب  لوق  نیا  رب  دروآ و  دراو  دهاوخب  هک  ار  دح  راهچ  زا  مادک 

: تسا تروص  جنپ  رب  براحم  لمع  دنا  هتفگ  دنلئاق  لیصفت  بیترتب و  هک  یناسک 

.صاصق ناونعب  هن  رگ  دسرب و  لتقب  دح ، ناونعب  دیاب  براحم  دنک  وفع  مد  یلو  رگا  تروص  نیا  رد  لتق .»  » ياهنت - 1

یم بولصم  هتـشک و  نآ  زا  سپ  عطق و  وا  تسار  پچ و  دوش و  یم  هتفرگ  وا  زا  لام  تروص  نیا  رد  سفن .» لتق   » و لام » ذخا  - » 2
.ددرگ

هدیرب يو  تسار  پچ و  هتفرگ و  وا  زا  لام  تروص  نیا  رد  لام .» ذخا   » اهنت - 3

239 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ددرگ یم  دیعبت )  ) دلب یفن  سپ  نآ  زا  دوش  یم 

.دوش یم  هتفرگ  وا  زا  لام  مه  دوش و  یم  صاصق  مه  تروص ، نیا  رد  لام .» ذخا   » یب حرج » داریا  - » 4

.دوش یم  دیعبت  یفن و  اهنت  تروص  نیا  رد  ندناسرت .»  » و حالس » ندیشک   » اهنت - 5

هدـنز هک  تسا  هنوگ  نیدـب  بلـص  هدـش  هتفگ  هکنانچ  تسا ، رییخت  هک  هیآ ، رهاظب  لمع  رب  انب  تسفـالتخا : بلـص »  » یگنوگچ رد 
: تسفالتخا زاب  لیصفت  بیترتب و  لوق  رب  انب  .دوش و  هتخیوآ 

.دریمب ات  دوش  هتـشاذگ  او  هتخیوآ و  هدنز  هک  تسنآ  رگید  یلوق  .دـیآ و  لمعب  بلـص  نآ  زا  سپ  لتق و  تسخن  هک  تسنانچ  یلوق 
.دریمب ات  دنزاس  دراو  وا  هب  همدص  دوش و  هتخیوآ  هدنز  هک  تسنآ  میس  لوق 

ینعم نیدب  هتـسناد و  دلب  زا  یفن  ینعمب  ار  نآ  یعفاش  هعیـش و  نکیل  تسا  سبح »  » هیآ رد  یفن »  » زا دارم  هک  هدش  لقن  هفینح  وبا  زا 
.دنا هداد  مکح  هدرک و  ریسفت 

َّنَأ اوُمَلْعاَف  ْمِْهیَلَع  اوُرِدْقَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  اُوبا�ت  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ..هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 38  - 2
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قوقح هب  هیآ  نیا  رد  ءانثتـسا  یعفاش  ةدـیقع  هب  اـم و  ةدـیقع  هب   » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  دروم  نیا  رد  لـضاف  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه
فلات ضرف  رب  تمیق ، لثم و  ءادا  ای  نیع  ءادا  صاصق و  هب  زج  لام ، ای  حرج  ای  دشاب  لتق  مدرم : قح  هچ  تسا  طوبرم  یلاعت  يادـخ 

.ددرگ یمن  طقاس  نیع ، ندوب 

يرشب ای  دشاب  ییادخ  یقح : رهب  تسا  عجار  ءانثتسا  دنا  هتفگ  رگید  یضعب 

240 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دوش هداد  شبحاص  هب  هتفرگ و  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  دوجوم  لام  نیع  هک  نیا  رگم 

دـشاب يریگتـسد  زا  سپ  هبوت  رگا  هک  تسا  دافتـسم  نانچ  دشاب  ناشیا  رب  نتفای  تردـق  زا  لبق  هک  نیا  هب  هبوت »  » نتخاس دـیقم  زا  «و 
« .دبای طوقس  يورخا  تبوقع  دنچ  ره  ددرگ ، ءارجا  دیاب  دور و  یمن  نایم  زا  دح 

.تسا هیآ  هد  دودحب  طوبرم  تایآ  عومجم 

241 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تایانج باتک  - 43

: تسا هدیدرگ  دانتسا  دروم  دیجم  نآرق  زا  هیآ  هد  هراب  نیا  رد 

ّنلا
�
َسا َلَتَق  ا�مَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍدا�سَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  َلِیئا�رْسِإ  ِیَنب  �یلَع  ا�ْنبَتَک  َِکل�ذ  ِلْجَأ  ْنِم  هدئام  ةروس  زا  ۀیآ 35  - 1

هدیمهف نانچ  وا »  » ۀـملک زا  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  عوضوم  نیا  رد  یلیبدرا  سدـقم  ًاعیِمَج  ّنلا 
�
َسا اَیْحَأ  ا�مَّنَأَکَف  ا�ها�یْحَأ  ْنَم  ًاعیِمَج َو 

دیآ و یم  نایم  هب  تمرح  دباین  دوجو  ود  ره  رگا  دنک و  یم  تیافک  لتق ، زاوج  يارب  داسف »  » و سفن » لتق   » زا کی  ره  هک  دوش  یم 
« هنتف  » قلطم يارب  لتق  زاوج  رب  مه  دـنک و  یم  تلالد  داسف »  » يارب لتق  ندوب  حابم  رب  سپ  تسنآ  ندوب  معا  داـسف »  » ۀـملک زا  رهاـظ 

نکیل دراد  تلالد  ِْلتَْقلا  َنِم  ُّدَشَأ  ُهَْنتِْفلا  ۀیآ َو 
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زا دـنک  یم  باجیا  دـح ، ناونعب  ار ، لتق  هچ  نآ  هک  تسنآ  رهاظ  دـنچ  ره  دراد  لاـمجا  هکلب  تسین  نشور  داـسف »  » مه و  هنتف »  » مه
.تسا رامشب  داسف »  » قیداصم زا  هنصحم » يانز   » و طاول »  » لیبق

هک دـنک  يراک  ینعی  دـنک  داجیا  داسف  دزیگنا و  رب  هنتف  مالـسا ، لها  ناـیم  سک  ره  لـتقب  دوش  لـئاق  هک  دوش  تفاـی  یـسک  رگا  «و 
وا لتق  قاقحتسا  تابثا  رد  دیامن و  تیاعس  نآ  لاثما  یضفار و  ناونعب  ار  ینمؤم  هک  نیا  دننام   ) دنوش هتشک  متس  روج و  هب  نیملـسم 

« ..تسا تسرد  کین و  یلوق  نامگ  یب  دراد ) لوذبم  ششوک  یعس و 

ْنَمَف �یْثنُْألِاب  �یْثنُْألا  ِْدبَْعلِاب َو  ُْدبَْعلا  ِّرُْحلِاب َو  ُّرُْحلا  �یْلتَْقلا  ِیف  ُصا�صِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 173  - 2

242 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ٌبا�ذَع ُهَلَف  َِکل�ذ  َدـَْعب  �يدَـتْعا  ِنَمَف  ٌهَمْحَر  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌفیِفَْخت  َِکل�ذ  ٍنا�سْحِِإب  ِْهَیلِإ  ٌءا�دَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  ٌعا�بِّتاَف  ْیَـش ٌء  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع 
یم يرترب  يرگید  رب  ار  یکی  هک  برع  زا  هلیبق  ود  نایم  هک  تسنیا  هدروآ  عضوم  نیا  رد  دادقم  لضاف  هک  هدئاف  جـنپ  هلمج  زا  ٌمِیلَأ 

دنـشکب درم  کی  ياج  هب  ار  درم  ود  نز و  ياج  هب  ار  درم  هدنب و  ضوع  رد  ار  دازآ  هک  دندرک  دای  دنگوس  سپ  داد  خر  ینوخ  دوب 
.دنتفای روتسد  تاواسم ، تافاکم و  هب  دش و  لزان  هیآ  دندرب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ هب  همکاحم  دمآ  مالسا  نوچ 

: تهج دنچ  هب  تسردان  تسا  یلوق  هیآلا  ِسْفَّنلِاب  َسْفَّنلا  ۀیآ  هب  هیآ  نیا  ندوب  خوسنم  هب  لوق  هک  تسنیا  هلمج  زا  و 

خسان دناوت  یمن  سپ  هدمآ  هاروت  زا  تیاکح  ناونعب  هیآ  نآ  هک  نیا  تسخن 
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.دشاب نآرق 

.تسین ود  نیا  نایم  یتافانم  هچ  تسا  خسن  مدع  لصا ، هک  نیا  مود 

رب ماـع  دـیاب  صاـخ  ماـع و  ناـیم  یفاـنت  تروص  رد  هک  تسا  ررقم  لوصا ، رد  ماـع و  هیآ  نآ  تسا و  صاـخ  هیآ  نیا  هک  نیا  میس 
.ددرگ لمح  صاخ ،

اهنت هاروت ، رد  لتق  مکح  هچ  .هید  نتفرگ  وفع ، صاـصق ، تسا : رما  هس  ناـیم  رییخت  دـیآ  یم  تسدـب  هیآ  زا  هچ  نآ  هصـالخ ، روطب 
فارطا زا  یکی  و  هدوزفا ، مه  هید »  » هدـشن و دودـحم  یکیب  تسعماج  ینید  هک  مالـسا  رد  دوب و  وفع  اهنت  لیجنا ، رد  دوب و  صاصق 

.تسا هدش  هداد ، رارق  يرییخت  مکح 

عورـشم ینعی  مکح ، لصا  رب  هوالع  هیآ  نیا  زا  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ِبا�ْبلَْألا  ِیلوُأ  ا�ی  ٌها�یَح  ِصاـ�صِْقلا  ِیف  ْمَُکل  هرقب َو  ةروس  زا  ۀیآ 175  - 3
.ددرگ یم  نشور  هلماک  لوقع  نابحاص  رب  نآ  عیرشت  ۀفسلف  صاصق ، ندوب 

243 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تایح لتق ،»  » هنوگچ سپ  تسا  لتق  صاصق ، هچ  دـیآ  یم  رظنب  یـضقانتم  دـننام  مالک  رهاظ   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  دادـقم  لضاف 
نانچ ندروآ  زا  نایمدآ  نیقی  هب  تسا و  هزجعم  هک  تسه  هغلاب  تمکح  هزادنا  نآ  نخـس  نیا  رد  تقیقح  هب  نکیل  دیآ  یم  رامـشب 

: تسمالک نیرتحیصف  رتزجوم و  اریز  دنزجاع  یمالک 

عانتما عادترا و  لتق  زا  عدر  رد  و  لتق ، زا  تسا  عنم  عدر و  صاصق ، رارق : نیدب  تسا  همدقم  دنچ  ۀـجیتن  هک  نیا  يارب  تسا  رتزجوم 
تستایح صاصق ، هک  تسنیا  هجیتن  سپ  تستایح  نامه  لتق  مدع  دسر و  یم  لوصحب  لتق  مدع  عادترا ، رد  دیآ و  یم  دیدپ  لتق  زا 

«. 1»

هیآ نایم  هسیاقم  ماقم  رد  تغالب  لها  هدمآ و  باسحب  لتقلل » یفنا  لتقلا   » هلمج نیا  حیصف  نانخس  زا  هک  نیا  يارب  تسا  رتحیصف 
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زا ٌها�یَح ) ِصا�صِْقلا  ِیف   ) هیآ یلـصا  فورح  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  دـنا  هتفایرد  نآ  رب  هیآ  حـیجرت  يارب  دایز  یتاهج  هلمج  نیا  نایم  و 
( هتفر راکب  هرکن  روطب  نوچ   ) تایح تمظع  رب  دراد و  تلالد  تایح ، رب  یقباـطم  تلـالد  روطب  هیآ  تسا و  رتمک  هلمج  نآ  فورح 

«2 «. » میا هدرمش  رب  هدرک و  دای  هعاربلا » دیوجت   » باتک رد  ار  اهنآ  هک  روما  نیا  زج  تسا و  رانک  رب  رارکت  زا  دراد و  راعشا 

ا�لَف ًانا�ْطلُـس  ِهِِّیلَِول  ا�ْنلَعَج  ْدَـقَف  ًامُولْظَم  َلـُِتق  ْنَم  ِّقَْحلاـِب َو  ّلِإ 
ـ�

ا ّللا 
�

ُه َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  ـا�ل  َو  لیئارـسا ) ینب   ) ةروـس 17 زا  ۀیآ 35  - 4
نامیا و زا  سپ  رفک  ناصحا ، اب  انز  تسا : زیچ  هس  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  قح »  » زا دارم  دـنا  هتفگ  ًاروُْصنَم  َناـ�ک  ُهَّنِإ  ِلـْتَْقلا  ِیف  ْفِرُْـسی 

.دشاب مئاق  وا  ماقم  رد  هک  تسا  یسک  ثراو و  یلو »  » زا دارم  ناودع و  روج و  هب  نمؤم  نتشک 

______________________________

.تسین لمأت  زا  یلاخ  تروص  نیاب  سایق  لصا  نکیل  جئاتنلا » لوصوم   » تسا یسایق  قطنم ، حالطصاب  ( 1)

.تسا هدیسر  رظنب  هدش  دای  ۀلمج  رب  هیآ  يارب  حجرم  تسیب  زا  نوزفا  بتک  زا  یضعب  رد  ( 2)

244 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا ًامیِظَع  ًابا�ذَع  َُهل  َّدَعَأ  ُهَنََعل َو  ِْهیَلَع َو  ّللا 
�

ُه َبِضَغ  ا�هِیف َو  ًادـِلا�خ  ُمَّنَهَج  ُهُؤا�زَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  ءاسن )  ) ةروس 4 زا  ۀیآ 95  - 5
: تسنیا هدرک  دای  عضوم  نیا  رد  دادقم  لضاف  هک  هلأسم ، هس  هلمج 

یعفاش .نآ  ریغ  اب  هن  دشاب  نهآ  اب  هک  تسنآ  دمع » لتق   » دـنا هتفگ  وا  باحـصا  هفینح و  وبا  هدـش : فالتخا  دـمع ، لتق  تقیقح  رد  »
هعیش ةدیقع  مه  وا و  رگید  لوق  تسا و  نیمه  شلوق  کی  زین 
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دشاب زیت  نهآ  زیچ  نآ  هاوخ  دشکب ، تسا  هدنشک  بلاغ  بسحب  هک  يزیچ  ۀلیسو  هب  دصق و  يور  زا  ار  يرگید  سک  ره  هک  تسنیا 
مه .دمع و  لتق  شلعف  تسا و  دـماع  سک  نآ  اهنیا  ریغب  ای  کنـس  هب  ای  اصع  هب  ندز  ای  ندـنازوس  ای  دـشاب  ندرک  هفخ  ۀلیـسو  هب  ای 

لوقب زاب  دریمب  وا  دنک و  دصق  ار  يرگید  نتشک  تسین  هدنـشک  بلاغ  بسحب  هک  يزیچ  ندرب  راکب  ۀلیـسو  هب  یـسک  هاگ  ره  نینچ 
دـسرمه هب  گرم  ار  فداصت  سپ  رگید  يدصق  هن  لتق و  دصق  هن  دشابن  يدصق  چیه  رگا  نکیل  .تسا  رامـشب  دـمع  لتاق  حـیحص ،

دیآ شیپ  یگرم  بیدأت و  دصق  لثملا  یف  هکلب  لتق  دصق  هن  نکیل  دـشاب  نایم  رد  يدـصق  رگا  دـنناوخ و  یم  اطخ » لتق   » ار لتق  نیا 
، دش دـهاوخ  هتفگ  هکنانچ  مود  مزال  تسا و  صاصق  دـش ، هتفگ  هکنانچ  لوا ، مزال  دوش و  یم  هدـناوخ  دـمع » هبـش   » مان هب  لتق  نیا 

دمع لتاق  رگا  .دمع و  ۀید  تسا  نینچ  مه  وا و  دوخ  لام  رد  یناج و  دوخ  ةدهع  رب  تسا  هید  میـس  مزال  هلقاع و  ةدهع  رب  تسا  هید 
: تسا هتفگ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هچ  دبای  یم  قلعت  يو  ۀکرت  هب  هید  حصا ، لوقب  دریمب ، ات  دیاین  تسدب  دزیرگب و 

ٍهَنِمُْؤم ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ًأَطَخ  ًانِمُْؤم  َلَتَق  ْنَم  ًأَطَخ َو  ّلِإ 
�
ا ًانِمُْؤم  َُلتْقَی  ْنَأ  ٍنِمْؤُِمل  َنا�ک  ا�م  ءاـسن َو  ةروس  زا  ۀیآ 94  - 6 ملسم » ئرما  مد  ّلطی  ال 

ٍمْوَق ْنِم  َنا�ک  ْنِإ  ٍهَنِمُْؤم َو  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  ْمَُکل َو  ٍّوُدَع  ٍمْوَق  ْنِم  َنا�ک  ْنِإَف  اُوقَّدَّصَی  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا ِِهلْهَأ  �یلِإ  ٌهَمَّلَسُم  ٌهَیِد  َو 
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ٍهَبَقَر ُریِرَْحت  ِِهلْهَأ َو  �یلِإ  ٌهَمَّلَسُم  ٌهَیِدَف  ٌقا�ثیِم  ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو 

245 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا رد  دادـقم ، لضاف  هک  هلأسم ، جـنپ  هلمج  زا  ًامیِکَح  ًامِیلَع  ّللا 
�

ُه َنا�ک  ّللا َو 
�

ِه َنِم  ًَهبَْوت  ِْنیَِعبـا�تَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُما�یِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  ٍهَنِمُْؤم 
زجب  ) لوتقم ۀثرو  هب  تسا  هید  میلـست  بوجو  اطخ و  لتاق  رب  هرافک ، ناونعب  تسا ، نمؤم  ةدـنب  نتخاس  دازآ  بوجو  هدروآ ، عضوم 
دالوا ردپ و  هلقاع »  » زا دارم  يو و  لام  لتاق و  رب  هن  تسا  هلقاع »  » رب هید  نیا  و  هرفاظتم )- تایاور  دانتـسا  هب  يردام - تاوخا  هوخا و 
ةدهع زا  هدش  دای  ءابرقا  هک  یتروص  رد  .تسین و  لماش  ار  يردام  ءابرقا  ردام و  تسا و  يردـپ  صوصخ  ای  يردام ، ردـپ و  ءابرقا  و 

دنرامـشب و هلقاـع  ءزج  ثرا ، بیترت  ناـمهب  ماـما ، سپ  نآ  زا  هریرج و  نماـض  نآ  زا  سپ  و  قتعم )  ) تمعن یلوم  دـنیاین  رب  هید  ءادا 
.ددرگ لماک  هید  ات  دنزادرپب  دننک  ءادا  دنا  هتسناوتن  ءابرقا  هک  ار  يرادقم  دیاب 

ِّنِّسلِاب َو َّنِّسلا  ِنُذُْألِاب َو  َنُذُْألا  ِْفنَْألِاب َو  َْفنَْألا  ِْنیَْعلاـِب َو  َْنیَْعلا  ِسْفَّنلاـِب َو  َسْفَّنلا  َّنَأ  اـ�هِیف  ْمِْهیَلَع  ـا�ْنبَتَک  هدـئام َو  ةروس  زا  ۀیآ 49  - 7
..َُهل ّفَک 

�
ٌهَرا َوُهَف  ِِهب  َقَّدَصَت  ْنَمَف  ٌصا�ِصق  َحوُرُْجلا 

: تسا دافم  نیدب  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  هناگ  راهچ  دئاوف  زا  هدئاف  نیمود 

زا اریز  هدش  دراو  نادـب  صیـصخت  هک  تسا  یتامومع  هلمج  زا  نکیل  تسا  لمع  دروم  مالـسا ، عرـش  رد  هیآ  نیا  نومـضم  هچ  رگ  »
تیاکح ار  نآ  شیپ  نیا  زا  هک  یفالتخا  اب  ّتیّرح - مالـسا و  ظاحل  زا  هک  تسنیا  ءاـضعا ، زا  یکی  اـی  سفن  هاوخ  صاـصق ، طـئارش 

عضوم رد  هک  تسطرش  ءاضعا  رد  مه  دنشاب و  يواستم  میا  هدرک 
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شوگ اـی  درک  روک  صاـصق  ناونعب  پچ  مشچ  ياـج  هب  ناوت  یمن  ار  تسار  مشچ  سپ  دـشاب  يواـست  اـهنآ  ناـیم  وضع  تافـص  و 
« ..دومن رک  پچ  شوگ  ياج  هب  ار  تسار 

246 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ُءا�زَج يروش َو  ةروس  ناـمه  زا  ۀیآ 38  ٍلِیبَس 9 - ْنِم  ْمِْهیَلَع  ا�م  َِکئ�لوُأَف  ِهِْملُظ  َدـَْعب  َرَـصَْتنا  ِنََمل  َو  يروش )  ) ةروس 42 زا  ۀیآ 39  - 8
یب دناوت  یم  سک  ره  هک  هدش  هدافتسا  نینچ  هیآ  ود  نیا  زا  ّظلا 

�
َنیِِملا ُّبُِحی  ا�ل  ُهَّنِإ  ّللا 

�
ِه یَلَع  ُهُرْجَأَف  َحَلْصَأ  ا�فَع َو  ْنَمَف  ا�ُهْلثِم  ٌهَئِّیَس  ٍهَئِّیَس 

ای دشاب  وضع  ای  سفن  رد  صاصق  هاوخ  دروآ ، تسدب  ار  دوخ  قح  دراد  اپب  يدوهش  هک  نآ  ای  دشاب  هتشاد  روتـسد  مکاح  زا  هک  نآ 
نیاب دریگب  ار  هدـننک  هلطامم  لام  صاـقت ، ناونعب  سپ  دـشاب ، یلاـم  يرما  هاوخ  و  دـشاب ، مه  ازـسان  کـتک و  رگا  یتح  هکلب  حرج ،

.دسرن ریغ  قحب  زواجت  يدعت و  دح  رس  هب  هک  طرش 

قح هیآ  ود  نیا  دافمب  هک  نیا  اب  هدیسر  وا  هب  يدب  هک  یـسک  هدید و  متـس  صخـش  هک  تسا  دافتـسم  نانچ  مود  ۀیآ  صوصخ  زا  و 
ادـخ بناج  زا  دـیارگ  وفع  هب  هاگ  ره  دـیامن  راـصتنا  رگمتـس  فـالخ  رب  دـنک و  ءاـفیتسا  دـش  هتفگ  هک  يروط  هب  ار  دوخ  قح  دراد 

.تسا حجار  وفع »  » سپ دبای  شاداپ 

اُوِبقا�عَف ُْمْتبَقا�ع  ْنِإ  َو  لحن )  ) ةروس 16 زا  ۀـیآ 127  ِرُومُْألا و  ِمْزَع  ْنَِمل  َِکل�ذ  َّنِإ  َرَفَغ  َرَبَص َو  ْنََمل  يروش َو  ةروس  نامه  زا  ۀیآ 41  رد 
.تسا هدش  هدافا  الاب  بلطم  نامه  زین  هیآلا  ّللِاب 

�
..ِه ّلِإ 

�
ا َكُْربَص  ا�م  ِْربْصا َو  .َنیِِربا�ّصِلل َو  ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  ِِهب َو  ُْمْتِبقوُع  ا�م  ِْلثِِمب 

-10
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ًهَقَلَع َهَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  .ٍنیِکَم  ٍرا�رَق  ِیف  ًهَفُْطن  ُها�ْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط  ْنِم  ٍَهلا�لُـس  ْنِم  َنا�ْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  نونمؤم )  ) ةروس 23 زا  ات 15  ۀیآ 12 
ُها�نْأَْشنَأ َُّمث  ًامَْحل  َما�ظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاما�ظِع  َهَغْضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًهَغْضُم  َهَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف 

247 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدافا نینچ  نآ  زا  ضرغ  نایب  هفیرـش و  ۀـیآ  تادرفم  ریـسفت  حرـش و  زا  سپ  دادـقم  لضاف  َنیِِقلا�ْخلا  ُنَسْحَأ  ّللا 
�

ُه َكَرا�بَتَف  َرَخآ  ًاـْقلَخ 
سپ هفطن  يارب  هک  هنوگ  نیدب  سپ  دنا  هدرک  لالدتـسا  هدش ، دای  تالاح  بسحب  هید  عیزوت  رب  هیآ  نیدـب  ءاهقف  مظعم   » تسا هدرک 

ناوختـسا هک  یعقوم  يارب  تصـش و  هغـضم  يارب  رانید و  لهچ  هقلع  يارب  و  دـنا …  هتفگ  هید  راـنید  تسیب  محر  رد  نتفاـی  رارق  زا 
ۀید رن  يارب  حور  ندیمد  زا  سپ  رانید و  دص  هدیمدن  نآ  رد  حور  زونه  نکیل  هدروآرب  تشوگ  هک  یتقو  يارب  داتـشه و  هدش  يدنب 

رد هک  هدـئاف  هس  هلمج  زا  دـنا » هدرک  نییعت  ار  هید  ود  فصن  یگدام  يرن و  ندـشن  مولعم  ضرف  رب  هید و  فصن  هدام  يارب  لماک و 
« دأ و   » یهقف قیداصم  زا  لزع »  » هک نیا  رد  مه  .دنا و  هتفگ  فالتخاب  هدوءوم »  » رد هباحـص  هک  هدش  تیاور   » تسنیا هدرک  دای  اجنیا 

: تسفالتخا هن ؟ ای  تسه  دأ » و   » لیبق زا  دمع  روطب  ار  دوخ  نینج  نز  طاقسا  ایآ  دور و  یم  رامشب 

و كءاقب » ّللا 
�

ه لاطا  تقدـص   » تسا هتفگ  يوب  رمع  سپ  عبـسلا » تاراّتلا  هیلع  یتای  یتح  هدوءوملا »  » نوکت ال   » تسا هتفگ  ع )  ) یلع
هدرک نیدب  هراشا  ع )  ) یلع سپ  هدیدرگ  دای  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  تقلخ  ۀناگتفه  بتارم  تاقبط و  عبـس » تارات   » زا ع )  ) یلع دارم 

تدالو زا  سپ  كدوک  هاگ  ره  هک 
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هدیمان دأ » و   » وا لمع  دوش  هچب  طقـس  بجوم  رگا  لماح  نز  سپ  هتفای  ققحت  دأ » و   » دش نفد  دعب  دروآرب ) گناب   ) درک لالهتـسا » »
.دوش یمن 

.تسا هیآ  هدزاود  هدش  هدروآ  تایانج  باتک  رد  هک  یتایآ  عومجم 

248 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تاداهش اضق و  باتک  - 44

: تسا هتفای  رارق  دانتسا  دروم  هیآ  هدزناپ  هراب  نیا  رد 

..�يوَْهلا ِِعبَّتَت  ا�ل  ِّقَْحلِاب َو  ّنلا 
�
ِسا َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكا�ْنلَعَج  ّنِإ 

�
ا ُدُوا�د  ا�ی  ص )  ) ةروس 38 زا  ۀیآ 25  - 1

ظح زا  يوریپ  يوه و  تعباتم  زا  بانتجا  رمالا و  سفن  عقاو و  هب  ینعی  قحب  مکح  بوجو  اضق و  مکح و  ندوب  عورـشم  هیآ ، نیا  زا 
عابتا تمرح  زا  مارکا ، عاونا  رد  مالک و  رد  مالس و  رد  موصخ  نایم  هیوست  تاصنا و  فاصنا و  بوجو  هکنانچ  هدش  طابنتـسا  سفن 

.دشاب یم  دافتسم  یناسفن  لیم  يوریپ  يوه و 

..ْمُهَءا�وْهَأ ِْعبَّتَت  ا�ل  ّللا َو 
�

ُه َلَْزنَأ  ا�ِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  هدئام َو  ةروس  زا  ۀیآ 54  - 2

.دیدرگ لقن  طابنتسا و  شیپ  ۀیآ  زا  هک  تسنامه  هدش  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  هک  یهقف  ماکحا 

َْتیَـضَق َو ا�ّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِـجَی  ا�ل  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  ا�مِیف  َكوُمِّکَُحی  ّتَح 
ی� َنُونِمُْؤی  ا�ل  َکِّبَر  ـا�لَف َو  ءاـسن  ةروس  زا  ۀیآ 68  - 3

.تسا دافتسم  یضاق  مکح  ربارب  رد  هیلع  موکحم  ناعذا  دایقنا و  دکؤم  بوجو  هیآ ، نیا  زا  ًامِیلْسَت  اوُمِّلَُسی 

249 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: هدئام ةروس  زا  هیآ  هس  - 4

ْکلا
�

.َنوُِرفا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللا 
�

ُه َلَْزنَأ  ا�ِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ۀیآ 48 ..- - 1

ّظلا
�

.َنوُِملا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللا 
�

ُه َلَْزنَأ  ا�ِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  هیآ 49 ..- - 2

.َنوُقِسا�ْفلا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللا 
�

ُه َلَْزنَأ  ا�ِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ۀیآ 51 ..- - 3

دنا هتفگ  یخرب   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  دادقم  لضاف 
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تسین تسرد  هتفگ  نیا  نکیل  دراد  صاصتخا  ناشیا  هب  هتفای  لوزن  باتک  لها  رب  هک  يروما  زا  تسا  تیاکح  نوچ  هیآ  هس  نیا  هک 
یمن مکح  صیـصخت  بجوم  ببـس ، ندوب  صاخ  اریز  تسا  لماش  ار  للم  ۀـمه  دراد و  تیمومع  مه  باتک  لـها  ریغب  تبـسن  هکلب 

«. قساف ملاظ و  هن  رگا  تسا و  رفاک  دشاب  هتشاد  مه  داقتعا  دوخ  مکحب  رگا  دنک  مکح  ّللا »
�

ه لزنا  ام  ریغ   » هب هک  یسک  .ددرگ 

 … ِلْدَْعلِاب اوُمُکَْحت  ْنَأ  ّنلا 
�
ِسا َْنَیب  ُْمتْمَکَح  ا�ذِإ  ا�ِهلْهَأ َو  �یلِإ  ِتا�نا�مَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  ّللا 

�
َه َّنِإ  ءاسن - ةروس  زا  ۀیآ 61  - 5

.دشاب لدع  فاصنا و  يور  زا  تسا  بجاو  مدرم  نایم  مکح  ماقم  رد  هک  دراد  تحارص  هیآ 

.ًامیِصَخ َنِیِنئا�ْخِلل  ْنُکَت  ا�ل  ّللا َو 
�

ُه َكا�رَأ  ا�ِمب  ّنلا 
�
ِسا َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َبا�تِْکلا  َْکَیلِإ  ا�ْنلَْزنَأ  ّنِإ 

�
ا ءاسن - ةروس  زا  ۀیآ 106  - 6

رب ود ، نآ  زا  یکیب  نیقلت  زاوج  مدـع  يوـعد و  فرط  ود  زا  یکی  ۀـلداجم  زاوـج  مدـع  ملع و  نودـب  مکح  زاوـج  مدـع  هیآ  نیا  زا 
.تسا هدش  دانتسا  نادب  هدافتسا و  دبای ، هبلغ  دوخ  فرط  رب  هک  یهجو 

250 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

 … ْمُْهنَع ْضِرْعَأ  ْوَأ  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  َكُؤا�ج  ْنِإَف  هدئام ..- ةروس  زا  ۀیآ 46  - 7

هیلع و ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ دزن  همذ  لها  هاگ  ره  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  هیآ   » تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  عضوم  نیا  رد  دادقم  لضاف 
رد مالسا  بهذمب  هک  دراد  رایتخا  مکاح  دنورب  همکاحم  هب  ناهیقف ، زا  یکی  ای  دنتسه ، وا  نیـشناج  هک  همئا ، زا  یکی  ای  مّلـس ) هلآ و 

بهذم نامکاح  هب  ار  هیضق  مکح  دنادرگرب و  ناشدوخ  ماکح  دزن  ار  ناشیا  هک  نیا  ای  دنک  مکح  ناشیا  ةراب 
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.دراذگ او  ناشدوخ 

زا هدیدرگ  خسن  هدئام »- ةروس  زا  ۀیآ 54  ّللا -
�

..ُه َلَْزنَأ  ا�ِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  ..هفیرش  ۀیآ  هب  هیآ  نیا  زا  دافتـسم  رییخت  هک  هدش  هتفگ  »
اُوُلْتقاَف ۀیآ  هب  هک  ّللا 

�
ِه َِرئا�عَـش  اوُّلُِحت  ا�ل  ۀیآ  هیآ و  نیمه  زج  هدـئام  ةروس  زا  تسا  هتفگ  يو  هدـش  تیاور  هیآ  ندوب  خوسنم  سابع  نبا 

.تسا هدادن  خر  رگید  یخسن  هدیدرگ  خسن  َنیِکِرْشُْملا 

هب نکیل  دـنراد  ار  هدـیقع  نیمه  ام  باحـصا  .تسا  یقاـب  تباـث و  رییخت ، سکعب و  رما  هکلب  .تسین  خوسنم  هیآ  نیا  رگید  یلوق  هب  »
ندنادرگرب نامگ  یب  دـشاب  مالـسا  لها  ناشیا  زا  یکی  رگا  سپ  دنـشاب  تلم  کی  زا  نامـصاختم  هک  يدروم  رد  هکلب  قالطا  روطب 

يوقا هچ  رگ  تسلامتحا  دروم  ندـنادرگرب  دـشاب  دوهی  تلم  زا  يرگید  ینارـصن و  یکی  رگا  تسین و  اور  همذ  لها  ماکح  هب  مکح 
ود زا  یکی  ماـکح  هب  ناـشیا  ندـنادرگرب  زا  اریز  دوش  تموـکح  ناـشیا  ناـیم  مالـسا  تعیرـش  قـبط  زین  دروـم  نیمه  رد  هک  تسنیا 

«. دور یم  داسف  هنتف و  میب  رگید  تعیرش 

َنیِدِها�ش ْمِهِمْکُِحل  ّنُک 
�
ا ِمْوَْقلا َو  ُمَنَغ  ِهِیف  ْتَشَفَن  ْذِإ  ِثْرَْحلا  ِیف  ِنا�مُکْحَی  ْذِإ  َنا�ْمیَلُس  َدُوا�د َو  َو  ءایبنا )  ) ةروس 21 زا  ۀیآ 78  - 8

251 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

 … ًاْملِع ًامْکُح َو  ا�ْنیَتآ  الُک  َنا�ْمیَلُس َو  ا�ها�نْمَّهَفَف 

هـشوخ هک  تسا  روگنا  كات  ینعمب  یلوق  هب  تسا و  عرز  ینعمب  ثرح »  » ظفل تسا  هدرک  هدافا  نینچ  عضوم  نیا  رد  دادـقم  لـضاف 
.تسا زور  بش و  رد  ندنارچ  ینعمب  لمه »  » هکنانچ بش  رد  ندنارچ  ینعمب  شقن »  » دشاب و زیوآ  نآ  زا  اه 

« ثرح  » بحاص هب  دنا  هدنارچ  ار  نآ  هدرک و  ثرح »  » رد هک  يداسفا  ضوعب  اهدنفسوگ  هک  هدوب  نیا  دواد  مکح  هیضق ، نیا  رد  »
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.ددرگ هیلع  ّینجم  هب  میلست  هک  هتفگ  یناج » دبع   » ةراب رد  هفینح  وبا  ار  نیا  ریظن  .دوش  هداد 

ار نامیلس  دواد  .تسا  رگید  یمکح  فرط  ود  نیا  يارب  رتهب  تسا  هتفگ  نینچ  ردپ  هب  هتشاد  لاس  هدزای  ماگنه  نآ  رد  هک  نامیلـس  »
ریـش و زا  ات  دوش  هداد  ثرح »  » بحاص هب  اهدنفـسوگ  هک  تسنیا  نم  يأر  تسا  هتفگ  نامیلـس  دنک  مکح  ناشیا  نایم  تسا  هدومرف 

نآ زا  سپ  دـنادرگرب  لوا  لاحب  دـنک و  حالـصا  ار  نآ  ات  دوش  هداد  اهدنفـسوگ  بحاص  هب  ثرح »  » دریگ و هرهب  اهنآ  جاـتن  مشپ و 
.دوش هدنادرگرب  نآ  بحاص  هب  سک  ره  لام 

هب هک  هتفگ  بوـصغم » دـبع   » يارب هلوـلیح  رد  یعفاـش  ار  نیا  ریظن  تیـضق .» اـم  ءاـضقلا   » تفگ دیدنـسپ و  ار  نامیلـس  مـکح  دواد  »
.تسا هدرک  مکح  وا  ترجا  تمارغ 

تمیق هک  تسا  نماض  هدرک  ریـصقت  طیرفت و  اهنآ  ظفح  رد  رگا  دنفـسوگ  بحاص  هک  تسنیا  مالـسا  عرـش  رد  عوضوم  نیا  مکح  »
تـسا بجاو  نآ  نامـض  هدش  فلت  بش  هچ  نآ  هتفگ  یعفاش  .تسین  يزیچ  شا  هدهع  رب  هن  رگا  دزادرپب و  هدش  فلت  هک  ار  يزیچ 

نآ هدمآ و  رد  یناتسوب  هب  ءارب  رتش  هک  ینامز  ور  نیا  زا  دنوش و  یم  طبض  تبقارم و  نایاپ  راهچ  بش  رد  هک  تسنیا  رب  تداع  اریز 
اهظفح هیـشاملا  لـها  یلع  راـهنلاب و  اـهظفح  لاومـالا  لـها  یلع   » تسا هتفگ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربـمغیپ هدرک  دـساف  ار 

يدروم رد  رگم  تسنامض  مدع  هفینح  وبا  ةدیقع  نکیل  دنراد  ار  هدیقع  نیمه  زین  هعیش  ءاهقف  زا  یهورگ  لیللاب .»

252 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیلع و ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ زا  هچ  دشاب  ینابهگن  اپ  راهچ  اب  هک 
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«. ..تسلاؤس دنچ  عضوم  نیا  رد  و  رابج » ءامجعلا  حرج   » هک تسا  تیاور  مّلس ) هلآ و 

هدروآ اجنیا  رد  وا  لوا  لاؤس  نومضم  یهقف  دئاوف  رب  لامتـشا  ۀطـساو  هب  هک  تسا  هدرک  حرط  هراب  نیا  رد  لاؤس  هس  لضاف  هاگ  نآ 
: دوش یم 

؟ داهتجا باب  زا  ای  تسا  هدوب  یحو  هار  زا  هیضق  نیا  مکح  ایآ  لوا : لاؤس  »

اور ار  داهتجا  ناربمغیپ  رب  هک  یناسک  نکیل  ..تسا  هدرک  خسن  ار  لوا  مکح  مود ، مکح  هدوب و  یحو  هار  زا  ام  ةدیقع  هب  نآ : خساپ  »
رد دشابن و  یحو  دیآ و  شیپ  يا  هعقاو  هک  یتروص  رد  ام  ءالـضف  زا  یخرب  .هدوب  داهتجا  باب  زا  مکح  ود  ره  دنا  هتفگ  دنا  هتـسناد 

نخـس نیا  نکیل  هتـسناد  زئاج  ناربمغیپ  رب  ار  داهتجا  دـیاین  مزال  ملع ، ناـکما  اـب  نظب ، لـمع  دـیآ و  رظنب  يررـض  مه  مکح  ریخأـت 
یحو هب  تقیقح  رد  هکلب  داد  دانتـسا  داـهتجا  هب  دـیابن  ار  یمکح  ناـنچ  سپ  دراد  تلـالد  ررـض  یفن  رب  یحو  اریز  تـسین  تـسرد 

«. یمومع یعون و  تسا  یصن  هکلب  تسین  صاخ  یمکح  رما ، زا  تیاهن  دراد  دانتسا 

ُْمْتنَأ ِْمثِْإلِاب َو  ّنلا 
�
ِسا ِلا�ْومَأ  ْنِم  ًاقیِرَف  اُولُکْأَِتل  ّکُْحلا 

�
ِما َیلِإ  ا�ِهب  اُولْدـُت  ِلِطا�ْبلِاب َو  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلا�ْومَأ  اُولُکَْأت  ا�ل  َو  هرقب - ةروس  زا  ۀیآ 184  - 9

.َنوُمَْلعَت

.تسا هدش  هدافتسا  هاضق ، ماکح و  رظن  بلج  يارب  نداد  هوشر  تمرح  مه  و  لطاب ، هجو  رب  ریغ ، لاوما  لکا  تمرح  هیآ ، نیا  زا 

َیلِإ اوُمَکا�حَتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ا�م  َْکَیلِإ َو  َلِْزنُأ  ا�ِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  ءاسن - ةروس  زا  ۀیآ 63  - 10
ُنا�ْطیَّشلا ُدیُِری  ِِهب َو  اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  ّطلا َو 

�
ِتوُغا

253 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ًادیَِعب ًالا�لَض  ْمُهَّلُِضی  ْنَأ 

« توغاط  » زا دارم 
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هک هدش  تیاور  ع )  ) یلع زا  هدرک  طارفا  نایغط  رد  هک  هدش  هتفگ  وا  رب  ناونع  نیا  يور  نیا  زا  دنک و  مکح  لطابب  هک  تسا  یـسک 
.تسا هدناوخ  ار  قوف  ۀیآ  هاگ  نآ  توغاط » وهف  تیبلا  لها  انلوق  ریغب  مکحی  مکاح  لک   » تسا هتفگ 

: تسا هتفگ  ع )  ) قداص ترضح  ریصب  وبا  تیاورب  و 

مکاح یلإ  کعفاری  کمکاحی و  نا  الا  کیلع  یبایف  لدـعلا  لها  مکاح  یلإ  هوعدـتف  قح  لـجر  یلع  کـل  ناـک  ول  دـمحم  اـبا  اـی  »
و  » تسا هتفگ  ترـضح  نآ  زاب  هیآلا و  ..َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  لج َأ  زع و  ّللا 

�
ه لوق  وه  توغاطلا و  یلإ  مکاـح  نّمم  هناـف  روجلا 

یناف ایـضاق  مکنیب  هولعجاف  انایاضق  نم  ائیـش  ملعی  مکنم  لجر  یلإ  اورظنا  نکل  روجلا و  لها  یلإ  اضعب  مکـضعب  مکاحی  نا  مکایإ و 
«. هیلا اومکاحتف  ایضاق  هتلعج  دق 

 … ِبا�طِْخلا َلْصَف  َهَمْکِْحلا َو  ُها�ْنیَتآ  ُهَْکُلم َو  ا�نْدَدَش  َو  ص ..-)  ) ةروس 38 زا  ۀیآ 19  - 11

حیحص لطاب و  زا  ار  قح  هک  یمالک  زا : تسترابع  هک  نیا  یکی  « ) باطخلا لصف   » ینعم ةراب  رد  لوق ، ود  لقن  زا  سپ  دادقم  لضاف 
هب نآ  رد  لصو  لصف و  هک  یمالک  زا : تسترابع  هک  نیا  مود  .نآ  ریغب  ای  دشاب  طوبرم  یئاضق  روما  هب  هاوخ  دزاس  ادج  دـساف  زا  ار 

فرط ود  ره  نوچ  هیلع » یعدـملا  یلع  نیمیلا  یعدا و  نم  یلع  هنیبـلا   » مالّـسلا هیلع  یلع  مـالک  يرـشخمز  لـقنب  دـشاب  دوخ  ياـج 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  تسباطخ ) لصف  لیبق  زا  دزاس  یم  ادج  مه  زا  ار  يوعد 

هقف هب  نوچ  هک  دنا  هدرک  دای  ییاهزیچ  هصق  نیا  رد  وا  ریغ  يدنوار و  هدوب  ربمغیپ  دواد  هداد  ار  مکح  نیا  هک  یسک  نیتسخن  »
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باتک رد  نکیل  میدرواین  درادن  طابترا 

254 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب هک ، تسنیا  هدروآ  هصق  نآ  رد  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  میدرک و  داـی  لیـصفت  هب  ار  هصق  تسمـالک  مـلع  رد  هـک  عـماوللا »  » دوـخ
ملظب ار  وا  لـماک ، صحفت  زا  شیپ  نوچ  هک  هدوب  ِهِجـا�ِعن » �یلِإ  َکـِتَْجعَن  ِلا�ؤُِسب  َکَـمَلَظ  ْدََـقل   » دواد ۀـتفگ  نیا  هئیطخ  عضوم  یلوق ،

هن دـنک  لمأت  تبثت و  مکح ، نداد  ماگنه  رد  هک  تسمزال  مکاح  رب  نیا  رب  انب  .تسا  هدـیدرگ  شنزرـس  دروم  بقاعم و  هداد  تبـسن 
«. دهد یمکح  هلجع  اب  دزادرپ و  بیوصت  هئطخت و  هب  ددرگ  فوشکم  وا  رب  لماک  روطب  هک  نآ  یب  باتش و  يور  زا  هک  نیا 

اُوتْأَـی ُّقَْحلا  ُمَُهل  ْنُکَی  ْنِإ  .َنوُضِْرعُم َو  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  ا�ذِإ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُـسَر  ّللا َو 
�

ِه َیلِإ  اوُـعُد  ا�ذِإ  َو  روـن -)  ) ةروس 24 زا  ۀیآ 47  - 12
.َنِینِعْذُم ِْهَیلِإ 

فالتخا مه  اب  ینامتخاس  نیمز و  عوضوم  رد  لئاو  نب  هریغم  و  ع )  ) یلع هک  نآ  هلمج  نآ  زا  تسا  هدـمآ  یلاوقا  هیآ  لوزن  نأـش  رد 
زا نامثع  هک  نآ  هلمج  نآ  زا  درک و  فاکنتسا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ دزن  همکاحم  ندرب  زا  هریغم  .دنتـشاد  هعزانم  و 

نایم سپ  دنک  خسف  ار  هلماعم  تسا  هتـساوخ  بیع »  » دانتـسا هب  نامثع  هدـش و  ادـیپ  ییاهگنـس  نیمز  نآ  رد  هک  هدـیرخ  ینیمز  یلع 
رد نت  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ دزن  همکاحم  هب  صاعلا  یبا  نبا  مکح  ياوغا  هب  نامثع  هدش و  فالتخا  هعفارم و  ناشیا 

.تسا هتفای  لوزن  هیآ  نیا  سپ  هدادن 

تباجا مدع  مکاح و  دزن  روضح  زا  فاکنتسا  هک  هدش  هدافتسا  نانچ  یهقف  ۀبنج  زا  لاح  رهب 
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.تسا شنزرس  خیبوت و  روخ  رد  دنک  نانچ  هک  یسک  تسین و  اور  قحب  مکح  يوسب  توعد 

�یلَع اوُِحبُْصتَف  ٍَهلا�هَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِسا�ف  ْمُکَءا�ج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  تارجح )  ) ةروس 49 زا  ۀیآ 6  - 13

255 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.َنیِمِدا�ن ُْمْتلَعَف  ا�م 

دـشاب ریغ  زا  راـبخا  رگا  اریز   ) تداهـش رارقا و  زا  تسا  معا  أـبن »  » نوچ تسنیا : هدـش  داـی  عـضوم  نیا  رد  هک  هدـئاف  راـهچ  هلمج  زا 
ربتعم طرـش و  تلادـع ، مه  تداهـش  لوبق  رد  سپ  تسا  طرـش  تلادـع ، هیآ ، مکحب  أبن »  » لوبق رد  و  رارقا ) هن  رگ  تسا و  تداـهش 

.تسا

ْنِإ َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَدـِلا�ْولا َو  ِوَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  �یلَع  َْول  ِّلل َو 
�

ِه َءا�دَهُـش  ِطْسِْقلِاب  َنیِما�ّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ـا�ی  ءاـسن - ةروس  زا  ۀیآ 134  - 14
.ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  ا�ِمب  َنا�ک  ّللا 

�
َه َّنِإَف  اوُضِْرُعت  ْوَأ  اوُْوَلت  ْنِإ  اُولِدْعَت َو  ْنَأ  �يوَْهلا  اوُِعبَّتَت  ا�لَف  ا�مِِهب  �یلْوَأ  ّللاَف 

�
ُه ًاریِقَف  ْوَأ  اِینَغ  ْنُکَی 

ۀمذ رب  ناـسنا  هک  یقح  هب  تسا  رارقا  بوجو  و  دوخ ، ریغ  دوخ و  رب  اـقلطم ، تسلدـع  ۀـماقا  بوجو  هیآ ، نیا  زا  دافتـسم  ماـکحا  زا 
(. تسه هلأسم  نیا  رد  هک  یفالتخا  اب   ) براقا ردام و  ردپ و  هیلع  رب  تستداهش  ۀماقا  بوجو  دراد و  دوخ 

اُولِدْعا اُولِدْعَت  ّلَأ 
�
ا �یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ا�ل  ِطْسِْقلِاب َو  َءا�دَهُـش  ِّلل 

�
ِه َنیِما�ّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هدئام - ةروس  زا  ۀیآ 11  - 15

.َنُولَمْعَت ا�ِمب  ٌرِیبَخ  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا 
�

َه اوُقَّتا  �يْوقَّتِلل َو  ُبَْرقَأ  َوُه 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  تسا  وا  باتک  تایآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  لیذ  رد  دادقم  لضاف 

256 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هجو دصقب  زج  يراک  چیه  هکنانچ  دشاب  وا  يارب  یمدآ  لاعفا  تاکرح و  ۀمه  هک  تسا  هدومرف  دنوادخ  »
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، تسنآ هب  ترخآ  ایند و  ماوق  هک  لدع ، هجو  رب  دیاب  تداهـش  هک  تسا  هدومرف  مه  .دهدن و  ماجنا  صالخا  لامک  اب  زج  وا و  میرک 
دیکأت سپ  دینکن  تیاعر  ار  لدع  هک  دوش  نیا  بجوم  دیابن  ناشیا  رب  ضغب  یموق و  اب  ینمشد  هک  هداد  روتـسد  نوچ  ددرگ و  عقاو 

.دوش یم  هدیمهف  نآ  زا  تداهش  ماقم  رد  لدع »  » ةراب رد 

.تسا دافتسم  هیآ  زا  تداهش  ۀماقا  هب  رما  رد  دیکأت  ار  ناگدنب  حلاصم  تیاعر  مه  و 

یلإ هقثلاف  اعابط  ردغلا  ناک  اذا   » تسا هتفگ  مه  و  تادـهاجملا » یلع  اراهظتـسا  تاداهـشلا  ّللا 
�

ه ضرف   » تسا هتفگ  ع )  ) یلع هکنانچ 
««. 1  » زجع دحا  لک 

.َنُولَمْعَت ا�ّمَع  ٍِلفا�ِغب  ّللا 
�

ُه اَم  ّللا َو 
�

ِه َنِم  ُهَْدنِع  ًهَدا�هَش  َمَتَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  ار َو  هرقب  ةروس  زا  ۀیآ 134  یلیبدرا  سدقم 

َِکئ�لوُأ ِبا�تِْکلا  ِیف  ّنِلل 
�
ِسا ّنََّیب 

�
ُها ـا�م  ِدـَْعب  ْنِم  �يدُْـهلا  نِّیَْبلا َو 

ِتـا� َنِم  ـا�ْنلَْزنَأ  ـا�م  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ..ار  هروس  ناـمه  زا  ۀـیآ 154  مه  و 
رب لالدتـسا  هدروآ و  ُمیِحَّرلا  ُبا�ّوَّتلا  اـَنَأ  ْمِْهیَلَع َو  ُبُوتَأ  َکـِئ�لوُأَف  اوـُنََّیب  اوُحَلْـصَأ َو  اُوبـا�ت َو  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ّللا 

ـ�
.َنُونِعا ُمُُهنَْعلَی  ّللا َو 

�
ُه ُمُُهنَْعلَی 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  هتسناد و  نکمم  اه  نآ  هب  ار  تداهش  نامتک  میرحت 

هک یناسک  زا  مولع  قلطم  هکلب  عورف ، ای  دشاب  لوصا  ینید ، مولع  نامتک  تداهش و  نامتک  ندوب  مارح  رب  تسخن  ۀیآ  هب  تسنکمم  »
اهنآ لها  دنراد و  زاین  اه  نآ  هب 

______________________________

ردغ بیرف و  هاگ  ره  هک   » هدوب لضاف  رظنب  تیاور  نیا  زا  روظنم  دـیاش  تسا  هتفای  نایاپ  تیاور  نیا  رکذـب  نافرعلا » زنک   » باتک ( 1)
سپ ددرگ » دانتسا  هاوگ  تداهش و  هب  دیاب  هکلب  دوش  دامتعا  ناشیا  هب  دیاشن  سپ  دشاب  یعیبط  يدح ، ات  مدرم ، رد 
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.تسا هداد  همتاخ  نآ  هب  ار  باتک  هدروآ و  عضوم  نیا  رد  ار  نآ  تبسانم  نیدب 

257 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسا هدش  هتفگ  رانلا » نم  ماجلب  همیقلا  موی  ّللا 
�

ه همجلا  همتکف  هملعی  ملع  نع  لئس  نم   » تسا ربخ  رد  هکنانچ  دوش  لالدتـسا  دنتـسه 
، باب نیا  رد  مه  تسا و  لخاد  دروم  نیا  رد  ددرگ ، عقاو  مه  لاؤس  دروم  رد  رگا  صوصخب  ار ، يوتف  اـی  مکح  دـهتجم  ناـمتک  هک 

بوـجو رب  مود  هیآ  هب  تسنکمم  ..دـشاب و  دوـجوم  نآ  طئارـش  هک  یتروـص  رد  رکنم » زا  یهن   » و فورعمب » رما   » كرت تـسا  دراو 
لالدتـسا و نادـب  بئات  نعل  زیوجت  مدـع  رب  تسنکمم  مه  تسا و  نعل  قاقحتـسا  زا  صالخ  بجوم  هبوت  هچ  دوش  لالدتـسا  هبوت » »

«. ..دوش دانتسا 

.تسا هیآ  هدفه  تاداهش  ءاضق و  باتکب  طوبرم  تایآ  عومجم 

عمج هلومعم ، بتک  رد  هک  یبیترت  هب  یعرف ، ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  هقف و  ياهباتک ، ای  باوبا ، وا  يرای  ادـخ و  تساوخب  هک  نونکا 
: ددرگ روآ  دای  ریز  رد  ار  بلطم  دنچ  دناد  یم  بسانم  دش  هدروآ  فیلأت ، نیا  لوا  دلج  كاردتسا  ناونعب  هدیدرگ ، حرش  طبض و  و 

نیا عومجم  رد  هلوقنم  تایآ  عومجم  و  باب ، ای  باتک ، دیدرگ 44  ناونع  قاروا ، نیا  رد  هک  یهقف ، باوبا  ای  اهباتک ، عومجم  فلا -
.تسا هیآ  ات 500  دودح 450  رد  باوبا  بتک و 

هدروآ یهقف  باوبا  بتک و  رد  دراد و  راعـشا  لـمعب  طوـبرم  یعرف و  یماـکحا  رب  هک  تسه  زین  رگید  یتاـیآ  دـیجم  نآرق  رد  ب -
ۀلومعم بتک  باوبا و  زا  صاخ  یباتک  اـب  هک  درک  هیجوت  رظن  نیدـب  ناوتب  بتک  باوبا و  نآ  رد  ار  اـهنآ  ندرواـین  مه  دـیاش  هدـشن 

هتشاد و یمن  لماک  یبسانت  یهقف 
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زین اهنآ  هک  تسا  بسانم  اهنت  هن  قاروا  نیا  ةدنسیون  رظنب  نکیل  تسا  هدومن  یمن  ءاضتقا  ار  هناگادج  یباتک  لقتسم و  یباب  مه  دوخ 
باتک نیا  رد  .دیدرگ  یم  ناونع  یباتک  زاب و  یباب  هقف  رد  مه  اهنآ  زا  یـضعب  صوصخ  يارب  هک  دیامن  یم  هتـسیاش  هکلب  ددرگ  دای 

درادن ترورض  اهنآ  ءاصقتسا  تسین  یهقف  یباتک  هک 

258 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: ددرگ یم  دای  دروم  دنچ  هنومن  باب  زا  نکیل 

.ْمُکَما�ْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  ّللا 
�

َه اوُرُْصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  دمحم ص )  ) ةروس 47 زا  ۀیآ 8  - 1

کین ياهراک  تقیقح  هب  هک  یعامتجا ، دنمدوس  ياهراک  مومعب  مادقا  ندوب  حجار  رب  دراد  تلالد  تحارص  هب  نآ  رئاظن  هیآ و  نیا 
رد هثحابم  هرظانم و  ای  دشاب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ای  دـشاب  ماکحا  زا  تعاطا  نید و  رئاعـش  ۀـماقا  هاوخ  تسا ، رامـشب  یهلا  و 

حیحـص تیبرت  میلعت و  ای  دشاب  نید  ملاعم  سردت  سیردت و  ای  دشاب  عورف  ماکحا و  جیورت  غیلبت و  ای  دشاب  دـئاقع  لوصا  تابثا  هار 
نیا دافمب  دشاب  هتشاد  ییادخ  ۀبنج  هک  راک  ره  یلک  روطب  دشاب و  عافد  داهج و  ای  دشاب  يرـشب  عفان  مولع  ۀعاشا  لیـصحت و  ای  دشاب 

.تسا ادخ  بولطم  بوبحم و  هیآ ،

دوخ ياج  هب  اهنآ  تسا  هدـش  هدروآ  ددـعتم  یهوجو  هیآ  ریـسفت  رد  ْمَُکلا�مْعَأ  اُولِْطُبت  ـا�ل  َو  دـمحم ص ..)  ) ةروس 47 زا  ۀیآ 35  - 2
زامن لاح  رد  تهج  یب  یسک  تسمارح  دشاب  اج  هب  هدافتسا  نیا  رگا  سپ  تسا  هدافتسا  لباق  نآ  زا  زین  يدابع  لامعا  لاطبا  تمرح 

لاطبا تمرح  هک  تسین  رود  هکلب  دزاس  لطاب  ار  دوخ  ةزور  تهج  یب  ای  دزاس  لطاب  ار  دوخ  لمع  نیا 
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ۀلیسو هب  ار  یسک  زامن  هک  دننک  یم  لاهج  زا  یضعب  هک  یلمع  نیا  رب  انب  سپ  دوش  هدافتسا  نآ  زا  زین  ار  رگید  یصخش  لمع  یسک 
.تسمارح هیآ  نیا  دافمب  دننز  یم  مهب  وا  لافغا  ای  وا  ندنادنخ 

یصخش ریخ ، ياهراک  قلطم  ای  هعفنملا  ماع  ۀعورشم  تاسـسؤم  اهنامزاس و  لیبق  زا  دهد  یم  ماجنا  یـسک  هک  ار  يریخ  لامعا  هکلب 
.تسمارح هیآ  رهاظ  دافمب  دربب  نایم  زا  دزاس و  دوبان  ار  اهنآ  تهج  یب  يرگید  رگا  یمومع ، ای  دشاب 

ْرَخْسَی ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  تارجح )  ) ةروس 49 زا  ۀیآ 11  - 3

259 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

 … ِبا�ْقلَْألِاب اوَُزبا�نَت  ا�ل  ْمُکَسُْفنَأ َو  اوُزِْمَلت  ا�ل  َّنُْهنِم َو  ًاْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  �یسَع  ٍءا�ِسن  ْنِم  ٌءا�ِسن  ا�ل  ْمُْهنِم َو  ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  �یسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق 

شوگ رد  ار  وا  هک  دـمآ  سامـش  سیق  نب  تباـث  رد  تیآ  تفگ : ساـبع  ّللا 
�

ه دـبع  : » تسا هدروآ  نینچ  دوخ  ریـسفت  رد  حوـتفلا  وـبا 
يدنداد زاب  ياج  ار  وا  يدندوب  هدمآ  وا  زا  شیپ  یهورگ  يدمآ و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) لوسر دجسمب  نوچ  دوب و  ینارگ 

زامن تعکر  کی  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) لوسر دمآ و  رد  زور  کی  يدینشب  ار  لوسر  نحل  ات  لوسر  رب  کیدزن  یتسـشنب  ات 
ياج مدرم  يدرک  رگید  تعکر  کی  ات  درکب و  تعکر  کی  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) لوسر ترـضح  اب  وا  دوب  هدرک  دادماب 

وا و نایم  هکنانچ  دیـسر  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) لوسر کیدزن  هب  ات  داهن  یم  مدرم  ندرگ  رب  ياپ  دـمآ و  تباث  دـنتفرگب و 
صخش کی  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) لوسر
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دوب هک  اجنآ  تسـشنب  وا  .نیـشنب  يراد  ياج  تفگ  سلجاف  اـسلجم  تبـصأ  تفگ  وا  هد  زاـب  ياـج  حّـسفت  تفگ  ار  وا  تباـث  دـنام 
نالف انا   » تفگ یتسیک ؟ وت  تفگ  ار  درم  نآ  تباث  دش  غراف  نتفگ  نخس  زا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) لوسر نوچ  .كانمـشخ 

.مدرم نالف  رسپ  نم  نالف » نب 

تیآ نیا  یلاعت  يادـخ  داتفا  رب  مرـش  هب  دـش و  لجخ  درم  .دـنتفگ  نخـس  ار  وا  تیلهاج  رد  هک  دوب  يردام  ار  وا  .هنالف و  نبا  تفگ 
ناسح رامع و  نوچ  ءازهتسا  دندرک و  سوسف  هباحص  ناشیورد  هب  ناشیا  هک  دمآ  میمت  ینب  دفو  رد  تیآ  تفگ : كاحـض  .داتـسرف 

زا درک  یهن  ار  نانمؤم  داتـسرف و  تیآ  نیا  یلاعت  يادـخ  ناشیا  ۀـماج  ندوب ) هنهک   ) تقالخ زا  ملاس  ناملـس و  بیهـص و  لالب و  و 
«. ..دنک سوسف  یموق  زا  یموق  هک  دیابن  نانمؤم  يا  تفگ  لعف ، نآ  لثم 

یضعب دینکم ، بیع  ار  نتشیوخ  ْمُکَسُْفنَأ ، اوُزِْمَلت  ا�ل  َو   » تسا هدروآ  ومه  زاب 

260 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( مّلس هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) لوسر هکنانچ  دیسفن  کی  تلزنم  هب  دیسنج و  کی  زا  دیلصا و  کی  زا  همه  هک  نیا  يارب  ار ، یـضعب 
اوَُزبا�نَت ا�ل  ..دشابن َو  نابز  هب  الا  زمه »  » تراشا و مشچ و  نابز و  هب  دشاب  ندرک  بیع  زمل »  » دنتفگ هدـحاو .» سفنک  نونمؤملا   » تفگ

نوچ هملـس ، ینب  دـمآ ، دورف  اـم  رد  تیآ  تفگ  كاحـض  نبا  هریج  وـبا  .بقللا  زبـّنلا »  » دـیناوخم و بقل  هب  ار  رگیدـکی  ِبـا�ْقلَْألِاب و 
رگا ات  دوب  مان  هس  مان و  ود  ام  زا  ار  يدرم  ره  دمآ و  هنیدم  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) لوسر
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دارم دنتفگ  همرکع  هداتق و  .داتـسرف  تیآ  نیا  یلاعت  يادـخ  .بقل  هب  الا  يدـمآ  مشخ  نآ  زا  ار  وا  يدـندناوخب  مان  هب  ار  ام  زا  یکی 
ار ناشیا  مالـسا  دـعب  يدـندروآ ، نامیا  نایاسرت  نادوهج و  تفگ  نسح  .رفاک  ای  قفانم ، ای  قساف ، ای  دـنیوگ  هکنانچ  تسا  دـب  بقل 

هلوق شنایب  ..تسا  دـب  بقل  زا  یهن  هک  تسین  فالخ  ..درک و  یهن  نیا  زا  ار  ناشیا  یلاعت  يادـخ  ینارـصن  اـی  يدوهی  اـی  يدـنتفگ 
زا سپ  هک  تسنآ  ینعم  دـنتفگ  .دـیناوخ و  یم  قساف  ار  درم  نامیا  زا  سپ  قسف  تسا  یمان  دـب ، ِنا�میِْإلا » َدـَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا ، َْسِئب  »

.نامیا زا  سپ  قسف »  » تسا دب  یمان  دشاب و  قساف  دنک  نیا  هک  سک  نآ  هچ  دینکم  زمل  زمه و  هیرخس و  دیروآ  نامیا  هک  نآ 

ْمُکُـضَْعب ْبَتْغَی  ا�ل  اوُسَّسََجت َو  ا�ل  ٌْمثِإ َو  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ـا�ی  تارجح )  ) ةروس 49 زا  ۀیآ 12  - 4
.هیآلا ..ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  ًاضَْعب َأ 

بانتجا بوجو  .دراد  تلالد  تبیغ  سسجت و  تمرح  رب  تحارص  هب  هیآ  نیا 

261 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا تحارص  دروم  هیآ  نیا  رد  زین  اهنآ  رب  رثا  نتخاس  راب  اجبان و  ياهنامگ  زا 

رتشیب هک  نامگ  زا  يرایسب  زا  دیزیهرپب  نانمؤم  يا  تسا ..«  هتفگ  نینچ  هدروآ  لیصفت  هب  هک  هیآ  لوزن  نأش  لقن  زا  سپ  حوتفلا  وبا 
.ءاحلاب اوسسحت  دندناوخ و ال  ..و  سابع  ّللا 

�
ه دبع  .تسا  میج  هب  ءاّرق ، هماع  تئارق  .دینکم  يوجتسج  اوُسَّسََجت  ا�ل  .دشاب َو  هزب  نامگ 

دیلا و نم  بیبطلا  هسمی  يذلا  ّسجملا »  » هنم ینعمب و  سسم  سسج و  اذک و  سسح  لاقی : تسیکی  ینعم  تفگ  شفخا  »
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«.. سوساجلا  » هنم

نآ زا  ار  وا  هک  دـنیوگ  يزیچ  ار  یـسک  هک  نآ  تفگ  دـشاب ؟ هچ  تبیغ  هک  دندیـسرپ  ار  مّلـس ) هـلآ و  هـیلع و  ّللا 
ـ�

ه یّلـص   ) لوـسر »
«. ..دشاب ناتهب  دشابن  رگا  دشاب و  تبیغ  دوب  وا  رد  زیچ  نآ  رگا  دشاب  تهارک 

َْسیَلَف َِکل�ذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َنِینِمْؤُْملا َو  ِنوُد  ْنِم  َءا�ِیلْوَأ  ْکلا 
ـ�

َنیِِرفا َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی - ـا�ل  نارمع ) لآ   ) ةروس 3 زا  ۀـیآ 27  دافمب  یتایآ  - 5
 … ًها�ُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا ْیَش ٍء  ِیف  ّللا 

�
ِه َنِم 

 … َنِینِمْؤُْملا ِنوُد  ْنِم  َءا�ِیلْوَأ  ْکلا 
�

َنیِِرفا اوُذِخَّتَت - ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ءاسن )  ) ةروس 4 زا  ۀیآ 43  و 

قالطا روطب  نارفاک  اب  یتسود  شزاس و  هک  دوش  یم  هتـسناد  یبوخ  هب  تسا ، دایز  دـیجم  نآرق  رد  هک  اهنآ  رئاـظن  و  هیآ ، ود  نیا  زا 
.دوش یم  هدافتسا  هیقت »  » زاوج تسخن  ۀیآ  زا  مه  تسمارح و 

ِِهب ّللا 
�

ُه َرَمَأ  ا�م  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  َقا�ثیِْملا َو  َنوُضُْقنَی  ا�ل  ّللا َو 
�

ِه ِدْهَِعب  َنُوفُوی  َنیِذَّلا  دعر )  ) ةروس 13 زا  ۀیآ 20 و 21 و 22  دافمب  یتایآ  - 6

262 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ارِـس َو ْمُها�ْنقَزَر  ا�ّمِم  اوُقَْفنَأ  َها�لَّصلا َو  اُوما�قَأ  ْمِهِّبَر َو  ِهْجَو  َءا�ِغْتبا  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  ِباـ�سِْحلا َو  َءوُس  َنُوفاـ�خَی  ْمُهَّبَر َو  َنْوَشْخَی  َلَـصُوی َو  ْنَأ 
ّدلا

�
..ِرا یَبْقُع  ْمَُهل  َِکئ�لوُأ  َهَئِّیَّسلا  ِهَنَسَْحلِاب  َنُؤَرْدَی  ًهَِینا�لَع َو 

ِضْرَأـْلا ِیف  َنوُدِـسُْفی  َلَـصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ّللا 
�

ُه َرَمَأ  ـا�م  َنوُعَطْقَی  ِِهقـا�ثیِم َو  ِدـَْعب  ْنِم  ّللا 
�

ِه َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  هروـس َو  ناـمه  زا  ۀیآ 25  و 
ّدلا

�
.ِرا ُءوُس  ْمَُهل  ُهَنْعَّللا َو  ُمَُهل  َِکئ�لوُأ 

تمرح یکین و  هب  يدب  ناربج  كرادت و  مه  ماحرا و  ۀلـص  موزل  قاثیم و  ضقن  ندوب  هدوتـسان  ادخ و  دهعب  ءافو  موزل  تایآ  نیا  زا 
عامتجا نوئش  رد  نیمز و  يور  رد  داسفا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 961 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیآ یم  تسدب  حیرص  روطب 

محر هک  تسا  محر  ۀلـص  دـنتفگ  نارـسفم  رتـشیب  تسا ..«  هتفگ  نینچ  ..َنُولِـصَی » َنیِذَّلا  َو   » هب عجار  تاـیآ  نیا  لـیذ  رد  حوتفلا  وبا 
َو  » لیذ رد  نآ  زا  سپ  هدروآ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ زا  محر » ۀلـص   » ةراب رد  یتایاور  هاگ  نآ  دننکن » عطق  دندنویپب و 

نکل دننکن و  رشب  رش  تافاکم  تسنآ  ینعم  تفگ  دیز  نبا  ..دنراد  زاب  هئیس  هنسحب  و   » تسا هدروآ  نینچ  َهَئِّیَّسلا * » ِهَنَسَْحلِاب  َنُؤَرْدَی 
وکین باوج  تفگ : هداتق  .دندنب  راکب  ملح  ناشیا  دننک  تهافـس  ناشیا  رب  نوچ  هک  تسنآ  ینعم  تفگ : یبیتق  .دـننک  ریخب  رـش  عفد 

هک دنشاب  نانآ  تفگ : يرصب  نسح  ناقرف )- ةروس 25 - زا  هیآ 64   ) ًاما�لَس اُولا�ق  َنُولِها�ْجلا  ُمُهَبَطا�خ  ا�ذِإ  َو  یلاعت : هلوق  هریظن  دنهد  زاب 
: تفگ ناسیک  نبا  .دندنویپب  ناشیا  دنربب  ناشیا  زا  نوچ  دننک و  وفع  دننک  ملظ  ناشیا  رب  نوچ  دنهدب و  ناشیا  دنهدن  ار  ناشیا  نوچ 

ترضم هبوت  هب  ات  دنیآ  زاب  دنوشب  هاگرد  زا  نوچ  دننک و  هبوت  دننک  هانگ  نوچ  اوبانأ  اوبره  اذا  اوبات و  اوبنذا  اذا  هک  دنشاب  ناسک  نآ 
« ..دننادرگب شیوخ  زا  هانگ 

263 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسخن و هیآ  رد  تاروکذم  بوجو  رب  دیکأت  تدش و  وحنب  راد » ءوس  تنعل و   » قاقحتـسا هب  راذنا  و  رادلا » یبقع   » تراشب لاح  رهب 
.دراد تلالد  مود  ۀیآ  رد  تاروکذم  تمرح 

.َنوُمَْلعَت ا�ل  ا�م  ّللا 
�

ِه یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  ِءا�شْحَْفلا َو  ِءوُّسلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  ا�مَّنِإ  هرقب )  ) ةروس 2 زا  ۀیآ 164  دافمب  یتایآ  - 7

تلالد زین  دهد  تبـسن  ادـخ  هب  دـنادن و  ناسنا  هک  ییاهزیچ  نتفگ  رب  دراد  تلالد  ءاشحف »  » و ءوس »  » ندوب مارح  رب  هکنانچ  هیآ  نیا 
دراد
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.ددرگ یم  بجوم  ار  تواقش  تکاله و  وا  يوریپ  دهد و  یم  نامرف  ناطیش  رما ، هس  رهب  اریز 

: لاقی .ار  یسک  دنکب  مژد  هچ  ره  ءوس »  » لصا .مثإلاب و  يا  ءوسلاب  ناطیش ، ینعی  ار ، امـش  دیامرف  یم   » تسا هدروآ  نینچ  حوتفلا  وبا 
شحاف میظع و  هک  تیـصعم  ره  دنا : هتفگ  تسا و  يّدس  لوق  نیا  ..انزلا و  وه  لیق  ءاشحفلا  ..هنزحا و  اذا  هءاسم  اءوس و  هؤوسی  هءاس 

اور .دشاب و  بجاو  دح  ودب  هک  تسنآ  اشحف »  » دـیاین و بجاو  دـح  وا  زا  هک  تسهانگ  نآ  ءوس  دـنا : هتفگ  تسا و  اشحف  نآ  دـشاب 
..ءاسنخلا ءاودعلاک و  تسین  لعفا »  » ار نآ  هک  تسی  العف »  » نزو رب  دنا  هتفگ  ءاولبلا و  ءاسابلاک و  دوب  ردصم  هک  دوب 

هریحب و ماعنا و  ثرح و  میرحت  رد  لـطاب  يوعد  زا  ینادـن  هک  ییوگ  نآ  يادـخ  رب  هک  نآ  و  َنوُمَْلعَت * ـا�ل  ـا�م  ّللا 
�

ِه یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو 
«. ..هبئاس

دراد تلالد  هراض » ریغ  ۀـعفان  روما  ۀـحابا  تلاصا   » رب هک  براـشم ،» معاـطم و   » باـتک رد  هیآ  نیمود  رکذ  زا  سپ  یلیبدرا  سدـقم 
ۀلابند اما  و   » تسا هتفگ  نینچ  ٌنِیبُم ) ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِنا�ْطیَّشلا  ِتا�وُطُخ  اوُِعبَّتَت  ا�ل  ًابِّیَط َو  ًالا�لَح  ِضْرَْألا  ِیف  ا�ّمِم  اُولُک  ّنلا 

�
ُسا اَـهُّیَأ  ـا�ی  ۀـیآ  )

تسناطیش ینمشد  نایب  ماقم  رد  هک  تسنیا  رهاظ  دشاب  هیآلا  ..ِءا�شْحَْفلا  ِءوُّسلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  ا�مَّنِإ  هک  هیآ 

264 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک ییاهراک  هکلب  دـهاوخ  یمن  ریخ  راک  ناسنا  زا  وا  هچ  ءاشحف  ءوس و  ياـهراکب  تسا  وا  توعد  ندوب  رـصحنم  ناـیب  ناـسنا و  اـب 
.دنک یم  بلط  وا  زا  ءاشحف  ای  دهاوخ  یم  وا  زا  دراد  نایز  وا  يایند  هب  ای  نیدب  تسا و  دب  ناسنا  يارب 

هب دنا و  هتسناد  انز  ینعمب  ار  ءاشحف  یضعب  »
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* ّللا
�

..ِه یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  ینعم  ..درمش و  شدنسپان  تشز و  عرش  دنک و  راکنا  ار  نآ  لقع  هک  تسیزیچ  ءاشحف  یضعب  ۀتفگ 

نانچ نینچ و  ادخ  دییوگب  ادخ و  هب  دیناد  یمن  هک  ار  ییاهزیچ  دیهد  تبسن  هک  دنک  یم  توعد  ار  امش  ناطیش  هک  تسنیا  رخآ » ات 
دینک مارح  دوخ  رب  هدرک  لالح  ادخ  ار  هچ  نآ  هک  نیا  دننام  مارح و  نآ  تسلالح و  نیا  دییوگب  ینادن  اب  هک  نیا  دننام  تسا  هتفگ 

.دشاب يدنسپ  دوخ  سوه و  يوه و  هب  هنالهاج  تبسن  نیا  سکع و  رب  و 

لیبق زا  ای  وا  رب  دـشاب  یظفل  مسا و  قـالطا  لـیبق  زا  هاوخ  نآ ، نتـسنادن  اـب  ادـخ  هب  يزیچ  تبـسن  هک  نیا  رب  دـنک  تلـالد  هیآ  سپ  »
.دنشاب مارح  دوشن ، هدروآ  نابز  هب  هچ  رگ  مه ، اهنآ  داقتعا  هک  تسین  رود  هکلب  تسمارح  یفصو ، هب  دشاب  وا  تاذ  فیصوت 

دنکن لقن  دیتاسا  خـیاشم و  ای  بتک  زا  دـشابن و  دـهتجم  یـسک  رگا  سپ  اه  نآ  هب  ملع  نودـب  یعرـش  ماکحا  نایب  تسمارح  مه  «و 
نآ سپ  تسعیاش  زورما  هکنانچ  هدرک  مارح  يراک  تسحابم  ای  بحتسم  ای  بجاو  ای  هورکم  ای  مارح  زیچ  نالف  دیوگب  دوخ  زا  هکلب 

تسا یلمع  دناسرب  ار  يداتسا  زا  ای  باتک  زا  لقن  هک  دشابن  نایم  رد  يا  هنیرق  رگا  هتـشگ  لومعم  لوادتم و  بالط ، نایم  نونکا  هچ 
« ..دنکن دامتعا  هنیرق  رب  دنک و  حیرصت  يداتسا  ای  باتک  زا  لقنب  هک  تسنیا  رد  طایتحا  مه  هنیرق  دوجو  اب  هکلب  مارح 

ا�ی أبن »  » ۀیآ و  رفن »  » ۀیآ نامتک ،»  » ۀیآ لاؤس ،»  » ۀیآ لیبق  زا  هدش  لالدتسا  دانتسا و  اه  نآ  هب  دحاو  ربخ  ندوب  تجح  رب  هک  یتایآ  - 8
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 
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(. تارجح ةروس 49  زا  ۀیآ 5  هیآلا - ..اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِسا�ف  ْمُکَءا�ج  ْنِإ 

265 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

قلطـصملا ینب  هب  ار  وا  ص )  ) لوسر هک  دـمآ  طـیعم  یبا  نبا  هبقع  نب  دـیلو  رد  تیآ   » تسا هدروآ  نینچ  دوخ  ریـسفت  رد  حوتفلا  وبا 
لابقتـسا هب  دندیدب  ار  وا  موق  نوچ  دوب  یتوادع  تیلهاج  رد  ناشیا  نایم  دناتـسب و  هقدص  ناشیا  زا  ات  رازراک ، ۀعقاو  زا  دعب  داتـسرف ،

ناشیا و زا  دیسرتب  نتشک  دنهاوخب  ار  وا  ناشیا  هک  درب  نامگ  وا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) لوسر نامرف  میظعت  يارب  دندمآ  وا 
ّللا

�
ه یّلـص   ) لوسر نتـشک  نتـساوخ  هب  ارم  دندادن  هقدص  دندش و  دترم  قلطـصملا  ینب  ّللا 

�
ه لوسر  ای  تفگ  دمآ و  لوسر  کیدزن  هب 

لالدتـسا یهورگ  ..دـنکن و  لـمع  ملع و  باـجیا  دـحاو  ربخ  هک  نیا  رب  تسا  لـیلد  تیآ  رد  ..دـمآ و  مشخ  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و 
«. ..دحاو ربخ  لمع  بوجو  رب  تیآ  نیاب  دندرک 

اُونوُکَت ا�ل  هروس َو  نامه  زا  ۀیآ 101  و  اُوقَّرَفَت …  ا�ل  ًاعیِمَج َو  ّللا 
�

ِه ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  نارمع ) لآ   ) ةروس 3 زا  ۀیآ 98  دافمب  یتایآ  - 9
.ٌمیِظَع ٌبا�ذَع  ْمَُهل  َِکئ�لوُأ  نِّیَْبلا َو 

ُتا� ُمُهَءا�ج  ا�م  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخا  اُوقَّرَفَت َو  َنیِذَّلاَک 

.دراد تلالد  یناگدنز  روما  ةرادا  عامتجا و  نوئش  رد  قافتا  داحتا و  موزل  رب  تایآ  نیا 

َءا�ِیلْوَأ ْکلا 
�

َنیِِرفا َنوُذِخَّتَی  َنیِذَّلا  .ًامِیلَأ  ًابا�ذَع  ْمَُهل  َّنَِأب  َنیِِقفا�نُْملا  ِرَِّشب  ءاسن )  ) ةروس 4 زا  ۀیآ 139  ۀیآ 137 و 138 و  دافمب  یتایآ  - 10
ا�ِهب َو ُرَفُْکی  ّللا 

�
ِه ِتا�یآ  ُْمتْعِمَـس  ا�ذِإ  ْنَأ  ِبا�تِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلََّزن  ْدَـق  .ًاـعیِمَج َو  ِّلل 

�
ِه َهَّزِْعلا  َّنِإَـف  َهَّزِْعلا  ُمُهَدـْنِع  َنوُغَْتبَی  َنِینِمْؤُْملا َأ  ِنوُد  ْنِم 

ا�لَف ا�ِهب  ُأَزْهَتُْسی 
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ِهِْریَغ ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  ّتَح 
ی� ْمُهَعَم  اوُدُعْقَت 

266 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ًاعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  ْکلا 
�

َنیِِرفا َنیِِقفا�نُْملا َو  ُعِما�ج  ّللا 
�

َه َّنِإ  ْمُُهْلثِم  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ 

دب اب  نتـسشنن  هک  هبترم ، ّلقا  هب  یتح   ) نید نوئـش  زا  عافد  رد  يرـصنع  تسـس  قافن و  ییور و  ود  ندوب  مارح  تاـیآ ، هنومن  نیا  زا 
.دوش یم  هدافتسا  دشاب ) هنیمز  نیا  رد  ناهاوخ  ژاژ  نید و  زا  نایوگ 

.ًاروُفَک ِهِّبَِرل  ُنا�ْطیَّشلا  َنا�ک  ِنیِطا�یَّشلا َو  َنا�وْخِإ  اُونا�ک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ  لیئارسا ) ینب   ) ةروس 17 زا  ۀیآ 39  دافمب  یتایآ  - 11

*. َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ا�ل  ُهَّنِإ  اُوفِرُْست  ا�ل  َو  ماعنا ..)  ) ةروس زا  ۀیآ 42  و 

.دراد تلالد  فارسا  ریذبت و  تمرح  رب  تایآ  نیا 

ینب  ) ةروس 17 زا  ۀـیآ 24  و  �یبْرُْقلا …  يِذ  ِءا�تیِإ  ِنا�سْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَی  ّللا 
�

َه َّنِإ  لـحن )  ) ةروس 16 زا  ۀیآ 92  دافمب  یتایآ  - 12
ا�ل ٍّفُأ َو  ا�مَُهل  ْلُقَت  ا�لَف  ا�مُها�لِک  ْوَأ  ا�مُهُدَـحَأ  َرَبِْکلا  َكَدـْنِع  َّنَُغْلبَی  ا�ّمِإ  ًانا�سْحِإ  ِْنیَدـِلا�ْولِاب  ّیِإ َو 

ُها� ّلِإ 
�
ا اوُدـُبْعَت  ّلَأ 

�
ا َکُّبَر  �یـضَق  َو  لیئارـسا )

.ًاریِغَص ِینا�یَّبَر  ا�مَک  ا�مُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  ِهَمْحَّرلا َو  َنِم  ِّلُّذلا  َحا�نَج  ا�مَُهل  ْضِفْخا  ًامیِرَک َو  ًالْوَق  ا�مَُهل  ُْلق  ا�مُهْرَْهنَت َو 

ردپ قح  رد  ناسحا  مومع و  روطب  ناسحا  تلادع و  تیاعر  موزل  رب  تایآ  نیا 

267 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دراد تلالد  صوصخ ، روطب  ردام  و 

صوصخب دیجم ، نآرق  رد  دـنا  هدرک  ناونع  اهنآ  يارب  صاخ  یباب  هدروآ و  یهقف  بتک  رد  اهقف  هچ  نآ  زج  تفگ  دـیاب  یلک  روطب 
هتـسیاش دیآ و  یم  رامـشب  فیلکت  مکح و  حالطـصاب ، دنک و  یم  نییعت  ار  دارفا  فئاظو  هک  تسه  یتایآ  یعامتجا  نوئـش  ةراب  رد 

.دوش هدوزفا  هقف  بتک  باوبا و  رب  هدروآ و  دوخ  هب  صوصخم  ینیوانع  تحت  زین  اهنیا  هک  دیامن  یم  نانچ 

هوالع
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ریـسفت لیـصفت و  زا  ار  راصتخا  تیاعر  هک  تسه  یماکحا  یماسقا و  مه  زاب  دیجم  نآرق  رد  دـش  دای  الاب  رد  هک  یتمـسق  هدزاود  رب 
َنوُّبُِحی َنیِذَّلا  َّنِإ  دراد  تلالد  یمالسا  ۀعماج  رد  ءاشحف  عویش  نتشاد  تسود  تمرح  رب  هک  یتایآ  ریظن  ددرگ  یم  رظن  فرـص  اهنآ 

وا و ةزاجا  یب  ریغ  ۀناخ  هب  لوخد  زاوج  مدعب  هک  یتایآ  و  ةروس 24 ) زا  ۀیآ 18  .ٌمِیلَأ  ٌبا�ذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُهَشِحا�ْفلا  َعیِشَت  ْنَأ 
ْمُِکتُوُیب َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدـَت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  رون -) ةروس   ) ةروس 24 زا  ات 30  تایآ 27   ) دراد تلالد  طابترا و  وا  هب  میلـست  یب 

..ا�ِهلْهَأ �یلَع  اوُمِّلَُست  اوُِسنْأَتْسَت َو  ّتَح 
ی�

ا�ل نارمع - لآ  ةروـس  زا  ۀـیآ 185  ریظن   ) دراد تلالد  اـج  یب  ییاتـس  دوخ  یهاوخ و  دوخ  يدنـسپ و  دوخ  شهوکن  رب  هک  یتاـیآ  و 
.ٌمِیلَأ ٌبا�ذَع  ْمَُهل  ِبا�ذَْعلا َو  َنِم  ٍهَزا�فَِمب  ْمُهَّنَبَسَْحت  ا�لَف  اُولَعْفَی  َْمل  ا�ِمب  اوُدَمُْحی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  اَْوتَأ َو  ا�ِمب  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت 

..َضْرَْألا َقِرَْخت  َْنل  َکَّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  ا�ل  ..ٌْملِع َو  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ا�م  ُفْقَت  ا�ل  َو  لیئارسا ) ینب   ) ةروس 17 زا  ۀیآ 38 و 39  و 

ِْریَْخِلل ّنَم 
�
ٍعا ٍدـِینَع  ّفَک 

�
ٍرا َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  ا�یِْقلَأ  ق )  ) ةروس 50 زا  ۀـیآ 23 و 24  دـننام : دراد  تلالد  ریخ » عنم   » شهوکن رب  هک  یتایآ  و 

.ٍبیُِرم ٍدَتْعُم 
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: دننام دراد  تلالد  وغل »  » زا ضارعا  شیاتس  رب  هک  یتایآ  و 

.َنِیلِها�ْجلا یِغَْتبَن  ا�ل  ْمُْکیَلَع  ٌما�لَس  ْمُُکلا�مْعَأ  ْمَُکل  ا�ُنلا�مْعَأ َو  ا�َنل  اُولا�ق  ُْهنَع َو  اوُضَرْعَأ  َْوغَّللا  اوُعِمَس  ا�ذِإ  َو  صصق ..)  ) ةروس 28 زا  ۀیآ 54 

تبسن تنیز » ءادبا   » مدع درم و  نزب و  تبسن  رصب » ّضغ   » رب هک  یتایآ  و 
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..ْمِهِرا�ْصبَأ ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  رون - ةروس  ات 32  ۀیآ 30   ) دراد تلالد  نزب 

..َّنِِهَتلوُُعِبل ّلِإ 
�
ا َّنُهَتَنیِز  َنیِْدُبی  ا�ل  َّنِِهبُویُج َو  �یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْضَْیل  َو 

هقبط همتاـخ  نیا  رد  هک  دـیامن  یمن  تبـسانم  یب  دـیدرگ  داـی  ماـکحا  تاـیآ  يارب  دـلج  نیا  زاـغآ  رد  هـک  ییاهیدـنب  هـقبط  رب  ج -
: تسا هلمج  نآ  زا  دوش  هدروآ  زین  تسا  روصتم  نکمم و  تایآ  لیبق  نآ  يارب  هک  رگید  ییاهیدنب 

.تما هب  طوبرم  ماکحا  و  ص )  ) ربمغیپ صخش  هب  طوبرم  ماکحا  فیلاکت و  ظاحلب  يدنب  هقبط  - 1

..َْنَیلا�عَتَف ا�هَتَنیِز  ا�ْینُّدلا َو  َها�یَْحلا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َکِجا�وْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ا�ی  بازحا )  ) ةروس 33 زا  ۀیآ 28  تسا  لوا  مسق  لیبق  زا 

.تسا لفکتم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  هب  ۀصتخم  ماکحا  نایب  هک  رگید  تایآ  هروس و  نامه  زا  ات 53  ۀیآ 49  و 

.تسا هدیدرگ  دای  دلج  نیا  رد  نونک  ات  هک  یتایآ  همه  تسا  مود  مسق  لیبق  زا 

.نارگید هب  طوبرم  ماکحا  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ نانز  هب  طوبرم  ماکحا  فیلاکت و  ظاحلب  يدنب  هقبط  - 2

..ِْنیَفْعِض ُبا�ذَْعلا  اََهل  ْفَعا�ُضی  ٍهَنِّیَبُم  ٍهَشِحا�ِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم  ِِّیبَّنلا  َءا�ِسن  ا�ی  بازحا )  ) ةروس 33 زا  ۀیآ 30  تسا  لوا  مسق  لیبق  زا 
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 … �یلوُْألا ِهَِّیلِها�ْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  ا�ل  َّنُِکتُوُیب َو  ِیف  َنْرَق  َو  ۀیآ 33 - ات 

.ماکحا رئاس  تسا  مود  مسق  لیبق  زا 

هجوت ناشیا  هب  صاخ  یفیلاکت  دنا و  هدوب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ نامز  رد  هک  ینانمؤم  ظاحلب  ماکحا  يدنب  هقبط  - 3
.نینمؤم مومعب  تبسن  ماکحا  هتفای و 

ُدَی ّللا 
�

َه َنوُِعیا�ُبی  ا�مَّنِإ  َکَنوُِعیا�ُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  حتف )  ) ةروس 48 زا  ۀیآ 19  تسا  لوا  مسق  لیبق  زا 
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ّللا
�

ِه ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  تارجح )  ) ةروس 49 لوا  تایآ  ..ِهِسْفَن و  �یلَع  ُثُْکنَی  ا�مَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِدـْیَأ  َقْوَف  ّللا 
�

ِه
 … ِلْوَْقلِاب َُهل  اوُرَهَْجت  ا�ل  ِِّیبَّنلا َو  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتا�وْصَأ  اوُعَفَْرت  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  ..ِِهلوُسَر  َو 

هدوب هجوت  دروم  مالـسا  لها  دوخ  میقتـسم  روطب  ای  هتفای  رودص  هفلاس  مما  هب  باطخ  بولـسا  اب  هک  یماکحا  ظاحلب  يدنب  هقبط  - 4
.دنا

ا�نُـضَْعب َذِـخَّتَی  ا�ل  ..ْمُکَْنَیب َو  ا�نَْنَیب َو  ٍءا�وَس  ٍهَِملَک  �یلِإ  اَْولا�عَت  ِبا�تِْکلا  َلْهَأ  ا�ی  ْلـُق  نارمع ) لآ   ) ةروس 3 زا  ۀـیآ 57  تسا  لوا  مسق  لیبق  زا 
ا�مِیف ُْمتْجَجا�ح  ِءا�لُؤ�ه  ُْمْتنَأ  ا�ه  ..َمیِها�ْربِإ  ِیف  َنوُّجاَُحت  َِمل  ِبا�تِْکلا  َلْهَأ  ـا�ی  هروس  ناـمه  زا  ۀـیآ 58 و 59  و  ّللا … 

�
ِه ِنوُد  ْنِم  ًابا�بْرَأ  ًاضَْعب 

 … ٌْملِع ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ا�مِیف  َنوُّجاَُحت  َِملَف  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل 

.قاروا نیا  رد  هروکذم  تایآ  بلاغ  تسا  مود  مسق  لیبق  زا 
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یم دایز  ییاهیدـنب  هقبط  فلتخم  یتارابتعا  هب  ماکحا  تایآ  يارب  دـش  هراشا  دـلج  نیا  زاغآ  رد  هکناـنچ  تفگ  دـیاب  هصـالخ  روطب 
هجوت دروم  رتشیب  اهنآ  رد  يدرف  تاهج  هک  یتایآ  هک  نیا  لیبق  زا  دـیدرگ و  دای  اجنیا  رد  اجنآ و  رد  هچ  نآ  لیبق  زا  دـش  لئاق  ناوت 
لمعب حیحـص  بسانتم و  ییاهیدنب  هقبط  عیـسو  قیقد و  يرظن  اب  دوشب و  لماک  تقد  رگا  هک  اهنیا  لاثما  یعامتجا و  تاهج  ای  دـشاب 
ظاحل زا  دیجم  نآرق  تمظع  رب  دیآ و  یم  دوجوب  دیفم  مهم و  رایسب  یباتک  ددرگ  حیرشت  ءاصقتسا و  هقبط  رهب  طوبرم  تایآ  دیآ و 

فوقو تسا  ءاقر  تداعس و  راوطا  ۀمه  لفاک  هک  لماک  همانرب  نییعت  تایح و  ۀناگشش  نوئش  تیاعر  ماکحا و  عضو 
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، بیغ ملاع  قئاقح  رب  لامتشا  ظاحل  زا  ای  تغالب و  تحاصف و  ظاحل  زا  اهنت  هن  دیجم  نآرق  هک  دوش  یم  هتسناد  ددرگ و  یم  لصاح 
زا هکلب  تسا  دـجاو  ار  ماقم  نیرتالاو  نآ  ریغ  ینامـسآ و  بتک  نایم  رد  روما  نیا  لاثما  و  داـعم ، هب  طوبرم  هچ  ءدـبم و  هب  عجار  هچ 

.تسین يدننام  ریظن و  هغلابم ، یب  یتسار و  هب  ار ، نآ  زین  یقیقح  يراذگنوناق  ظاحل 
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همتاخ

زا یخرب  هک  مناد  یم  نانچ  بسانم  دش  هدروآ  مود  دـلج  رد  لوا  دـلج  كاردتـسا  ناونعب  یهقف  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  هک  نونکا 
دای هدـش  پاچ  دـلج  یـشاوح  رد  ما و  هدروخرب  اه  نآ  هب  دـلج  نآ  پاچ  زا  سپ  تسا و  بسانتم  لوا  دـلج  اب  هک  زین  رگید  بلاطم 
نآ راودا  نایب  هقف و  لوحت  خیرات  ۀلابند  پاچ  و  مهد ، همتاخ  تاکاردتسا  نیمه  هب  ار  مود  دلج  منک و  دای  اجنیا  رد  ما  هدرک  تشاد 

.منک عورش  وا ، يرای  ادخ و  تساوخب  میس ، دلج  زاغآ  زا  ار 

: اهتشاد دای  نآ  کنیا 

: ما هدز  هیشاح  نینچ  دور » راکب   » ۀملک يور  هس ، رطس  رد  لوا  دلج  ۀحفص 49  ۀیشاح  رد  - 1

رد تسا  هعجارم  لباق  هدروآ و  لیـصفت  هب  هک  ممیت  ماکحا  رد  يرهاظ )  ) یـسلدنا مزح  نبا  فیلاـت  یّلحملا »  » باـتک لوا  دـلج  رد  »
.ددرگ یم  دییأت  بناج  نیا  رظن  یبوخ  هب  هک  هدروآ  یبلاطم  ۀلأسم 350 

عـضاوم ةراب  رد  فلتخم  راظنا  رب  مه  اریز  دوش  یم  هدروآ  اجنیا  رد  یـصیخلت  كدـنا  اـب  شا  همجرت  تسا  لـصفم  نوچ  هلأـسم  نآ 
«. تسا هدش  هدروآ  هلأسم  نیا  رد  رامع  ۀیضق  مه  تسا و  لمتشم  ممیت 

: صیخلت روطب  ۀلأسم  نآ  ۀمجرت  کنیا 

بجاو لسغ  ره  زا  ضیح و  زا  تبانج و  زا  ممیت  »
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، مهب اهنآ  لاصتا  اـب  ار ، تسد  فک  ود  نآ  زا  سپ  .دـنک  تین  ار  ممیت  هجو  دـیاب  تسخن  تسا  قیرط  کـی  هب  ناـسکی و  وضو  زا  و 
دوخ يور  و  دنک ) توف   ) دمدب اهنآ  رب  دعب  دنز  نیمز  رب  راب ، کی  طقف  تین ، نامهب 
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نیعارذ حسم  یممیت  چیه  رد  دریگ و  ارف  ارفک  ود  ۀمه  هن  تروص و  ۀمه  تسین  مزال  دنک و  حسم  تسد  دنب  ات  ار  تسد  ود  تشپ  و 
:.. تسین مزال  ندب  زا  رگید  ییاج  ای  اپ و  ود  حسم  رس و  حسم  و 

رد هنع  هللا  یضر  رسای  رامع  ار  هچ  نآ  رگم  .نیقی  دروم  تسا و  عامجا  دروم  ممیت  رد  ندب  رئاس  اپ و  ود  رـس و  حسم  طوقـس  اما  ».. 
.تسا هدرک  یهن  نآ  زا  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ هک  هدروآ  اج  هب  ص )  ) ربمغیپ نامز 

ارفک ود  تروـص و  نتفرگ  ارف  یهورگ  هتـسناد و  مزـال  مـمیت ، رد  تبرـض ، ود  یهورگ  سپ  تسفـالخ  میتـفگ  هـچ  نآ  ۀـیقب  رد  «و 
.دنا هتفگ  ار  قفرم  ات  یضعب  لغب و  ریز  ات  عارذ  ود  نتفرگارف  هب  یهورگ  هتسناد و  بجاو 

دنا هدرک  لالدتسا  قفارم ، ات  عارذ  ود  تسد و  ود  يارب  رگید  يور و  يارب  یکی  دنا  هتفگ  ممیت  رد  تبرض  ود  بوجوب  هک  یناسک  »
هب و  نیعارذـلل » يرخا  هجوـلل و  هبرـض  ناتبرـض :  » تسا هتفگ  ممیت  رد  هک  ص )  ) ربـمغیپ زا  یلهاـب  ۀـمامأ  یبا  قـیرط  زا  یثیدـح  هـب 

نایم رد  يدرم  تسا  هتفگ  هک  رمع  نبا  قیرط  زا  یثیدح  هب  و  نیقفرملا » یلإ   » تسا هدومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  رامع  قیرط  زا  یثیدـح 
( مّلس هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ رب  اه  هچوک  زا  یکی 
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دوخ يور  هب  ار  اـهنآ  دز و  راوید  رب  ار  دوخ  تسد  ود  هاـگ  نآ  تفگن  باوج  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربـمغیپ درک و  مـالس 
تفگ نینچ  داد و  خساپ  ار  درم  نآ  مالس  سپ  نآ  زا  دیـشک  دوخ  عارذ  ود  رب  دز و  راوید  هب  ار  اهتـسد  رگید  راب  نآ  زا  سپ  دیـشک 

هتفگ هک  تسا  بعک  نب  جرعا  ینب  زا  يدرم  هک  علـسا  ثیدـحب  و  رهط » یلع  نکا  مل  ینا  ـالا  مالـسلا  کـیلع  درا  نا  ینعنمی  مل  هنا  »
ار دیعـص »  » نامرف لیئربج  ات  هدـنارذگ  توکـس  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هبانج » ینتباصا  ّللا 

�
ه لوسر  اـی  تلق   » تسا

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ هاگ  نآ  هتفگ  علسا  لحراف » علسا  ای  مق   » تسا هدومرف  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ سپ  هدروآ 
هرابود هاگ  نآ  دـنارذگ  كرابم  ۀـیحل  رب  اـت  دیـشک  دوخ  تروص  رب  داد و  ناـکت  ار  اـهنآ  دز و  نیمز  رب  ار  تسد  فک  ود  مّلـس ) و 

سپ دناسر  نیمز  هب  ار  اهتسد  فک 
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نمب ار  مـمیت  قـیرط  نیدـب  دیــشک و  دوـخ  عارذ  ود  نطاـب  رهاـظ و  رب  نآ  زا  دـعب  داد  ناـکت  ار  ود  ره  دــیلام و  يرگید  رب  ار  یکی 
یلإ نیدـیلل  هبرـض  هجوـلل و  هبرـض   » ممیت ةراـب  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

ـ�
ه یّلـص   ) ربـمغیپ زا  رمع  نـبا  زا  یثیدـح  هـب  .تخوـمآ و 

مه و  « » نیقفرملا یلإ  نیدیلل  هبرض  هجولل و  هبرـض  ممیتلا  ( » مّلـس هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  يدقاو  زا  ثیدحب  و  نیقفرملا »
ّللا

�
ه دبع  رباج  باطخ و  رمع  يوتف  لعف و  زا  دنا  هتفگ 
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.تسد ود  عارذ و  ود  يارب  يرگید  يور و  يارب  یتبرض  تسا : تبرض  ود  ممیت  هک  هتسویپ  تحص  هب  رمع  نبا  و 

یم راکب  نیعارذ  يارب  رگید  يراب  يور و  يارب  بآ  راب  کی  ءوضو  رد  نوچ  تسنآ و  زا  لدب  ءوضو و  ياج  هب  ممیت  دـنا  هتفگ  «و 
قفرم ود  ات  تسا  بجاو  زین  تسنآ  لدب  هک  ممیت  رد  سپ  تسا  قفرم  ود  ات  ءوضو  نوچ  دـشاب و  راب  ود  دـیاب  مه  ممیت  رد  سپ  دور 

.دشاب

: تسین ناشیا  يارب  یلیلد  دنا  هتفگ  هچ  نآ  رد  هدیسر و  هتسد  نیا  زا  هک  ساسا  یب  ینانخس  تسنیا  »

ربخ نیا  سپ  تسین ..: دانتـسا  لباق  تهج  ود  زا  هماما  یبا  ثیدح  هچ  زئاج : ریغ  اهنادب  جاجتحا  تسا و  طقاس  اهنآ  ۀـمه  رابخا ، اما  »
ربخ یبعـش  زا  نمب  یثدحم  تسا : هتفگ  هداتق  هدیدرگ  تیاور  هداتق  زا  راطع  دیزی  نب  نابا  قیرط  زا  هک  رامع  ثیدح  .تسا و  طقاس 

..تسا طقاس  زین  ربخ  نیا  سپ  تسنابا  تیاور  نیا  فالخ  رب  اهنآ  ۀمه  رامع  زا  تباث  رابخا  هوالعب  هدربن  مان  ار  ثدحم  نآ  هداد و 

حیحص ار  ثیدح  نآ  هک  نیا  ضرف  رب  تسا و  فیعـض »  » وا عقاو و  يدبع  تباث  نب  دمحم  شدنـس  ۀلـسلس  رد  رمع  نبا  ثیدح  اما  »
در كرت  مه  مالـس و  در  يارب  ممیت  و  حیحـص ، يارب  مه  نآ  رـضح ، رد  ممیت  ثیدـح ، نآ  رد  اریز  ناشیا  رب  تسا  یتجح  میراگنا 

..دنشاب یمن  لئاق  روما  نیا  زا  کی  چیه  هب  نانآ  دوخ  هک  نیا  لاح  هدش و  هدروآ  تراهط  مدع  لاح  رد  مالس 

.تسا طقاس  زین  ربخ  نیا  سپ 
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رد هک  یناسک  ۀمه  اریز  تسا  طوقس  تیاهن  رد  علسا  ثیدح  اما  »
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.دندانتسا لباق  ریغ  فیعض و  دنا  هدمآ  ثیدح  نیا  قیرط 

.یلوهجم رب  تسا  لمتشم  وا  قیرط  هک  نیا  يارب  تسا  طقاس  رذ  یبا  ثیدح  اما  »

.تسا تجح  ریغ  و  فیعض »  » هک ینارح  دواد  نب  نامیلس  رب  تسا  لمتشم  زین  نآ  قیرط  رمع  نبا  مود  ثیدح  اما  »

.تسه مه  لسرم »  » وا ثیدح  نیا  هوالعب  هدش  دای  بذک  هب  يدقاو  اریز  میزادرپب  نآ  هب  هک  تسنآ  زا  رتطقاس  يدقاو  ثیدح  اما  «و 

هک هدیسر  تحص  هب  زین  نیا  دوعـسم  نبا  رمع و  زا  سپ  هتـسویپ  تحـص  هب  رباج  رمع و  نبا  رمع و  زا  هچ  نآ  هب  ناشیا  جاجتحا  اما  »
هدیسر تحص  هب  همامع  رب  حسم  نانیا  ریغ  هملس و  ما  دوعسم و  نبا  ورمع  رکب و  یبا  زا  و  ارهش » ءاملا  دجی  مل  نا  بنجلا و  ممیتی  «ال 

هک يدروم  رد  هداد و  رارق  تجح  ار  صاخشا  نیا  ۀتفگ  دنا  هتـساوخ  هک  ییاج  هک  نیا  زج  دنا ؟ هدرکن  تافتلا  لاوقا  نیاب  ارچ  سپ 
رامع و دوعسم و  نبا  بلاط و  یبا  نب  یلع  تفگ  میهاوخ  هکنانچ  هلأسم  نیا  رد  هوالعب  ..دنا  هدرمشن  تجح  ار  نانآ  ۀتفگ  هتـساوخن 

.دش طقاس  زین  هباحص  لوقب  ناشیا  دانتسا  سپ  .دنا  هتفر  رباج  وا و  رسپ  رمع و  فالخ  رب  سابع  نبا 

: تفگ دیاب  ناشیا  هب  سپ  تسنآ  زا  لدب  ءوضو و  ياج  هب  ممیت  هک  ناشیا  ۀتفگ  اما  »

هک مکح  نیا  اب  دوخ  امـش  دشاب  مزال  نیا  رگا  و  دشاب ؟ هنم » لدـبم   » دـننام لدـب »  » هک تسا  بجاو  لیلد  هچب  دوش و  یم  هچ  بوخ 
ممیت رد  مه  دیدرک و  طاقسا  تسا  ضرف  ءوضو  رد  هک  ار  اپ  ود  رـس و  ممیت  رد  هچ  دیتسه  فلاخم  نیتسخن  دیا  هتـسناد  قح  ار  نآ 

زا لدب 
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..دیدرک طاقسا  تسا  بجاو  لسغ  رد  هک  ار  ندب  مامت  تبانج ، لسغ 

زا امـش  هاگ  نآ  .تسا  هتـسناد  بجاو  ممیت  رد  نکیل  هدرک  طاقـسا  ار  تین  لسغ ، ءوضو و  رد  تسناـشیا  ۀـلمج  زا  هک  هفینح  وبا  «و 
تسدب عامجا  ای  تنس  ای  نآرق  ياجک 
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لطاب یلکب  سایق »  » مییوگ یم  میدرک  سایق  ءوضو  رب  ار  ممیت  دنیوگب  رگا  دشاب ..؟ یمن  هنم  لدبم  فصو  رب  زج  لدـب  هک  دـیدروآ 
« ..تسا لطاب  سایق  نیا  صوصخ  دشاب  قح  سایق ، هک  نیا  ضرف  رب  تسا و 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  نآ  زا  سپ  هداد و  حیضوت  ار  سایق  نیا  نالطب  تاهج  لیصفت  هب  مزح  نبا  هاگ  نآ 

هیآ تلزن   » هشئاع زا  ثیدحب  هورگ  نیا  .فک  ود  يارب  سب  یتبرض  يور و  يارب  یتبرض  تسا  تبرـض  ود  ممیت  دنا  هتفگ  یهورگ  »
زا رمع  نبا  زا  ثیدحب  و  هیّفک » اهب  حسم  يرخا و  ضرالا  یلع  برض  مث  ههجو ، اهب  حسم  هبرـض و  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  برـضف  ممیتلا 

ود نیا  نکیل  دـنا  هدرک  دانتـسا  نیفکلل » هبرـض  هجوـلل و  هبرـض   » تسا هدوـمرف  ممیت  رد  هک  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربـمغیپ
.تسا فیعض  ود  ره  ثیدح 

يرصب نسح  دنا  هدش  لئاق  قفرم  ات  عارذ  ود  تسد و  ود  يارب  يرگید  يور و  يارب  یکی  تبرض  ود  ممیت  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  »
یّلص  ) ربمغیپ زا  رگم  دنا  هتفگ  روث  وبا  یعفاش و  تسا و  یح  نب  نسح  یلیل و  یبا  نبا  يروث و  نایفـس  وا و  باحـصا  هفینح و  وبا  و 

.دشاب نیقفرم »  » ات هک  تسنآ  رت  هدیدنسپ  ارم  تسا  هتفگ  میهاربا  ..دسر  تحص  هب  نآ  فالخ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه

( هناش رس   ) بکنم ود  ات  ار  ممیت  یهورگ  «و 
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انحـسمف مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ّللا
�

ه لوسر  عم  انممیت   » تسا هتفگ  هک  رامع  زا  تیاورب  دنا  هدرک  لالدتـسا  هتـسناد و  بجاو 
عم نوملـسملا  ماقف   » تسا هتفگ  ممیت  ۀـیآ  لوزن  رکذ  زا  سپ  هک  رامع  زا  رگید  یقیرط  هب  زاب  و  .بکاـنملا » یلإ  انیدـیأ  اـنهوجوب و 

اوحـسمف ائیـش  بارتـلا  نم  اوضبقی  مل  مهیدـیأ و  اوعفر  مث  ضرـالا  یلإ  مهیدـیأ  اوبرـضف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ّللا
�

ه لوسر 
یم مزح  نبا  نیبکنملا .» یلإ  ممیتلا   » هک يرهز  زا  تیاورب  زاب  و  طابآلا » یلإ  مهیدیأ  نوطب  نم  بکانملا و  یلإ  مهیدـیأ  مههوجو و 

یحیرصت نآ  رد  هک  نیا  زج  تسا  حیحص  رثا  نیا  دیوگ 
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حیرـصت مه  دـیآ و  تسدـب  ممیت  ضرف  مکح و  اـت  دـشاب  هدومرف  رما  قیرط  نآ  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ هک  تسین 
دشاب و بحتسم  بدن و  ات  دشاب  هدرک  ریرقت )  ) تابثا رارقا و  دشاب و  هتـسناد  ار  نآ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ هک  هدشن 

..هک تسا  بیجع  رایسب  .تسین و  تجح  لیلد و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ دوخ  زا  ریغ  سک  چیه  لعف 

- تنـس نآرق و  هب  دیاب  سپ  تسه  مه  فالتخا  دروم  و  تسین - یتیجح  ار  راثآ  نیا  زا  کی  چـیه  هک  نونکا  دـیوگ : یم  مزح  نبا  »
ًابِّیَط ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  دیامرف  یم  ادخ  میدـید  میدرک  نینچ  درک و  عوجر  هدـش - هداد  رارق  عجرم  ادـخ  فرط  زا  فالتخا  ماگنه  هک 

هدارا قفارم  ات  رگا  نامگ  یب  درکن و  دای  يزیچ  تسد  ود  زج  روتسد  نیا  رد  ادخ  مینیب  یم  سپ  ُْهنِم  ْمُکیِْدیَأ  ْمُکِهوُجُِوب َو  اوُحَْـسماَف 
ود رس و  تشاد و  یم 
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تـسین اور  سک  چـیه  يارب  هدوزفین  ممیت  رد  تسد  ود  تروص و  رب  يزیچ  ادـخ  هک  کنیا  درک  یم  نایب  تسناد  یم  مزال  مه  ار  اپ 
هک تسیزیچ  لقا  هک  فک ، ود  تروص و  زج  ممیت  رد  ندب و  رئاس  ای  اپ  ود  ای  رـس  ای  دـشاب  نیعارذ  هاوخ  دـنک  هوالع  يزیچ  اهنآ  رب 
یم ار  ینعم  نیمه  زین  هتفاب ، مهب  بیذاکا  هن  تباث ، حیحـص و  تنـس  .تسین  مزال  رگید  يزیچ  ددرگ ، یم  قالطا  اهنآ  رب  نیدی »  » مان

.دناسر

ّللا
�

ه لوسر  تیتأف  تعّکمت  « » تسا هتفگ  باـطخ  نب  رمع  هب  راـمع  هک  داد  ربخ  اـمب  شردـپ  زا  دیعـس  زا  ..زا  نمحرلا  دـبع  هکناـنچ  »
«. ناّفکلا هجولا و  کیفکی  لاقف  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص 

رد دروآ و  ار  ثیدح  مدوب و  هتسشن  يرعشا  یسوم  وبا  دوعسم و  ّللا 
�

ه دبع  اب  تفگ  هک  درک  ثیدح  هملس  نب  قیقـش  زا  ..زا  ّللا 
�

ه دبع  »
تبنجاف هجاح  یف  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ّللا

�
ه لوسر  ینثعب  رامع : لوق  عمست  مل  أ   » تفگ دوعسم  نباب  یسوم  وبا  تفگ  هلمج 

( مّلس هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ّللا
�

ه لوسر  تیتا  مث  هبادلا ، غرمتت  امک  دیعصلا  یف  تغرمتف  ءاملا ، دجا  ملف 
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حـسم مث  هدحاو  هبرـض  ضرالا  هیدیب  برـض  مث  اذـکه ، کیدـیب  لعفت ] ظ :  ] لوقت نا  کیفکی  ناک  امنا  لاقف : هل ، کلذ  ترکذـف 
ملف تبنجا  ینا   » تفگ تفر و  باطخ  رمع  دزن  يدرم  هک  دیعس  ردپ  زا  ..زا  ملـسم  زا  و  « » ههجو هیفک و  رهاظ  نیمیلا و  یلع  لامـشلا 

ره ار  فداصت  میدوب و  يا  هّیرس  رد  هک  يرادن  دای  هب  ایآ  تفگ  يوب  رامع  ناوخم  زامن  ّلصت » ال   » تفگ رمع  سپ  ءام » دجأ 
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( مّلـس هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ سپ  مدرازگ  زامن  مدیتلغ و  رد  كاخ  هب  نم  يدـناوخن و  زامن  وت  میدـش  راچد  تبانج  هب  ود 
«. کیفک کهجو و  امهب  حسمت  مث  خفنت  مث  کیدیب  ضرالا  برضت  نا  کیفکی  امنا   ) تفگ نینچ 

لـسغ مکح  تبانج ، زا  لدـب  ممیت  مکح  هک  هدرک  ضرف  رامع  هچ  سایق »  » نالطب رب  تسا  لیلد  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  مزح  نبا  »
تـسا هدش  صن  نادب  هک  تسنامه  طقف  يزیچ  ره  مکح  هک  تسا  هدنامهف  وا  هب  هدرک و  لطاب  ار  وا  لایخ  نیا  ص )  ) ربمغیپ .تسنآ 

..دنک شومارف  ار  يزیچ  بحاص »  » هک دوش  یم  هک  تسا  ثیدح  نیا  رد  مه  و 

هتفگ هک  هدش  تیاور  امب  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يرتخبلا  وبا  زا  ءاطع  زا  هکنانچ  دنا  هتشاد  یم  ار  هدیقع  نیمه  فلـس  زا  یتعامج  ».. 
يا هبطخ  رد  رسای  رامع  هک  هدش  تیاور  امب  لبنح  نب  دمحا  قیرط  زا  و  نیغـسرلا ..» یلإ  نیدیلل  هبرـض  هجولل و  هبرـض  ممیتلا   » تسا

«. نیفکلا هجولل و  هبرض  برض  و  اذکه : ممیتلا   » تسا هتفگ 

دمحا قیرط  زا  زاب  تسا  هدرکن  تفلاخم  وا  اب  نارضاح  زا  کی  چیه  هدوب و  هباحص  روضح  رد  رامع  ۀبطخ  نیا  دیوگ  یم  مزح  نبا  »
ءاـطع و تسا  هتفگ  یعازوا  هجولا » نیفکلل و  ممیتـلا   » دـنا هتفگ  یم  دوعـسم  نبا  ساـبع و  نبا  تسا  هتفگ  هک  هدیـسر  اـمب  ءاـطع  زا 
یعازوا و .تسا  هدیسر  توبث  هب  روط  نیا  مه  ریبز  نب  هورع  بیسم و  نب  دیعـس  هداتق و  یبعـش و  زا  .دنا  هتفگ  یم  ار  نیمه  لوحکم 

«. ..دنا هدوب  هدیقع  نیا  رب  زین  دواد  قاحسا و  لبنح و  نب  دمحا 

هدروآ یّلحملا »  » باتک رد  هنیمز  نیا  رد  مزح  نبا  هچ  نآ  ۀصالخ  دوب  نیا 

(، یباهش  ) هقف راودا 
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.متسناد دنمدوس  ار  نآ  لقن  اجنیا  رد  مدوب و  هدرک  دای  قاروا  نیا  زا  لوا  دلج  ۀیشاح  رد  ار  نآ  و 

، هباحـص دـهعب  تبـسن  اـما  ما ..«  هدروآ  نینچ  هلمج  زا  هدرک و  قـیقحت  ثیدـح  نیودـت  عـمج و  ۀـنیمز  رد  هک  ۀحفـص 348  رد  - 2
لمعب يریگولج  یهن و  يدح  ات  نآ  هب  دانتسا  لقن و  ای  ثیدح  نیودت  عمج و  زا  هک  مناد  یمن  رود  میس ، ۀفیلخ  نامز  ات  صوصخم 

: ما هدرک  تشاددای  ار  روطس  نیا  هیشاح ، رد  باوص » هب  نورقم  هراب  نآ  رد  هماع  ءاملع  ۀتفگ  دشاب و  هدمآ 

: تسا هدروآ  نینچ  ۀحفص 320  خسن »  » ۀلأسم لیذ  رد  نآرقلا » رارسا   » مان هب  دوخ  ریسفت  زا  لوا  دلج  رد  شیواچ  زیزعلا  دبع 

نبا کلذـب  رما  ذا  هنـس 101 ) تام  هنـس 99 و  یلوت   ) زیزعلا دـبع  نب  رمع  دـهع  یلع  ناک  ثیدـحلا  نیودـت  أدـبم  نا  انملع  اذا  و  ».. 
وحن وا  رمع  ثیدـح  وا  هتنـس  وا  لوسرلا  ثیدـح  نم  ناک  ام  رظنا   » نا مزح  نب  رمع  رکب  یبأل  بتک  اذـهل  ظفاحلا و  يرهزلا  باـهش 

هنس هئام  وحن  یـضم  دعب  الا  نودی  مل  ثیدحلا  نا  تکردا  کلذ  تملع  اذا  ءاملعلا » باهذ  ملعلا و  سرد  تفخ  یناف  یل  هبتکاف  اذه 
« ..فلسلا نع  فلخلا  هلوانتی  اهافش و  لایجالا  هلقانتی  ناک  ام  الا  دهعلا  کلذ  لبق  هنسلا  تناک  ام  هیوبنلا و  هرجهلا  نم 

نیودت عمج و  هب  تبسن  دش  هتفگ  هکنانچ  دیدرگ  لقن  اهنآ  زا  یخرب  هدمآ و  هنیمز  نیا  رد  هماع  ءاملع  زا  هچ  نآ  رگید  هتفگ و  نیا 
نیودت عمج و  هب  وا  نامز  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يوریپ  هب  هعیش  بهذم  رد  هعیش و  بهذم  ریغ  رد  تسا  ثیدح 
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.تسا هدش  هجوت  ثیدح 

رد یفوـتم  رد 1272 و  دلوتم   ) ردص نسح  دیـس  دـیقف  دنمـشناد  هچ  نآ  زا  یتمـسق  كاردتـسا  ناونعب  تسین  تبـسانم  یب  اجنیا  رد 
هک نیا  .ددرگ  داـی  همجرت و  هصـالخ  روطب  هدروآ  مالـسالا » موـلعل  هعیـشلا  سیـسأت   » دوـخ سیفن  باـتک  رد  يرمق ) يرجه   1354

: وا مالک  ۀمجرت 
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ظفاح نکیل  .تسا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ یلوم  عفار  وبا  هدرک  عمج  مالـسا  رد  ار  يوبن  ثیدح  هک  یـسک  نیتسخن  »
.تسا هتفر  هابتـشا  هب  هتـشادنپ  يرجه  مدـص  لاس  زاغآ  رد  ار  ثیدـح  نیودـت  هک  اجنآ  يوارلا » بیردـت   » باتک رد  یطویـس  لالج 
ءادتبا وا  نامرف  هب  زیزعلا و  دبع  رمع  تفالخ  رد  دص  لاس  زاغآ  رد  ثیدـح  نیودـت  اما   » تسا دافم  نیدـب  يوارلا » بیردـت   » ترابع

ناک ام  رظنا   » مزح نب  رکب  یبا  یلإ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  بتک  و   » تسا هدـمآ  نینچ  ملع » باوبا   » رد يراخب  حیحـص  رد  تسا  هدـش 
ناهفصا خیرات  رد  میعن  وبا  و  ءاملعلا » باهذ  ملعلا و  سورد  تفخ  یناف  هبتکاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ّللا 

�
ه لوسر  ثیدح  نم 

نیا زا  تسا  هتفگ  يرابلا  حـتف  رد  هوعمجاف » ّللا 
�

ه لوسر  ثیدـح  اورظنا  قافآلا  یلإ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  بتک   » هدروآ تراـبع  نیدـب 
زیزعلا دبع  نب  رمع  نامرف  هب  ار  نآ  هک  یسک  نیتسخن  هک  هدرک  هدافا  نینچ  دعب  دوش  یم  هدافتـسا  يوبن  ثیدح  نیودت  زاغآ  بلطم 

«. تسا هدوب  باهش  نبا  هدرک  نیودت 

زا هک  تسا  هدوب  هام  جـنپ  لاس و  ود  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  تفـالخ  میوگ : یم  نم  تسا  هتفگ  بیردـت  رد  یطویـس  هچ  نآ  دوب  نیا  »
مهن دون و  ای  متشه  دون و  لاس  رفص  مهد 
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نامرف وا  هک  ینامز  تسا  هتفای  نایاپ  وا  گرم  هب  نآ  متسیب  رد  یلوق  هب  بجر و  مشش  ای  مجنپ  رد  کی  دص و  لاس  هب  هدش و  عورش 
هچ نآ  .دشاب و  هدش  هتـسب  راکب  ثیدح  نیودت  ةراب  رد  وا  نامرف  وا  نامز  رد  هک  هدرکن  لقن  سک  چیه  درادن و  یخیرات  دشاب  هداد 

رگا هچ  دشاب  هدـش  لمع  دروم  وا  نامرف  هک  نیا  هب  نیقی  لقن و  باب  زا  هن  تسا  نامگ  سدـح و  هار  زا  هدرک  دای  رجح  نبا  ظفاح  ار 
ربمغیپ ثیدح  نیودت  ءادتبا  هک  دـندرک  یمن  حیرـصت  دـنتفای  یم  رد  نیقی  هب  ار  نآ  دـندروخ و  یم  رب  یلقن  نینچ  رب  ثیدـح  ءاملع 

(: مّلس هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  )

راثآ هک  یسک  نیتسخن  تسا  هتفگ  هدرک و  فارتعا  بلطم  نیدب  وا ، ریغ  مالسالا و  خیـش  هکنانچ  دوب  تسیود  لاس  رد  دارفنا ، روطب 
هملس نب  دامح  ای  هبورع  نب  دیعس  ای  حیبص  نب  عیبر  هنیدم و  رد  کلام  ای  قاحسا  نبا  هکم و  رد  جیرج  نبا  هدروآ  عمج  ار 
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نبا ير و  رد  دیمحلا  دـبع  نب  ریرج  نمی و  رد  رد  رمعم  طساو و  رد  مشاه  ماش و  رد  یعازوا  هفوک و  رد  يروث  نایفـس  هرـصب و  رد 
تـسین مولعم  دنا و  هتـسیز  یم  رـصع  کی  رد  همه  هدـش  دای  صاخـشا  دـنا  هتفگ  رجح  نبا  یقارع و  .دـنا  هدوب  ناسارخ  رد  كرابم 

هک دیـسر  رظنب  نانچ  ار  نایاوشیپ  زا  یـضعب  هک  نیا  ات  تسا : هتفگ  .دـشاب  هدـیزگ  تقبـس  هتخادرپ و  راک  نیاـب  رتدوز  کـی  مادـک 
دنک و نیودت  صوصخب ، ار  اهنآ  دزاس و  ادج  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ربمغیپ  ثیداحا 
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: تسا هتفگ  یبیط  .تسا  هدرمـش  رب  دـنا  هدز  تسد  راک  نیاب  هک  ار  نت  دـنچ  هاـگ  نآ  .تسا  هدوب  تسیود  لاـس  سأر  رد  راـک  نیا 
نآ زا  هدوب  حیبص  نب  عیبر  میس  لوقب  کلام و  یلوق  هب  جیرج و  نبا  هدرک  فینصت  هتشون و  ار  ثیدح  هک  فلـس  زا  یـسک  نیتسخن 

جیرج نبا  زا  شیپ  نیودت  رد  ار  سک  چیه  دوش  یم  هدید  هکنانچ  یهتنا  .تسا  هتـشگ  نایامن  نآ  دـئاوف  هتفای و  راشتنا  نیودـت  سپ 
.تسا هدرکن  رکذ 

ضارقنا زا  سپ  عورف  فیلأت  ننس و  نیودت  فینـصت و  نامز  نیتسخن  تسا : هتفگ  تحارـص  هب  زین  ظافحلا  هرکذت  رد  یبهذ  ظفاح  »
هداهن و شیازفا  هب  ور  فیناصت  هتفای و  جاور  راک  نیا  یـسابع  نوراه  نامز  رد  هدوب و  ساـبع  ینب  تلود  لیکـشت  هیما و  ینب  تلود 

.اه هناخباتک  بتک و  رد  هن  هدوب  یم  اه  هنیس  رد  ناعبات  هباحص و  ملع  نآ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  هتفرگ  شهاک  ار  ءاملع  ظفح 

ار هچ  نآ  عضو  نیا  اب  تسا  مدقم  همه  رب  تسین و  هسیاقم  لباق  وا  اب  یـسک  روما  هنوگ  نیا  رب  عالطا  رد  هک  تسا  یناسک  زا  یبهذ  »
هک نیا  رگم  هدرکن  دای  ار  نآ  هتـشون  يزیچ  لئاوا »  » ةراب رد  هک  تنـس  لها  ءاملع  زا  سک  چیه  هکلب  تسا  هدرکن  دای  هتفگ  یطویس 

دـشاب هدش  مادقا  راک  نیاب  يو  زا  دعب  دیاش  سپ  دشاب  هدشن  هتـسب  راکب  دـشاب و  هداد  ینامرف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  دوش  داعبتـسا 
رد باتش  زا  ار  ام  ادخ  .تسردان  تسا  یمکح  هدش  عمج  مدص  لاس  سأر  رد  ثیدح  هک  نیا  هب  یعطق  مکح  سپ 
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.دراد هگن  راتفگ 

نیتسخن هک  تسناد  دیاب  هک  نیا  »
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ترضح نآ  هچ  هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  ماما  زا  يوریپ  هب  ءافلخ و  نامز  رد  نآ  هدرک و  مادقا  هعیـش  رابخا ، راثآ و  عمج  هب  راب 
.تسا هدرک  نیودت  فینصت و  ربخ  ثیدح و  رد  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ نامز  رد 

نب دمحم  نب  دمحا  تسا  هتفگ  هک  هداد  ربخ  امب  رفعج  نب  دمحم  تسا : هتفگ  رفاذع  نب  دمحم  ۀمجرت  رد  یشاجن  سابعلا  وبا  خیش  »
مکح اب  تسا  هتفگ  هک  هداد  ربخ  امب  یفریـص  رفاذع  زا  مساق  نب  رافغلا  دبع  زا  تباث  نب  دابع  زا  نسح  نب  دمحا  نب  دمحم  زا  دـیعس 

وا زا  هک  نیا  اب  ترضح  رقاب و  ماما  زا  ییاهلاؤس  هب  درک  عورش  وا  مدوب  مالسلا  امهیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  دزن  رد  هنییع  نب 
باتک زیخرب و  تفگ  دوخ  دنزرف  هب  رقاب  ماما  دمآ  دیدپ  فالتخا  ناشیا  نایم  یعوضوم  رد  ات  تفگ  یم  خـساپ  يوب  تشاد  تهارک 
تفگ دروآ و  نوریب  نآ  زا  ار  فالتخا  دروم  هلأسم  ات  درک  یم  هاگن  نادـب  دوشگ و  ار  نآ  دروآ و  ار  یگرزب  باـتک  رواـیب  ار  یلع 
دیورب دیهاوخ  یم  اج  رهب  تسار : پچ و  هب  دادقم  هملس و  وت و  تفگ  درک و  مکحب  ور  هاگ  نآ  تسا  ربمغیپ  ءالما  یلع و  طخ  نیا 

.ثیدحلا .تفای  دیهاوخن  هدمآ  یم  دورف  نانآ  رب  لیئاربج  هک  یهورگ  دزن  هچ  نآ  زا  رت  مکحم  ار  ملع  دنگوس  ادخ  هب  سپ 

رئاصب  » باتک رد  رافـص  نسح  نب  دمحم  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  ءاصحا  دـح  زا  شیب  باتک  نیا  ةراب  رد  تیب  لها  زا  تایاور  »
بحاص يراخب  اب  و  تسا ، همیدق  لوصا  زا  یکی  هک  تاجردلا ،»
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..تسا هدروآ  هدوب ، رصع  مه  حیحص 

( مّلس هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ یلوم  عفار  وبا  هدرک  نیودت  ار  ثیدح  هک  وا  ۀعیش  زا  سک  نیتسخن  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  دعب  »
یّلص  ) ربمغیپ یلوم  عفار  وبا  یلوا  ۀقبط   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هعیشلا ) یفنصم  ءامسا  سرهف   ) دوخ باتک  ءادتبا  رد  یشاجن  .تسا 

وا نوچ  هدیشخب و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ هب  ار  وا  هک  هدوب  سابع  ةدنب  و  ملـسا »  » شمان تسا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه
ةدژم
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وبا تسا  هتخاس  دازآ  ار  وا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ هدروآ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ هب  ار  ساـبع  مالـسا 
كاردا مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص   ) ربمغیپ اب  ار  دهاشم  ۀمه  هدرک و  ترجه  هنیدم  هب  هدمآ و  رد  مالـسا  هب  هکم  رد  شیپ  زا  عفار 

ترـضح نآ  اب  اهگنج  ۀـمه  رد  هدوب و  هدـیزگ  نایعیـش  زا  نینمؤملا و  ریما  اب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  دـعب  هدرک و 
..هدرک یم  تظافح  ار  لاملا  تیب  وا  فرط  زا  هتشاد و  تمزالم 

مایـص و هالـص و  زا  باب  باب  باتک ، نادب  ار  دوخ  دانـسا  یـشاجن  هاگ  نآ  تسا » هدوب  ایاضق  ماکحا و  ننـس و  باتک  ار  عفار  یبا  و 
.تسا هدرک  رکذ  ایاضق  هاکز و  جح و 

هب میهاربا و  شماـن  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربـمغیپ مـالغ  یطبق  عفار  وبا   » تسا هتفگ  بیرقتلا »  » باـتک رد  رجح  نبا  ظـفاح 
«. تسا هتشذگ  رد  یلع  تفالخ  زاغآ  رد  حیحص  لوقب  هدوب و  زمره  ای  تباث  ای  ملسا  یلوق 

نینمؤملا ریما  تفالخ  میوگ  یم  نم  »
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«. تسا مدقا  همه  زا  وا  هداتفین و  شیپ  عفار  وبا  رب  فیلأت  رد  یسک  نامگ  یب  نیا  رب  انب  هدش  زاغآ  يرجه  لاس 35  هب  یلع 

بحاص یسراف  ناملـس  ّللا 
�

ه دبع  وبا  انالوم  هدرک  فینـصت  راثآ  رد  هک  یـسک  نیتسخن   » تسا هتفگ  ردص  ۀمالع  تمـسق  نیا  زا  سپ 
دوب هداتـسرف  ربمغیپ  تایح  زا  دـعب  مور  هاـشداپ  هک  ار  یمور  قیلثاـج  ثیدـح  باـتک  هک  دوب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ

..تسا هدرک  فینصت 

باتک زا  موس  ءزج  رد  يرمق  يرجه  هاجنپ  تسیود و  لاس  هب  یفوتم  یناتسیس  دمحم  نب  لهس  متاح  وبا  هک  میدرک  دای  شیپ  نیا  زا 
هدیدرگ رهاظ  ص )  ) ربمغیپ دوخ  نامز  رد  مالـسا  رد  هک  یمان  نیتسخن  تسا  هتفگ  ملع  لها  نایم  لوادـتم  ظافلا  ریـسفت  رد  هنیزلا » »

دنا هتشاد  یم  بقل  رسای  نب  رامع  دوسا و  نب  دادقم  یسراف و  ناملس  رذ و  وبا  هباحص : زا  نت  راهچ  مان  نیاب  تسا و  هدوب  هعیش »  » مان
متاح یبا  ماما  صن  هب  سپ  تسا » هتفای  راشتنا  مالّسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  ناتسود و  نایم  بقل  نیا  نیفـص  گنج  ماگنه  رد  هک  نیا  ات 

«. دنا هدوب  هعیش  زا  هباحص   » نت راهچ  نیا 

رذ وبا  لیبق  زا  تسا  هدرک  دای  تاقبط  بیترتب  دنا  هتشاد  فینـصت  ثیدح  ةراب  رد  هک  ار  هعیـش  زا  رگید  یناسک  ردص  ۀمالع  هاگ  نآ 
عفار یبا  نب  ّللا 

�
ه دبع  هتابن و  نب  غبصا  هباحص و  زا  يرافغ 
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ۀقبط زا  نانیا  ریغ  رامت و  مثیم  عفار و  یبا  نبا  یلع - یلاله و  سیق  نب  میلس  عیمس و  نب  هعیبر  ینادمه و  روعا  ّللا 
�

ه دبع  نب  ثراح  و 
ار رگید  تاقبط  زا  رگید  صاخشا  ناعبات و  زا  یلوا 
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.دش دنهاوخ  هدروآ  میس  دلج  رد  ادخ  تساوخب  هک 

لاس 17 رد  رمع  هک  تسا  هدرک  لقن  یبوقعی   » ما هتشون  نینچ  ثیدح  لوبق  يارب  رمع  داهشتسا  ۀنیمز  رد  ۀحفص 249  ۀیشاح  رد  - 3
ار نآ  داهن و  انب  ار  مارحلا  دجـسم  داد و  هعـسوت  ار  رجح  تخاس و  رود  هناخ  زا  ار  ماـقم  دروآ و  اـج  هب  بجر  ةرمع  تفر و  هکم  هب 

زین ار  ناشیا  لزانم  رمع  دـنتخورفن  دـندز و  زابرـس  دوخ  ۀـناخ  شورف  زا  یعمج  دـیرخ و  ار  ناـشیا  لزاـنم  یهورگ  زا  درک و  عیـسو 
.داد رارق  لاملا  تیب  زا  ار  اهنآ  تمیق  درک و  بارخ 

يارب تفگ  ینک ؟ یم  بارخ  ارم  ۀناخ  ارچ  تفگ  سابع  .دوب  بلطملا  دـبع  نب  سابع  ۀـناخ  درک  بارخ  هک  ار  ییاه  هناخ  هلمج  زا  »
.مهد هعسوت  ار  مارحلا  دجسم  هک  نیا 

سدقملا تیبب  هانبف  ایلیإب  اتیب  هل  ینبی  نا  دواد  رما  ّللا 
�

ه نا   » تفگ یم  هک  مدینش  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ربمغیپ زا  تفگ  سابع 
لبقا ینا ال  ّللا 

�
ه یحواف  ءانبلا  طقس  تینب  املک  ینا  اتیب و  کل  ینبا  نا  ینترمأ  کنا  بر  ای  دواد  لاقف  طقـس  ءانبلا  عفترا  املک  ناک  و 

« ءانبلا متف  ینب  مث  همکحب  اـهبحاص  نم  اـهعاتباف  اهارـش  نکی  مل  ضرا  هعطق  اذاـف  دواد  رظنف  بصغ  یف  یل  تینب  کـنا  بیطلا و  ـالا 
اپب یهورگ  دهدب  تداهـش  دشاب و  هدینـش  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص   ) ربمغیپ زا  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  یـسک  ایآ  تفگ  رمع 

«. ..دنداد تداهش  نآ  هب  دنتساخ و 

هب یفوتم   ) ّللا
�

ه دبع  نب  فسوی  ورمع  وبا   » ما هدرک  تشاد  دای  نینچ  تسنآ  هب  لمع  و  يأر »  » ۀنیمز رد  هک  ۀحفص 358  ۀیشاح  رد  - 4

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 986 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفگ هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  ..ملعلا » لوصا  هفرعم  باب   » رد هلـضف » ملعلا و  نایب  عماج   » باـتک رد  لاس 463 )
ما هدجی  هتانسح  یف  يردا  امف  هیأرب  ائیـش  کلذ  دعب  لاق  نمف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  هلوسر  هنـس  ّللا و 

�
ه باتک  وه  امنا   » تسا

يارب يزیچ  اهنآ  زا  دعب  یسک  رگا  سپ  تسا  رصحنم  وا  ربمغیپ  تنس  ادخ و  باتکب  لیلد  انامه  هتائیس » یف 
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«. تفای دهاوخ  ار  نآ  دوخ  تائیس  رد  ای  تانسح  رد  مناد  یمن  دیوگ  دوخ 

دیـس لحف  ةدنـسیون  راوگرزب و  ۀـمالع  فیلأت  داهتجالا » صنلا و   » مان هب  یباتک  مایا  نیا  هک  منک  يروآدای  مناد  یم  مزـال  اـجنیا  رد 
زا عالطا  يارب  هک  دـمآ  متـسد  هب  تسا  هدیـسر  پاـچ  هب  فجن  رد   1376 لاس 1375 - هب  هک  يوسوم  نیدلا  فرـش  نیـسحلا  دـبع 

نیا لوا  دلج  رد  قاروا  نیا  ةدنـسیون  ار  هچ  نآ  باتک  نآ  .تسا  مزال  هکلب  دیفم  رایـسب  ملع  لها  يارب  نآ  ۀعلاطم  يار »  » یگنوگچ
.ءازجلا ریخ  هقیقحلا  قحلا و  نع  ّللا 

�
ه هازجف  دنک  یم  لیمکت  دییأت و  حوضو  هب  هدروآ  فیلأت 

«. دوش هدید  مزح  نبا  فیلأت  یلحملا »  » باتک لوا  ءزج  زا  ۀلأسم 100   » ما هدرک  تشاددای  نینچ  هحفص 358  نامه  رد  زاب  - 5

: منک یم  لقن  هصالخ  روطب  همجرت و  ار  هلأسم  نآ  دلج  نیا  رد  کنیا 

تـسا هدومرف  فالتخا ، عزانت و  ماـگنه  رد  ار ، مدرم  ادـخ  اریز  تسین  اور  «« 1  » يار  » هب لوـق  نینچ  مه  نید و  رد  ساـیق  هب  لوـق  «و 
ددرگ وریپ  ار  شیوخ  يار  ای  دنک  دامتعا  دوخ  لیلعت  هیجوت و  هب  ددرگزاب و  سایق  هب  هک  یسک  سپ  دندرگرب  شلوسر  هب  باتکب و 

اب
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ْیَش ٍء ِّلُِکل  ًانا�ْیِبت  ْیَش ٍء و  ْنِم  ِبا�تِْکلا  ِیف  ا�نْطَّرَف  ا�م  ادخ  لوق  زا  .تسا  هدرک  تعباتم  هتساوخ  وا  هچ  نآ  ریغ  زا  تفلاخم و  ادخ  نامرف 
سایق و لها  قافتا  هب  هچ  ددرگ  یم  هتـسناد  یبوخ  هب  يار  سایق و  نالطب  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  ْمِْهَیلِإ و  َلُِّزن  ـا�م  ّنِلل 

ـ�
ِسا َنِّیَُبِتل  و 

دوجوم یصن  هک  ییاج  رد  يار 

______________________________

یضعب رد  فنصم   » هدش هدروآ  دافم  نیا  نمی  ۀمالع  ریما ، لیعامسا  نب  دمحم  دیس  هب  بوسنم  لصا  ۀیشاح  زا  لقنب  یقرواپ  رد  ( 1)
: هدرک ریسفت  هنوگ  نیدب  ار  يار  دوخ  لئاسر  زا 

.هدـید باجیا  لیلحت و  میرحت و  رد  لدـعا  طوحا و  ار  نآ  یتفم  هچ  نآ  بسحب  هکلب  صن  یب  نید  رد  مکح  زا  تسا  تراـبع  يار 
یلوق ینعم  نیاب  يأر »  » اریز تسا  زاین  یب  نآ  عنم  رب  ناهرب  ۀماقا  زا  دنادب  يار »  » يارب ار  فیرعت  نیا  هک  یـسک  تسا  هتفگ  هاگ  نآ 

«. تسا هدمآ  دیدپ  مود  نرق  رد  سایق  و  هباحص ، نرق  لوا ، نرق  رد  يار  .ناهرب  الب  تسا 
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لزان ناشیا  هب  هچ  نآ  شربمغیپ  هک  نیا  هب  هدشن و  یطیرفت  صن  رد  هک  نیا  هب  هداد  تداهـش  ادخ  تسین و  اور  اه  نآ  هب  لمع  دشاب 
نیا رب  انب  هدرک  ءافیتسا  ار  نید  روما  ۀـمه  صن »  » هک تسویپ  تحـص  هب  سپ  .تسا  هدـش  لـماک  نید  هک  نیا  هب  هدرک و  ناـیب  هدـش 

.تسین يزاین  ریغ  يار  ای  دوخ  يأرب  سایق و  هب  ار  سک  چیه 

یـسایق ره  دیوگب  رگا  لطاب ؟ یخرب  تسا و  قح  یخرب  ای  تسا  قح  یـسایق  ره  ایآ  مسرپ  یم  دنک  یم  لمع  سایق  هب  هک  یـسک  زا  »
اهسایق اریز  هتفگ  لاحم  ینخس  تسا  قح 
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دروم اجنیا  .دشاب و  قح  مه  اب  دض  ود  هک  تسلاحم  دیامن و  یم  لاطبا  ار  رگید  یخرب  اهنآ  زا  یخرب  دنک و  یم  ادـیپ  ضراعت  مه  اب 
قح و دـیوگب  رگا  .دوش و  هداد  رارق  رگید  یـضعب  صـصخم  ای  خـسان  یـضعب  هضراعتم ، رابخا  لیبق  زا  ات  تسین  صیـصخت  ای  خـسن 

؟ تسیچ لطاب  زا  قح  صیخشت  نازیم  میوگ  یم  تسه  اهسایق  رد  ود  ره  لطاب 

.ناهرب یب  ءاعدا  لیبق  زا  تسا و  لطاب  اهنآ  ۀمه  تسین  تسد  رد  دزاس  ادج  دساف  زا  ار  حیحص  هک  ینازیم  نینچ  نوچ  و 

دنک یم  تلالد  نآ  رب  ِرا�ْصبَْألا  ِیلوُأ  ا�ی  اوُِربَتْعاَف  ۀیآ  دنیوگب  رگا  اجک ؟ رد  تفگ  دیاب  تسا  هدومرف  نآ  هب  ادخ  هک  دننک  ءاعدا  رگا  »
ینعی هربعل » ماـعنالا  یف  مل  نا  و   » تسا دـیجم  نآرق  رد  هکناـنچ  هتفرن  راـکب  بجعت »  » ینعمب زج  برع  مـالک  رد  راـبتعا »  » میوگ یم 

«. بجع  » ینعی ٌهَْربِع » ْمِهِصَصَق  ِیف  َنا�ک  ْدََقل   » و ابجعل » »

ار هچ  هک  دشاب  هدرکن  نایب  دشاب و  هدومرف  سایق  هب  ار  ام  ادخ  نآ  بجومب  دشاب و  سایق  ینعمب  رابتعا »  » هک تسنیا  زیگنا  تفگـش  »
؟ مینک سایق  هچ  رب  و  مینک ؟ سایق  هنوگچ  و  مینک ؟ سایق 

ناـبز هب  ار ، وا  یلاـعت  يادـخ  هک  نـیا  زج  دـنادب  ار  نـید  زا  يزیچ  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هـچ  تـسین  لوـبق  روـخ  رد  نخـس  نـیا  »
.ا�هَعْسُو ّلِإ 

�
ا ًاسْفَن  ّللا 

�
ُه ُفِّلَُکی  ا�ل  تسنآرق  رد  دشاب و  هدرک  اناد  نآ  رب  شربمغیپ ،

هدش هیبشت  يزیچ  هب  يزیچ  اهنآ  رد  هک  دننک  دای  ار  یثیداحا  یتایآ و  رگا  سپ  »
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تسا و قح  دنشاب  هدومرف  شربمغیپ  ادخ و  ار  هچ  نآ  میوگ  یم  دشاب  هدومرف  مکح  هیبش ، يرما  هب  يرما  رطاخ  يارب  ادخ  دشاب و 
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نآ رب  لوسر  ادخ و  زا  یـصن  ار  هچ  نآ  نکیل  میلئاق  نآ  هب  مه  ام  تسا و  صن  نآ  دـنک و  تفلاخم  نآ  اب  دـسر  یمن  ار  سک  چـیه 
: دیوگ یم  مزح  نبا   » تسا هدادن  نذا  نآ  هب  ادخ  هک  تسا  یعرش  تسلطاب و  دینک  لیلعت  هیبشت و  نید  رد  دیهاوخ  یم  امش  تسین و 

ندوب دساف  ات  میا  هدرک  هضراعم  رتنشور  نآ  زا  ناشیا ، لوصا  بسحب  هکلب  نآ ، دننام  یسایق  هب  دنا  هدروآ  نانآ  هک  ار  یـسایق  ره  ام 
..مینامهفب ناشیا  هب  یلک  روطب  ار  سایق 

.دنراد فالتخا  دوخ  ياهسایق  رد  سایق  باحصا  مامت  هک  صوصخب  ».. 

ۀفیاط سایق  اب  هک  یتروص  رد  دـنک  یم  اعدا  ار  نآ  تحـص  هک  دروآ  یم  یـسایق  هفیاط  ره  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  تفای  يا  هلأـسم 
یم ناشیا  هب  سپ  دشاب  یمن  قح  ییأر  ره  تسین و  حیحص  یـسایق  ره  هک  دنراد  فارتعا  قافتا و  ناشیا  ۀمه  تسا و  ضراعم  رگید 

تسرد تلع  دح  دینک و  نایب  ددرگ  ادج  دساف  يار  دساف و  سایق  زا  هک  يروط  هب  ار  حیحـص  يار  دح  حیحـص و  سایق  دح  میوگ 
..دیزاس نشور  دساف  تلع  زا  دنک  یمن  سایق  نآ  رب  زج  هک  ار 

نآرق هب  هباحـص  ۀمه  هک  دنراد  قافتا  مدرم  ۀـمه  هک  نیا  تسعامجا  سایق ، لاطبا  رب  ار  هباحـص  هک  ام  لوق  تحـص  ناهرب  اما  و  ».. 
ُهوُّدُرَف ْیَـش ٍء  ِیف  ُْمتْعَزا�نَت  ْنِإَـف  تسنآرق  رد  مه  ِیتَمِْعن و  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  تسنآرق  رد  دـنراد و  قیدـصت 
هتـشاد نامیا  قیدـصت و  نآ  هب  دـننادب و  ار  نیا  هباحـص  هک  تسلاـحم  سپ  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  ّللاـِب َو 

�
ِه َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  ّللا َو 

�
ِه َیلِإ 

ای سایق  هب  عزانت  فالتخا و  ماگنه  دنشاب و 
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اـمب ال وا  يارب  ّللا 
�

ه باـتک  نم  هیآ  یف  تلق  نا  ینلظت  ءامـس  يا  وا  ینلقت  ضرا  يا   » تسا هتفگ  قیدـص  ور  نیا  زا  دـندرگ  زاـب  يار 
نادـب هک  ییاوتف  ةراب  رد  نامثع  زا  و  فلکتلا » نظلا و  وه  انم  يأرلا  نا  نیدـلا و  یلع  يأرلا  اومهتا   » تسا هدیـسر  قوراف  زا  و  ملعا »

زا و  هکرت » ءاش  نم  ذخا و  ءاش  نمف  هتیأر  ایأر  ناک  امنا   » هدش لقن  هداد  يوتف 
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سانلا اهیأ   » تسا هتفگ  فینح  نب  لهـس  و  هالعا » نم  حـسملاب  یلوا  فخلا  لفـسا  ناکل  يأرلاب  نیدـلا  ناـک  ول   » هدـش تیاور  یلع 
..تسا هتفگ  دوعسم  نبا  و  رانلا » نم  هدعقم  أّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  یف  لاق  نم   » تسا هتفگ  سابع  نبا  مکنید » یلع  مکیأر  اومهتا 

«. ..تسا هدرمش  تلالض  تعدب و  ار  نآ  لبج  نب  ذاعم  و 

هقرف نیعبـس  عضب و  یلع  یتـما  قرفت   » هدرک لـقن  ار  ثیدـح  نیا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربـمغیپ زا  دوخ  دانـسا  هب  هاـگ  نآ 
لیصفت هب  هلأسم  نیا  لیذ  رد  هچ  نآ  رخآ  ات  لالحلا » نومرحی  مارحلا و  نولحیف  مهئارآب  رومالا  نوسیقی  موق  یتما  یلع  هنتف  مهمظعا 

.تسا هدروآ 

« نیرهاطلا همئالا  هماما  یف  ـالیلد  اثیدـح و  نوعبرـالا   » باـتک زا  نآ  هب  لـمع  و  يأر »  » ۀـنیمز ناـمه  رد  ۀحفص 360  ۀیـشاح  رد  - 6
نکمی و  ما ..«  هدرک  تـشاد  داـی  نـینچ  .ه ق ) لاس 1098  هب  یفوتم   ) يزاریـش نیـسح  دمحم  نب  رهاط  دمحم  مالـسالا  خیـش  فیلأت 

« ..ِِهلوُسَر ّللا َو 
�

ِه ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  ا�ل   » ۀیآ شدارم   ) نیتیآلاب لالدتسالا 

نال يأرلا  داهتجالا و  نالطب  یلع  نالدت  نیتیآلا  نا  وه  رخآ و  هجو  یلع  دشاب ) یم  َنوُرَتْفَت » ّللا 
�

ِه یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ّللآ 
�

ُه  » ۀیآ و 
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« ..داهتجالا يأرلاب و  نولماع  همئالا  ادع  ام  امهنذا و  ریغب  لمع  هلوسر و  ّللا و 
�

ه يدی  نیب  میدقت  امهب  لمعلا 

هکلب اور  ار  نآ  دـننک و  یم  دانتـسا  نآ  هب  هعیـش  بهذـم  رد  یلوصا  ءاملع  هک  ینعم  نادـب  داهتجا »  » هک دوب  رکذـتم  دـیاب  اـجنیا  رد 
رد دبای و  قابطنا  دـیآ و  قداص  نآ  رب  امهنذا » ریغب  لمع   » ای هلوسر » ّللا و 

�
ه يدـی  نیب  میدـقت   » هک تسین  يزیچ  دنرامـش  یم  بجاو 

نـشور عوضوم  نیا  ادـخ  تساوخب  ددرگ  حرط  نخـس  دـهتجم ) اـی  « ) یلوـصا  » و يراـبخا »  » ةراـب رد  هک  رگید  یلحم  رد  هنیمز  نیا 
.دش دهاوخ 

يأرلاب و نولماع  همئالا  ادـع  ام  و   » ترابع رهاظ  زا  نکیل  دـنناد  یم  مارح  ار  داهتجا »  » زین هعیـش  زا  يرابخا  ءاـملع  هچ  رگ  لاـح  رهب 
.همئا تاملک  دانتسا  هب  داهتجا  هن  تسا ) رگید  بهاذم  رد  هکنانچ   ) تسا همئا  ربارب  رد  داهتجا  دارم  هک  دیآ  یمرب  نانچ  داهتجالا »
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رد ضیف  نسحم  الم   » ما هدرک  همیمـض  ار  ریز  تشاددای  هدش  عورـش  ۀحفـص 364  زا  هک  يارب » لمع  زا  ییاه  هنومن   » ۀـنیمز رد  - 7
هتفگ هغالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  تسا  تنـس  لها  ءاـملع  زا  هک  دـیدحلا  یبا  نبا  هدروآ : ار  نومـضم  نیا  یفاو  مهدراـهچ  ءزج 

رتدایز يو  زا  رمع  تسایـس  هک  دنا  هدرب  نامگ  نینچ  هدـشن  انـشآ  ع )  ) نینمؤملا ریما  لضف  تقیقح  هب  هک  یناسک  زا  یهورگ  تسا :
مه نیسحلا  وبا  ام  خیش  هدرک و  حیرصت  بلطم  نیاب  ءافش »  » باتک رد  انیس  یلع  وبا  سیئر  تسا  هدوب  رتملاع  رمع  زا  وا  هچ  رگ  هدوب 

.تسا هتشاد  رظن  هدیقع  نیاب 

تسا و هدوب  رتریبدت  اب  رت و  تسایس  اب  وا  زا  زین  هیواعم  هک  دنا  هتشادنپ  نانچ  وا  ناهاوخدب  نانمشد و  هاگ  نآ  »
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اجنیا رد  نونکا  میا  هدنار  نخس  وا  ریبدت  تحـص  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسایـس  نسح  ةراب  رد  نیا  زا  شیپ  باتک  نیا  رد  ام 
: مینک یم  دای  میا  هتفگن  قباس  رد  تسا و  لصف  نیا  هتسیاش  هک  ار  یبلطم 

نآ هک  دشاب  نیا  شا  هدیقع  دـنادب و  اور  ار  دوخ  يارب  لمع  هک  یماگنه  رگم  دـسر  یمن  دوخ  تسایـس  لامک  هب  سئاس  هک  نادـب  »
ای دشاب  قفاوم  نید  تعیرـش و  اب  هاوخ  ددنب  راکب  دیاب  دسرب  شرظن  هب  دوخ  ةدعاق  ۀئطوت  رما و  دـیهمت  کلم و  حالـص  هب  عجار  هچ 

ریما ددرگ  ملـسم  شرما  مظنم و  شراـک  هک  تسا  رود  دریگ  شیپ  ار  هار  هیور و  نیا  زج  ریبدـت  تسایـس و  رد  هـک  یـسک  دـشابن و 
ار يریبدت  دیک و  يأر و  ره  تسناد و  یم  مزال  ار  اهنآ  يوریپ  دوب و  دنبیاپ  دیقم و  نید  ياهروتسد  تعیرش و  دویق  هب  ع )  ) نینمؤملا

هتفگ نیا  زا  تشاد  قرف  هنیمز  نیا  رد  نارگید  ةدـعاق  اب  شتفالخ  رد  وا  ةدـعاق  سپ  .درک  یم  كرت  دـید  یمن  راگزاس  عرـش  اب  هک 
سایق و هب  هدوب  دهتجم  وا  نکیل  میهد  تبـسن  تسا  رود  هب  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  ار  وا  ای  میوگب  باطخ  نب  رمع  رب  یبیع  مهاوخ  یمن 
هدرک و یم  دیک  نمشد  اب  هتسناد و  یم  زئاج  ءارآب  ار  صوصن »  » تامومع صیـصخت  هدرک و  یم  لمع  هلـسرم  حلاصم  ناسحتـسا و 

بدا هنایزات  و  هرد »  » اب ار  وا  دشاب  بیدأت  قحتسم  یسک  هک  نیا  نامگ  هب  هدومرف و  یم  دیک  هلیح و  هب  ار  دوخ  ءارما 
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هب اهراک  نیا  ۀمه  .تسا  هدرک  یم  رظن  فرص  هتشذگ و  یم  رد  دنا  هدوب  بیدأت  بجوتسم  نامگ  یب  هک  یناسک  زا  هدرک و  یم 
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.تسا هدوب  شدوخ  رظن  يأر و  داهتجا و  يورین 

اهـسایق داهتجا و  هب  هدومن و  یمن  زواجت  اهنآ  زا  هدرک و  یم  تیاعر  ار  رهاوظ  صوصن و  هکلب  هدوبن  رظن  نیا  ار  نینمؤملا  ریما  نکیل 
، صن ادـخ و  باتکب  زج  هدـنار و  یم  هدـید و  یم  رظن  کی  هب  ار  همه  هتخاس و  یم  قبطنم  نید  روما  رب  ار  ایند  روما  هتخادرپ و  یمن 

.هتشاد یمن  یعفر  عضو و  فرصت و  لخد و 

«. ..تسا هدوب  یم  فلتخم  هار  ود  تسایس  تفالخ و  رد  ار  ود  نیا  سپ 

.ما هتشاذگ  ار  تشاددای  دای  نیا  مود » ۀفیلخ  تارواشم  زا  ییاه  هنومن   » هب تسا  طوبرم  هک   373 ۀحفص 372 - نیب  رد  - 8

ار نومـضم  نیا  نئادم  حتف  ۀیـضق  رد  لاس 16  عئاقو  لـیذ  رد  هحفـص 130 )  ) دوخ خیرات  زا  میـس  دـلج  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم 
: تسا هدروآ 

رب شندرب  داتفا  مالسلا  لها  تسدب  يرسک  راهب  نئادم »  » زور رد  نوچ  تفگ : هک  داد  ربخ  ریمع  نب  کلملا  دبع  زا  فیس  زا  بیعش  »
هدرک هدامآ  دـش  یم  دوبان  اهلگ  هک  ناتـسمز  لصف  يارب  ار  نآ  ناریا  ناهاشنهـش  هک  دوب  یـشرف  راهب  دـمآ  نارگ  نیگنـس و  ناـشیا 

دنا هتسشن  یغاب  نایم  رد  ایوگ  هک  دوب  نانچ  دنتـسشن و  یم  نآ  رب  دننیـشنب  بارـشب  دنتـساوخ  یم  نوچ  هک  دوب  نینچ  نییآ  دندوب و 
شگرب اـهرهوگ و  شا  هویم  اـهنیگن و  نآ  شقن  رز و  نآ  نتم  عارذ ) تصـش  رد  عارذ  تصـش   ) دوب تصـش  رد  تصـش  طاـسب  نیا 

.دوب باترز  مشیربا 

.دیمان یم  فطق »  » ار نآ  برع 

.دشن تمسق  دمآ و  دایز  راهب  درک  شخب  ار  مئانغ  صاقو  دعس  هک  نیا  سپ 

سک چیه  تسا و  راوشد  طاسب  نیا  میسقت  کنیا  درک  رپ  مئانغ  زا  ار  امش  ياهتسد  ادخ  تفگ  تخاس و  عمج  ار  نیملسم  دعس 
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هب ار  نآ  سفن  بیط  اب  همه  هک  دسر  یم  رظنب  نانچ  ارم  سپ  دوش  میـسقت  شیاهب  ات  درخب  ار  نآ  دناوتب  هک  تسین  ییاراد  نآ  مه  ار 
رمع رب  هنیدم  هب  .دنتفریذپ  همه  دروایب  اج  هب  ناب  تبسن  دهاوخب  هچ  ره  ات  میراذگاو  نینمؤملا  ریما 
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درک هرواشم  ناشیا  اب  تفگ و  ناشیا  هب  ار  طاسب  ۀصق  ادخ  ءانث  دمح و  زا  سپ  دروآ و  مهارف  ار  مدرم  دید  باوخ  رمع  .دـندمآ  رد 
سپ دـنتخادرپ  هنهادـم  یمرن و  هب  رگید  یخرب  تسا  وا  دوخ  اب  رایتخا  دـنتفگ  رگید  یخرب  دـنک  ضبق  ار  نآ  شدوخ  دـنتفگ  یخرب 

تـسبل وا  تیـضماف  تیطعا  ام  الا  ایندـلا  نم  کل  سیل  هنا  اکـش ؟ کنیقی  الهج و  کملع  لـعجت  مل   » تفگ تساـخ و  ياـپ  هب  یلع 
«. ..یتفگ تسار  تفگ  رمع  تینفاف » تلکا  وا  تیلباف 

: ما هتشون  نینچ  تسا  تارواشم » زا  ییاه  هنومن   » ۀحفص نیرخآ  هک  ۀحفص 376  هیشاح  رد  - 9

ریما اب  رمع  هک  مدینش  انامه   » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  جاّجللا » هعطاق   » باتک زا  باتک ، نآ  زا  داهج »  » باتک رد  رهاوج  بحاص 
هب رمع  نامز  حوتف  هک  تسنیا  رهاظ   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هیافک »  » باـتک زا  و  درک » هرواـشم  داوس  ضرا  ةراـب  رد  یلع  نینمؤملا 

لقن قودـص  زا  و  تسا » هتـشذگ  یمن  یلع  يأر  زا  هدرک و  یم  هرواشم  ع )  ) یلع اـب  هژیوب  باحـصا  اـب  رمع  هچ  هدوب  ع )  ) یلع نذا 
هتفگ ع )  ) یلع هک  هدرک  تیاور  لقن و  هونعلا  حوتفم  داوس و  یـضارا  ةراـب  رد  ع )  ) یلع اـب  ار  رمع  ةراشتـسا  لـسرم  روطب  هک  هدرک 

تساوخ ع )  ) یلع زا  هک  هدرک  لقن  نینچ  خیراوت  زا  یضعب  زا  و  نیملسملل » هّدع  اهعد   » تسا
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دراو رایرهش  يرب و  هدش  تیاکح  هکنانچ  درک و  تکرح  ردپ  رماب  نسح  .دتسرفب  درگدزی  اب  هبراحم  يارب  ار  دوخ  دنزرف  نسح  هک 
دجـسم رد  تفر و  ناهفـصا  هب  اجنآ  زا  هیاپهق و  هب  اجنآ  زا  ناتـسدرا و  هب  اجنآ  زا  گـنهک و  هب  اـجنآ  زا  مقب و  تعجارم ، رد  دـش و 

«. درازگ زامن  زین  اجنآ  دجسم  رد  تفر و  نانبل  هب  درک و  لسغ  دجسمب  لصتم  مامح  رد  دناوخ و  زامن  ناهفصا  قیتع 

نآ رد  هباحـص  دـهع  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ربمغیپ ماـکحا  اـب  تفلاـخم  دراوم  زا  دروم  دـنچ  هک  هحفـص 392  رد  - 10
: ما هتشون  نینچ  هدیسر  رخآ  هب  هحفص 
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.ددرگ لقن  هعجارم و  هدش  لقن  یفاک  زا  ۀحفص 15  یفاو  باتک  زا  زج 140  رد  هک  اهتعدب  اه و  هنتف  ۀنیمز  رد  ع )  ) یلع ۀبطخ 

: مهد یم  رارق  دلج  نیا  همتاخ  ماتخ و  ار  نآ  مروآ و  یم  ار  هبطخ  نآ  نیع  زا  یتمسق  عضوم  نیا  رد  کنیا 

.هرخآلا یسنیف  لمألا  لوط  اّما  ّقحلا و  نع  ّدصیف  يوهلا  عاّبتا  اّما  لمألا  لوط  يوهلا و  عاّبتا  ناتّلخ : مکیلع  فاخا  ام  فوخا  ّنا  الا  ».. 
اینّدلا ءانبا  نم  اونوکت  هرخآلا و ال  ءانبا  نم  اونوکف  نونب  هدحاو  ّلکل  هلبقم و  تلّحرت  دق  هرخآلا  ّنا  هربدم و  تلّحرت  دق  اینّدـلا  ّنا  الا 

.لمع باسح و ال  ادغ  ّنا  باسح و  لمع و ال  مویلا  ّناف 

نکی مل  صلخ  ول  ّقحلا  ّنا  الا  .الاجر  لاجر  اهیف  ّیلوتی  ّللا 
�

ه مکح  اهیف  فلاخی  عدتبت  ماکحا  عبّتت و  ءاوها  نم  نتفلا  عوقو  ءدب  اّمنا  و 
نم ذخؤی  هّنکل  یجح  يذ  یلع  فخی  مل  صلخ  لطابلا  ّنا  ول  فالتخا و 
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نیذـلا اجن  هئایلوأ و  یلع  ناطیّـشلا  یلوتـسی  کل  انهف  نارتسی ) يا   ) اعم نالّلجیف  ناعمتجیف  ناجزمیف  ثغـض  اذـه  نم  ثغـض و  اذـه 
..ینسحلا ّللا 

�
ه نم  مهل  تقبس 

دوب دـیهاوخ  هنوگچ  تفگ  هک  مدینـش  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص   ) ادـخ ربـمغیپ  زا  نم   » تسا هدوـمرف  ار  نومـضم  نیا  هاـگ  نآ 
تنـس ار  نآ  دـنورب و  نآ  اـب  مدرم  دزاـس و  توترف  ریپ و  ار  گرزب  گرزب و  ار  كدوک  هک  دریگ  ارف  ار  امـش  يا  هنتف  هک  یماـگنه 

ددرگ و تخس  اهیراتفرگ  نآ  زا  سپ  تسا  هتفای  رییغت  یتنـس  هدیـسرمه و  هب  يرکنم  ایوگ  دسرمه  هب  نآ  رد  يرییغت  نوچ  دنریگ و 
یم هقف  هک  تسا  تقو  نآ  .ار  هناد  ایـسآ  ار و  مزیه  شتآ  هک  دـبوک  مهب  دزاـس و  دوباـن  ار  ناـشیا  ناـنچ  هنتف  دـتفا  تراـسا  هب  هیرذ 

زا هک  یناـسک  هب  هاـگ  نآ  ترخآ » ياـهراکب  ار  اـیند  دـننک  یم  بلط  لـمع و  يارب  هن  دـنریگ  یم  ارف  ملع  ادـخ و  يارب  هن  دـنزومآ 
: تفگ نینچ  درک و  ور  دندوب  وا  نوماریپ  رد  هک  شا  هعیش  صاوخ و  نادناخ و 

هفالخل نیدّمعتم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص   ) ّللا
�

ه لوسر  اهیف  اوفلاخ  الامعا  یلبق  هالولا  تلمع  دق  »

292 ص : ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ص)  ) ّللا
�

ه لوسر  دـهع  یف  تناک  ام  یلإ  اهعـضاوم و  یلإ  اـهتلّوح  اـهکرت و  یلع  ساـنلا  تلمح  ول  هتّنـسل و  نیّریغم  هدـهعل  نیـضقان 
ّللا

�
ه لوسر  هّنـس  ّللا و 

�
ه باتک  نم  یتماـمإ ، ضرف  یلـضف و  اوفرع  نیذـّلا  یتعیـش  نم  لـیلق  وا  يدـحو  یقبا  یّتح  يدـنج  یّنع  قّرفتل 

(. (ص

كدـف تددرو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  هیف  هعـضو  يذـّلا  عضوملا  یلإ  هتددرف  ع )  ) میهاربا ماقمب  ترمأ  ول  متیأر  أ 
یلإ
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ذفنت مل  مهل و  ضمت  مل  ماوق  ال  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  اهعطقا  عئاطق  تیـضمأ  ناـک و  اـمک  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  عاـص  تددرو  همطاـف  هثرو 
ّقح ریغل  لاـجر  تحت  ءاـسن  تعزن  اـهب و  یـضق  روـجلا  نم  اـیاضق  تددر  دجـسملا و  نم  اهتمدـه  هـتثرو و  یلإ  رفعج  راد  تددرو 

یطعی ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  ناـک  اـمک  تیطعا  اـیاطعلا و  نیواود  توـحم  ربـیخ و  ضرا  نم  مّسق  اـم  تددرو  ..ّنهجاوزا  یلإ  ّنهتددرف 
ّللا و

�
ه لزنا  امک  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر  سمخ  تذفنأ  حـکانملا و  نیب  تیّوس  هحاسملا و  تیقلأ  و  ءاینغألا ، نیب  هلود  اهلعجا  مل  هّیوّسلاب و 

حـسملا تمرح  هنم و  ّدس  ام  تحتف  باوبألا و  نم  هیف  حـتف  ام  تددـس  هیلع و  ناک  ام  یلإ  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  دجـسم  تددر  هضرف و 
رهجلا ساّنلا  تمزلا  تاریبکت و  سمخ  زئانجلا  یلع  ریبکتلاب  ترمأ  نیتعتملا و  لـالحإب  ترمأ  ذـیبّنلا و  یلع  تددـح  نیّفخلا و  یلع 

دعب جرخا  نم  تلخدا  هجرخا و  ّللا 
�

ه لوـسر  ناـک  نّمم  هدجـسم  یف  ّللا 
�

ه لوـسر  عـم  لـخدا  نم  تجرخا  میحّرلا و  نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب 
تذـخا هّنّـسلا و  یلع  قـالّطلا  یلع  نآرقلا و  مکح  یلع  ساـّنلا  تـلمح  هـلخدا و  ص )  ) ّللا

ـ�
ه لوـسر  ناـک  نّـمم  ص )  ) ّللا

ـ�
ه لوـسر 

یلإ نارجن  لها  تددرو  اهعضاوم  اهعئارش و  اهتیقاوم و  یلإ  هالّصلا  لسغلا و  ءوضولا و  تددرو  اهدودح  اهفانـصا و  یلع  تاقدّصلا 
.یّنع اوقّرفتل  اذا  ص )  ) هّیبن هّنس  ّللا و 

�
ه باتک  یلإ  ممالا  رئاس  سراف و  ایابس  تددرو  مهعضاوم 

لها ضعب  يدانتف  هعدب  لفاّونلا  یف  مهعامتجا  ّنا  مهتملعا  هضیرف و  یف  ّالا  ناضمر  رهـش  یف  اوعمتجی  نا ال  ساّنلا  ترمأ  دـقل  ّللا 
�

ه «و 
لها ای  یعم : لتاقی  نّمم  يرکسع 

ص: ج 2 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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293

رخآ ات  ..يرکـسع ) بناج  هیحان  یف  اوروثی  نا  تفخ  دـقل  .اعّوطت و  ناضمر  رهـش  یف  هالّـصلا  نع  اـناهن  .رمع  هّنـس  تّریغ  مالـسالا 
.هبطخ

.ددرگ یم  نشور  یبوخ  هب  دش  هدروآ  تاکاردتسا  نیا  زا  متفه  كاردتسا  ّیط  رد  هک  دیدحلا  یبا  نبا  رظن  هبطخ  نیا  زا 

رب نآ  تادـلجم  ۀـیقب  هک  مهاوخ  یم  ددـم  قـیفوت و  وا  زا  دیـسر و  ناـیاپ  هب  زین  هقف » راودا   » مود دـلج  هک  مرازگ  ساپـس  ار  يادـخ 
.دندرگ رادروخرب  اهنآ  دئاوف  زا  ملع  لضف و  لها  دیآ و  نایاپ  هب  دشاب  وا  ياضر  بجوم  هک  یهجو 

«. 1  » انطاب ارهاظ و  ارخآ و  الّوا و  هّلل  دمحلا  و 

یناسارخ یباهش  دومحم 

______________________________

زا هک  ریخا  ياهکاردتـسا  هحفـص  دـنچ  نیا  دـیماجنا  لوطب  نآ  پاـچ  نوچ  دوب  ماـمت  یـسمش  لاـس 1333  رد  دـلج  نیا  لـصا  ( 1)
تشهبیدرا ربارب 12  يرمق  يرجه   1376 ناضمر ) دیع  بش   ) لاوش هام  لوا  هبنـشجنپ  بش  رحـس  رد  دش  هدروآ  لوا  دلج  یـشاوح 

.تفریذپ نایاپ  نارهت  رد  یسمش  يرجه   1336

موس دلج 

دلج نیا  زاغآ  رس  - 1

2 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مامتا تسا ، صقان  هچ  رگ  فیلأت ، نیا  دلج  نیتسخن  هک  هؤالآ ، تمظع  هنأش و  ّلج  ار ، يادخ  ساپس  دومحملا  هناش ، یلاعت  همـساب ،
زین مود ، دلج  ناونعب  مه ، نآ  مّمتم  سپ  نآ  زا  دیدرگ و  لضف  ملع و  لها  تیانع  هدافتـسا و  دروم  دیـسر و  پاچ  هب  راب  ود  تفای و 

.دش پاچ  راب  ود 

، وا دییأت  ادخ و  تساوخب  ددرگ و ، یم  مّظنم  مهارف و  شنیب  لامک و  بسک  ناگتفیش  شناد و  لالز  ناگنشت  يارب  میس ، دلج  کنیا 
.دوش یم  هتشاذگ  سرتسد  رد  ار  تقیقح  ملع و  ناراتساوخ  تفرعم و  لضف و  ناگدنهوژپ  ۀعلاطم  هعجارم و 

، مالّسلا هیلع  یلع ، نینمؤملا  ریما  تداهش  لاس  هب  لّوا  دلج  بلاطم 
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، دوب نآ  للخ  تئاوف و  ناربج  و  ألخ ، دراوم  كاردتـسا  روظنم  هب  لّوا و  دـلج  مامتا  هار  رد  نوچ  مود ، دـلج  بلاطم  تفاـی و  ناـیاپ 
.درک یم  زواجت  دیابن  لاس  نامه  زا  اعبط 

، دهد قیفوت  یلاعت ، كرابت و  يادخ ، رگا  ددرگ و  یم  زاغآ  يرمق ) يرجه  ملهچ  لاس   ) لاس نآ  زا  میـس ) دـلج   ) دـلج نیا  بلاطم 
مدـعب داقتعا  باب  زا  ای  عالّطا ، مدـع  هار  زا  اـی  تلفغ ، يور  زا  و  دوش ، هدروآ  هتـشذگ  ةرود  رد  هدوب  بساـنم  هک  بلاـطم  زا  یخرب 
تبـسن داقتعا  لّدـبت  يار و  دّدـجت  ای  هدیـسرمه ، هب  نآ  هب  عالطا  ای  هجوت  دـلج ، ود  نآ  ندـش  پاچ  زا  سپ  هدـیدرگ و  توف  موزل ،

.دش دهاوخ  كرادت  هدروآ و  دلج  نیا  بلاطم  ّیط  رد  تسا ، هداد  خر  نآ  موزلب 

ءاعّدا قاروا ، نیا  ةدنسیون  هک : مدرک  فارتعا  تحارص  هب  تسخن  دلج  ۀمدقم  رد 

3 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تهج همه  زا  دـنک  یم  زاین  شناد  لها  هب  دروآ و  یم  فیلأت  نیا  رد  یهلا ، قیفوت  قاـفو  قح و  ضیف  ددـم  هب  ار ، هچ  نآ  هک  درادـن 
تـسا هتـساوخ  ادخ  هک  راک ، نیا  اریز  دبای  هار  رطاخ  رد  يراظتنا  هشیدنا و  نینچ  دیابن  ار  دنمـشناد  ةدـنناوخ  دـشاب و  لماک  مامت و 

تّمه و نوهرم  شماـمت ، لاـمک و  ار ، فاـصنا  هک ، تسیراـک  دـشوپ ، یتسه  ۀـماج  زیچاـن  نیا  شـشوک  هشیدـنا و  هب  راـب  نیتسخن 
زارد ینامز  نتشذگ  اب  مه  نآ  لاب ، غراف  هدوسآ و  همه ، نیا  اب  و  فاصنا ، اب  هحیرق و  اب  عّبتتم و  دّدعتم و  تسا  یـصاخشا  تدهاجم 

.ناوارف ییاهباتک  هب  نتشاد  یسر  تسد  و 

رب صخش ، کی  ةدهع  زا  اهنت  دشاب ، نانچ  هک  تسا  هتسیاش  و  دسر ، یم  رظنب  هکنانچ  راک  نیا  يرآ 
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تاهج ۀمه  زا  رگا  هک ، فیعـض  نیا  دننام  یـسک  هب  دسر  هچ  ات  تسین  هتخاس  دـشاب ، هدامآ  هتـسیاش و  تهج  همه  زا  هک  نیا  ضرف 
.تسا رایسب  شصقن  تاهج  نامگ  یب  دشابن ، صقان  راک  نیا  يارب  مزال 

رامـشب لماک  یفیلأت  دوخ  هک  نیا  هن  تسا  همّدـقم  هنیمز و  ار  لیمکت  بیقعت و  تقیقح ، هب  صقان ، فیلأت  نیا  ما  هتفگ  هکناـنچ  سپ 
هکلب لوبقم ، هّجوم و  شرذع  دنک  یکاردتـسا  شیپ  دلج  بلاطم  هب  تبـسن  قحال ، يدـلج  ره  رد  هدنـسیون  دوخ  رگا  نیا  رب  انب  دور 

.دوب دهاوخ  لوحف  نادنمشناد  قیوشت  تیانع و  دروم  بوسحم و  یتمدخ  لمع  نیا  دوخ 

.نالکّتلا هیلع  هناعتسالا و  ّللا 
�

ه نم  و 

5 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیباحص نانز  كاردتسا  - 2

هراشا

6 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسا نینچ  هتسیاش  هک  دسر  یم  رظنب  بلاطم ، نآ  نماریپ  رد  ثحب  و  میس ) دلج   ) دلج نیا  یلـصا  بلاطم  حرط  زا  شیپ  كاردتـسا 
هدروآ كاردتـسا »  » ناونعب دـلج  نیا  زاغآ  رد  هدـش  توف  ددرگ و  دای  هباحـص ) دـهع  رد   ) لّوا دـلج  رد  هدوب  بساـنم  هک  ار  یبلطم 

: دوش

يرثا ثیدح و  لقا  ای ال  هتشاد  یهقف  رظن  شیب ، ای  مک  هدمآ و ، رامـشب  هباحـص »  » زا هک  مان ، هب  تسا  ینانز  زا  ندرک  دای  بلطم  نآ 
دلج زا  ییاهتمسق  هب  تبسن  هک  یتارّکذت  تاکاردتـسا و  نانز ، نیا  زا  ندرک  دای  زا  سپ  تسا  هتـسیاش  مه  دنا و  هدرک  تیاور  يوبن 

.دوش هدروآ  اجنیا  رد  هدش  لّوا 

هدیـسر ناشیا  زا  یتایاور  نکیل  نت ) کی  زج   ) هتفاین رودـص  یمکح  يوتف و  حلطـصم ) داهتجا  ینعمب   ) هّقفت رد  ار  نانز  نآ  هچ  رگ 
یخرب دیسر  دهاوخ  رظنب  هکنانچ  هکلب  هدش  عقاو  داهتجا  يوتف و  كردم  هتفرگ و  رارق  یهقف  ماکحا  ءزج  اهنآ  دافم  هک 
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( هفیلخ  ) هباحص نیرتصخاش  رب  طابنتـسا و  جارختـسا و  یهقف  مکح  ّتنـس ، باتک و  زا  هدییارگ و  یهقف  لالدتـسا  هّقفت و  هب  نانآ  زا 
هتسیاش و عضوم  نیا  رد  نانآ  دای  تیاور  ثیدح و  ظاحل  زا  هچ  تهاقف و  نیا  ظاحل  زا  هچ  سپ  تسا  هتشاد  راهظا  ار  دوخ  طابنتسا 

.تسا دروم  هب 

تسا و دمتعم  و  هقث » : » دـنا هتفگ  هکنانچ  تعامج و  ّتنـس و  لها  رباکا  زا  هک  میعن  وبا  ظفاح  ءایلوألا » هیلح   » باتک زا  تمـسق ، نیا 
.دوش یم  هدروآ  تسا  هتفای  تافو  يرمق  يرجه  ( 430  ) یس دص و  راهچ  لاس  رد 

7 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار نانز  زا  نت  یـس  بیرق  هدرب ، مان  ار  هباحـص  زا  نت  یـس  دـص و  کی  هک  نیا  زا  سپ  هیلح ،»  » مود دـلج  لـئاوا  رد  میعن  وبا  ظـفاح 
.تسا هتخادرپ  عابتا  ناعبات و  لاح  ۀمجرت  هب  سپ  نآ  زا  « 1  » تسا هدرمشرب  تاّیباحص »  » ناونعب

هداد نایاپ  سیق  رتخد  یملـس  هب  هدرک و  زاـغآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمغیپ  رتخد  ارهز  ۀـمطاف  زا  ار  هّیباحـص  ناـنز  تمـسق 
.تسا

: دیآ یم  نایم  هب  نخس  ناشیا  زا  مک  ای  شیب  ددرگ و  یم  ءافتکا  نانز  نآ  زا  نت  جنپ  دای  هب  قاروا  نیا  رد 

-5 ءاّوح )  ) هّیبیبح دـیجب  ما  - 4 ص )  ) ربـمغیپ نز  هصفح  - 3 ص )  ) ربمغیپ نز  هشئاـع  - 2 ص )  ) ربمغیپ رتخد  س )  ) ارهز ۀـمطاف  - 1
.سیق رتخد  یملس 

______________________________

زین .ه ق )  852 - 773  ) ینالقسع رجح  نبا  و  باحـصالا » ءامـسا  یف  باعیتسالا   » باتک رد  مه  .ه ق )  463 - 363  ) ربلا دبع  نبا  ( 1)
مراهچ دلج  هب  .دنا  هدرک  دای  ار  نانز  نیا  زا  يدایز  ةرامش  دوخ ، بتک  رد  ود  نیا  ریغ  و  هباحصلا ،» زییمت  یف  هباصالا   » باتک رد 
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.دوش عوجر  هباصالا  باتک 

8 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

س)  ) ارهز ۀمطاف  - 1

[ همطاف تمصع  ]

: هدرک ناونع  ریز  ترابع  هب  ار  ربمغیپ  رتخد  هک  نیا  زا  سپ  میعن  وبا  ظفاح 

هبلقب هدالوأ  طولأ  لوسّرلاب ، ههیبّشلا  هعـضبلا  لوتبلا ، هدّیّـسلا  اهنع ، ّللا 
�

ه یـضر  همطاف ، ءایقتالا  تاّیفـص  ءایفـصالا و  تاکـسان  نم  «و 
دافم نیدب  ار  یتیاور  هفراع » اهتافآ  اینّدلا و  بویع  ضماوغب  هفزاع و  اهتعتم  اینّدلا و  نع  تناک  اقوحل ، هب  هتافو  دـعب  مهلّوأ  و  اقوصل ،

(: نومضم  ) تسا هتفگ  نینچ  هک  هدروآ  دّدعتم ) قرطب  ، ) نینمؤملا ّما  هشئاع ، زا  دانسا  هب 

وا نتفر  هار  شور  هک  یلاح  رد  دـمآرد  رد  زا  همطاف  هک  میدوب  ص )  ) ربمغیپ دزن  همه  اـم  درک  تلحر  ص )  ) ربمغیپ هک  یـضرم  رد  »
( پچ ای   ) تسار تسد  رد  ار  وا  هاـگ  نآ  یتنباـب » اـبحرم  : » تفگ داـتفا  همطاـف  هب  شمـشچ  نوچ  ربمغیپ  .دوب  ربمغیپ  نتفر  هار  اـنامه 

.دش نایرگ  نآ  ندینش  زا  همطاف  هک  تفگ  يزیچ  داهن و  ششوگ  هب  رس  دناشن و  دوخ 

نآ زا  سپ  ینک ؟ یم  هیرگ  وت  دیزگرب و  یشوگ  رـس  فرـش  هب  ارت  ربمغیپ  متفگ : ار  همطاف  دندوب  اجنآ  هک  ربمغیپ  نانز  نایم  زا  نم  »
.دیدنخ همطاف  هک  تفگ  يوب  يزیچ  زاب  داهن و  همطاف  شوگ  هب  رس  ربمغیپ  هرابود 

: تفگ همطاف  .دزاس  هاگآ  لاح  یگنوگچ  زا  ارم  هک  مداد  دنگوس  ار  همطاف  نم  »

: متفگ ار  همطاف  تسبرب  تخر  ناهج  زا  ربمغیپ  ات  دوب  نیا  .منک  یمن  شاف  ار  ربمغیپ  زار  نم 

9 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راب کی  لاس  ره  لیئربج  تفگ : مردـپ  هک  دوب  يور  نآ  زا  ما  هیرگ  اّما  تفگ : يزاس ؟ هاـگآ  تردـپ  ۀـتفگ  زا  ارم  یناوت  یم  نونکا 
نیا .داد و  ماجنا  راب  ود  ار  راک  نیا  لاسما  تشاد و  یم  هضرع  نم  رب  ار  نآرق 
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ّینإف يربصا  ّللا و 
�

ه یّقتا  : » تفگ وا  مداتفا و  هیرگ  هب  نخس  نیا  ندینـش  زا  نم  سپ  تسا  هدش  کیدزن  لجا  ارم  هک  نیا  رگم  تسین 
«. مدیدنخ نم  سپ  یشاب ؟ تّما  نیا  نانز  ای  ناهج  نانز  ةدّیس  هک  يدنسرخ  ایآ  همطاف  يا  تفگ : سپ  نآ  زا  کل » فلّسلا  معن  انا 

: هک هدرک  ثیدح  ص )  ) ربمغیپ زا  دّدعتم ) یقرط  هب   ) میعن وبا  زاب 

بارطـضا عزف و  هب  ار  وا  هچ  ره  نم  نت  زا  تسا  يا  هراپ  مرتخد  انامه  « ) اهاذآ ام  ینیذؤی  اهبارا و  ام  ینبیری  یّنم  هعـضب  همطاف  اـّمنا  »
(. دهد یم  رازآ  جنر و  ارم  دهد  رازآ  ار  يو  هچ  نآ  دنک و  یم  نانچ  ارم  دروآ 

: تسا هدروآ  دافم  نیدب  یثیدح  زین ) دّدعتم  یقرط  هب   ) ومه زاب 

؟ تسیچ رد  نانز  ریخ  ءاسّنلل »؟ ریخ  ام   » تسا هدیسرپ  ار  نارای  ص )  ) ربمغیپ »

 … ّنهل ریخ  : » تسا هداد  خساپ  همطاف  هدیسرپ  همطاف  زا  ار  نیمه  مه  یلع 

«. ّنهنوری لاجّرلا و ال 

(: نومضم  ) تسا هدرک  تیاور  ع )  ) یلع زا  دانسا ، هب  مه ، و 

هک دنادرگ  ساتـسد  يردق  هب  همه  نیا  اب  دوب  رـس  مه  ارم  ترـضح و  نآ  دزن  هداوناخ  دارفا  نیرتیمارگ  و  ص )  ) ربمغیپ رتخد  همطاف  »
.دیدرگ نایامن  يو  تسد  رد  شرثا 

« .دش هریت  شیاه  هماج  هک  دیشک  وراج  يّدحب  تشاذگ ، رثا  يو  رب  هک  دیشک  بآ  کشم ، اب  هزادنا  نآ 

: تفگ هک  ع )  ) یلع زا  دانسا ، هب  رگید ، یتیاورب  زاب  و 

: تفگ ربمغیپ  .تساوخرد  یمداخ  وا  زا  تفر و  ردـپ  دزن  تشاد  یم  تحاراـن  داد و  یم  رازآ  ار  وا  نتخپ  ناـن  دوب و  هلماـح  همطاـف  »
زا مراذگب  ار  هّفص  لها  نم  هک  تسین  اور 

10 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

! منک ءاطع  هیهت و  يرازگتمدخ  ارت  دشاب و  هدیبسچ  تشپ  هب  هدیچیپ و  ناشیاهمکش  یگنسرگ 
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ۀملک راـب  هس  یـس و  يدرک  یم  هداـمآ  رتسب  رد  ار  باوخ  هک  یماـگنه  مهدـب :؟ وت  هب  يزیچ  رازگتمدـخ  زا  رتـهب  یهاوخ  یمن  اـیآ 
«. 1 « » باوخب هاگ  نآ  وگب و  ربکا » ّللا 

�
ه  » ۀملک راب  راهچ  یس و  و  هّلل » دمحلا   » ۀملک راب  هس  یس و  و  ّللا »

�
ه ناحبس  »

نادنمشناد دمتعم  بتک  رد  هچ  یّنـس و  ءاملع  ربتعم  بتک  رد  هچ  ص )  ) ربمغیپ رتخد  همطاف  بقانم  لئاضف و  رد  هک  دوب  رّکذتم  دیاب 
ِْتیَبـْلا َو َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ّللا 

�
ُه ُدـیُِری   » ریهطت ۀـیآ  دانتـسا  هب  هعیـش  یّتـح  هدـش و  هدروآ  داـیز  يراـبخا  تاـیاور و  یعیش 

بحاص ریبعتب  هکلب  هضیفتـسم ،»  » هرفاظتم و تایاور  هب  ار  ءاعدا  نیا  هدرک و  ءاعدا  ار  تمـصع  ماـقم  يو  يارب  « 2 « » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 
هب دـنک و  یم  بضغ  همطاف  بضغ  هب  ادـخ   » هک نیا  و  تسا » ص )  ) ربمغیپ ءاذـیا  همطاف  ءاذـیا   » هک نومـضم  نیدـب  هرتاوتم ،»  » راحب

.دنا هدرک  دییأت  دهد » یم  اضر  وا  ياضر 

تیاور ص )  ) ربمغیپ زا  همرخم ، نب  روسم  زا  دانسا  هب  يراخب ، حیحـص  زا  س ،)  ) همطاف بقانم  باب   ) راونألا راحب  رد  یـسلجم ، ۀماّلع 
هدرک تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  دوخ  حیحص  رد  کی  ره  ملسم  يراخب و  و  ینبضغا » اهبـضغا  نمف  یّنم  هعـضب  همطاف   » هک تسا  هدرک 

«. اهاذآ نم  ینیذؤی  یّنم  هعضب  همطاف  اّمنا   » هک دنا 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  قوف  تایاور  دافمب  يذمرت ) ملسم و  يراخب و   ) حاحص زا  ربخ  دنچ  لقن  زا  سپ  یسلجم 

نیمه هب  رگید  یتایاور  اب  لوصالا » عماج   » باتک رد  ریثا  نبا  ار  هروکذم  تایاور  »

______________________________

رد مه  يراخب  هدش  لقن  هنوگ  نیمه  هب  حـیبست  بیترت  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  هدـش  هدروآ  دافم  نیدـب  یتایاور  مه  هعیـش  قرط  زا  ( 1)
نیا يارب  ار  بیترت  نیمه  دوخ  حیحص 
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.تسا هدیدرگ  تیاور  بیترت  نیمه  زین  رگید  بتک  زا  یخرب  رد  .تسا  هدروآ  یتایاور  رد  حیبست 

بازحالا ةروس  زا  ۀیآ 33  ( 2)

11 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، رابخا نیا  دافم  : » تسا هتفگ  هدروآ  ار  تایاور  نیا  زا  تیاور  ود  یکی  هک  نیا  زا  سپ  هاکـشم »  » باتک بحاص  هدرک و  لـقن  داـفم 
«. تسا قاّفتا  دروم 

يرابخا نانیا ، ریغ  و  .و ، ..و  كردتـسم »  » رد و  هدـمع »  » رد قیرطب  نبا  و  فئارط »  » رد دّیـس  و  بقانم »  » باتک رد  بوشآرهـش » نبا  »
.مدروآ س )  ) همطاف لئاضف  باب  رد  ار  اهنآ  ۀمه  هک  دنا  هدرک  دای  ّتنس  لها  ءاملع  لوصا  زا  دافم ، نیاب  دایز 

: هک تسا  نینچ  تایاور  نیاب  س )  ) همطاف تمصع  رب  لالدتسا  هار  »

ار دح  هک  يرما  باکترا  ضرف  رب  ّدح ، ءارجا  هکلب  دوب  اور  وا  ءاذـیا »  » دوب یم  اور  وا  هانگ  باکترا  هک  دوب  نانچ  س )  ) همطاف رگا  »
ندرک داش  زین  دوبن و  ادـخ  ياضر  تفای  یم  ّقلعت  یتیـصعم  هب  هک  یماگنه  وا  ياضر  مه  دوب و  اور  زئاج و  يو  رب  زین  دـنک ، باجیا 

بـضغ مشخ و  هب  یهانگ  زا  يریگولج  ناونعب  ار  وا  یـسک  هاگ  ره  دوب و  یمن  ادـخ  نتخاس  رورـسم  تشاد ، یم  رگا  یهانگ ، رب  وا 
« ..دش یمن  ادخ  بضغ  بجوم  دروآ  یم 

: ناونع نیاب  س )  ) همطاف ۀمجرت  لیذ  رد  باعیتسالا ،»  » رد ّربلا ، دبع  نبا 

لاس رد  هدراو  تافالتخا  هک  نیا  زا  سپ  مالّـسلا ،» اهیلع  نیملاعلا  ءاـسن  هدّیـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  تنب  همطاـف  »
رب ینبم  ص )  ) ربمغیپ زا  یتایاور  و  ص ،)  ) ربمغیپ زا  دـعب  وا  تایح  تّدـم  رد  تاـفالتخا  و  رهم ، رادـقم  و  جاودزا ، لاـس  و  تدـالو ،

« هشئاع  » زا یتایاور  هدروآ  س )  ) همطاف ندوب  نیملاع » ءاسن  ةدّیس   » ایآ تنج » لها  ءاسن  ةدّیس  »
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: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  تارابع  نیدب 

ام ..اهب و  بّحر  اهّلبقف و  اهیلإ  ماق  هیلع  تلخد  اذا  تناک  همطاف و  نم  ص )  ) ّللا
�

ه لوسرب  اثیدـح  امالک و  هبـشا  ناـک  ادـحا  تیأر  اـم  »
،«. ص اهّدلو ، يّذلا  نوکی  نا  ّالا  همطاف  نم  هجهل  قدصا  ناک  ادحا  تیأر 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  هنع ، ّللا 
�

ه یضر  ریمع ، نب  عیمج  زا  دانسإب  مه  و 

همطاف داد : خساپ  دوب ؟ رتبوبحم  ار  ص )  ) ربمغیپ مدرم  ۀمه  زا  صخـش  مادک  مدیـسرپ : وا  زا  مدـش و  دراو  اهنع  ّللا 
�

ه یـضر  هشئاع  رب  »
رتبوبحم نادرم  زا  متفگ : (س .)

12 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..همطاف رهوش  تفگ : دوب ؟ یصخش  هچ 

مجعم باـتک  زا  مشاـه ، نب  میهاربا  ۀـمجرت  رد  یناربط ، جارخإـب  و  راـنید ، نب  ورمع  زا  دانـسإب  هشئاـع ، زا  هباـصإلا ،»  » رد رجح ، نبا 
حیحص زا  و  اهیبا » ریغ  همطاف  نم  لضفا  ادحا  تیأر  ام  : » تسا هتفگ  هشئاع  هک  هتسناد ، حیحص  ار  نآ  دنـس  و  هدروآ ، دوخ  طسوالا ،

: تسا هتفگ  هک  همرخم  نب  روسم  زا  دانسا  هب  هدرک  لقن 

«. اهبار ام  ینبیری  اهاذآ و  ام  ینیذؤی  یّنم  هعضب  همطاف  : » تفگ یم  ربنم  زارف  رب  هک  مدینش  ار  ربمغیپ  »

لوزن نم  ۀناخ  رد  هیآلا » .ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ّللا 
�

ُه ُدـیُِری  ا�مَّنِإ   » ۀـیآ تفگ : هک  هدروآ  نینمؤملا ، ّما  هملـس ، ّما  زا  ومه  و 
.یتیب لها  ءالؤه  : » تفگ هاگ  نآ  تساوخ و  ار  نیسح  نسح و  یلع و  همطاف و  ص )  ) ربمغیپ سپ  تفای 

: تسا هتفگ  هدروآ و  كردتسم ، رد  مکاح ، هدرک و  جارخا  يذمرت  ار  ثیدح  نیا  و  ثیدحلا »

.دراد ثیدح  تحص  رد  ملسم  هک  یطرش  نامهب  تسا  حیحص  ثیدح  نیا 

رازآ بجوم  هک  هداد  خر  ییایاضق  هدمآ و  شیپ  يدراوم  ص )  ) ربمغیپ تافو  زا  دعب  س )  ) همطاف یناگدنز  رد 
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.تسا هّجوت  لباق  رایسب  هقف  لئاسم  نید و  ماکحا  ظاحل  زا  هدش و  س )  ) همطاف مشخ  و 

: دیآ نایم  هب  اهنآ  زا  يدای  عضوم  نیا  رد  یهقف ، ۀبنج  رابتعا  هب  تسا ، بسانم  هک  تسا  كدف  عوضوم  اهنآ  نیرتمهم  نیتسخن و 

13 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

كدف

هدش لقن  لّوا  ۀفیلخ  زا  مه  و  ص )  ) ربمغیپ رتخد  س )  ) همطاف زا  یّنس  هعیـش و  ةربتعم  بتک  رد  ییاهلالدتـسا  كدف  ۀبلاطم  ۀیـضق  رد 
: ددرگ دای  عضوم  نیا  رد  تسا  هتسیاش  اج و  هب  جارختسا ، طابنتسا و  زرط  ۀبنج  زا  یهقف و  ظاحل  زا  هک 

زا «. 1  » تسا هار  زور  هس  ای  ود  هنیدـم  ات  هک  زاـجح  رد  تسا  یهید  نادـلبلا » مجعم   » باـتک رد  يومح  توقاـی  ۀـتفگ  هب  هک  كدـف 
ّللا

�
ُه َءا�فَأ  ا�م   » ۀیآ مکحب  هدش و  راذـگاو  ص )  ) ربمغیپ هب  یـشک  رکـشل  یب  گنج و  نودـب  هک  تسا  ییاهلحم  زا  ینعی  یف ء »  » ۀـلمج

.تسا هتفای  صاصتخا  ترضح  نآ  هب  « 2 « » ..�یبْرُْقلا يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ِّللَف َو 
�

ِه �يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  �یلَع 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  تیاور  رمع  زا  دواد  یبا  حیحص  زا  شجارخا  هب  ریثا  نبا  لوصالا » عماج   » زا یسلجم 

هنیرع ياههید  سپ  .هدینادرگرب  شلوسر  هب  ار  اهنآ  ادخ  هدرکن و  یگنج  نآ  رب  مالسا  لها  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ریـضن  ینب  لاوما  »
زا يزیچ  رگا  هدرک و  یم  فرـصم  دوخ  لـها  ۀـنایلاس  تاـقفن  جراـخم و  رد  هک  هتـشگ  صوصخم  ادـخ  لوسر  هب  ..و  كدـف  و  « 3»

جراخم

______________________________

«. ربیخب عضوم  هکرحم ، كدف  يدابآزوریفلا : لاق  : » تسا هتفگ  یسلجم  ( 1)

«. هلحرم نود  ربیخ  نیب  اهنیب و  ناموی و  ص )  ) یبنلا هنیدم  نیب  اهنیب و  هدلب  هغللا : حابصم  یف  لاق  و 

ةروس  ) ةروس 59 زا  ۀیآ 7  ( 2)
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« ..ٍبا�کِر ا�ل  ٍْلیَخ َو  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  ا�مَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  �یلَع  ّللا 
�

ُه َءا�فَأ  ا�م  َو   » هروس نامه  زا  مشش  ۀیآ  و  رشحلا )

( نادلبلا مجعم  « ) هنیدملاب يرق  لیق : و  هنرع ..»  » ریغصت ظفلب  ( » 3)

14 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..دنشاب داهج  ةدامآ  ادخ  هار  رد  ات  هدرب  یم  راکب  مالسا  لها  يارب  ّباود  هحلسا و  ۀیهت  رد  ار  نآ  هدمآ  یم  دایز  نانآ 

زیزعلا دبع  نب  دمحا  رکب  وبا  زا  فینح ، نب  نامثع  هب  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ۀمان  حرـش  رد  دـیدحلا ، یبا  نبا  زا  لقنب  ومه 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  تیاور  يرهز ، زا  قاحسا ، وبا  زا  يرهوج ،

درذـگ و رد  ناـشیا  نوخ  زا  هک  دـندرک  تساوخ  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  دـندیدرگ و  نّصحتم  ناـشیا  هک  دـنام  ربـیخ  لـها  زا  يا  هیقب  »
شیوخ هب  تبـسن  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  راتفر  نیمه  دندینـش  ار  نیا  كدـف  لـها  نوچ  .تفریذـپ  ص )  ) ربمغیپ دربب ، دوخ  اـب  ار  ناـشیا 

.دشن اجنادب  یشک  رکشل  اریز  دش  ص )  ) ربمغیپ ّصاخ  کلم  كدف  سپ  دندش  راتساوخ 

: هک هدرک  تیاور  قاحسا  نب  دمحم  هتفگ : يرهوج  رکب  وبا  مه  «و 

لیـسگ ربمغیپ  دزن  سک  میب  سرت و  اب  سپ  دـنکفا  ساره  كدـف  لها  ياهلد  رد  ادـخ  تخادرپ  هب  ربیخ  راک  زا  ص )  ) ربمغیپ نوچ  »
رد ناشیا ، ناگداتـسرف  دـنک  لمع  حلـص  هب  ناشیا  اب  دـنهدب و  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  كدـف  زا  یمین  هک  دـندرک  تساوخرد  دنتـشاد و 

.تفریذپ مه  ص )  ) ربمغیپ دنتفگ  ار  دوخ  تساوخرد  هنیدم ، هب  ص )  ) ربمغیپ دورو  زا  سپ  ای  هار ، رد  ای  ربیخ ،

كدف مامت  رب  هحلاصم  یتیاورب  .دماین و  تسدـب  یـشک  رکـشل  ۀلیـسو  هب  نوچ  دـیدرگ  ص )  ) ربمغیپ صوصخم  کلم  كدـف  سپ  »
یمین رب  هن  تسا  هدوب 
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« .نآ زا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  نادلبلا ، مجعم  رد  يومح ، توقای 

ربیخ هب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  هک  دوب  ناـنچ  نآ  هدـنادرگرب و  ص )  ) ربمغیپ هب  حلـص  روطب  ار  كدـف  ترجه ، زا  متفه  لاـس  رد  ادـخ  »
رد دنداتسرف و  وا  دزن  سک  دیدرگ  تخس  راصح  هس  نیا  ناروصحم  رب  راک  دوشگ و  راصح  هس  زجب  ار  نآ  ياهراصح  دمآ و  دورف 

.دننک رایتخا  الج  دوخ  دنراذگاو و  ار  اجنآ  دنیآ و  دورف  دهد  هزاجا  ار  ناشیا  هک  دندرک  تساوخ 

ص)  ) ربمغیپ دزن  سک  دیسر  كدف  مدرم  هب  ربخ  نیا  نوچ  .تفریذپ  ص )  ) ربمغیپ »

15 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک نآ  یب  كدـف  سپ  .دـش  هتفریذـپ  زین  ناشیا  تساوخ  رد  دـنک  هحلاصم  نانآ  لاوما  اه و  هویم  زا  یمین  رب  ناشیا  اب  هک  دنداتـسرف 
..دیدرگ ص )  ) ربمغیپ صاخ  صلاخ و  کلم  سپ  دمآ  ربمغیپ  تسدب  دوش  جیسب  اجنادب  يرکشل 

، اهنع ّللا 
�

ه یـضر  همطاف ، هک  تسا  ییاج  نامه  كدـف  .تسا  دوجوم  ناوارف  اهناتـسلخن  دراد و  ناروف  بآ  ياـه  همـشچ  كدـف  رد  »
..تسا یناتساد  ار  نآ  ..تساوخ و  دوهش  ۀماقا  يو  زا  هنع ، ّللا 

�
ه یضر  رکب ، وبا  تسا و  هدیشخب  وا  هب  ار  نآ  ص )  ) ربمغیپ تفگ 

دیدپ شیاشگ  ار  مالـسا  لها  تفای و  هعـسوت  یمالـسا  کلامم  دیدرگ و  دایز  یمالـسا  حوتف  دیـسر و  تفالخ  هب  هک  باطخ ، رمع  »
نب سابع  و  هنع ، ّللا 

�
ه یـضر  بلاط ، یبا  نب  یلع  سپ  دنادرگرب  ص )  ) ربمغیپ ناثراو  هب  ار  كدف  هک  دیـسر  نادب  يو  داهتجا  دـمآ ،

، شیوخ رتـخد  هب  دوخ  تاـیح  لاـح  رد  ص )  ) ربـمغیپ ار  كدـف  اـنامه  تفگ : یم  یلع  .دـندمآ  رد  وگتفگ  هب  مه  اـب  بلّطملا  دـبع 
نم تسا و  ص )  ) ربمغیپ کلم  كدف  تفگ : یم  سابع  .تسا  هدیشخب  همطاف ،
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یم دنکب و  یمکح  ود ، نآ  نایم  هک  تشاد  یم  عانتما  ءابا و  رمع  دنتفر  هنع ، ّللا 
�

ه یضر  رمع ، دزن  هب  ار  همـصاخم  مه  اب  میوا  ثراو 
!..« دینک یم  دیناد و  یم  هچ  ره  دیناد و  دوخ  امش  مدرک  میلست  امش  هب  ار  نآ  نم  دیتسه  رتاناد  دوخ  راکب  امش  تفگ 

، هغللا حابصم  زا  لقنب  متـشه ،) دلج   ) راحب رد  مه  یـسلجم  .تسا  هدرک  میلـست  سابع  و  ع )  ) یلع هب  ار  كدف  رمع  توقای ، ۀتفگ  هب 
: تسا هدروآ  نینچ 

یلع ّللا 
�

ه ءاـفا  اّـمم  یه  هلحرم و  نود  ربیخ  نیب  اـهنیب و  ناـموی و  یبنلا  هنیدـم  نیب  اـهنیب و  كدـف ) ینعی   ) هدـلب هغللا : حابـصم  یف  «و 
«. امهل رمع  اهمّلسف  سابعلا  هرکنأ  اهدلو و  همطافل و  ص )  ) ّیبّنلا اهلعج  ّیلع : لاقف  رمع  هفالخ  یف  ساّبعلا  ّیلع و  اهعزانت  هلوسر و 

: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  فشک »  » باتک زا  حابصم ، مالک  لقن  زا  سپ  یسلجم 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  نیحیحص ،» نیب  عمج   » رد يدیمح ، »

، ثرون ال  وه : و  طقف ، هنم  دنسملا  رکب ، یبا  نع  رمع  نع  سداّسلا ، »

16 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: هشئاع زا  کلام و  زا  ءامسا  نب  هیریوج  تیاور  زا  ملسم  تیاورب  و  هقدص » هانکرت  ام 

زا ار  دوخ  ثاریم  هتفر و  رکب  وبا  دزن  سابع  همطاف و  رگید : یتیاور  رد  .دـهدب و  ار  وا  ثاریم  تمـسق  هک  هتـساوخ  رکب  وبا  زا  همطاف 
، ثّرون ال  : » تفگ هک  مدینش  ربمغیپ  زا  نم  تسا : هتفگ  رکب  وبا  دنا و  هدرک  هبلاطم  ربیخ  زا  وا  مهس  زا  كدف و  زا  ص )  ) ربمغیپ نیمز 

مهاوخنرب تسد  درک  یم  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ مدید  هک  يراک  زا  زگ  ره  نم  و  لاملا » اذه  نم  دّمحم  لآ  لکأی  اّمنا  هقدص  انکرت  ام 
نامه تشاد و 
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..تسا هدرک  وا  هک  درک  مهاوخ  راتفر  روط 

ربیخ و اـّما  و  «. 1  » تفرگ ساـبع  زا  ار  نآ  یلع  دـنادرگرب و  ساـبع  یلع و  هب  ار  نآ  رمع  سپ  هنیدـم  رد  ص )  ) ربـمغیپ ۀـقدص  اـّما  »
شیپ بئاون و  ثداوـح و  يارب  تسا و  ربـمغیپ  ۀـقدص  ود  ره  نیا  تفگ : دادـن و  یـسک  هب  تشاد و  هاـگن  رمع  ار  اـهنآ  سپ  كدـف 
« .تسا هفیلخ  رما و  ّیلو  تسدب  اهنآ  رایتخا  راک و  تسا  هتشذگ  رد  ربمغیپ  نوچ  ددرگ و  فرصم  اههار  نآ  رد  هک  هدوب  اهدمآ 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  یسلجم  مه  زاب 

هـشئاع زا  ءاف ) فرح  رد  ثیراوم  باتک  زا  میـس  لصف  رد  « ) لوصالا عماج   » بحاـص دوخ و  حیحـص  رد  کـی  ره  دواد  وبا  ملـسم و 
: دنا هدروآ  هصالخ  نیدب 

كدف و ربیخ و  زا  ص )  ) ربمغیپ ۀکرت  زا  ار  وا  ثاریم  هک  تساوخ  قیّدـص  رکب  وبا  زا  ص ،)  ) ربمغیپ شردـپ ، تلحر  زا  سپ  همطاف  »
يو رب  همطاـف  سپ  درک  ّدر  ار  وا  دانتـسا  نآ  هب  تفگ و  ص )  ) ربـمغیپ زا  ثیدـح  رکب  وـبا  دـهدب  وا  هب  هنیدـم  رد  يو  ۀـقدص  زا  مه 

.تفگ كرت  ار  وا  دوب  هدنز  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ  هک  زور ) دنچ  زج   ) هام شش  تدم  رد  دش و  كانبضغ 

______________________________

ندوب مدـقم  نآ  دـنراد و  هدـیقع  ام  باحـصا  هچ  نآ  رب  تسا  لـیلد  دوخ  نیا  : » تسا هدرک  ناـیب  نینچ  عضوم  نیا  رد  یـسلجم  ( 1)
يو زا  روز  هب  مه  هتفرگن و  ار  نآ  هدرکن و  هبلغ »  » ندوـب وـمع  تهج  زا  ساـبع  رب  یلع  هچ  ماـمعا  رب  ثراوـت  ماـقم  رد  تسنارتـخد 

«. تسا هدوب  همطاف  قح  هک  هتفرگ  وا  زا  هتفای و  هبلغ  هار  نیا  زا  هکلب  هدناتسن 

(، یباهش  ) هقف راودا 
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17 ص : ج 3 ،

تـسا ربمغیپ  ۀقدص  اهنیا  تفگ : تشاد و  هگن  دادن و  یـسک  هب  ار  كدـف  ربیخ و  هک  نیا  زج  درک  راتفر  رکب  وبا  نوچ  مه  مه ، رمع 
« ..داد سابع  یلع و  هب  هنیدم  رد  ار  ربمغیپ  ۀقدص  نکیل  تسا  رما  ّیلو  تقو و  ۀفیلخ  اب  اهنآ  راک  ثداوح و  اهدمآ و  شیپ  يارب 

: تسا هدرک  هدیقع  راهظا  نینچ  رمع  لمع  نیا  ةراب  رد  یسلجم 

وا هاور ، ام  یلع  لمعلا  ناک  نا  هبحاص ، لعف  امک  عیمجلا ، مهعنم  اّلهف  ربیخ ، كدف و  مکح  هنیدملاب  یّتلا  هقدّصلا  هذـه  مکح  لوقا : »
.کلذ ّدضب  رمألا  ناک  نا  عیمجلا  یف  مهفرص 

«. کلذ ءاضما  یف  انیلإ ، لصی  مل  ائیش  اولعف  اونوکی  نا  ّللا 
�

ّمه حّجرم ، ریغ  نم  حیجرت  ّهناف  ضعبلا  عنم  ضعبلا و  میلست  اّماف  »

رد .ه ق ) لاس 973  هب  یّفوتم   ) زاجح یتفم  یمثیه ، رجح  نبا  هدروآ  ..اـّلا » ّللا 
�

ّمه  » تراـبع هب  یـسلجم  هک  ار  یهاوخ  رذـع  نیا  ریظن 
: ددرگ یم  دای  ریز  رد  هک  تسا ، هتفگ  تیب  دنچ 

ارمع رکب و ال  یبا  ّبسب  یضرا  نینمؤملا و ال  ریما  اّیلع  يوهأ 

ارفک دق  ّللا :
�

ه لوسر  ّیبّنلا  تنب  اکدف  ایطعی  مل  اذا  لوقا  و ال 

ارذتعا اذا  رذع ، نم  همایقلا  موی  هب  نایتأی  اذ  ام  ملعی  ّللا 
�

ه

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  نادلبلا  مجعم  رد  توقای 

زاب اهنع ، ّللا 
�

ه یـضر  همطاف ، نادـنزرف  هب  ار  كدـف  هک  داد  روتـسد  هنیدـم  لماع  هب  تفای  تفالخ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  یماـگنه  »
ات تفرگ و  سپ  ار  نآ  دیـسر  تفالخ  هب  کلملا  دبع  نب  دیزی  نوچ  .دوب  ناشیا  تسد  رد  كدف  يو  تفالخ  نامز  رد  سپ  دنادرگ 

تفالخ نامز 

18 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب تفالخ  نوچ  دوب  یم  هّیما  ینب  فّرصت  رد  كدف  حاّفس  سابعلا  وبا 
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ۀبون نوچ  .دـنک  میـسقت  بلاط  یبا  نب  یلع  دالوا  نایم  وا  اـت  داد  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  هب  ار  كدـف  دیـسر  حاّـفس 
يدهم شرسپ  وا  زا  سپ  درک  فّرصت  ار  كدف  دندرک  جورخ  وا  رب  نسح  دالوا  دیـسر و  یـسابع ، ۀفیلخ  نیمود  روصنم ، هب  تفالخ 

سپ ار  كدـف  نومأم  نامز  ات  وا  نانیـشناج  يداه و  یـسوم  هاگ  نآ  دـینادرگ  زاب  یلع  نادـناخ  هب  ار  كدـف  زاب  تفاـی  تفـالخ  هک 
يو تفر  نومأم  دزن  ار  كدف  ۀبلاطم  یلع  لآ  ةداتسرف  دیسر  نومأم  هب  تفالخ  تبون  هک  نیا  ات  دنتـشاد  دوخ  فّرـصت  رد  دنتفرگ و 

: دناوخ تساخ و  اپب  رعاش  لبعد  دش  هدناوخ  وا  رب  هتشون و  لّجس  سپ  ددرگ  لّجسم  مکحم و  راک  نیا  هک  داد  نامرف 

« اکدف مشاه  نومأم  ّدرب  اکحض  دق  نامّزلا  هجو  حبصا  »

« ..تسا يرایسب  تافالتخا  ص )  ) ربمغیپ زا  دعب  كدف  ۀلأسم  رد 

هدروآ ار  نومـضم  نیا  حوتف ،»  » باتک رد  هتـسناد ،) حیحـص  ار  لوقنم  هدرک و  لقن  وا  زا  توقای  هکناـنچ   ) يرذـالب رباـج  نب  دـمحا 
: تسا

نآ رب  يدوهی  نون  نب  عشوی  نامز  نآ  رد  هک  كدف ، يوسب  ار  دوعـسم  نب  هصیحم  تشگزاب  ربیخ  زا  هک  نیا  زا  سپ  ص ،)  ) ربمغیپ »
ساره و هب  تخـس  ور  نآ  زا  ربخ و  اب  ربیخ  ۀعقاو  زا  هک  كدف  لها  .دـناوخب  مالـسا  هب  ار  اجنآ  مدرم  ات  داتـسرف  تشاد ، یم  تسایر 

یب نوچ  درک و  ءاضما  ربمغیپ  تفریذـپ و  وا  دـنک  هحلاصم  ناشیا  اـب  كدـف  كاـخ  زا  یمین  رب  دـنتفگ : ار  هصیحم  دـندوب  ردـنا  میب 
رد كدف  لها  درک و  یم  فرصم  لیبس » ءانبا   » رد ار  نآ  دمآ  رد  دیدرگ و  ص )  ) ربمغیپ صلاخ  صاخ و  کلم  دمآ  تسدب  گنج 
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تمیق هب  تشاد  یم  قلعت  ناشیا  دوخ  هب  هک  ار  كدف  زا  یمین  ات  داتـسرف  ناشیا  دزن  سک  هک  رمع  تفالخ  نامز  ات  دندوب  یم  كدف 
.داتسرف ماش  هب  داد و  الج  اجنآ  زا  ار  دوهی  هاگ  نآ  تخادرپ و  ناشیا  هب  ار  تمیق  درک و  تمیق  هلداع 

انامه تفگ : رکب  یبا  هب  اهنع ، ّللا 
�

ه یضر  همطاف ، تشذگرد  ص )  ) ربمغیپ نوچ  »

19 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رکب وبا  داد  تداهـش  بلطم  نیاب  هنع ، ّللا 
�

ه یـضر  بلاط ، یبا  نب  یلع  .راذگب  نم  يارب  ار  نآ  سپ  هداد  نمب  ار  كدف  ص )  ) ربمغیپ
ود دـهاش  دـیاب  یناد  یم  وت  ربمغیپ  تخد  يا  تفگ : رکب  وبا  .داد  تداهـش  زین  ص )  ) ربـمغیپ زینک  نمیا  ّما  تساوخب  رگید  يدـهاش 

.تشگرب همطاف  سپ  دشاب  نز  ود  درم و  کی  ای  درم 

: تفگ وا  هب  تفر و  رکب  وبا  دزن  س )  ) همطاف هک : هدش  تیاور  یناه  ّما  زا  «و 

یمن اـم  يرب و  یم  ثرا  ربمغیپ  زا  وت  هک  دـش  روطچ  سپ  تفگ : همطاـف  .نم  نادـنزرف  نز و  تفگ : درب ؟ یم  ثرا  وت  زا  سک  هچ  »
.كدف زا  ام  ۀّیطع  ربیخ و  زا  ام  مهس  تفگ : همطاف  ما  هدربن  ثرا  ینینچ  نانچ و  ای  یمیس و  رز و  نم  لوسر  تخد  يا  تفگ : میرب ؟

ءاطعا و نمب  متایح  نامز  رد  ادخ  هک  تسا  یماعطا  همعط و  اهنیا  انامه  تفگ : هک  ار  ربمغیپ  مدینش  ربمغیپ  تخد  يا  تفگ : رکب  وبا 
«. 1  » دوب دهاوخ  نیملسم  لام  اهنیا  مرذگ  رد  ناهج  زا  نم  نوچ  هدرک و  ماعنا 

: تسا هتفگ  ریبز  نب  هورع  «و 

ربمغیپ زا  تفگ : رکب  وبا  دنداتـسرف  رکب  وبا  دزن  هب  ص )  ) ربمغیپ مهـس  زا  ثرا  ۀـبلاطم  ناونعب  ار  نافع  نب  نامثع  ص )  ) ربمغیپ نانز  »
مدینش ادخ  (ص )
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نم نوچ  تسا و  دّـمحم  لآ  ینامهیم  هثداح و  يارب  لام  نیا  اـنامه  « » هقدـص هاـنکرت  اـم  ثّرون ، ـال  ءاـیبنألا  رـشاعم  نحن  تفگ : هک 
«، 2  » دنتفگن يزیچ  ص )  ) ربمغیپ نانز  سپ  .دوب  دهاوخ  دعب  ۀفیلخ  اب  نآ  راک  مریمب 

______________________________

.!؟ تسا هتشاد  یهار  هچ  س )  ) همطاف زا  نتساوخ  دهاش  نیا  رب  انب  ( 1)

لیبق زا   ) ار ص )  ) ربمغیپ لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  لاوما  ضر )  ) لوا ۀفیلخ  هک  درادن  دای  هب  نونکا  ای  تسا  هدیدن  یئاج  رد  هدنسیون  ( 2)
هدرک مورحم  روما  نیا  رد  ثرا  زا  ر  ص )  ) ربمغیپ نانز  طبض و  نیملسم  ۀماع  يارب  هقدص  مان  هب  ثیدح  نیا  دانتسا  هب  الثم ) وا  ۀناخ 

.دنا هدش  کلام  ثاریم »  » ناونعب هدوب  نانآ  دزن  رد  هچ  نآ  هک  دیآ  یمرب  نانچ  ددعتم  فلتخم و  دراوم  زا  هکلب  دشاب 

هدش یم  تساوخرد  هفیلخ  نفد  ةزاجا  وا  زا  هدش و  هتسناد  وا  کلم  ناونع ، نیمه  هب  هتسشن  نآ  رد  هشئاع  هک  يا  هناخ  دیاش  هکنانچ 
.تسا

20 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ رد  تفگ و  ارف  دوب  ربمغیپ  صلاخ  کلم  هک  ار ، كدف  ۀصق  دناوخ و  هبطخ  دیـسر  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هب  تفالخ  ۀـبون  نوچ  «و 
: تفگ هلمج 

دبع زیزعلا و  دـبع  دوخ  رـسپ  ودـب  ار  نآ  ناورم  وا  دیـشخب )  ) داد عاطقا  هب  مکح  نب  ناورم  هب  ار  كدـف  دیـسر  هیواعم  هب  هبون  نوچ  »
نمب وا  مدرک  شهاوخ  ار  وا  مهـس  نم  دیدرگ  هفیلخ  دـیلو  نوچ  دیـسر و  نامیلـس  هب  دـیلو و  هب  نمب و  نآ  زا  سپ  دیـشخب ! کلملا 

!.. دش نم  لام  نآ ، ۀمه  سپ  دیشخب  نمب  زین  وا  مدرک  تساوخ  رد  ار  نامیلس  ۀصح  مه  و  دیشخب !

ار نآ  دومرف  یسابع  ۀفیلخ  نومأم  هد  تسیود و  لاس  رد  »
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: هک تشون  دوب  هنیدم  رد  وا  لماع  هک  رفعج  نب  مثق  هب  دنهدب و  همطاف  نادنزرف  هب 

ار نآ  هشیمه  همطاف  هدوب و  فورعم  رهاظ و  وا  نادـناخ  ۀـمه  رد  بلطم  نیا  هدیـشخب و  همطاـف  شرتخد  هب  ار  كدـف  ص )  ) ربمغیپ »
..تسا هدرک  یم  هبلاطم 

نب نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  نیـسح  نب  ییحی  نب  دمحم  هب  ار  نآ  سپ  دوش  هدنادرگ  رب  همطاف  ۀثرو  هب  كدف  دیاب  نم  ةدیقع  هب  »
رد ات  نک  میلـست  هنع ، ّللا 

�
ه یـضر  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  ّللا 

�
ه دبع  نب  دمحم  هب  بلاط و  یبا  نب  یلع 

«. دنرب راکب  دوخ  نادناخ  نوئش 

: دبای رارق  ثحب  دروم  دیاب  یهقف ، ۀبنج  زا  فلتخم ، یتاهج  زا  كدف ، ۀلأسم 

زا و  تسا ) هدوب  ص »  » لوسر تاصتخم  زا  و  یف ء »  » ۀلمج زا  هک  دبای  یم  طابترا  عیرـشت  ةرود  هب   ) نآ تابـسانم  رودص و  تهج  زا 
هچ هک  نیا  تهج  زا  تسا و  هدـش  یم  دـیاب  نآ  اـب  هلماـعم  هچ  هتـشاد و  یم  یمکح  هچ  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  هک  نیا  تهج 

.تسا هدمآ  دیدپ  نآ  هب  تبسن  یهقف  لئاسم  هچ  هدش و  نآ  اب  هلماعم 

.تسا هتفر  راکب  نآ  یط  رد  یهقف  تاطابنتسا  تاداهتجا و  ةوحن  يّدح  ات  هک  تسا  میس  تمسق  هب  هجوت  رتشیب  اجنیا  رد 

دجسم رد  دیاش  نیملـسم و  تعامج  روضح  رد  ربمغیپ  رتخد  همطاف  هداد و  خر  كدف  ۀلأسم  رد  ربمغیپ  زا  دعب  یهقف  ۀبنج  زا  هچ  نآ 
: تسا هدش  لقن  هنوگ  ودب  هدرک  جاجتحا  نآ  هب  مه 

21 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسا و هدرک  ءاشنا  هک  يا  هبطخ  یط  رد  يرگید  قح ، ۀبلاطم  سلجم  رد  هّجاحم  لدب و  ّدر و  روطب  یکی 
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.تسا هدش  هدروآ  عّیشت  لها  ةدمتعم  بتک  رد  مه  ّتنس و  لها  ةربتعم  بتک  رد  فلتخم  یقرط  هب  هنوگ  ود  ره 

همطاف فّرـصت  رد  كدـف  ص )  ) ربمغیپ تلحر  ماگنه  هک  تسنیا  دوش  یم  هدافتـسا  هنیمز  نیا  رد  تالوقنم  عومجم  زا  هچ  نآ  زاب  و 
.تسا هدش  هتفرگ  وا  ناگدنیامن  ناگتشامگ و  زا  هفیلخ  رما  هب  هدوب و  (س )

دنزرف اب  هک  یتغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  هدش و  لقن  ددعتم  قرط  زا  تسا و  طوبرم  عوضوم  نیاب  هک  ار  هبطخ  زا  یتمـسق  اجنیا  رد 
: مروآ یم  هدیدرگ  ءاشنا  تسا ، بسانتم  ص )  ) ربمغیپ

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  راحب  مشش  دلج  رد  یسلجم 

: دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  هرفاظتم  دیناسا  هب  هّماع  هّصاخ و  هک  تسا  روهـشم  ياه  هبطخ  زا  كدف  عوضوم  رد  همطاف  ۀبطخ  هک  نادـب  »
: تسا هتفگ  كدف  ةراب  رد  هدراو  رابخا  رکذ  عضوم  رد  فینح  نب  نامثع  نب  یلع  ۀمان  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دیمحلا  دبع 

لقن تیاور و  نانیا ، بتک  هعیش و  لاجر  زا  هن  ناشیا ، بتک  ثیدح و  لها  هاوفا  زا  هک  ییاه  هریـس  رابخا و  زا  هچ  نآ  رد  لوا  لصف  »
، ثّدـحم یملاع  هک  يرهوج ، زیزعلا  دـبع  نب  دـمحا  رکب  یبا  باتک  زا  میروآ  یم  لـصف  نیا  رد  ار  هچ  نآ  ۀـمه  .تسا و  هدـیدرگ 

« ..مینک یم  لقن  دنا ، هدرک  لقن  تیاور و  وا  تافّنصم  زا  هدوتس و  ار  وا  ثیدح  لها  هدوب و  عرو  اب  ّقثوم و  بدالا ، ریثک -

هب اـهنآ  زا  یـضعب  هک  رگید ، قیرط  نیدـنچ  یـسلجم  دوخ  سپ  نآ  زا  .تسا  هدرک  لـقن  قـیرط  نیدـنچ  زا  ار  هبطخ  نیا  نآ  زا  سپ 
.تسا هدرک  تیاور  هبطخ  يارب  ددرگ ، یم  یهتنم  هشئاع 

، شیب مک و  ددعتم ، قرط  فلتخم و  ياهلقن  بسحب  س )  ) همطاف ۀبطخ 
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نب دمحا  لضفلا  وبا  فیلأت  ءاسّنلا » تاغالب   » باتک زا  ار  نآ  اجنیا  رد  .دراد  فالتخا  مه  اب 

22 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

(: نومضم نیدب   ) تسا هتفگ  .میروآ  یم  نآ ) زا  راحب ] مشش  دلج   ] یسلجم ۀمالع  لقنب   ) رهاط یبا 

نیا هک  دـنرادنپ  نانچ  یخرب  متفگ : يوب  مدرک  یم  وگتفگ  هبطخ  نآ  ةراـب  رد  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسح  نب  ّیلع  نب  دـیز  اـب  »
.تسا هداد  تبسن  همطاف  هب  هتخاس و  ءانیعلا  وبا  ار  هبطخ 

مدج زا  مردپ  مه  نمب  دننک و  یم  میلعت  دوخ  نادنزرف  هب  تیاور و  دوخ  ناردـپ  زا  ار  هبطخ  نیا  بلاط  یبا  لآ  خـیاشم  تفگ : دـیز 
هب هدرک و  یم  تیاور  ار  نآ  دـیآ  ایندـب  ءاـنیعلا  وبا  ياـین  هک  نیا  زا  شیپ  هعیـش  خـیاشم  تسا و  هداد  ربخ  ار  نیا  همطاـف  شرداـم  زا 

نسح نب  ّللا 
�

ه دبع  زا  وا  هک  هدرک  ثیدح  یفوع  ۀّیطع  زا  ناولع  نب  نسح  مه  .دنا و  هتخادرپ  یم  شبلاطم  نماریپ  رد  صحف  ثحب و 
.تسا هدینش  ار  نآ  شردپ  زا  وا  و 

.تسا هدروآ  ار  هبطخ  هاگ  نآ 

: تسا هدروآ  هصالخ  نیدب  ار  ینومضم  نیسحلا ، تنب  بنیز ، شا  همع  زا  یلع  نب  دیز  زا  رگید  یقیرط  هب  ومه  زاب  و 

وبا .دش  هناور  رکب  وبا  يوسب  دوخ  ناگتسب  نانز و  زا  نت  دنچ  اب  هتفرگ  میمـصت  كدف  زا  وا  عنم  رب  رکب  وبا  هک  تسناد  همطاف  نوچ  »
مارآ نوچ  دـنداتفا  هیرگ  هب  نارـضاح  ۀـمه  هک  درک  يا  هلان  دـمآ  رد  وا  رب  همطاف  دوب ، هتـسشن  راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ  نایم  رکب 

: تفگ دنتخیوآ  نایم  رد  يا  هدرپ  دندش و 

..اهادسا ءالآ  غوبس  اهأدتبا و  معن  مومع  نم  مّدق  امب  ءانّثلا  مهلا و  ام  یلع  رکّشلا  معنأ و  ام  یلع  هّلل  دمحلا  »

زا سپ 
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داشرا هار  رد  وا  تامدخ  تامحز و  هب  هراشا  شردپ و  تلاسر  رب  تداهـش  ادخ و  هیزنت  ءانث و  دمح و  ۀنیمز  رد  ییاه  هلمج  ندروآ 
: تفگ نینچ  مدرم  تیاده  و 

همئازع و هرّونملا و  ّللا 
�

ه جـجح  ناـیب  هیف  ..هرهاوـظ  هیّلجتم  ناـهرب  هرئارـس و  هفـشکنم  اـنیف  يآ  هرئاـصب و  هنّیب  ّللا ،
�

ه باـتک  اـنعم  و  ».. 
اهیزنت هالّصلا  .كرشلا و  نم  مکل  اریهطت  نامیإلا  ّللا 

�
ه ضرفف  ..هرّذحملا   » همراحم

23 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اماظن انتعاط  و  بولقلل ، اکّـسنت  لدعلا  و  نیّدـلل ، هیلـست   » ّجـحلا و  قزّرلا ، یف  ادـییزت  هاکّزلا  صالخإلل و  اتیبثت  مایّـصلا  و  ربکلا ، نع  »
هیفوت و  هرفغملل ، اضّرعت  رذّنلاب  ءافولا  و  ، » ءامّدـلل انقح  صاصقلا  و  هاجنم ، ربّصلا  و  مالـسإلل ، اّزع  انّبح  و  هقرفلل ،  » اّمل انتمامإ  و  هّلملل ،
كرت و  ، » هنتفلل اـبانتجا  تانـصحملا ، فذـق  سجرلا و  نع  اـهیزنت  رمخلا  برـش  نع  یهّنلا  و  ، » هسخبلل ارییغت  نیزاوملا  لـییاکملا و 

..َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  ّلِإ َو 
�
ا َُّنتوُمَت  ا�ل  ِِهتا�ُقت َو  َّقَح  ّللا 

�
َه اوُقَّتا  ف  ، » هّیبوبّرلاب هل  اصالخا  كرّشلا  ّلج ، ّزع و  ّللا ،

�
ه مّرح  .هّفعلل و  اباجیا  قرسلا 

: تفگ هاگ  نآ 

ٌفُؤَر َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ا�م  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءا�ج  ْدََقل  ءدب : یلع  ادوع  اهلوقا  دّمحم  یبا  همطاف و  انا  ».. 
..ٌمیِحَر

: تفگ نینچ  نآ  زا  سپ 

، ّلج ّزع و  لاق ، و  َدُوا�د » ُنا�ْمیَلُـس  َثِرَو  َو   » یلاعت كرابت و  ّللا 
�

ه لوقی   » ذا مکروهظ  ءارو  هومتذـبن  ّللا و 
�

ه باتک  متکرت  دّـمحم  یلعفا  »
اوـُلوُأ َو  : » هرکذ ّزع  لاـق  و  َبوـُقْعَی » ِلآ  ْنِم   » ُثِرَی ِیُنثِرَی َو  اِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  به  ّبر  : » اـّیرکز نب  ییحی  ربـخ  نم   » ّصتقا اـم  یف 

و  » ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدا�لْوَأ : ِیف  ّللا 
�

ُه ُمُکیِصُوی  : » لاق و  ّللا * »
�

ِه ِبا�تِک  ِیف   » ٍضْعَِبب �یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِما�حْرَْألا 
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یبا و ال نم  ثرا  یل و ال  هوظح  نا ال  متمعز  و  َنیِقَّتُْملا » یَلَع   » اقَح ِفوُْرعَْملاـِب  َنِیبَْرقَأـْلا  ِْنیَدـِلا�ْوِلل َو  ُهَّیِـصَْولا  ًاْریَخ ، َكََرت  ْنِإ  : » لاـق
!. اننیب محر 

؟!» 1  » اهنم ص )  ) هّیبن جارخا  هیآب  ّللا 
�

ه مکّصخف  «أ 

؟! نوثراوتی نیتّلم ال  لها  نولوقت  ما  »

______________________________

!! ریبعتلا اذه  فطلا  قدا و  قرا و  ام  ( 1)

24 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ْنَم نوغبت َو  هّیلهاـجلا  مکحف  أ  « !؟ یبـّنلا نع  هموـمع  نآرقلا و  صوـصخب  ملعا  « 1  » مکل ما  « !؟ هدـحاو هّلم  لـها  نم  یبا  تـسلوا و  »
؟ .َنُوِنقُوی  » ٍمْوَِقل ًامْکُح  ّللا 

�
ِه َنِم  ُنَسْحَأ 

.؟ نوبلقنی بلقنم  ّيأ  اوملظ  نیّذلا  ملعیس  اروج و  املظ و  یثرا  یلع  بلغا  «أ 

: تفگ نینچ  دیدرگ و  هجوتم  راصنا  هب  تخادرپ ، هب  دوب  نارجاهم  و  رکب ، وبا  هب  باطخ  هک  نانخس ، نیا  زا  نوچ  س )  ) همطاف

:؟ لوقی ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  ناک  اما  « !؟ یتمالظ نع  هنّسلا  یّقح و   » یف هزیمغلا  هذه  ام  مالسإلا  نوصح  هّلملا و  داضعا  هّیقبلا و  رشعم  »

..متیدکأف متبدجا  ام  ناعرس  « » هدلو یف  ظفحی  ءرملا  »

فتهی مکحبصم  مکاسمم و  یف  مکتینفا  یف  ّللا 
�

ه باتک  اهب   » نلعا هلزان  کلت  و  ص )  ) هتامم دنع  همرحلا  تلیزا  میرحلا و  عیضا  و  ».. 
ِْهیَبِقَع �یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکبا�قْعَأ َو  �یلَع  ُْمْتبَلَْقنا   » َِلُتق ْوَأ  َتا�م  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا ، ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ّلِإ 

�
ا ٌدَّمَُحم   » ا�م َو   » ..مکعامـسا یف 

«. ّشلا
�

َنیِرِکا ّللا 
�

ُه يِزْجَیَس  َو   » ًاْئیَش ّللا 
�

َه َّرُضَی  ْنَلَف 

« ..هّدعلا ددعلا و  مکیف  هریحلا و  مکلمشت  هوعّدلا و  مکسبلت  عمسم  هنم و  يأرمب  متنأ  یبا و  ثارت  مضهأ  أ  هلیق ! ینب  اهّیأ  »

یهقف ماکحا  زا  يرایسب  مکح  للع و  هب  نآ ، لوا  تمسق  هبطخ ، نیا  رد  هلمجلاب 

______________________________

«. مکیف  » وا متنأ »  » ّناک هلعل  .اذکه و  ( 1)

25 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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، مه ظاحل  نآ  زا  هک  هدش  هراشا 
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رد دراد و  یهقف  لالدتسا  ۀبنج  هک  ریخا  تمـسق  ۀمجرت  هب  ار  راصتخا  تیاعر  نکیل  ددرگ  همجرت  تسا  هتـسیاش  دراد و  یهقف  ۀبنج 
.دور یم  راصتقا  طابنتسا  داهتجا و  زرط  يارب  تسا  یقشمرس  ای  هنومن  تقیقح 

: تسا هتفگ  نینچ  هبطخ  زا  تمسق  نیا  رد  س )  ) ارهز ۀمطاف 

دواد زا  نامیلـس  : » دیوگ یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  .دیدنکفا  رـس  تشپ  ار  نآ  دیتشاذگاو و  ار  ادـخ  باتک  ربمغیپ ، فالخ  رب  ایآ  »
بوقعی نادناخ  زا  نم و  زا  هک  شخب  يدنزرف  ارم  اراگدرورپ  : » تسا هتفگ  لج  ّزع و  يادخ  اّیرکز  نب  ییحی  ۀّیضق  رد  و  هدرب » ثرا 

ار امش  ادخ  : » تسا هتفگ  مه  و  رگید » یخرب  زا  دنرتراوازس  ار  ثرا  نادنواشیوخ  زا  یخرب  تسا : هتفگ  هرکذ ، ّزع  زاب ، و  دربب » ثرا 
زا ناوارف  یلام  یـسک  رگا  : » تسا هتفگ  و  دسر » یم  ثرا  نز  ربارب  ود  ار  درم  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  شرافـس  ناتنادـنزرف  ةراب  رد 

« ..فورعم روطب  تسا  ناشیوخ  ردام و  ردپ و  يارب  ّتیصو  تشاذگ  ياج  رب  دوخ 

هب ار  امـش  ادخ  ایآ  !! » دشاب یمن  یـشیوخ  ام  نایم  تسین و  یثرا  هرهب و  مردپ  زا  ارم  هک  دیرادنپ  نینچ  امـش  هتـساوخ و  نانچ  ادـخ  »
؟ تسا هتخاس  نوریب  مکح  هیآ و  نآ  زا  ار  دوخ  ربمغیپ  هک  هداد  صاصتخا  هتساوخ و  صوصخم  یمکح ، هیآ و 

زا نآرق  ّصاخ  ّماع و  هب  امـش  ایآ  « !؟ میتسین ّتلم  کـی  زا  مردـپ  نم و  اـیآ  دـنرب !؟ یمن  ثرا  مه  زا  ّتلم  ود  لـها  دـییوگ  یم  اـیآ  »
؟ دیتسه رتاناد  ربمغیپ 

..؟ دیبلط یم  دیهاوخ و  یم  ار  ّتیلهاج  مکح  ایآ  »

هنوگچ دنور و  یم  اجک  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  ناراک  متـس  دنزاس .؟ مورحم  مّقح  ثرا و  زا  ارم  متـس  روج و  هب  دیاب  ایآ  »
رد دنوش » یم  راتفرگ 
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زا تسارحب  ناشیا  ضیرحت  جییهت و  راصنا و  هب  ءاجتلا  ناونعب  مه  هبطخ  نایاپ 

26 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  نینچ  نانآ  هب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  نانآ  نیبم  باتک  ماکحا  زا  يرادساپ  تیامح و  نید و 

ییانتعا یب  نیا  و  تسیچ ؟ زا  نم  ّقحب  تبسن  یشوپ  مشچ  نیا  تعیرش ! مالسا و  نانابهگن  ّتلم و  نارای  يا  هدنام و  یقاب  هورگ  يا  »
؟ دراد تهج  هچ  نم  رب  متس  ملظ و  ةراب  رد 

یتخـس یگنت و  هب  دوز  هچ  « » دوش تیاعر  هتـشاد و  هگن  شنادنزرف  زا  تیاعر  هب  دـیاب  سک  ره  قح  : » تفگ یمن  ص )  ) ربمغیپ ایآ  »
..دیدش اونیب  هراچ و  یب  دیداتفا و 

رد ماش  ماب و  ره  هک  ادـخ  باتک  ار  هثداح  نیا  ! » تفر نایم  زا  شتمرح  دـش و  دوباـن  شمیرح  ماـگنه  ناـمه  تشذـگ و  رد  ربمغیپ  »
: دیوگ یم  دناسر و  یم  امش  ياهشوگ  هب  اسر  زاوآ  هب  دناوخ و  یم  امش  رب  اراکشآ  دوش  یم  هدناوخ  امش  ياه  هناخ  ولج 

رب یلهاج  نامزب  زاب  امش  ایآ  دوش  هتشک  ای  دریمب  وا  رگا  سپ  دنا  هتشذگ  رد  هدمآ و  یناربمیپ  يو  زا  شیپ  هک  تسا  يربمیپ  دمحم  »
؟ دییآ یم  رد  شیپ  عضوب  دیدرگ و  یم 

.دهد یم  کین  شاداپ  ار  نارادربنامرف  نارازگ و  ساپس  يدوز  هب  ادخ  دناسر و  یمن  ینایز  ار  ادخ  دنک  نینچ  هک  سک  نآ  »

دینیبب دیونشب و  امـش  هک  تسا  راوازـس  ایآ  ددرگ ) یم  یهتنم  يوب  سوا  جرزخ و  ۀلیبق  ود  هک  تسا  ینز  مان  هلیق   ) هلیق نادنزرف  يا  »
دییارگ و یـشوماخ  هب  دیـشاب و  مارآ  دینادب و  ار  متـس  دیراد  هّدع  هّدع و  هک  نیا  اب  و  دییوگن ؟ چـیه  ددرگ و  یم  لاماپ  نم  قح  هک 

»..؟ دینامب نادرگرس 

: ددرگ یم  صیخلت  هنوگ  نیدب  عضوم  نیا  رد  كدف  ۀلأسم 

كدف هربتعم ، تالوقنم  بسحب 
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لوا ۀفیلخ  نکیل  هتـسناد  یم  دوخ  کلم  ربمغیپ و  ۀّیطع  ار  كدـف  وا  هدوب و  س )  ) همطاف فّرـصت  رد  ص )  ) ربمغیپ تلحر  ماگنه  رد 
هک ع ،)  ) یلع هتـساوخ ! هنّیب  وا  زا  هفیلخ  هتـساخرب و  ضارتعا  هب  يو  رب  س )  ) همطاف سپ  هدرک  فرـصت  ار  كدف  هتفای  تفالخ  نوچ 

هرامه قح  قح و  اب  هشیمه  : » دافم نیدب  یّنس  هعیش و  تایاور  بسحب 

27 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تاـیاور بسحب  هک  نینـسح  مه  و  « ) تسا تشهب  لـها  زا  نمیا  ّما   » داـفمب ربـمغیپ  زا  فورعم  تیاور  هک  نمیا  ّما  مه  و  تسا » وا  اـب 
دیابن یهقف  نیزاوم  هب  هک  نیا  اب  هنّیب ، نیا  نکیل  دنا  هداد  تداهش  س )  ) همطاف عفن  هب  دنتـشهب ) لها  رورـس  ود  ضیفتـسم ، هرفاظتم و 

مه نینـسح   ) تسا نز  نمیا  ّما  و  تسا ! عفن  وذ  ع )  ) یلع هک  هناـهب  نیاـب  هتفرگن  رارق  هفیلخ  لوبق  دروم  دوش ، هتـساوخ  فرـصتم  زا 
تنب ءامـسا  هعیـش - قرط  زا  تایاور - زا  یخرب  بسحب   ) دـبای یمن  ققحت  هنّیب ، درم  کی  نز و  کی  تداهـش  اـب  لاـح  رهب  و  ریغص )
يراب تسا )! هدیدرگن  عقاو  هّجوت  دروم  راّیط  رفعج  اب  يو  یتسود  رذع  هب  زین  وا  تداهش  هداد و  تداهـش  مه  لوا  ۀفیلخ  نز  سیمع 
شیپ ثرا  يوعد  هار  زا  هدیدرگن  هتفریذـپ  شا  هنّیب  هدـش و  جراخ  شفرـصت  زا  کلم  هک  نیا  زا  سپ  س )  ) همطاف دـیاش  تهج ، رهب 

ءاـیبنألا ال رـشاعم  نحن   » ثیدـحب هفیلخ  ماـگنه  نیا  رد  دـنک  ظـفح  ار  دوخ  قح  دوـشب ، رگا  مه ، هار  نیا  زا  تسا  هتـساوخ  هدـمآ و 
دروم ۀصوصنم  تایآ  تقیقح  رد  هتـسج و  دانتـسا  تسا ، هفیلخ  دوخ  اهنت  نآ  يوار  ّتنـس ، لها  زا  ناخّروم  حیرـصت  هب  هک  ثرون »

س)  ) همطاف دانتسا 
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.تسا هتخاس  صوصخم  هلیسو  نیدب  ار  تامومع  هداد و  صیصخت  دحاو ) ربخ  مه  نآ   ) ربخ هب  ار 

.تسا رظان  یلوصا  یهقف و  ۀلأسم  نیاب  هبطخ  نیا  رد  س )  ) همطاف لالدتسا 

تـسین روظنم  تاهج ، نیا  زا  نآ  ةراب  رد  يداهتجا  قیقحت  یهقف و  یخیرات و  ۀـبنج  زا  كدـف  ۀـلأسم  ندرک  نشور  عوضوم  نیا  رد 
دیاش هدمآ و  لمعب  هباحص ، دهع  لّوا ، دهع  زاغآ  نامه  رد  هک  تسا  یهّقفت  رگید  ریبعتب  ای  یهقف  تسا  یلالدتـسا  لقن  روظنم  هکلب 

.تسا هدوب  نامز  نآ  رد  دهع و  نآ  رد  یهقف  ّمهم  ثحب  نیتسخن 

اجنیا رد  هک  تسا  اج  هب  ص )  ) ربمغیپ رتخد  س )  ) ارهز همطاف  ۀـمجرت  رد  هقف  راودا  خـیرات  یهقف و  ظاحل  زا  زاـب  هک  رگید  عوضوم 
.دشاب یم  یبرقلا » وذ   » مهس ۀبلاطم  عوضوم  ددرگ  هجوت  دروم  دای و 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  راحب ) مشش  دلج  یسلجم - ۀماّلع  لقنب   ) دیدحلا یبا  نبا 

28 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدید ثیدح  رد  نم  هک  یتروص  رد  تسا  هدوب  هلحن  ثاریم و  زیچ : ود  ةراب  رد  سب  رکب  وبا  اب  همطاف  عازن  هک  دـنرادنپ  نانچ  مدرم  »
«. یبرقلا وذ   » مهس زا  تسا  ترابع  نآ  هتخاس و  عونمم  مه  نآ  زا  ار  يو  رکب  وبا  هتشاد و  هعزانم  زین  رگید  يرما  هب  تبسن  هک  ما 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  سنا  زا  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  »

مهـس زا  مئانغ  زا  نآرق  رد  ادخ  هک  یناد  یم  مه  و  ام ، رب  ار  تاقدـص  تمرح  یناد  یم  وت  انامه  تفگ : تفر و  رکب  یبا  دزن  همطاف  »
.تسا هداد  هچ  امب  یبرقلا  وذ 

: تفگ رکب  وبا  دناوخرب  ار  هیآلا » ..�یبْرُْقلا  يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِّلل 
�

ِه َّنَأَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  َو   » ۀفیرش ۀیآ  هاگ  نآ  »
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یناوخ یم  وت  هک  ار  ادخ  باتک  نامه  نم  میاونـش  اریذپ و  ار  وا  ناشیوخ  قح  ربمغیپ و  قح  ادـخ و  باتک  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و 
وت ناشیوخ  وت و  يارب  زا  ایآ  سپ  تفگ : همطاف  دوش  هداد  امش  هب  دیاب  لماک  روطب  سمخ  زا  مهـس  نیا  هک  ما  هتـسنادن  مناوخ و  یم 

.منک یم  فرصم  نیملسم  حلاصم  رد  ار  یقاب  مهد و  یم  امش  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  هکلب  هن ، تفگ : تسا ؟

يدـهع وت  هب  هراـب  نیا  رد  ص )  ) ربـمغیپ ییوگ  یم  رگا  نکیل  تسا  نینچ  تفگ : رکب  وـبا  .تسین  نینچ  ادـخ  مکح  تفگ : همطاـف  »
.مهد یم  تلها  هب  وت و  هب  لماک  روطب  ار  همه  منک و  یم  قیدصت  نم  هدرک 

مکءاج دقف  : » تفگ یم  هک  مدینـش  ار  وا  هیآ  نیا  لوزن  ماگنه  هک  نیا  زج  هتفگن  يزیچ  نمب  هراب  نیا  رد  ادخ  ربمغیپ  تفگ : همطاف  »
مهدب امـش  هب  لماک ، روطب  ار ، مهـس  نیا  ۀـمه  نم  هک  دـیآ  یمنرب  نانچ  سمخ  ۀـیآ  زا  تفگ : رکب  وبا  « » دّـمحم لآ  اورـشبا ، ینغلا 

نانیا زا  دنناسک  رگید  حاّرج و  نب  هدیبع  وبا  باّطخ و  نب  رمع  نیا  .دیآ  دایز  امـش  زا  دنک و  زاین  یب  ار  امـش  هک  هزادنا  نآ  هب  نکیل 
؟ دنراد تقفاوم  بلطم  نیا  رد  وت  اب  کی  چیه  ایآ  نیبب  سرپب و 

هب همطاف  .درک  وگزاـب  دوب  هتفگ  رکب  وبا  ار  هچ  نآ  زین  رمع  .تفگ  وا  هب  تفگ  رکب  وبا  هب  ار  هچ  نآ  درک و  رمع  هب  ور  همطاـف  سپ  »
ود نآ  هک  تفایرد  نانچ  دمآ و  رد  بّجعت 

29 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..دنا هدرک  قافتا  نخس  نیا  رب  مه  اب  هتشاد و  هرکاذم  هراب  نیا  رد  مه  اب  شیپ  زا 

تیاورب لوصالا » عماج   » بحاص
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: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  راحب ) رد  یسلجم  ۀماّلع  لقنب   ) یئاسن زا  دواد و  یبا  ننس  زا 

: تسا هتفگ  هاگ  نآ  داد » رارق  بلّطم  ینب  مشاه و  ینب  نایم  رد  ار  یبرقلا  وذ  مهس  ص )  ) ربمغیپ ربیخ  زور  رد  »

شدانسا هب  دواد  وبا  زا  ومه  و  ینعملا » قافتا  اهظافلأ و  ضعب  رییغتب  هددعتم  قرط  نم  تایاورلا  هذه  نم  وحنب  اضیا  یئاسّنلا  جرخا  «و 
: هک هدرک  تیاور  ناورم  نب  دیزی  زا 

تسا قلعتم  مهس  نیا  تفگ : سابع  نبا  دناد ؟ یم  هک  يارب  ار  یبرقلا  وذ  مهس  هک  دسرپب  ات  داتسرف  سابع  نبا  دزن  هب  سک  ریبز  نبا  »
نآ نوچ  ام  هک  داتـسرف  ام  يارب  ار  نآ  زا  يرادقم  مه  رمع  .تسا  هدرک  میـسقت  ناشیا  نایم  ربمغیپ  دوخ  و  ص )  ) ربمغیپ ناشیوخ  هب 

«. میدرک ّدر  ار  نآ  عانتما و  نآ  نتفریذپ  زا  میدید  رتمک  شیوخ  قح  زا  ار 

.تسا هدرک  تیاور  زین  یئاسن  زا  ار  تیاور  نیا  لثم  و 

هک ار  یناـسک  هدوب : نینچ  دـهدب  مشاـه  ینب  هب  تسا  هتـساوخ  یم  رمع  هچ  نآ   » هک هدروآ  یئاـسن  دواد و  وبا  زا  رگید  یتیاورب  زاـب 
تدعاسم رادقم  نیا  زا  نوزفا  دشخبب و  یلام  ناشیا  ارقف  هب  دزادرپب و  ار  ناشیا  ناراکهدب  ماو  دهد و  تنوعم  دـنریگب  نز  دـنهاوخب 

« تسا هدادن  رد  نت  هدشن و  رضاح  ار 

30 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هشئاع - 2 - 

: هدرک ناونع  ریز  ترابع  هب  ار  ص )  ) ربمغیپ نز  هشئاع  هک  نیا  زا  سپ  میعن  وبا  ظفاح 

« ..بیطخلا دمحم  نیلسرملا  دّیس  بیرقلا ، هفیلأ  و  بیبحلا ، هبیبح  قیتعلا ، تنب  هقیتعلا  قیّدّصلا ، تنب  هقیّدّصلا  مهنم  «و 

: تسا هلمج  نآ  زا  هدروآ  یتایاور 

وا تبقاع  هداد و  يرادلد  وا  هب  هک  يروما  ّیط  رد  و  هتفر ، هشئاع  تدایع  هب  سابع  نبا  »
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: تسا هتفگ  نینچ  يوب  هتساوخ  ریخب  ار 

کلذ ناکف  ًابِّیَط * » ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  : » ّلج ّزع و  ّللا 
�

ه لزناـف  ءاـم  اودـجی  ملف  اـهطقتلی  ّللا 
�

ه لوسر  حبـصأف  ءاوبـألاب  کـتدالق  تکله  »
ادخ هب  رادب ، تسد  نم  فیرعت  هیکزت و  زا  سابع  رـسپ  يا  تفگ : هشئاع  « » هصخّرلا نم  هّمألا  هذـهل  ّللا 

�
ه لزنأ  ام  کتکرب  کببـسب و 

یلاعت ّللا 
�

ه یضر  هشئاع ، هک  هدرک  ثیدح  ریبز  نب  هورع  زا  دانسا ، هب  میعن ، وبا  زاب  مدوب » یم  اّیسنم » ایسن   » متشاد تسود  نم  دنگوس 
«1 ( » هضیح يا  « ) اّیسنم ایسن  تنک  ینتیل  ای  : » تسا هتفگ  اهنع ،

______________________________

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  هورع ، شردپ ، زا  هورع  نب  ماشه  زا  دانسا ، هب  هحفص 185 ،) مهن  دلج   ) دادغب خیرات  رد  بیطخ  ( 1)

نایفـس لاق  اّیـسنم » ایـسن  تنک  ینتیل  ای  : » لوقت اهرامخ و  ّلبت  یّتح  تکب  ّالا  ّطق  لمجلا ) هعقو  یف  ینعی   ) اهریـسم هشئاع  ترکذ  اـم  »
الاب رد  میعن  وبا  مالک  رد  هک  هضیح » يا   » ۀملک دیاش  هاقلملا » هضیحلا  ّیسنملا : یسّنلا  هیاورلا :) هذه  ماشه  نع  يواّرلا  وه  و   ) يرّوثلا

.دشاب نایفس  مالک  نیمه  زا  ذوخأم  زین  دش  لقن 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  هشئاع  زا  شردپ  زا  هورع  نب  ماشه  زا  دانسا ، هب  هحفص 338 ،) زین - مهن  دلج   ) باتک نامه  رد  بیطخ  مه  و 

!« بصق نم  هّنجلا  یف  تیبب  اهرّشب  ّللا 
�

ه لوسر  ّنا  کلذ  .تتام و  ام  دعب  ّالا  ینجّوزت  ام  هجیدخ ، تدسح  ام  سانلا  نم  تدسح  ام  »

31 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  تیاور  ریبز ، شردپ ، زا  هورع  زا  دانسا ، هب  مه ، زاب 

زا دانسا ، هب  مه ، زاب  مدیدن »! هشئاع  زا  رتملاع  بسن  برع و  ثیدح  رعش و  مارح و  لالح و  هضیرف و  نآرق و  هب  ار  یسک  مدرم  زا  »
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: تسا هتفگ  یم  هشئاع  هب  هک  هورع 

اریز مرادن  بجع  زین  برع  خیرات  رعش و  هب  تملع  زا  يرکب  وبا  تخد  ربمغیپ و  نز  میوگ  یم  اریز  متسین  تفگش  رد  وت  هقف  زا  نم  »
زا و  هنوگچ ؟ هک  مراد  بّجعت  ّبط  هب  وـت  ملع  زا  نکیل  دوـب  رتاـناد  تمـسق  نیاـب  سک  همه  زا  هک  يرکب  وـبا  رتـخد  هک  میوـگ  یم 

هیودا دـندمآ و  یم  ربمغیپ  تدایع  هب  مدرم  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  هداهن و  تسد  هورع  ۀـناش  هب  هشئاع  تسا ؟! لاونم  هچب  و  اجک ؟
: تسا هدرک  ثیدح  نینچ  میعن  وبا  ظفاح  زاب  متفرگ »! ارف  ناشیا  زا  ار  بط  نم  دندرک  یم  فیصوت  يو  يارب  ار  هجلاعم  زرط  و 

هک درک  یم  هیرگ  هزادنا  نیا  سپ  درک  یم  توالت  َّنُِکتُوُیب » ِیف  َنْرَق  َو   » ۀیآ اهنع ، یلاعت  ّللا 
�

ه یضر  هشئاع ، هک  تسا  هدینـش  یـسک  »
هدروآ یهقف  ماکحا  هب  عجار  دایز  یثیداحا  تایاور و  هشئاـع  زا  ّتنـس  لـها  دـیناسم  حاحـص و  بتک  رد  دـیدرگ » یم  رت  شا  هعنقم 

.تسا هدمآ  لمعب  ءاتفا  اهنآ  بجومب  هتفرگ و  رارق  هدافتسا  دروم  داهتجا  هّقفت و  ماقم  رد  هک  هدش 

32 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هصفح - 3 - 

هک عوضوم  نیا  زج  هتـشونن  يزیچ  وا  ةراـب  رد  نکیل  تسا  ص )  ) ربمغیپ نز  رمع  رتـخد  هصفح  هدرب  ماـن  میعن  وبا  هک  ار  ینز  نیمّیس 
: تسا هتفگ  هتخیر و  رس  رب  كاخ  هتشگ و  كانمغ  باّطخ  رمع  شردپ  هداد و  قالطا  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ

«. اذه دعب  رمعب  ّللا 
�

ه أبعی  ام  »

تیاـنع دروم  ار  هصفح  هک  هتفاـی  ناـمرف  ادـخ  بناـج  زا  سپ  هدروآ  تمحر  رمع  رب  هدیـسر  ص )  ) ربمغیپ هب  رمع  مـالک  ربـخ  نوچ 
«. 1  » تسا هدش  نینچ  دهد و  رارق  عوجر » »

ۀلأسم هدرک  دای  هصفح  ةراب  رد  هک  رگید  یعوضوم 
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تخاس رومأم  نآرق  عمج  هب  ارم  رکب  وبا  نوچ  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوخ  ردپ  زا  « 2  » تباث نب  دیز  هک  نومضم  نیدب  تسا  هفیحص 
تـشذگ رد  رکب  وبا  هک  یماگنه  .مدرک  عمج  متـشون و  امرخ  تخرد  ياه  هخاش  تسوپ  و  اه ، هناـش  تسوپ و  ياـه  هراـپ  رب  ار  نآ 

ص)  ) ربمغیپ نز  هصفح  دزن  هفیحـص  نآ  دیـسر  تکاله  هب  رمع  نوچ  .تشادهگن  دوخ  دزن  تشون و  هفیحـص  کی  رد  ار  اهنآ  رمع 
.داد دهاوخ  سپ  زاب  وا  هب  ار  نآ  هک  درک  دای  دنگوس  تساوخ و  وا  زا  ار  هفیحص  نامثع  دوب 

______________________________

جاودزا و تیفیک  ربمغیپ و  اب  هصفح  جاودزا  تافو و  تدالو و  خـیرات  هدـش و  هدروآ  تمـسق  نیا  مه  هباصالا  باعیتسالا و  رد  ( 1)
ّللا و

�
ه دبع  شردارب  دـننام  یهورگ  هدرک و  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  وا  هباصالا »  » بحاص ۀـتفگ  هب  هدـش و  هدروآ  اهنآ  رد  تافالتخا 

.دنا هدومن  تیاور  يو  زا  هباحص  زا  یعمج 

يربع و یبرع و  نابز  هدوب  نآرق  عماج  یحو و  بتاک ، هک  تباث  نب  دیز  هحفص 244 ) ءزج 3 - « ) لماکلا  » رد ریثا  نیا  ۀتفگ  هب  ( 2)
.تسا هتسناد  یم  ار  یطبق  یمور و  یسراف و 

33 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنتشونب اهفحصم  ات  داد  رما  ار  مدرم  دنادرگرب و  وا  هب  ار  هفیحص  تشاد و  هضرع  هصفح  رب  دروآ و  مهارف  فحصم  سپ 

میلست ناشیا  هب  ار  هفیحص  ّللا 
�

ه دبع  داتسرف  رمع  ّللا -
�

ه دبع  دزن  هفیحص  يارب  ار  ناشیوخ  زا  یهورگ  نامثع  تشذگ  رد  هصفح  نوچ 
.دندرب نایم  زا  دنتسش و  ار  نآ  داد  روتسد  نامثع  درک و 

هب ار  تاّیباحص  زا  نز  ( 29  ) هن تسیب و  رخآ  ات  بیترت  نامهب  هصفح  زا  سپ  میعن  وبا  ظفاح 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1031 

http://www.ghaemiyeh.com


رظن و فرص  اجنیا  رد  اهنآ  ندرب  مان  زا  هدرکن  لقن  هجوت  لباق  يرثا  ای  یهقف  یتیاور  اهنآ  ۀیقب  زا  نوچ  هک  هدرمش  رب  لیلجت  اب  مان و 
: دوش یم  افتکا  تسا  یتیاور  ار  کی  ره  هک  یملس  دیجب و  ّما  ندرب  مان  هب  طقف 

34 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دیجب ّما  - 4 - 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  ثیدح  هّیبیبح ، دیجب  ّما  شا ، هّدج  زا  دیجب  نب  نمحّرلا  دبع  زا  دانسا ، هب  میعن ، وبا 

ربمغیپ مدرگ » یم  هدنمرـش  ور  نیا  زا  مهدـب و  وا  هب  هک  مرادـن  يزیچ  نم  دتـسیا و  یم  هناخ  رد  رب  نیکـسم  : » متفگ ص )  ) ربمغیپ هب 
: دومرف

ات هک  تسا ، بوبحم  بوخ و  هک  نیا  زا  هیاـنک  دـشاب ) هتخوس  یمـس  هچ  رگ  هدـب  يوب  يزیچ  « ) اـقرتحم اـفلظ  ول  هدـی و  یف  یعفدا  »
..ینارن دوخ  زا  یهت  تسد  ینکن و  دیماان  ار  اونیب  ادگ و  یناوتب 

نینچ هدروآ و  ار  وا  لوا ) مسق  زا   ) ءاح فرح  ناونع  ّیط  رد  هتـسناد و  ءاّوح  مان  هب  ار  دیجب  ّما  هباصالا »  » رد « 1  » ینالقسع رجح  نبا 
: تسا هدرک  هدافا 

ّما شا ، هّدج  زا  دیجب  یبا  نبا  زا  ملـسا  نب  دیز  زا  ار  وا  ثیدح  سنا  نب  کلام  ریغـصت ، تئیه  هب  میج  هدّحوم و  اب  دـیجب ، ّما  ءاوح ، »
تانمؤملا ال ءاسن  ای   » تراـبع نیاـب  رگید  یتیاورب  هدروآ و  قرحم » فلظب  ول  لـئاّسلا و  اوّدر   » تراـبع نیدـب  ص )  ) ربمغیپ زا  دـیجب 
زا دـیجب ، ّما  شا  هدـج  زا  ذاعم  نب  ورمع  زا  ملـسا  نب  دـیز  زا  کلام  مه  هدرک و  رکذ  قرحم » عارکب  ول  اهتراجل و  ّنکادـحإ  ّنرقحت 

: تسا هتفگ  هنوگ  نیا  هک  هدرک  ثیدح  ربمغیپ 

تعیب نانز  اب  هک  هدوب  ینانز  زا  دیجب  ّما  هاش » نسرف  ول  اهتراجل و  هراج  ّنرقحت  «ال 
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: تفگ هک  مدینش  ار  ربمغیپ  تسا : هتفگ  هدروآ و  ثیدح  وا  مه  هدرک و  تعیب  هدوب و  رضاح  ص )  ) ربمغیپ اب  ةدننک 

______________________________

.ق .ه  لاس 852  هب  یفوتم  لاس 773 و  هب  دلوتم  یعفاش  ینالقسع  رجح  نبا  هب  فورعم  ..نب  یلع  نب  دمحا  ( 1)

35 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ص)  ) ربمغیپ هب  دیجب  ّما  هک  هدروآ  نینچ  دـش  لقن  الاب  رد  میعن  وبا  زا  هک  ار  یثیدـح  ینالقـسع  رجألل » مظعا  ّهناف  حبّـصلاب  اورفـسا  »
: تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ سپ  هیطعا » ائیش  هل  دجأ  الف  یباب  یلع  موقیل  نیکسملا  ّنا  : » تسا هتفگ 

ریز ءاح و  فرح  رد  ار  وا  باعیتسالا »  » رد زین  « 1  » ربلا دبع  نبا  هدی » یف  هیلا  هیعفداف  اقرحم  افلظ  ّالا  هایإ  هنیطعت  ائیش  هل  يدجت  مل  نا  »
.تسا هدرک  لقن  وا  زا  دانسا  هب  دش  هدروآ  اجنیا  رد  هچ  نآ  زا  ثیدح  دنچ  هدروآ و  ءاّوح »  » ناونع

______________________________

.يرمق يرجه  لاس 463  هب  یفوتم  لاس 363 و  هب  دلوتم  یکلام  یبطرق  ربلا  دبع  ..نب  فسوی  ورمع  وبا  ( 1)

36 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یملس - 5 - 

نب مکح  شرـسپ  زا  لقنب  هدرازگ و  زاـمن  ص )  ) ربمغیپ اـب  هلبق  ودـب  هک  هدوب  ص )  ) ربمغیپ ياـه  هلاـخ  زا  یکی  سیق و  رتخد  یملس 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  میلس 

انز مینکن ، يدزد  میرواین ، كرـش  ادـخ  هب  هک  درک  طرـش  ام  اب  ربمغیپ  .میدرک  تعیب  ص )  ) ربمغیپ اب  راصنا  نانز  زا  یهورگ  اب  نم  »
هاگآ تاـّیهنم  نیا  زا  ار  اـم  نوچ  میورن ، یناـمرفان  نایـصع و  هار  هب  فورعم  رد  و  مینزن ، ءارتفا  ناـتهب و  میـشکن ، ار  یـسک  میهدـن ،

«. ّنکجاوزا نشغت  و ال   » دومرف درک  طرش  ام  اب  تخاس و 

میدرک و تعیب  طئارش  نیدب  يو  اب  ام  سپ 
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هچ هک  سرپب  ربمغیپ  زا  درگرب و  متفگ : دوب ، ام  اب  هک  ار ، ناـنز  زا  یکی  نم  میتشگرب  دـش و  ماـمت  تعیب  نوچ  .میتشگزاـب  شدزن  زا 
«. هریغ هب  یباحتف  هلام  يذخأت  : » دینش خساپ  نینچ  دیسرپ و  تفر و  وا  تسا ؟ مارح  ام  رب  نارهوش  لاوما  زا  هزادنا  هچ  زیچ و 

و رذنملا ، ّما  ینکت  راجنلا  نب  يدع  ..نب  ورمع  نب  سیق  تنب  یملـس   » ةراب رد  هباصإلا »  » رد رجح  نبا  و  باعیتسالا »  » رد ّربلا  دبع  نبا 
ربمغیپ زا  لاؤس  نکیل  دش  دای  الاب  رد  هدروآ و  میعن  وبا  هک  دنا  هدروآ  ار  نامه  ..اردب » دهش  نّمم  طیلس  و  سیق ، نب  طیلس  تخا  یه 

.تسا بسنا  باوج  هیضق و  لصا  اب  ترابع  نیا  و  انجاوزا » ّشغ  ام  هیلأساف ،  » هدروآ ترابع  نیاب  ار  (ص )

: هک دوش  یم  روآ  دای  تمسق ، نیا  ۀمتاخ  رد 

هک هدش  هدرب  مان  نز  دصناپ  رازه و  زا  زواجتم  هباصإلا »  » و باعیتسالا »  » رد

37 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدیدرگ  تیاور  نانآ  زا  ثیدح  دنا و  هدوب  هباحص  زا  ناشیا  زا  يرایسب 

فورح بیترتب  ار  دوخ  باتک  هدروآ  باـتک  زاـغآ  رد  دوخ  هکناـنچ  هتـشون ، هباحـص  زییمت  يارب  ار  هباـصإلا »  » باـتک هک  رجح  نبا 
نانآ زا  تیاور  هار  زا  ناشیا  ندوب  هباحـص  هک  دنتـسه  یناسک  تسخن  مسق  هتخاس : بترم  مسق  راهچ  رب  ار  یفرح  ره  مّظنم و  ءاـجه 
مـسق ..دنا  هدش  دای  هباحـص  دادع  رد  هتفای و  تدالو  ربمغیپ  دـهع  رد  هک  دنتـسه  یناسک  مود  مسق  تسا  هدـش  دراو  ..نانآ  ریغ  زا  ای 

..باحـصا زا  هک  نیا  هن  دـنا  هدوب  باحـصا  اب  هقبط  مه  و  نامرـضخم )  ) هدرک كاردا  ار  مالـسا  ّتیلهاج و  هک  دنتـسه  یناسک  میس 
هب طوبرم  بتک  رد  هک  دنتسه  یناسک  مراهچ  مسق 
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.دنا هدیدرگ  دای  ءاطخ  طلغ و  هار  زا  مّهوت و  هابتشا و  هب  هباحص 

مراهچ دـلج  زا  تسخن  تمـسق  رد  هینک »  » ناونع تحت  ار  لاجر  مه  دـلج و  هس  رد  ماـن »  » ناونعب ار  لاـجر  هک  نیا  زا  سپ  هاـگ  نآ 
یفرح ره  بیترتب  و  ءاجه ، فورح  بیترتب  ینعی  قباسلا » بیترتلا  یلع  ءاسّنلا  باتک   » ناونع تحت  ار  نآ  مود  تمسق  هدرک  ءاصقتسا 

نانآ زا  يرایـسب  زا  هک  ار ، نانز  زا  نت  ود  تسیب و  دـصناپ و  رازه و  کی  هدروآ  هدرک و  دای  لاجر  تمـسق  رد  هک  مسق  راهچ  هب  ار 
تسا لولـس  نب  ّیبا  رتخد  هّیجرزخ  هلیمج  هلمج  زا  تسا  هدرک  همجرت  هدرب و  مان  هدیدرگ ، یهقف  مکح  كردم  هدش و  لقن  ثیدح 
ربمغیپ سپ  هدز  زاب  وا  نامرف  زا  رـس  هدوب و  سامـش  نب  سیق  نب  تباث  نز  وا  هچ  هداتفا  قافتا  وا  ۀلیـسو  هب  مالـسا  رد  علخ  نیلّوا  هک 

أ : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ ییور ) تشز   ) وا تمامد  تسا : هداد  خساپ  وا  تباث »؟ نم  تهرک  ام   » تسا هتفگ  هتساوخ و  ار  وا  (ص )
لّوا  » هک تسا  تیاور  ساـبع  نیا  زا  تسا و  هدرک  قیرفت  ود  نآ  ناـیم  ربـمغیپ  سپ  .يرآ  تسا : هداد  باوـج  هتقیدـح » هیلع  نیّدرت 

« ..ّیبا نب  ّللا 
�

ه دبع  تخا  مالسالا ، یف  ناک  علخ 

38 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( لوا دلج  رب   ) یکاردتسا تاقیلعت  - 3

هراشا

39 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد يزیچ  رگا  منک  یم  هدرک و  یم  هعلاـطم  یّنف ، ره  رد  ار ، یباـتک  ره  هـک  تـسه  هدوـب و  لوـمعم  ناـنچ  ارم  یکاردتـسا  تاـقیلعت 
هک هقف » راودا   » باتک صوصخب  تبـسن  منک  یم  دای  باتک  نآ  ۀیـشاح  رد  یلقن ، هاوخ  يرکف و  هاوخ  دـسر ، یم  مرظنب  نآ  بلاـطم 

دوخ ار  نآ  فیلأت  جنر  حرط و  تمحز 
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فـقاو و یبوـخ  لاـمک  هب  دراد  ءاـضتقا  ار  نآ  فیلأـت ، نآ  لـماک  هچ  نآ  هب  تبـسن  ار  شیوـخ  تاـعالطا  صقن  هتفرگ و  هدـهع  هب 
ار لّوا  دلج  ةدش  پاچ  زا  يا  هخـسن  ور  نیا  زا  ما  هتـشادنپ  عفنا  یلوا و  بسنا و  ار  لومعم  تداع  نآ  تیاعر  متـسه  هدوب و  فرتعم 
تشادداـی و ار  نآ  مروخرب  نآ ، زا  یثحبم  هب  بساـنتم ، یبلطم  هب  دوخ  هعّونتم  هقرفتم و  تاـعلاطم  رد  هاـگ  ره  هک  مراد  سرتسد  رد 

باتک ءزج  شیپ ، پاچ  كاردتـسا  ناونعب  دـعب ، پاچ  رد  تشاددای  نآ  ات  منک  دای  دوخ  بسانتم  لحم  رد  یـصقان ، لیمکت  دـصقب 
.دریگ رارق  دنم  هقالع  ناگدننک  هعلاطم  هدافتسا  دروم  دوش و 

هدـش قیلعت  دـلج  نآ  رب  لوا  دـلج  پاچ  زا  سپ  هک  ار ، ییاهتـشاددای  ار ، يدوبان  عایـض و  زا  يریگولج  هک ، مناد  یم  ناـنچ  نونکا 
هدافتـسا و نآ  زا  هک  دـبای  ماجنا  یتمدـخ  ار  بلاطم  هنوگ  نیاب  نادـنم  هقالع  هک  نیا  دـیما  مرواـیب  دـلج  نیا  رد  كاردتـسا ، ناونعب 

.دیآ لصاح  یّظح 

: یکاردتسا تاقیلعت  نآ  کنیا 

: تسا هدش  قیلعت  همیمض و  تشاددای  نیا  تقرس ، رد  دی » عطق   » زا ثحب  نایاپ  رد  لّوا ، دلج  مود ، پاچ  زا  هحفص 258 ، رد  - 1

: تسا هدرک  ثیدح  نینچ  یموزخم  هّیما  وبا  زا  دانسا  هب  دنسملا »  » باتک رد  لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحا  »

40 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

- .یلب لاق : تقرـس  کلاخا  ام  مّلـس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا ،
�

ه لوسر  هل  لاقف  .عاتم  هعم  دـجوی  مل  فرتعاف و  ّصلب  یتا  ّللا 
�

ه لوسر  ّنا  »
: لاق اثالث - وا  نیتّرم 

: لاق .هب  اوئیج  ّمث  هوعطقا  مّلس : هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  لاقف : »

: لق مّلس : هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  لاقف  .هب  اوءاج  ّمث  هوعطقف  »

بوتا ّللا و 
�

ه رفغتسا  »
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« مّمیت  » زا ثحب  لیذ  هحفص 267 ، رد  - 2 هیلع » بت  ّللا 
�

ّمه مّلس : هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  لاقف  .هیلا  بوتا  ّللا و 
�

ه رفغتـسا  لاق : .هیلا 
: تسا هدش  تشاددای  نینچ 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 154 ) لوا - ءزج  « ) دابعلا ریخ  يده  یف  داعملا  داز   » باتک رد  « 1  » يزوج مّیق  نبا  »

هکنانچ دندوبن  قفاوم  نآ  اب  هباحص  هک  تفر  یم  دیدشت  هار  زا  يروما  رد  تفرگ و  یم  تخس  ینید  ياهراک  رد  رمع  ّللا 
�

ه دبع  و  ».. 
يور و يارب  یکی  تبرـض : ودب  مّمیت  رد  و  دش .! روک  راک ، نیا  ۀجیتن  رد  هک  يروط  هب  تسـش  یم  ار  دوخ  مشچ  نورد  ءوضو ، رد 
رب سابع  نبا  نکیل  تسناد  یمن  یفاک  ار  ّفک  ود  درک و  یمن  ءافتکا  تبرض  کی  هب  درک و  یم  مّمیت  قفرم  ات  تسد  ود  يارب  رگید 

.تخاس یم  هدنسب  ّفک  ود  يور و  يارب  تبرض  کی  هب  يو  فالخ 

دوخ دالوا  هاگ  ره  داد و  یم  يوتف  ءوضو  بوجوب  تسناد و  یم  بجاو  نآ  زا  دـعب  ار  ءوضو  دیـسوب  یم  ار  دوخ  نز  رگا  رمع  نبا  »
رب رگید  يزامن  ار  وا  هک  دروآ  یم  دای  هب  زامن  نایم  رد  هاگ  ره  و  دـناوخ ، یم  زاـمن  درک و  یم  هضمـضم  نآ  زا  دـعب  دیـسوب  یم  ار 

شیاوتف تسا  هّمذ 

______________________________

تافیلأت بحاص  يزوج » میق  نبا  هب  فورعم  یلبنح  یقـشمد  یعرز  رکب  نب  دـمحم  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  نیدـلا  سمـش  ظـفاح  ۀـمالع  ( » 1)
کی هاجنپ و  دصتفه و  لاس  رد  دلوت و  کی 691  دون و  دصشش و  لاس  رد  تسا ) میق  نبا  نیمه  زا  مه  ءاسنلا » رابخا   » باتک  ) رایسب

.تسا هتفای  تافو   751

41 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب هک  ار  يزامن  نآ  زا  سپ  دنک  مامت  ار  زامن  نآ  هک  دوب  نیا 
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« ..دنک هداعا  هدوب  نآ  رد  هک  ار  يزامن  سپ  نآ  زا  دروایب و  اج  هب  هدیسر  شدای 

: تسا هدش  تشاددای  نینچ  ناعل »  » هلأسم لیذ  هحفص 318  رد  - 3

ناشیا زا  هداد و  یم  قالط  ار  نادرم  نانز  هک  تسا  هدش  یم  یهاگ  ّتیلهاج  نامز  رد  هک : دوش  هدروآ  تسین  تبـسانم  یب  اجنیا  رد 
.دنا هدش  یم  ادج 

و وا ، نز  هیوام ،»  » هب عجار  يا  هصق  برع ، روهشم  داوج  یئاط ، متاح  ۀمجرت  رد  ءزج 16 ) « ) یناغالا  » باتک رد  یناهفصا  جرفلا  وبا 
: تسا نینچ  نآ  دافم  ۀصالخ  هک  هدروآ  متاح ، نب  ّيدع  ردام 

دنک و یم  فلت  دزاس و  یم  دوبان  دروآ  یم  تسدب  هچ  ره  وا  هک  ینک  یم  هچ  متاح  اب  تفگ : هیوام »  » وا نزب  متاح  ّمع  رسپ  کلام  »
یم تسار  تفگ : هیوام  تخاس ؟ دهاوخ  رابرـس  وت  موق  رب  ار  شیوخ  نادنزرف  دسر  ارف  گرم  ار  وا  رگا  سپ  دـشخب  یم  نآ  نیاب و 

.تسا نینچ  متاح  ییوگ 

نیدـب ناشیا  قالط  دـنتخاس و  یم  اهر  دـنداد و  یم  قالط  ار  شیوخ  نارهوش  نانز  یهاـگ  هک  دوب  ناـنچ  موسرم  ّتیلهاـج ، رد  «و 
عـضو دندرب ) یم  يرداچ  رـسب  نآ  ریز  هیداب  رد  دنتفاب و  یم  وم  زا  هک  ییاه  همیخ   ) دـندوب یم  ییوم  يرداچ  رد  رگا  هک  دوب  هنوگ 
دندرک یم  زاب  دندنادرگ و  یمرب  برغم  بناج  هب  ار  رد  دش  یم  زاب  قرـشم  هب  ور  نآ  رد  رگا  هک  هنوگ  نیدب  دنداد  یم  رییغت  ار  نآ 

اهر ار  وا  نز  هک  دـیمهف  یم  دـید  یم  نوگرگد  ار  نآ  درم  نوچ  دـنداد و  یم  شرییغت  ماـش ، بناـج  هب  دوـب  یم  نمی  يوـسب  رگا  و 
: تسا هتفگ  قالط  هدش و  ناهاوخ  ار  وا  ییادج  هتخاس و 

وا زا  ملام  هک  نم  ات  هدب  قالط  ار  متاح  ترهوش  تفگ : دوب  نانز  نیرتابیز  زا  هک  ار  وا  نز  متاح ، ّمع  رسپ  کلام  »
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ار نز  نآ ، رارکت  دـش و  ررکم  اـه  هتفگ  نیا  منک و  يرادـهگن  تنادـنزرف  وت و  زا  مروآ و  رد  حاـکن  هب  ارت  مرتـهب  وت  يارب  رتـشیب و 
ار همیخ  رد  عضو  دمآ و  رد  نز  دزن  هب  نوچ  متاح  داد  رییغت  ار  رداچ  عضو  سپ  تخاس  راداو  متاح  قالطب 

42 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

(. تسا هدرک  دای  ار  نآ  یناغا  بحاص  هک  هیضق  رخآ  ات   ) ..تفگ ّيدع  دوخ ، دنزرف  هب  تفای  نوگرگد 

: تسا هدش  همیمض  تشاد  دای  نیا  هماسق »  » ثحب نایاپ  رد  مود  پاچ  زا  هحفص 350  رد  - 4

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  ۀحفص 326 ) میس  ءزج   ) دوخ خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  »

داهج راکب  ات  هدـش  لقتنم  هفوک  هب  هنیدـم  زا  هک  نیا  زا  سپ  دوب  مّلـس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمغیپ ، باحـصا  زا  یعازخ  حیرـش  وبا  ».. 
فرشم هیاس  مه  ۀناخ  رب  سپ  هتسج  یم  يرای  هدرک و  یم  هثاغتـسا  هک  هدینـش  ار  هیاس  مه  دایرف  هدوب  ماب  يالاب  یبش  .دشاب  کیدزن 

شیب تبرـض  کی  نکم  دایرف  دـنیوگ : یم  وا  هب  هدـمآ و  رد  هیاس  مه  رب  هنابـش  هفوک ، مدرم  ناـناوج  زا  نت  دـنچ  تسا  هدـید  هدـش 
.دنتشک ار  وا  سپ  میزاس  هدوسآ  یگدنز  زا  ارت  هک  تسین 

لوتقم ّیلو  لوق  و  هماسقلا .) تثدـحا   ) دـش ادـیپ  هماسق »  » تفای عویـش  ربخ  نیا  نوچ  تشگرب و  هنیدـم  هب  ناـمثع  يوسب  حیرـش  وبا 
ناـمه رد   ) يربـط زاـب  « » دـیآ لـمعب  يریگولج  مدرم  زا  یهورگ  راتـشک  زا  ناـمز  نآ  رد  هلیـسو  نادـب  اـت  تفرگ  رارق  راـبتعا  دروم 

.تسا هتفگ  عفان  هک  هدروآ  ریبج  نب  عفان  زا  دانسا  هب  هحفص )

تصقن نإف  هنّیب ، نکت  مل  اذا  الجر  نوسمخ  مهنم  فلحی  هئایلوأ ، یلع  هیلع و  یعّدملا  یلع  هماسقلا  نامثع : لاق  »
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، هرقف ود  نیا  رد  اوّقحتـسا » نوسمخ  مهنم  فلح  نإف  اوفلحا  نوعّدـملا و  اهیلو  مهتماسق و  تّدر  دـحاو ، لجر  لکن  نا  وا  مهتماـسق ،
هک هماسقلا » تثدحا   » ۀلمج یکی  دوش : رظن  فرـص  اه  نآ  هب  ةراشا  زا  دیابن  هک  تسا  رظن  دروم  بلطم ، ود  هدـش ، لقن  يربط  زا  هک 

.تسا هدیدرگ  رکذ  نامثع  مکح  ناونعب  مود  تمسق  رد  هک  هیلع » یعّدملا  یلع  هماسقلا   » ۀلمج مود  هدمآ و  تسخن  هرقف  رد 

هعقاو نآ  زا  شیپ  هک  نیا  رد  تسا  رهاظ  هلمج  نآ  هک  تسنیا  لوا : رظن  ۀصالخ 

43 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسین تسرد  یّنس  هعیـش و  قافتا  هب  رهاظ ، نیا  تسا و  هتفای  ثودح  نامز ، نآ  رد  هدوبن و  هماسق »  » نامثع تفالخ  نامز  زا  شیپ  و 
ص)  ) ربمغیپ دوخ  نامز  رد  هماسق »  » هک تسا  راکـشآ  یبوخ  هب  هدـش  لقن  اهنآ  زا  یـضعب  هک  باـب ، نیا  رد  لوقنم  تاـیاور  زا  اریز 

.تسا هدیدرگ  ثداح  ای ، عیرشت و ،

هیادـب  » مان هب  دوخ  یهقف  باـتک  رد  .ه ق ) یفوتم 595  یبطرق - دشر  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم   ) یـسلدنا دـشر  نبا 
زا دواد  وبا  جیرخت  هب  رگید  یتیاور  راسی و  نب  ریشب  زا  یئاط  دیبع  نب  دیعس  زا  يراخب  جیرخت  هب  یتیاور  دصتقملا » هیاهن  دهتجملا و 

دوهی رب  راصنا  ءاعدا  هلأسم  ود  ره  رد  هک  هدروآ  راصنا  ناگرزب  زا  یلاجر  زا  راـسی  نب  نامیلـس  زا  نمحرلا و  دـبع  یبا  نب  هملـس  وبا 
سپ نآ  زا  هدش و  هدروآ  هماسق ) روطب   ) فرط ود  زا  یکی  ندرک  دای  دـنگوس  ص )  ) ربمغیپ راهظا  يراصنا و  يدرم  نتـشک  ةراب  رد 

: تسا هتفگ  مود  تیاور  ةراب  رد  دشر  نبا 

ار نآ  هچ  دانسألا » حیحص   » تسا یثیدح  نیا  «و 
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شیپ هنیهج  ۀـلیبق  زا  ار  يدرم  زین ، رمع  ناـمز  رد  تسا : هـتفگ  نآ  زا  سپ  دـنا » هدرک  تـیاور  هملـس  یبا  زا  يرهز  زا  هـقث »  » ناـیوار
زا کی  رهب  هتخاس و  حرطم  ار  هماسق »  » هراب نیا  رد  رمع  هدرک و  اعّدا  دعـس  ینب  ۀلیبق  زا  يدرم  رب  مد » ّیلو   » هدرم و هک  هدش  يدـمآ 

.تسا هدرک  يروآ  دای  ار  ندرک  دای  دنگوس  راب  هاجنپ  فرط ، ود 

.دشاب هدش  ثادحا  وا  نامز  رد  هک  نیا  هن  تسا  مدقم  نامثع  نامز  رب  عطق ، روطب  هماسق »  » ثودح سپ 

نیا مکح ، نیا  رد  تسا  بهذـم  نیا  ناـهیقف  قاـفتا  كـالم  هک  هعیـش ، قرط  زا  صوصن  تاـیاور و  قـبط  هک  نیا  مود  رظن  هصـالخ 
هب لاوما ، هب  هدـش  صوصخم  هک  هیلع » یعّدـملا  یلع  نیمیلا  یعّدـملا و  یلع  هنّیبلا   » یّلک لصا  زا  دراد ، طابترا  ءاـمد  هب  هک  هلأـسم ،

حیرصت هکلب  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هکنانچ  راتشک ، داسف و  زا  يریگولج  ۀطساو 

44 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یعّدم  » هب دنگوس  دریذپن  دهاوخن و  وا  رگا  تسا و  یعّدم  اب  دـنگوس  ءادـتبا  اجنیا  رد  لصا ، نآ  فالخ  رب  هدـیدرگ و  ادـج  هدـش ،
هتفگ و سکعب  ار  دنگوس  رما  نامثع  تسا  يربط  زا  لوقنم  هک  مود  تمـسق  نیاب  انب  نکیل  دریگ  یم  رارق  وا  ةدهع  رب  هّجوتم و  هیلع »

.تسا هتفگ  یعّدم  يارب  ار  دنگوس  قح  وا  لوکن  تروص  رد  هتخاس و  هّجوتم  هیلع » یعّدم   » رب ءادتبا  زا  ار  دنگوس 

طارتشا هب  تبـسن  هّلجالا » ضعب   » ۀـشقانم ناـیب  رد  هماـسق ، ثحبم  رد  ریبک ، حرـشب  فورعم  لـئاسملا ،» ضاـیر   » بحاـص یلع  دـّیس 
اهتوبث یلع  ّهلاّدلا  هماسقلاب ، هقّلعتملا  رابخالا  هلمج  لقن  دعب  هّلجالا ،) ضعب  ینعی   ) لاق ثیح   » هدروآ نینچ  ثّوللاب » يوعّدـلا  نارتقا  »

نم هعیرشلا  یف 
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؟ تناک فیک  هماسقلا : نع  حیحّصلا  و  هماسقلا » یف  ّالا  رکنا ، نم  یلع  نیمیلا  یعّدملا و  یلع  هنّیبلا  ّيوبّنلاک : هّصاخلا  هّماعلا و  قرط 

و ساّنلا » هاجن  هماسقلا  اّمنا  یـش ء و  نکی  مل  ّمث  اـضعب  مهـضعب  ساـّنلا  لـتقل  کـلذ ، ـال  ول  اندـنع و  هبوتکم  یه  ّقح و  یه  : » لاـقف
ۀلأسم رد  دشر  نبا  هّصاخ » مّدلا  یف  ّالا  هیلع  یعّدـملا  یلع  نیمیلا  یعّدـملا و  یلع  هنّیبلا  اهّلک ، قوقحلا  : » لاقف هماسقلا  نع  حیحّـصلا 

: رارق نیدب  تسا  هتسناد  فالتخا  دروم  ار  یلصا  عوضوم  راهچ  هماسق » »

؟ تسا بجاو  هماسق »  » هب مکح  ایآ  - 1

؟ يوعد دّرجم  عفد  ای  هید  ای  تسا  بجاو  نتشک  ایآ  بوجو ، رب  انب  - 2

هب عورـش و  مهیلع » یعّدم   » زا ءادتبا  هک  نیا  ای  دوش  زاغآ  ناشیا  زا  هّجوت و  نایعّدم ، هب  دیاب  تسخن  ایآ  اهدنگوس  ندرک  دای  رد  - 3
؟ دوش راهظا  دنگوس  ندرک  دای  ناشیا 

؟ دننک دای  دنگوس  تسا  مزال  ءایلوا  زا  نت  دنچ  و 

؟ تسا هنوگ  هچ  هماسق »  » ۀلأسم رد  ثول »  » ههبش و - 4

.تسا هتخادرپ  ثحب  هب  راهچ  نیا  زا  ناکی  ناکی  نماریپ  رد  هاگ  نآ 

45 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  ثحب  هدافا و  نینچ  تسخن  عوضوم  ةراب  رد  هلمج  زا 

دالب و ءاهقف  زا  نانآ ، زج  و  نانیا ، ناوریپ  نارای و  دواد و  نایفـس و  دـمحا و  هفینح و  وبا  یعفاش و  کلام و  راصما : ناهیقف  روهمج  »
نبا زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  هبالق و  وبا  ّللا و 

�
ه دـبع  نب  ملاس  ءاملع : زا  یهورگ  دـنا و  هدـش  لئاق  ار  هماـسق »  » هب مکح  بوجو  راـصما ،

.دنا هتسنادن  زئاج  ار  هماسق »  » هب مکح  هیلع 

ناشیا هچ  رگ  دنراد  قافتا  نآ  تحص  رب  ثیدح  لها  هک  هصیحم  هصیوح و  ةراب  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  تسا  یثیدح  روهمج ، لیلد  »
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.تسا فالتخا  نآ ، ظافلا  رد  ار 

تسا عامجا  قاّفتا و  دروم  اهنآ  تّحـص  هک  یعرـش  یلوصا  اب  هماسق  هک  تسنیا  دنا  هتـسنادن  زئاج  ار  نآ  هب  مکح  هک  یناسک  لیلد  »
.دراد تفلاخم 

، نیقی عطق و  روطب  هک  يزیچ  رب  زج  دـنگوس  ندرک  داـی  هک  تسنیا  یعرـش  ۀـلأسم  لوصا  زا  یکی  هک  نیا  تفلاـخم  دراوـم  زا  یکی 
هکلب دـنا ، هتخانـشن  ار  لتاق  هدـیدن و  ار  لتق  هک  مد  ءایلوا  سپ  تسین  زئاـج  دـشاب  سوسحم  ساـسحا ، هدـهاشم و  هجو  رب  اـی  مولعم 

؟ دننک دای  دنگوس  نآ  رب  هنوگ  هچ  رگید ، يرهش  رد  لتق  دنا و  هدوب  يرهش  رد  ناشیا  یهاگ 

داد ماـع  راـب  يزور  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  هدرک  تیاور  هبـالق  وبا  زا  .ه ق ) یفوتم 256  لیعامـسا - نب  دـمحم   ) يراخب ور  نیا  زا 
هب ءافلخ ، هچ  میناد  یم  قح  ار  هماسق  هب  صاصق  دنتفگ : مدرم  دـییوگ ؟ یم  هچ  هماسق »  » ةراب رد  تفگ : دـندمآ  رد  وا  رب  مدرم  نوچ 

.دنا هدرک  لمع  هماسق 

: تسا هتفگ  عضاوت  فراعت و  راهظا  زا  دعب  وا  ییوگ ؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  وت  تسا : هدیسرپ  هبالق  وبا  زا  رمع  سپ  »

يار ار  وت  ایآ  دنـشاب  هدـیدن  دوخ  هدرک و  اـنز  قشمد  رد  يو  هک  نیا  هب  يدرم  رب  دـنهد  یهاوگ  سک  هاـجنپ  رگا  نینمؤملا  ریما  اـی  »
تداهـش يدرم  رب  وت  دزن  رد  رفن  هاجنپ  رگا  تسا : هتفگ  هبالق  وبا  .هن  هداد : خـساپ  رمع  ینک ؟ راسگنـس )  ) مجر ار  وا  هک  تسا  نانچ 

.هن تسا : هداد  خساپ  ینک ؟ یم  ادج  تداهش  نیا  اب  ار  درم  نآ  تسد  وت  ایآ  دنا  هدیدن  ار  وا  هدرک و  يدزد  صمح  رد  هک  دنهد 

46 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  هبالق  وبا  هک  تسا  تایاور  زا  یخرب  رد  «و 

نم سپ  »
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نینچ هب  هتـشک  رگید  يرهـش  رد  ار  يرگید  یـسک  هک  دـنهد  تداهـش  دنتـسه  وت  دزن  هک  یناسک  هاـگ  ره  هار  هچ  زا  متفگ : رمع  هب 
؟ ینک یم  صاصق  هب  مکح  یتداهش 

نالف هک  دـنهد  تداهـش  لداع ، صخـش  ود  رگا  هک  تشون  هماسق »  » ةراب رد  دوخ  نالماع  هب  هعقاو  نیا  زا  سپ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  »
.دیرادم اور  صاصق  هماسق )  ) دننک دای  دنگوس  هک  نت  هاجنپ  تداهش  هب  نکیل  دینک  صاصق  ار  وا  تسا  لتاق  صخش ،

نیمیلا یعّدا و  نم  یلع  هنّیبلا  : » لصا نیا  مّلـسم ، لوصا  نآ  زا  یکی  هک  تسنیا  یعرـش  لوصا  اـب  هماـسق  تفلاـخم  دراوم  هلمج  زا  و 
.دراد تفلاخم  نآ  اب  هماسق  مکح  و  رکنا » نم  یلع 

: دنا هتفگ  هدرک و  ّدر  ار  نآ  اب  ناقفاوم  لئالد  دنتسین  قفاوم  هماسق  مکح  اب  هک  هورگ  نیا  مه  «و 

رد تسا  هدوب  یلمع  هماسق  .درادن  تلالد  یعّدـم  رب  هدـیدرگ  انثتـسا  دروم  هماسق ، هب  ص )  ) ربمغیپ مکح  رب  هک  یتایاور  ثیداحا و  »
نیا زا  تسین  هدنامن و  یموزل  ار  لمع  نآ  یمالسا  ةررقم  لوصا  بسحب  هک  دنامهفب  تسا  هتـساوخ  فّطلت  هار  زا  ربمغیپ  ّتیلهاج و 

هچ میا  هدـیدن  هک  يزیچ  رب  دـنا : هتفگ  مه  ناشیا  .دـینک  یم  دای  دـنگوس  هاجنپ  ایآ  تسا : هتفگ  دـنا  هدوب  مد  ءایلوا  هک  راصنا  هب  ور 
: تسا هتفگ  ربمغیپ  سپ  مینک ؟ دای  دنگوس  هنوگ 

؟ میریذپ هب  میناوت  یم  هنوگ  هچ  دنرفاک  هک  ار  یناسک  دنگوس  دنا : هتفگ  راصنا  .دننک  یم  دای  دنگوس  دوهی  تروص  نیا  رد 

: دنا هتفگ  شیوخ  رظن  دییات  حیضوت و  رد  نافلاخم ، زاب  »

یم حیرـصت  درک و  یم  رما  نآ  هب  ار  ناشیا  ص )  ) ربمغیپ دننک  دای  دـنگوس  دـنا  هدـیدن  هک  نیا  اب  هک  دوب  نینچ  مکح  ّتنـس و  رگا  »
ّتنس مکح و  دنگوس  ندرک  دای  هک  دومن 
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.تسا

لیوأت تسین و  ّصن  حیرص و  هماسق ، هب  مکح  رد  راثآ  ثیداحا و  نآ  نیا ، رب  انب  »

47 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ددرگ عقاو  لمع  دروم  همّلسم  لوصا  دیآ و  لمعب  لیوأت  اهنآ  رد  هک  تسنیا  یلوا  سپ  دراد  هار  اهنآ  رد 

ۀلیسو هب  لوصا »  » هک لقتسم  درفنم و  تسا  یمکح  ّتنس و  دوخ  هماسق »  » هک تسنیا  يار  هدیقع و  ار  کلام  هژیوب  هماسق  هب  نالئاق  »
نامگ نانچ  کلام  دندرگ ، یم  صوصخم  دوش و  یم  دراو  اهنآ  رب  صّصخم  هک  یماکحا  ننـس و  رگید  دننام  هتفای ، صیـصخت  نآ 

ناوارف لتق  عوقو  اریز  دیآ  لمعب  لماک  طایتحا  ءامد »  » عوضوم رد  هک  تسا  ّتلع  نیدب  نآ  ندش  صّصخم  هماسق و  مکح  هک  هدرک 
یمکح ّتنـس و  ار  ءامد »  » ظفح سپ  .دنیزگ  یمرب  ار  تولخ  ياهیاج  لتق  يارب  لتاق  هچ  راوشد  مک و  نآ  رب  تداهـش  ۀماقا  تسا و 

.دزاس دودحم  ار  لتق  يّدح  ات  دناوتب  هک  دیاب 

هب تبـسن  هک  نیا  لاح  تسا و  راوشد  تداهـش  ۀـماقا  زین  نانآ  رب  هچ  هدـش  ضقن  نادزد  نانزهار و  هب  کـلام ، هیجوت  لـیلعت و  نیا  »
هدرک هزاجا  تسا  لصا  فالخ  هک  نیا  اب  نابلاس ، رب  ار  نابولـسم  تداهـش  کلام  هک  تسا  ور  نیا  زا  .هدـشن و  عیرـشت  هماسق  ناـنآ 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  دراد ، تبسانم  طابترا و  قاروا ، نیا  زا  عضوم ، نیا  رد  ثحب  هب  هک  میس ، عوضوم  نماریپ  رد  و  تسا »

هک دـنا  هدرک  فـالتخا  ددرگ  یم  تباـث  صاـصق  اـی  لاـم  قاقحتـسا  نآ ، ۀطـساو  هـب  دـنا  هـتفگ  هتفریذـپ و  ار  هماـسق  هـک  یناـسک  »
یعفاش و تسا  هجوتم  هیلع ، یعّدم  ای  یعّدم  فرط : ود  زا  کی  مادک  رب  تسخن  هدمآ  رابخا  راثآ و  رد  هک  هناگهاجنپ ، ياهدنگوس 

دواد دمحا و 
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هرـصب و هفوک و  ناهیقف  نکیل  دننک  دای  دنگوس  هاجنپ  هک  دوش  هداد  هزاجا  نایعّدم  هب  دـیاب  تسخن  دـنا : هتفگ  نانیا ، زج  و  یلع ، نب 
.دننک دای  دنگوس  هاجنپ  هک  دوش  هتساوخ  مهیلع » یعّدم   » زا لّوا  دیاب  دنا : هتفگ  هنیدم  لها  زا  يرایسب 

دانتـسا هدرک و  دامتعا  راسی  نب  ریـشب  زا  کلام  ۀلـسرم  مه  همثح و  یبا  نب  لهـس  زا  یلیل  یبا  نبا  زا  کلام  ثیدـحب  تسخن  هورگ  »
.دنا هتسج 

هدرک جیرخت  راسی  نب  ریشب  زا  ییاط  دیبع  نب  دیعس  زا  يراخب  هچ  نآ  هب  ارم  ود  هورگ 

48 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  راصنا  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  هدمآ  ثیدح  نآ  رد  هچ  تسا  دانتسا  دامتعا و 

میرادن و دامتعا  ناشیا  دنگوس  هب  ام  دنا  هتفگ  .دننک  یم  دای  دنگوس  دوهی  سپ  تسا  هتفگ  .میرادن  هنّیب  دـنا : هتفگ  دـینک ، هماقا  هنّیب 
..میهد یمن  يدنسرخ 

ّللا
�

ه یّلـص  لوسر  هک  هدرک  جیرخت  راصنا  ناگرزب  زا  راسی  نب  نامیلـس  زا  نمحرلا و  دـبع  وبا  نب  هملـس  زا  دواد  وبا  هچ  نآ  هب  مه  «و 
هتفگ راصنا  هب  سپ  دنا  هدرک  عانتما  ناشیا  دینک ؟ یم  دای  دنگوس  هاجنپ  امش  زا  نت  هاجنپ  ایآ  تسا : هتفگ  دوهیب  تسخن  مّلـس  هیلع و 

؟ مینک دای  دنگوس  میا  هدیدن  ام  هک  يراک  رب  ایآ  دنا : هتفگ  نانآ  .دینک  دای  دنگوس  امش  تسا :

هدرک لوکن  ناشیا  هک  نیا  زا  سپ  هتخاس و  هجوتم  مهیلع » یعّدم   » هب تسخن  ار  دـنگوس  هک : دـنا  هدرک  تیاور  رمع  زا  زین  نایفوک  »
: تسا هتفگ  نایعّدم »  » هب دنا  هدز  زابرس  و 

.تسا هدرک  مکح  نایعّدم  عفن  هب  هید  زا  یمین  هب  .هدرک  عانتما  دنگوس  ندرک  دای  زا  مه  ناشیا  نوچ  .دننک و  دای  دنگوس 

دنگوس هّجوت  رد  نایعّدم  میدقت  رب  هک  ثیداحا  نآ  زا  ام  ثیداحا  دنا : هتفگ  هتسد  نیا  »
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، باب نیا  رد  ضراعتم  ثیداحا  تسا : هتفگ  ورمع  وبا  هیلع ) یعّدـملا  یلع  نیمیلا   ) تسا لصا »  » قباطم اریز  تسا  یلوا  دراد  تلالد 
«. تسا روهشم 

: تسا هدش  همیمض  ترابع  نیدب  یتشاددای  يأرب  لمعب  عجار  هحفص 224  رد  - 5

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 322 ) میس  دلج   ) دوخ خیرات  رد  يربط  »

ار زامن  و  درک ، اپ  رب  همیخ  اجنآ  رد  نامثع  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا  و  دز ، رداچ  ینم  رد  تفر و  ّجح  هب  مدرم  اب  نامثع  لاس 29  رد  »
.دناوخ مامت  هفرع  رد  مه  ینم و  رد  مه 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  همأوت  یلوم  حلاص  زا  دانسا  هب  يدقاو ، »

تفالخ ماگنه  هب  وا  هک  دوب  نیا  دندمآ  رد  نخـس  هب  نامثع  ةراب  رد  اراکـشآ  مدرم  هک  راب  نیتسخن  تفگ : هک  مدینـش  سابع  نبا  زا 
باحـصا زا  يرایـسب  سپ  هدرازگ  مامت »  » ار زامن  هک  شتفالخ  مشـش  لاس  اـت  هدـناوخ  یم  رـصق )  ) تعکر ود  ینم  رد  ار  زاـمن  دوخ 

ربمغیپ

49 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا دزن  دنا  هدوب  يو  اب  هک  یهورگ  یلع و  هک  نیا  ات  دـنا  هتفگ  نعط  هب  نخـس  هراب  نیا  رد  نایوجبیع  هتفرگ و  بیع  وا  رب  ار  راک  نیا 
: تسا هتفگ  وا  هب  یلع  دنا و  هتفر 

« ینم  » رد ص )  ) ربمغیپ هک  يدید  یناد و  یم  دوخ  وت  هدوبن و  دوجوم  شیپ  زا  يدـهع  هدـماین و  دـیدپ  هزات  يرما  دـنگوس  ادـخ  هب  »
رارق نآ  رب  شیوخ  تفالخ  لّوا  ياهلاس  زا  یتدم  زین  دوخ  وت  و  رمع ، رکب و  وبا  يو  تلحر  زا  دعب  درازگ و  یم  تعکر  ودب  ار  زامن 

«. نم زا  تسا  هدوب  ییأر  هدیقع و  نیا  هتیأر » يأر  : » تفگ نامثع  يدرک ؟ نینچ  ارچ  مناد  یمن  نونکا  يدوب 

دلج و نامه  رد   ) يربط مه  و 
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: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دانسا ، هب  يدقاو ، زا  لقنب  هحفص ،) نامه 

ینیب یم  ایآ  تفگ : تفر و  فوع  نب  نمحّرلا  دـبع  دزن  هب  یـسک  سپ  .درازگ  مدرم  اـب  تعکر  راـهچ  هب  ار  زاـمن  ینم ، رد  ناـمثع ، »
( هتـسکش  ) تعکر ودب  دوخ  نارای  باحـصا و  اب  ار  زامن  نمحّرلا  دبع  دناوخ .؟ مامت )  ) تعکر راهچ  هب  مدرم  اب  ار  زامن  هک  ارت  ردارب 
؟ يدرکن هماقا  ار  زامن  تعکر  ودـب  ص )  ) ربمغیپ اب  ناکم  نیا  رد  وت  ایآ  تفگ : يوب  دـمآ و  رد  نامثع  رب  زامن  ءادا  زا  سپ  درازگ و 

تفالخ ءادـتبا  زا  یتّدـم  ایآ  تفگ : .ارچ  داد : خـساپ  يدرازگن ؟ زامن  نینچ  رمع  اب  وا ، زا  دـعب  رکب و ، وبا  اب  ایآ  تفگ : .ارچ  تفگ :
.ارچ داد : خساپ  يدرکن ؟ لمع  هریت  نادب و  يدوبن و  شور  نامه  رب  دوخ 

: تفگ نمحرلا  دبع  هب  نامثع  هاگ  نآ  »

يارب زامن  دنا : هتفگ  هشیپ  افج  مدرم  زا  راک و  افج  مدرم  زا  نمی و  مدرم  زا  یخرب  هتـشذگ  لاس  هک  دنداد  ربخ  ارم  ونـشب : وت  نونکا  »
.دناوخ تعکر  ود  ار  زامن  نامثع ، امش  ياوشیپ  دینیبب  تسا  تعکر  ود  میقم 

ههبـش هب  مدرم  ات  مرازگب  تعکر  راهچ  هب  ار  زامن  هک  تفای  رارق  نیا  رب  میار  يور  نیا  زا  .مراد  هداوناخ  لها و  هکم  رد  نم  هوـالعب  »
.دنریگن شیپ  اطخ  هار  دنتفین و 

ییاراد فئاط  رد  ارم  هک  نیا  مه  .ما و  هتفرگ  نز  هّکم  رد  نم  هک  نیا  رگید  «و 

50 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.مناوخ یم  مامت »  » نونکا مدناوخ و  یم  رصق »  » هتسکش و ار  زامن  دوخ  تفالخ  زاغآ  رد  سپ  مورب  اج  نآ  هب  هک  اسب  تسا و  لام  و 

: تفگ نمحرلا  دبع  »

: تسین نتفریذپ  روخ  رد  يدروآ  هناهب  هچ  نآ  »

نیا اّما  »
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نکاس اج  ره  رد  يرب و  یم  ار  وا  یهاوخب  اج  رهب  تسا و  هنیدم  رد  وت  اب  وت  نز  هچ  تسین  تسرد  يا  هتفرگ  نز  هکم  زا  یتفگ : هک 
.يراد یم  هگن  ار  وا  يوش 

.یتسین فئاط  لها  زا  وت  تسا و  هار  زور  هنابش  هس  فئاط  وت و  نایم  سپ  يراد ، لام  فئاط  رد  یتفگ : هک  نیا  اّما  «و 

: دنیوگ یم  دندرگ  یم  رب  جح  زا  نوچ  ناشیا ، ریغ  نمی و  مدرم  هک  وت : ۀتفگ  نیا  اّما  «و 

ربمغیپ هچ  تسردان  تسا  يرذـع  هناهب و  تسا ، میقم  هک  نیا  اـب  درازگ ، یم  تعکر  ودـب  ار  زاـمن  هک  تسا  اـم  ياوشیپ  ناـمثع  نیا 
تعکر ودـب  ار  زامن  رکب  وبا  وا  زا  دـعب  مه  دـندوبن و  ناـمز  نیا  ترثک  هب  مالـسا  لـها  وا  ناـمز  رد  دـش و  یم  یحو  وا  رب  هک  (ص )

ياج هب  هتسکش )  ) رصق ناکم  نیا  رد  ار  زامن  تشذگ  رد  هک  يزور  ات  دوب  هتفای  هعسوت  مالسا  يو  نامز  رد  هک  مه  رمع  دندرازگ و 
.دروآ

.تسا نم  هدیقع  يار و  نیا  هتیأر » يأر  اذه  : » تفگ نامثع  »

رییغت تسناد  یم  ار  هچ  نآ  نامثع  ایآ  دیسرپ : وا  زا  دوعسم  نبا  دید و  ار  دوعسم  نبا  تفر و  نوریب  نامثع  دزن  زا  نمحرلا  دبع  سپ  »
دوعسم نبا  .نک  لمع  یناد  یم  دوخ  هچ  نآ  هب  داد : خساپ  منکب ؟ دیاب  هچ  نم  سپ  تفگ : دوعسم  نبا  .هن  تفگ : نمحرلا  دبع  داد ؟

( مامت  ) تعکر راهچ  هب  مدرم  اـب  ار  زاـمن  ناـمثع  مدینـش  نم  تسین ، هدیدنـسپ  نآ  دـیآ و  یم  ناـیم  هب  تفلاـخم  فـالتخا و  تفگ :
ار نامثع  راک  مه  نم  تفگ : نمحرلا  دبع  ! » مدروآ ياج  هب  ار  زامن  تعکر  راهچ  هب  شیوخ  نارای  باحصا و  اب  مه  نم  هدرازگ 
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هدرک وت  هک  درک  مهاوخ  نانچ  زین  نم  نونکا  مدناوخ و  رصق )  ) تعکر ود  دوخ  نارای  باحصا و  اب  ار  زامن  نکیل  مدینش 

51 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیرتـگرزب زا  نت  ود  هفیلخ و  زا  مه  نآ  هناـگ  هس  ءارآ  نیا  دـناوخ »!! مهاوخ  زاـمن  تعکر  راـهچ  ناـمهب  يو  اـب  سپ  ییوـگ  یم  و 
.تسا لّمأت  روخ  رد  هّجوت و  لباق  رایسب  ینید  رکفت  زرط  یهقف و  رظن  زا  لالدتسا ، زرط  نآ  اب  مه  نآ  هباحص ،

: ما هدرک  تشاددای  ار  ترابع  نیا  يأر »  » هب لمع  زا  ثحب  نایاپ  رد  هحفص 774  رد  - 6

حیجن نب  قاحسا  ۀمجرت  ّیط  رد  .ه ق ) لاس 463  هب  یفوتم   ) يدادغب بیطخ  یلع ، نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاح  فیلأت  دادغب  خیرات  رد  »
: مّلس هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ّللا 

�
ه لوسر  لاق  تسا : هتفگ  هک  هدش  هدروآ  رمع  نبا  زا  عفان  زا  دانسا  هب  یطلم 

«. دیشکب ار  يو  دیوگب  دوخ  يأر »  » زا ار  يزیچ  مالسا  نید  رد  هک  یسک  هولتقأف ،» هیأرب  اننید  یف  لاق  نم  »

: ما هتشون  نینچ  یتشاددای  مالسا ) ماقم  تمظع  نایب  لیذ   ) هحفص 492 رد  - 7

هب لاس  نآ  رد  وا  رمع  دـیاش  هک  (، 520  ) تسیب دصناپ و  لاس  ات  ار  خیرات  نآ ، ّفلؤم  هک  صـصقلا » خـیراّوتلا و  لمجم   » باتک رد  »
يرادرب سکع  تسا ، سیراپ  رد  هک  باتک ، نآ  درف  هب  رصحنم  ۀخـسن  زا  هدوب و  نادمه  دابآدسا  لها  ارهاظ  و  هتـشون ، هدمآ ، نایاپ 

.تسا هدش  هدروآ  نینچ  هدیسر  پاچ  هب  نارهت  رد  ءارعشلا ) کلم   ) راهب یقت  دمحم  حیحصت  هب  هدش و 

: یلوالا هنّسلا  ترجه - زا  دعب  ثداوح  ردنا  لصف : »

.درک دیابن  يرارکت  ات  میوگب  نآ  حرش  نم  دیرخب و  ار  یسراف  ناملس  مالّسلا  هیلع  ربماغیپ  ترجه ، زا  لّوا  لاس  نیا  ردنا  »

نینچ »

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1050 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنیوگ هک  خیرات ، دنوادخ  نسحلا ، نب  هزمح  فیلأت  رد  ما  هدناوخ 

وا بسن  دوب و  رالاس  درم  نب  « 1  » سنشجرذآ نب  ناشخدب  نب  ذبهام  وا  مان  و  یج )  ) نایج هید  زا  هدوب ، ناهفصا  زا  لصا  هب  ناملـس  »
زا سپ  دشکب  مجع  کلم  رهچونم  هب  ات 

______________________________

.هتسناد بسشگ » رذآ   » برعم ار  هملک  نیا  ححصم ، ( 1)

52 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد تسراین  تخیرگب و  نتشک ، بجوم  ینعی  دنناوخ  « 1 « » ناژرا گرم   » نایـسراپ نابز  هب  هک  تفرب  يو  تسد  رب  هک  يراک  تهج 
یم يرگید  هب  هعموص  نیا  زا  تخیمآ و  رد  ییاـسرت  هب  سوجم  نید  زا  ناـشیا  اـب  یبهار و  رید  هب  داـتفا  ماـش  هب  ندوب ، مجع  کـلم 

ار وا  درک  ترجه  ربماغیپ  نوچ  لهشالا ، نب  نامثع  وا  مان  شتـشادب ، یگدنب  هب  يدوهج  شداتفا و  يا  هثداح  ات  نابایب ، نآ  رد  تفر 
.ظفلب ظفل  تسنآ ، تخسن  نیا  و  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّطخ  هب  تشون  يدهع  درک و  دازآ  دوهج و  نآ  زا  دیرخب 

ّیظرقلا ّمث  ّيدوهیلا  لهـشالا  نب  نامثع  نم  ّیـسرافلا  ناملـس  ّللا ]
�

ه لوسر   ] ّللا
�

ه دـبع  نب  دّـمحم  هب  يدـفا  ام  اذـه  اذـکه )  ) ّللا
�

ه مسب  »
.ّیسرافلا ناملس  نمثل  ّللا ]

�
ه لوسر   ] ّللا

�
ه دبع  نب  دّمحم  يرب ء  دق  ابهذ و  « 2  » هیقوأ نیعبرا  هلخن و  هئامثالث  سرغب 

.ناملس یلع  دحا  یلع  لیبس  هتیب ال  لها  و  ّللا ]
�

ه لوسر   ] ّللا
�

ه دبع  نب  دّمحمل  هؤالو  و 

دوسالا و نب  دادـقملا  يرافغلا و  رذ  وبا  نامیلا و  نب  دعـس  نب  هفیذـح  باطخلا و  نب  رمع  هفاحق و  یبا  نب  رکب  وبا  کلذ  یلع  دـهش 
[ رجاهم  ] هنس نم  یلوألا  يدامج  یف  نینثالا ] موی   ] بلاط یبا  نب  ّیلع  بتک  .فوع و  نب  نمحّرلا  دبع  رکب و  یبا  یلوم  لالب 
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زاریـشب ناشیا  ۀمخت  ناشخدب و  نب  خوّرف  نب  رذآ  هام  وا  مان  دوب  يا  هداز  ردارب  ار  یـسراف  ناملـس  و  « » ّللا
�

ه لوسر  ّللا 
�

ه دبع  نب  دّمحم 
یلع نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  ربمغیپ و  متاخ  هتـشون و  دیفـس  میدا  رب  یلع ، نینمؤملا  ریما  طخب  مه  ربماغیپ  زا  دنراد  يدهع  تسا و 

.دشاب يور  کی  زا  ات  دش  هدرک  تبث  هاگیاج  نیدب  ترجه  زا  دوب  مهن  لاس  هب  دهع  نیا  هچ  رگا  هداهن و  اجنآ  رب  مالّسلا  هیلع 

______________________________

یبهذــم تاـغل  زا  یکی  نـیا  توـملل و  قحتــسم  ینعی  تـسا  ینازرا  گرم  ینعمب  ناژرا » گرم  : » ظ  » تـسا هتــشون  ححــصم  ( 1)
.تسا هدیماجنا  یم  ینازرا  گرم  هب  هک  هدوب  یناهانگ  تسا و  نایتشترز 

راتسا و هیقوالاف ، ءابطالا  هیلع  ردقی  سانلا و  هفراعتی  ام  یف  مویلا  اماف  یضم  ام  یف  ناک  اذکه  -: » يرهوجلا لاق  مرد  لهچ  هیقوا  ( » 2)
(. هغللا حارص  « ) راتسا اثلث 

53 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: ظفلب اظفل  ههجو ، ّللا 
�

ه مّرک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  طخب  تسنآ  تخسن  نیا  یسراف و  ناملس  ةدازردارب  دهع  رکذ  »

خوّرف و رذاهام  هیخأب ، هّیصو  ناملـس  هلأس  « 1  » مّلـس هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا ،
�

ه لوسر  دّمحم  نم  باتک  اذـه  .میحّرلا  نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب  »
:)؟(  ّللا

�
ه ملس  هنید ، یلع  ماقا  نم  مهنم و  ملسا  نم  اولسانت ، ام  دعب  نم  هبقع  هتیب و  لها 

ّللا
�

ه هملک  رمالا  ّللا و 
�

ه قلخ  قلخلا  ّنا  اهب و  ساّنلا  رمآ  اهلوقا و  هل : کیرش  هدحو ال  وه  ّالا  هلا  ال  لوقأ : نأ  ینرمأ  يّذلا  کیلإ ، دمحا 
نمآ نم  توملا ، هقئاذ  سفن  ّلک  و  ینفی ، دـیبی و  یـش ء  ّلک  و  لوزی ، رما  ّلک  ّنا  و  ریـصملا ، هیلا  مهرـشنی و  وه  مهتامأ و  مهقلخ و 

ّللاب و
�

ه
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.نیّدلا یف  هارکا  الف  هانکرت  هنید  یلع  ماقا  نم  و  نیزئافلا ، هعد  هرخآلا  یف  هل  ناک  هلوسر 

اهلبج و اهلهـس و  اهیف ، نومیقی  یّتلا  ضرألا  یف  مهلاومأ  مهئاـمد و  یلع  یتّمذ  ّللا و 
�

ه هّمذ  مهل  ّنا  ناملـس : تیب  لـهأل  باـتک  اذـهف  »
.مهیلع ّقیضم  نیمولظم و ال  ریغ ]  ] اهنویع اهیعارم و 

.هورکملا يذألاب و  مهل ]  ] ضّرعتی مهّرسی و ال  مهمرکی و  مهظفحی و  نا  هیلعف  تانمؤملا ، نینمؤملا و  نم  اذه ، یباتک  هیلع  ءرق  نمف  »
.فلکلا نؤملا و  رئاس  یلإ  رشعلا ، سمخلا و  هیزجلا و  و  « 2  » هیصاّنلا ّزج  مهنع  تعفر  دق  و 

، مهونیعأف مکب  اوناعتسا  نا  و  مهوطعاف ، مکولأس  نا  ّمث  »

______________________________

ملـس  » هکنانچ .دنا  هدوزفا  نآ  رب  دوخ  يأرب  ار  یتشاددای  همان  نابحاص  هدوبن و  همان  ءزج  ..کیلإ » دمحا   » ات رطـس  ود  نیا  دـیاش  ( 1)
ای هدوب  رطس  ود  متاخ  ممتم و  و  هیلا » ملس   » هک نیا  ای  تسا  هتشاذگ  نآ  رب  ماهفتسا )؟(  تمالع  ححـصم  هک  رطـس  ود  نیا  رخآ  ّللا »

�
ه

.دشاب اجنآ  زا  هماندهع  لصا  هماندهع و  حتاف  هک  هدوب  ّللا »
�

ه مسب   » هک نیا 

عوضوم و ناملـس ، ناـسک  زا  تراـبع  نیا  بجومب  هک  هدـش  مه  لـمع  دروم  هدوب و  ص )  ) ربمغیپ ناـمز  رد  یمکح  نینچ  اـیآ  ( 2)
.تسا دنمزاین  صحفت  قیقحتب و  هدش ؟ عوفرم 

54 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیملسملا لام  تیب  نم  اوطعی  نا  مهل  و  مهنع ، اوعنماف  مهیلع  یسأ ء  نا  و  مهل ، اورفغاف  اوءاسأ  نا  و  مهوریجأف ، مکب  اوراجتـسا  نا  و 
نم ریثک  یلع  ناملـس  لضف  ّنأل  و  اّنم ، کـلذ  ناملـس  ّقحتـسا  دـقف  هّیحـضألا ، یف  هئاـم  بجر و  رهـش  یف  هّلح  یتئاـم  هنـس  ّلـک  یف 

یلإ ناملس  نم  قوشا  ناملس  یلإ  هّنجلا  ّنا   » ّیلع یحولا  یف  لزنا  و  نینمؤملا ،
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.تیبلا لها  اّنم  ناملس  نینمؤملا و  ّللا و 
�

ه لوسر  حصان  و ]  ] ّیقن ّیقت و  ینیما و  یتقث و  وه  و  هّنجلا ،»

.هنید یلع  ماقا  نم  مهنم و  ملسا  نم  مهیرارذ ، ناملس و  تیب  لهأل  ّربلا ، ظفحلا و  نم  ترمأ ، ام  یف  هّیصولا  هذه  دحا  ّنفلاخی  الف  »

باّوثلا ّللا 
�

ه دنع  هل  و  ینمرکا ، دقف  مهمرکأ  نم  و  نیّدلا ، موی  یلإ  هنعّللا  هیلع  و  هلوسر ، ّللا و 
�

ه فلاخ  دقف  هّیصولا  هذه  فلاخ  نم  «و 
.مکیلع مالّسلا  و  یتّمذ ، هنم  تئرب  مّنهج و  ران  هؤازج  همایقلا ، موی  همصخ  انا  یناذآ و  دقف  مهاذآ  نم  و 

ریبّزلا و هحلط و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  رـضح  .هرجهلا و  نم  عست  هنـس  بجر  یف  ّللا 
�

ه لوسر  رما  هب  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  بتک  «و 
رد ناملـس  سپ  نآ  زا  و  « » نینمؤملا نم  رخا  هعاـمج  دادـقملا و  لـالب و  هنییع و  راّـمع و  رذ و  وـبا  دیعـس و  دعـس و  نمحّرلا و  دـبع 
رد دهع  نیا  و  هاگیاج ، هب  دوش  هتفگ  هکنانچ  تسشنب  يرسک  هاگیاج  هب  تشگ و  نئادم  ریما  هنع ، ّللا 

�
ه یـضر  باّطخ ، رمع  تفالخ 

.تسا اج  هب  زونه  ناشیا  نادنزرف  تسد 

(، هاش کلم  رـسپ   ) دّمحم ناطلـس  دـهع  رد  راضحا )  ) صاخـشا هب  ار  یکی  ناشیا  ۀـلمج  زا  هک  فورعم  يدـمتعم  زا  مدینـش  سپ  «و 
هک دهع  نیا  تساوخ و  تولخ  ناطلس  زا  سپ  دوب  يو  رب  هک  اهتلاوح  لام و  یغلبم  هب  زاریش  زا  دندروآ  ناهفصا  هب  هیلع ، ّللا 

�
ه همحر 

ۀناـخ هب  داد و  زیچ  رایـسب  ار  درم  نیا  تسیرگب و  دیـسوبب و  ار  نآ  دـناوخب و  اـت  داد  ار  ناطلـس  میدا ، رب  ناـنچ  مـه  دـش  هدرک  رکذ 
داتسرف و زاب  شیوخ 
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هاگیاج هب  لصا  تفرگ و  زاب  تخسن  ار  نآ 

55 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« فلخ دـعب  نم  افلخ  قسن ، رد  هئامـسمخ  نیرـشع و  ۀنـس  اـت  میور  زاـب  ترجه  لوا  زا  ثداوح  لاوحا و  رب  نونکا  اـم  .دـنداد و  زاـب 
هدوب یم  لمأت  دیدرت و  یتاهج  زا  هیصوت ) ۀماندهع  ناملس و  يرادیرخ  دنس   ) دنس ود  نیا  تبسن  تحـص  رد  ار  قاروا  نیا  ةدنـسیون 

هتفر راکب  همان  ود  نیا  رد  هک  تسا  یخیراـت  تاـهج ، نآ  زا  یکی  تسا  هدرک  هراـشا  اهنادـب  دوخ  ياـه  هتـشون  زا  یکی  رد  هکناـنچ 
رد نکیل  تسناد  یم  وا ، نامرف  هب  و  رمع ، ناـمز  زا  ار  يرجه  خـیرات  نییعت  فورعم ، ۀـتفگ  عومـسم و  بسحب  هچ  يرجه ) خـیرات  )

: تسا هدمآ  نینچ  هحفص 110 ) مود  ءزج   ) يربط خیرات 

تّمت نا  یلإ  همدقم  نم  نیرهّـشلا  رهّـشلاب و  نوخّرؤی  اوناکف  ..خـیراتلاب  رما  هنیدـملا  مّلـس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  مدـق  اّمل  «و 
«. باّطخلا نب  رمع  مالسإلا  یف  خیراتلاب  رما  نم  لّوا  ّنا  لیق : .هنّسلا و 

تیوقت دییأت و  رمع  نامز  زا  هن  هدوب  ص )  ) ربمغیپ نامز  زا  يرجه  خیرات  نییعت  عضو و  هک  نیا  هب  لوق  دنـس  نیا  دوجو  اب  نیا  رب  انب 
.دوش یم 

هعلاـطم هجوت  دروـم  زین  ریز  بلطم  تسا ، لـماش  ار  یهقف  یبلاـطم  دوـش  تباـث  رگا  هک  هماندـهع ، نیا  ةراـب  رد  دـشاب  اـج  هب  دـیاش 
: دریگ رارق  قاروا  نیا  ناگدننک 

دیع بش  تبـسانم  هب  متـشادن  یعالطا  لمجم  یعومـسم  زج  عوضوم  نیا  زا  مدوب و  هدیدن  ار  خیراوتلا » لمجم   » هک شیپ  لاس  دنچ 
نآ رد  روضح  قیفوت  مه  نم  يو  رارـصا  شهاوخ و  هب  دوب  هدـش  هماقا  ینـشج  نآ ، ياـیحإب  نادـنم  هقـالع  زا  یکی  ۀـناخ  رد  ریدـغ 

ار نارضاح  هناخ  دنوادخ  دش  مبیصن  نشج 
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هار زا  راـچان  متفگ : .درک  یفّرعم  یتـشترز »  » ناوـنعب بارهـس ) اـی  زمره  دـیاش   ) یـسراپ یماـن  هب  ار  یـسک  هلمج  زا  درک  یم  یفرعم 
یلع هب  هقالع  هار  زا  افرص  هکلب  هن ، داد : خساپ  يا  هدش  رضاح  هدرک و  تکرش  نآ  رد  نشج ، هب  یگتـسبلد  هن  هناخبحاص  هب  یتسود 

نم تفگ : روطچ ؟ مدیسرپ  یتفگش  اب  .ما  هدمآ  اج  نیا  هب  هدش  اپ  رب  درمگرزب  نآ  مان  هب  هک  نشج  نیدب  یگتـسبلد  و  مالّـسلا ، هیلع 
ربمغیپ هک  متسه  یناسک  لسن  زا 

56 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتشون و نانآ  يارب  هنیمز  نیا  رد  يا  هماندهع  هدرک و  نیملسم  مومعب  ار  ناشیا  شرافس  ّتیـصو و  ناملـس  رطاخ  تیاعر  هب  مالـسا ،
.تسا زاریش  رد  دوجوم و  ام  دزن  رد  نونکا  مه  و  ع )  ) ّیلع طخب  هماندهع  نآ 

ّتیعمج تساـخرب  تسـشن و  دـمآ و  تفر و  ۀطـساو  هب  سلجم  نوـچ  متفرگ و  يرـسرس  ار  نخـس  نـیا  سلجم  نآ  رد  بـش و  نآ 
.دماین نایم  هب  نخس  عوضوم  نیا  رد  نیا  زا  شیب  تشاد  یمن  تباث  یعضو 

قیقحت رتشیب  ات  مسانشب  رتهب  ار  صخش  نآ  متساوخ  مدید  خیراّوتلا » لمجم   » رد ار  عوضوم  نیا  هک  دنچ  ینایلاس  زا  سپ  ار  فداصت 
هچ دـشن  روسیم  هدوبن و  ردـقم  راک  نیا  ناوارف ، فسا  اب  نکیل ، میامن  تراـیز  هدـهاشم و  مه  ار  نآ  نیع  مدرگ  ّقفوم  دـیاش  منک و 

مدوب هدرپسن  دای  هب  مه  ار  یتشترز  صخش  ناونع  مان و  دوب ، هتفای  تافو  هتشذگ و  رد  تخانش  یم  ار  صخـش  نآ  هک  هناخ  بحاص 
.مزاس نشور  ار  بلطم  منک و  هرکاذم  وا  دوخ  اب  میقتسم  روطب  ات 

دننک و يریگ  یپ  ار  عوضوم  نیا  دنم  هقالع  یناسک  دیاش  هک  دیما  نیدب  مدرک  دای  اجنیا  رد  ار  نیا  کنیا 
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پاچ هب  دوش  زارحا  نآ  تّحـص  تبـسن و  تمدـق و  رگا  ار  هماندـهع  دـنزاس و  نشور  ار  عوضوم  نیا  ددرگ و  قیفر  ار  ناشیا  قیفوت 
.دنهد رارق  هدافتسا  هعلاطم و  دروم  ار  نآ  نادنم ، هقالع  ملع و  لها  صوصخب  و  ناگمه ، ات  دنناسرب 

تسا هجو  هس  زا  یکی  رب  ص )  ) ربمغیپ فّرصت  هک  نیا  ةراب  رد  دئاوفلا » دعاوقلا و   » زا لّوا  دیهـش  لوق  لقن  لیذ  هحفص 517  رد  - 8
: ما هدوزفا  ار  ریز  تشاددای 

هوزغ  » یّمـست و  نینح » هوزغ   » لیذ هحفـص 454 -  ) دوخ دابعلا » ریخ  يدـه  یف  داعملا  داز   » باـتک زا  لوا  دـلج  رد  يزوج  مّیق  نبا  »
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  مّلس )- هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ّللا 

�
ه لوسر  لاتقل  اوتا  نیّذلا  مّهنأل  نزاوه » هوزغ   » اضیا یّمست  و  ساطوا »

«. هبلس هلف  هنّیب ، هیلع  هل  الیتق ، لتق  نم  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هوزغ  نیا  رد  و  ».. 

57 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  نآ  زا  سپ  هدرک  لقن  هلأسم  نیا  رد  ار  ناهیقف  فالتخا  مّیق  نبا  هاگ  نآ 

هدوب یم  لوسر  هک  یلاـح  رد  هدوب  یتفم »  » و مکاـح »  » و ماـما » ، » مّلـس هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّیبن ، هک  تسا  نیا  ناـهیقف ، عازن  ذـخأم  «و 
.تسا

: تسا هتفگ  هکنانچ  زیخاتسر  زور  ات  تسا  یّلک  يروتـسد  ّماع و  ینوناق  مکح  نیا  هتفگ  یم  یمکح  تلاسر  بصنم  هب  یهاگ  سپ  »
یـش ء عرّزلا  نم  هل  سیلف  مهنذا  ریغب  موق  ضرأ  یف  عرز  نم  : » تسا هتفگ  مه  و  دودرم » وهف  هنم  سیل  ام  اذه ، انرمأ  یف  ثدحا  نم  »

.تسا عاشم  هدشن و  میسقت  هک  يزیچ  رد  هعفش ، دنگوس و  دهاش و  هب  ترضح  نآ  مکح  دننام  و  هتقفن » هل  و 

دنه هب  هک  نیا  دننام  هتفگ  یم  يوتف  بصنم  هب  یهاگ  «و 
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هب تسا  هتفگ  هدرب و  تیاکـش  ربمغیپ  هب  نایفـس ، وبا  شرهوش ، يریگ  تخـس  تساسخ و  زا  هک  یماـگنه  نایفـس  وبا  نز  هبتع  رتخد 
وبا اریز  مکح  هن  تسا  هتفگ  نیا  سپ  فورعملاب » كدـلو  کیفکی و  اـم  يذـخ  : » تسا هتفگ  دـهد ، یمن  جرخ  وا  هب  یفاـک  ةزادـنا 

.تسا هدرکن  بلط  هنّیب  مه  دنه  زا  هدیسرپن و  ار  دنه  ءاعدا  خساپ  وا  زا  هتساوخن و  ار  نایفس 

هک هدید  نآ ، رد  ار  تّما  تحلـصم  لاوحا  عاضوا و  نآ  اب  ناکم و  نآ  رد  تقو و  نآ  رد  سپ  هتفگ  یم  تماما  بصنم  هب  یهاگ  «و 
تیاعر الاح  اناکم و  انامز و  تّما  تحلـصم  ياضتقا  هب  ار  هتفگ  نآ  هک  تسا  مزال  ار  وا  زا  دعب  نایاوشیپ  دروم  نیا  رد  تسا و  هتفگ 

.دوب هدرک  تیاعر  ص )  ) ربمغیپ هکنانچ  دننک 

ص)  ) ربمغیپ ۀتفگ  دننام  دنا  هدیئارگ  فالتخاب  هدیسر  يرثا  ربمغیپ  زا  هک  عضاوم  زا  يرایسب  رد  دعب ، نایاوشیپ  هک  تسا  ور  نیا  زا  »
بـصنم هب  ای  دـشاب  ناشیا  راـیتخاب  ناـیاوشیپ و  هب  قلعتم  نآ  مکح  اـت  هتفگ  تماـما  بصنم  هب  اـیآ  هک  هبلـس » هلف  « 1  » الیتق لـتق  نم  »

ص)  ) ربمغیپ رگید  ۀتفگ  رد  نینچ  مه  دشاب و  یّلک  یعرش  نوناق و  ات  تّوبن  تلاسر و 

______________________________

.تسا هدشن  هدروآ  لقن  نیا  رد  هنیب » هیلع  هل   » ۀلمج ( 1)

58 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

عجار هک  نیا  ای  دشابن ، ای  دشاب  نآ  رد  ماما  نذا  هاوخ  ماع ، تسا  ینوناق  و  یلک ، تسا  یمکح  ایآ  هک  هل » یهف  هتیم  اضرا  ییحا  نم  »
« ..دوش یمن  کلام  ار  نآ  دشاب  هتشاد  نذا  ماما  زا  هک  نیا  یب  تاوم  نیمز  ةدننک  ءایحا  سپ  تماما  هب  تسا  طوبرم  و 

دلج نامه  زا  ۀحفص 456  رد  و 
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: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا 

بلطم نیاـب  ص )  ) ربمغیپ دوخ  تسین و  سمخ »  » بلـس رد  هک  نیا  رب  تسا  لـیلد  هبلـس » هلف  ، » مّلـس هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمغیپ ، لوق  »
.تسا هدرک  حیرصت  عمجا » هبلس  هل   » تسا هتفگ  دوب ، هتشک  گنج  رد  ار  یسک  هک  عوکا  نب  هملس  هک ، اجنآ 

: تسا بهذم  هس  هلأسم  نیا  رد  «و 

.تسین یسمخ  ار  بلس »  » هک نیمه  یکی  »

.دوش هداد  نآ  سمخ  دیاب  تسا و  تمینغ »  » دننام مه  بلس »  » هک نیا  مود  »

لوق هدـیقع و  نیا  دراد و  یمن  رب  نآ  زا  سمخ  دـنیبب  مک  رگا  دریگ و  یم  سمخ »  » دـنادب داـیز  ار  نآ  رگا  ماـما  هک  نیا  رگید  هس  »
رد کـلام  نب  ءارب  هک  هدرک  یتـیاور  نیریـس  نبا  زا  دوخ  ننـس »  » رد دیعـس  هچ  تسا ، هدرک  نینچ  باـطخ  نب  رمع  تسا و  قاحـسا 

سپ .تفرگ  ار  وا  بلـس »  » اـهنجنرب و تسد  تسکـش و  ار  وا  رمک  دز و  هنعط  هزین  اـب  ار  وا  درک و  هزراـبم  هبزارم  ناـبزرم  اـب  نیرحب 
رب سمخ  ار  بلـس  شیپ  نیا  زا  ام  تفگ : رمع  دمآرد  شا  هناخ  رد  وا  رب  ءارب  دوب  هناخ  رد  هدـناوخ و  ار  رهظ  زامن  رمع  هک  یماگنه 

مالسا رد  هک  دوب  بلـس »  » نیتسخن نیا  .مراد  یم  رب  سمخ  وا  زا  نم  تسا و  نارگ  نیگنـس و  اهب  ار  ءارب  بلـس »  » نکیل میتشاد  یمن 
.تسا هدیسر  رازه  یس  هب  نآ  تمیق  هدش و  هتشادرب  سمخ  نآ  زا 

: تسا هتفگ  هتشادنرب و  سمخ  بلس »  » زا ربمغیپ  هچ  تسا  ّحصا  لّوا  لوق  «و 

هچ نآ  و  ص ،)  ) ربمغیپ زا  سپ  قیّدص ، رکب  وبا  ّتنـس  مه  هدوب و  يراج  نیا  رب  ص )  ) ربمغیپ ّتنـس  و  تسا » بلاس  نآ  زا  نآ  ۀمه  »
هب رمع  ار 
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داهتجا رمع  هآر  ام  .تسا و  هدیـسر  نادب  شا  هدـیقع  يار و  هک  هدوب  وا  داهتجا  هدرک  هدـیقع  راهظا  هتـشاد و  رب  سمخ  هدروآ و  اج 
« هیأر هیلا  هاّدا  هنم 

59 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دوش یم  هتسناد  یهقف  بلطم  دنچ  دش  لقن  اجنیا  رد  هک  تمسق  ود  نیا  زا 

.تسا هجو  هس  ار  ربمغیپ  فرصت  هک  نیا  رد  یّنس  هعیش و  ءاملع  نایم  قافتا  - 1

.یموهفم يوربک و  هن  تسا  یقادصم  يورغص و  لئاسم  زا  یخرب  رد  فالتخا  أشنم  هک  نیا  - 2

، ءاـفلخ ناـمز  رد  ار  مّیـس  بلطم  نیا  دـنا و  هتـسناد  اور  زئاـج و  ّصن  ربارب  رد  یّتـح  ار  يأر »  » و داـهتجا »  » نّنـست ءاـملع  هک  نیا  - 3
رد کلام  نز  اب  يو  یکیدزن  ار و  هریون  نب  کلام  وا  لتق  دـیلو و  دـلاخ  ۀیـضق  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدـش  لقن  يددـعتم  قیداـصم 

و حـیوارت »  » ۀـلأسم تسا  هلمج  نآ  زا  و  هدرک ، بیوصت  حیحـصت و  داهتجا »  » لیوات و هب  ار  لاـمعا  نیا  هفیلخ  هک  لوا  ۀـفیلخ  ناـمز 
هک ینم »  » رد زامن » مامتا   » ۀلأسم تسا  هلمج  نآ  زا  هتفایرد و  ار  اهنآ  مود  ۀفیلخ  داهتجا »  » هک بلـس » سمخ   » ۀـلأسم نیمه  و  هعتم » »

.تسا هدرک  داهتجا  هتشاد و  يأر »  » نآ هب  میس  ۀفیلخ 

هدش هدروآ  وا  رظن  هدـیقع و  زا  تعباتم  و  ع )  ) یلع هب  هعجارم  دراوم  ۀـنومن  يارب  هک  يدروم  نیمتـشه  لیذ  رد  هحفص 532  رد  - 9
: ما هتشون  نینچ  لسغ ) ۀلأسم  )

هرصبت »

هک دنا  هتـشادنپ  نینچ  خلا  ..نوبجوت  ّدحلا و ال  مجّرلا و  هیلع  نوبجوت  أ   » هدـش لقن  ع )  ) یلع زا  هک  ترابع  نیا  رد  ءاملع  زا  یخرب  : 
هتشاد رابتعا  ع )  ) یلع دزن  رد  سایق  سپ  هدرک  لالدتسا  سایق  هار  زا  ع )  ) یلع
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هتسناد یم  هتخومآ و  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  دروم  نیا  مکح  ع )  ) یلع هچ  تسین  رابتعا  ار  رادنپ  نیا  نکیل  تسا  هدرک  دانتسا  نآ  هب  هک 
.تسا هدروآ  ار  ریبعت  نیا  سایق  دانتسا  هب  هن  نآ ، دانتسا  هب  و 

لها زا  هبقع و  ناگدننک  تعیب  زا  هک  عفار ، نب  هعافر  زا  دانـسا  هب  مجنپ ،) ءزج  « ) دنـسملا  » باتک رد  لبنح  نب  دمحم  نب  دـمحا  ماما 
: تسا هدرک  ثیدح  ار  نومضم  نیا  هدوب ، ردب 

: تسا هتفگ  هعافر  »

عامج هک  یسک  ةراب  رد  دوخ  يأرب  دهد و  یم  يوتف  ار  مدرم  هتـسشن و  دجـسم  رد  تباث  نب  دیز  هک  دش  هتفگ  وا  هب  مدوب  رمع  دزن  »
.دیوگ یم  نخس  مدرم  اب  دوشن  لازنا  دنکب و 

60 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ يوب  دندروآ  نوچ  دنروایب  ار  دیز  تفگ  رمع 

؟ ییوگ هب  ناشیا  هب  ار  دوخ  يأر  یهدب و  يوتف  مدرم  هب  ربمغیپ  دجسم  رد  هک  يا  هدیسر  هیاپ  نادب  وت  شیوخ ! نمشد  يا  »

.متفگ مدرم  هب  دنا  هدرک  ثیدح  ربمغیپ  زا  میاهومع  ار  هچ  نآ  هکلب  ما  هدادن  يوتف  شیوخ  رظنب  هتفگن و  دوخ  يار  نم  تفگ : دیز 

.بعک نب  ّیبا  داد : خساپ  تیومع ؟ مادک  تفگ : رمع 

.؟ دیوگ یم  هچ  رسپ ، نیا  ای  ناوج ، نبا  تسا : هتفگ  هتسیرگن و  هعافر  هب  رمع  سپ 

بجو ناـتخلا  ناـتخلا  زواـج  اذا  : » دـنتفگ هک  لـبج  نب  ذاـعم  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  نت : ود  زج  درک و  عـمج  ار  مدرم  رمع  هاـگ  نآ 
«. ءاملا نم  ّالا  نوکی  ءاملا ال   » هک دندرک  قافتا  نارگید  لسغلا »

.دنتسه ربمغیپ  نانز  هلأسم  نیاب  سک  نیرتاناد  انامه  تفگ : رمع  هب  یلع  سپ 

بجو ناـتخلا  ناـتخلا ، زواـج  اذا  : » تفگ وا  .داتـسرف  هشئاـع  دزن  هب  سپ  .مناد  یمن  تفگ : وا  داتـسرف  دوـخ ، رتـخد  هصفح  دزن  رمع 
«.. لسغلا

لوقنم ۀلمج  سپ 
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.سایق هب  لالدتسا  ماقم  رد  هن  تسا  دیکأت  شهوکن و  ماقم  رد  ..نوبجوت ) أ   ) یلع زا 

61 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بلاطم تسرهف  ییوگ  زاب  - 4

62 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

کنیا دیدرگ  دای  دوش  هدروآ  كاردتـسا »  » ناونعب دومن  یم  بسانم  میـس  دـلج  ثحابمب  دورو  زا  شیپ  هک  یبلاطم  تسرهف  راکذـت 
.ددرگ یم  زاغآ  قاروا  نیا  میس  دلج 

ینادرگرـس زا  درادن ، دای  هب  هدید و  ای  هدیدن و  ار  لوا  دلج  الـصا  رگا  دلج ، نیا  ۀعلاطم  زاغآ  رد  قاروا  نیا  ةدـنناوخ  هک  نیا  يارب 
هک نیا  يارب  مه  ددرگ و  هتـسویپ  مـهب  طوـبرم و  دـلج  نـیا  ثحاـبمب  شرکف ، رظن و  رد  لوا  دـلج  بلاـطم  ۀتـشر  دـنامب و  نوـصم 

یبلطم ای  دیاین  شیپ  يزاین  شیپ ، ياهدلج  هب  ار  هعجارم  رارکت  دشاب و  رظن  ریز  رضاح و  یتشاددای  هرکذت و  ار  قاروا  نیا  ةدنـسیون 
.ددرگ تبث  هصالخ  روطب  لوا  دلج  بلاطم  تسرهف  اجنیا  رد  هک  تسا  اج  هب  دوشن  رّرکم  رمث  یب  يرما  ددرگن و  طقاس  مزال 

للع حیرشت  سپ  نآ  زا  هدیدرگ و  روظنم  نآ  رد  هک  یتایـصوصخ  فیلأت و  نیاب  مادقا  ببـس  همدقم »  » ناونعب تسخن  لوا ، دلج  رد 
رابتعا هب  نآ ، يرترب  و  نوناق ، دوجو  ترورـض  و  عامتجا »  » اب نآ  یلماکت  لاعفنا  لعف و  نآ و  رب  ۀبترتم  ضارغا  و  نوناق »  » ۀناگراهچ

.تسا هدش  هدروآ  نآ  ضرغ »  » و عوضوم »  » و هقف » راودا   » ّنف فیرعت »  » رخآ رد  و  اهنآ ، لامک  ثیح  زا  هدش ، دای  للع 

رود تسا : هدیدرگ  میـسقت  هرود »  » ود رد  ثحبم ، ودـب  یـساسا  یلـصا و  ثحابم  هتخادرپ و  یلـصا  ثحابمب  همّدـقم »  » مامتا زا  سپ 
یساسا ۀیاپ  ار  هقف  هک  هدیدرگ  عضو  نامز  نآ  يارب  عیرشت  رود  حالطصا  عیرفت » رود  ، » مّود رود  و  عیرشت ،» رود  ، » لّوا
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.تسا هتفای  رودص  عراش ، زا  یهقف  ماکحا  ینعی  هدش  هداهن 

: تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  تلحر » ات  ترجه  زا   » مود و  ترجه » ات  تثعب  زا   » تسخن ناونع : ود  تحت  لوا ، رود 

63 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نایب اهنآ  تابـسانم  هدـش و  ءاصقتـسا  تسا ، هنازور  ياهزامن  رتمهم  اـهنآ  ۀـمه  زا  هک  هّکم ، رد  ةرداـص  ماـکحا  لوا ، ناونع  ریز  رد 
و هید »  » لیبق زا  یماکحا  تسا و  هدش  هدروآ  اهنآ  تابسانم  بابسا و  هنیدم و  رد  ةرداص  ماکحا  مود  ناونع  ریز  رد  تسا و  هدیدرگ 
و داهج »  » و رطف » تاکز   » و ناضمر » هاـم  ةزور   » و هلبق » لـیوحت   » و زاـمن » ناذا   » و ثاریم »  » و رـضح » رد  زاـمن  شیازفا   » و صاـصق » »

هیجوت لیلعت و  یهاگ  هدیدرگ و  دای  اهنیا  ریغ  و  ّجـح » بوجو   » و رمخ » تمرح   » و ّتیـصو »  » و یحـضا » زامن   » و سمخ »  » و مئانغ » »
.تسا هدمآ  لمعب  اهنآ  زا  یخرب  تایصوصخب  تبسن 

« دهع  » راهچ هب  هدیدرگ ، حالطـصا  نآ  يارب  عیرفت » رود   » ناونع لّوا  رود  ةررقم  لوصا  زا  عورف  طابنتـسا  تبـسانم  هب  هک  مود ، رود 
« يرغـص تبیغ   » نامز ات  عابتا  ناعبات  ناعبات و  عابتا  و  ناعبات » دهع  ، » يرجه ملهچ  لاس  ات  هباحـص » دهع  : » تسا هتفای  ماسقنا  یلـصا 
هن تسیب و  دصیـس و  لاس  « ) يربک تبیغ   » ات هناـگراهچ  ءارفـس  و  هعبرا » باّون  دـهع  ( » يرمق يرجه  تصـش 260  تسیود و  لاس  )

(. يرجه مهدراهچ  نرق   ) رضاح رصع  ات  يربک » تبیغ  دهع   » و يرمق ) يرجه   329

عمج دهع - نیا  رد  یمومع  تلاح  هقف ، راودا  ظاحل  زا  دهع ، نیا  تّدم  نییعت  : » هدش هدروآ  لیبق  نیا  زا  یثاحبا  هباحـص » دـهع   » رد
زا دولوم  يّدح  ات  ناوت  یم  ار  عامجا »  » و سایق »  » هک هرواشم ،»  » و يأر »  » ندش ادیپ  ّتنس  نآرق و 
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نآ زا  و  هباحص ، دهع  تاّزیمم  تایصوصخ و  هباحـص - دهع  روهـشم  ناهیقف  تسناد - اهنآ  یعانـص  یّنف و  لماکت  ۀلحرم  و  ود ، نآ 
ناماما ناهیقف و  زا  یخرب  ندرمش  رب  نانآ و  هّقفت  یگنوگچ  جراوخ و  ندمآ  دیدپ  اهنآ  رخآ  هک  هدش  هدروآ  ّتیـصوصخ  هد  هلمج 

.تسا هدوب  ناشیا  مان  هب 

ریز عضوب  رگید  يرییغت  اب  ار  قوف  لمجم  تسرهف  ناوت  یم  هدـش و  ثحب  اهنآ  ةراب  رد  حرط و  لوا  دـلج  رد  هک  تسا  یثحابم  اهنیا 
: درک میظنت  ریرحت و 

: رارق نیدب  دراد  لامتشا  یلصا  دهع  راهچ  رب  عیرفت ) رود   ) مود رود  رد  هقف » راودا   » خیرات

64 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسیود و لاس   ) يرغـص تبیغ  نامز  ات  عابتا  ناعبات  ناعبات و  عابتا  ناعبات و  دهع  - 2 يرمق ) يرجه  ملهچ  لاس  ات   ) هباحص دهع  - 1
( يرجه يرمق  هن 329  تسیب و  دصیس و  لاس   ) يربک تبیغ  ات  هناگراهچ  ءارفس  هعبرا و  باّون  دهع  - 3 يرمق ) يرجه  تصش 260 

دهع قوف ، ةدش  دای  دهع  راهچ  زا  يرمق ) يرجه  نرق 14  مود  همین  قاروا - نیا  فیلأت  نامز   ) رضاح رـصع  ات  يربک  تبیغ  دهع  - 4
ریز هرود ) ای   ) رـصع ودب  مود  دهع  هک  هنوگ  نیاب  دبای  ماسقنا  يراودا  راصعا و  هب  هک  تسا  هدومن  یم  هتـسیاش  مراهچ  دـهع  مود و 

: دوش مسقنم 

نامز زا  - 2 قداص ) ترـضح  تافو  لاس  يرمق - تشه 148  لهچ و  دـص و  کی  لاس   ) مالـسلا امهیلع  نیقداص  نامز  رخآ  اـت  - 1
: ریز دهع  راهچ  هب  مراهچ  دهع  و  تصش 260 ) تسیود و  لاس   ) يرغص تبیغ  زاغآ  ات  لاس 148  ( ) ع  ) قداص ترضح  تافو 

تصش دص و  راهچ  لاس  هب  یّفوتم   ) یسوط خیش  هفئاّطلا ، خیش  نامز  ات  يرغص  تبیغ  زاغآ  زا  - 1
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نامز زا  - 3 يرمق ) يرجه  تشه  تسیب و  دـصتفه و  لاس  هب  یّفوتم   ) یّلح ۀـماّلع  نامز  ات  یـسوط  خیـش  ناـمز  زا  - 2 يرمق )  460
ات یناهبهب  رقاب  اقآ  ناـمز  زا  - 4 يرمق ) تشه 1208  تسیود و  رازه و  کی  لاس  هب  یّفوتم   ) یناهبهب رقاب  اقآ  رـصع  اـت  یّلح  ۀـماّلع 

ءاـفیتسا يارب  لّوا  دـلج  رد  هچ  نآ  تـسنیا  يرمق ) يرجه  شـش 1366  تصـش و  دصیـس و  رازه و  کی   ) قاروا نیا  دـیوست  نامز 
.تسا هدیدرگ  حرط  رّوصت و  ساسا ، نآ  رب  یعادبا  ّنف  نیا  ثحابم  ءافیتسا  ۀشقن  هدوب و  هّجوت  دروم  هقف » راودا  خیرات   » زا ثحب 

65 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یتایآ هکلب  هدشن  هدروآ  دوهع  راصعا و  نتم  هب  تبـسن  یبلاطم  تسنآ ، كردتـسم  لّوا و  دلج  لّمکم  تقیقح  هب  هک  مود ، دلج  رد 
، هتفای فیلأت  راک  نیا  يارب  رظن و  نیاب  هک  یبتک ، شور  هویش و  هب  دراد ، طابترا  اهنآ  یهقف  كرادم  ماکحا و  هب  هک  دیجم ، نآرق  زا 
تناید و لصا  ساسا و  هک  اهنآ  ینآرق  كرادم  ظاحل  زا  مک ، تسد  ماکحا ، رودص  ۀلحرم  عیرـشت و  ةرود  ات  دـش  ءافیتسا  هدروآ و 

.دشاب هدش  ءاصقتسا  نشور و  تسا  تهاقف 

: میوش لخاد  دلج  نیا  ثحابم  رد  هار  نآ  زا  میهد و  رارق  هّجوت  دروم  ار  مّیس  دلج  لخدم  نونکا 

66 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

میس دلج  لخدم  - 5

هراشا

67 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دهع نیا  رد  نوچ  و  ناعبات ) دـهع   ) باتک ۀـناگ  راـهچ  یلـصا  دوهع  زا  دـهع  نیمّودـب  تسا  طوبرم  دـلج ) نیا   ) مّیـس دـلج  لخدـم 
ثودح رابتعا  هب  دیاب  تسا  هدمآ  دیدپ  ماکحا  طابنتـسا  ماقم  رد  ددعتم  یبهاذم  هدش و  یملع  يراذگ  هیاپ  یهقف  بهاذـم  فالتخا 

، دهع نیا  رد  بهاذم  نیا 
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هدوب دهع  کی  رد  همه  هثداح  ماسقا  نیا  اریز  یلوط »  » هن یضرع »  » تسا یمیسقت  تقیقح  هب  میسقت ، نیا  دش و  لئاق  رگید  یمیـسقت 
.بقاعتم یلاوتم و  روصع  رد  هن  تسا 

هربخ و لها  زا  یناـسک  هتفر و  هعـسوت  يرواـنهپ و  هب  ور  هدـش و  ادـیپ  هنماد  ار  ماـکحا  زا  ثحب  صحف و  مود ) دـهع   ) دـهع نیا  رد 
هحیرق و ّدح  دادعتـسا و  ردقب  كرادم و  رب  عالطا  ةزادـنا  هب  کی  ره  هدـمآ و  رب  نید  ماکحا  طابنتـسا  ماقم  رد  دادعتـسا  اب  عالطا و 

ظاحل زا  هک  یفالتخا ، ۀطـساو  هب  ریزگان  دنا و  هدرک  جارختـسا  نآ  كرادم  زا  ار  یهقف  بلاطم  شیب ، ای  مک  شیوخ ، ۀقیلـس  يورین 
دئاقع رد  هدوب  یم  ناشیا  نایم  طابنتسا ، دادعتـسا  مهف و  ّدح  ظاحل  زا  اهنآ و  زا  ةدافتـسا  زرط  ظاحل  زا  ینابم و  كرادم و  رب  عالّطا 

هتفای داینب  هشیر و  هدش و  يراذگ  هیاپ  دهع  نیا  رد  یهقف  بهاذم  فالتخا  تقیقح ، رد  هدیـسرمه و  هب  فالتخا  نانآ  یهقف  ءارآ  و 
.تسا

هدنامن ياج  هب  ام  نامز  ات  لاح  رهب  هتفر و  نایم  زا  يدوز  هب  هکلب  هدـییاپن  رید  اهنآ  زا  یخرب  هدـمآ  دـیدپ  دـهع  نیا  رد  هک  یبهاذـم 
عاطقنا ضارقنا و  شوختـسد  هدـنامن و  یقاب  ام  رـصع  ات  هتـشاد  وریپ  شیب ، ای  مک  رگا  اـی  هدرکن و  ادـیپ  وریپ  لـصا ، زا  اـی  هچ  تسا 

( نآ ماع  ینعمب  هعیش ، بهذم  اب   ) ۀناگجنپ بهاذم  رتمهم  همه  زا  هک  اهنآ  زا  رگید  یخرب  تسا  هدیدرگ 

68 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تـسا دوجوم  ناوارف ، ناوریپ  ناهج  میلاقا  زا  یمیلقا  ملاع و  راطقا  زا  يرطق  رد  ار  مادک  ره  هدنام و  اج  رب  نامز  نیا  ات  تسا  روهـشم 
هک
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.دنتسه عفادم  يّدح  ات  نآ  زا  دقتعم و  دوخ  ماما  هقف  هب  ناوریپ  نیا 

ءافیتسا و رتنـشور و  دـهع ، هرود و  نآ  هب  تبـسن  یهقف  تاهج  دـشاب و  روظنم  روسیم ، ّدـح  ات  مود  دـهع  تایـصوصخ  هک  نیا  يارب 
، تسا دهع  نآ  بهاذم  ثودحب  هّجوت  نآ  أشنم  هک  دیآ  یم  نایم  هب  رگید  یمیـسقت  دوش  رتیفاک  رتلماک و  هطوبرم  بلاطم  ءاصقتـسا 

سپ نآ  زا  و  هعبـس » ءاهقف   » تسخن نانآ ، نیرتروهـشم  هک  مان  هب  یـصاخشا  دازآ  داهتجا  هقفت و  زرط  ۀـجیتن  رد  تنـس  لها  نایم  رد 
دننام رگید  یناسک  .تسا  هتفای  یترهش  هتـشاد و  یناوریپ  یتدم  زین  يربط  رفعج  وبا  یناهفـصا و  دواد  بهذم  .دنا  هدوب  هعبرا » ۀمئا  »

نانآ زا  يداـی  قاروا  نیا  رد  سپ  نیا  زا  هک  ناـنیا ، ریغ  یبعـش و  یعازوا و  يرـصب و  نسح  يروث و  نایفـس  هعیبر و  یلیل و  یبا  نبا 
.دنا هدمآ  رامشب  رظن  بهذم و  بحاص  يأر و  ياراد  زین  دش  دهاوخ 

یئاهتیبرت ةدییاز  دش ، هتفگ  هکنانچ  توافتم ، دّدـعتم و  ياه  هتفگ  ندـمآ  دـیدپ  داهتجا و  هّقفت و  رد  فلتخم  ياهـشور  ندـش  ادـیپ 
بتاکم و اب  سانیتسا  عّونتم و  تاداع  راـکفا و  هب  طاـبترا  یناگدـنز و  طـیحم  راـبتعا  هب  هک  هدوب  تواـفتم  ییاهدادعتـسا  فلتخم و 

.تسا هدیسرمه  هب  نادیم  نیا  نادرم  يارب  فلتخم ، ناداتسا 

: دوش هتفگ  هک  تسنیا  ددرگ  روظنم  دیاب  دصق ، ضرغ و  نآ  ظاحلب  دهع ، نیا  يارب  هک  یمیسقت 

: هدمآ نایم  هب  بهذم  ود  یمالسا  یسایس  یعامتجا و  تالیکـشت  یگنوگچ  هب  داقتعا  ای  يداقتعا  لوصا  ۀبنج  زا  مود  دهع  رد  نوچ 
یلّوا یلـصا و  بهذـم  ود  لوصا ، رد  فالتخا  ساسا  رب  مه ، یلمع  عورف  ۀـبنج  زا  نّنـست ، بهذـم  و  ّصاخ ) ینعمب   ) عّیـشت بهذـم 

هک هدیدرگ  دیدپ 
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ماسقنا ای  میـسقت  يارب  بهذم  ود  نیا  هک  ینعم  نیدب  ددرگ  راوتـسا  يداقتعا  بهذم  ود  نیا  ۀـیاپ  رب  دـیاب  هقف  راودا  خـیرات  میـسقت 
أدبم دهع ، نیا  رد  هقف  راودا 

69 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناونع نیدب  هدش و  هدناوخ  هعیـش »  » مان هب  هک  ترتع ، ناگدنراد  یمارگ  تّوبن و  نادناخ  ناوریپ  دـهع  نیا  زا  هچ  دریگ  رارق  لصأ  و 
تیب لها  هب  تبـسن  دنا و  هدومیپ  صاخ  یهار  طابنتـسا  زرط  ظاحل  زا  مه  ماکحا و  طابنتـسا  ذخأم  لصا  ظاحل  زا  دنا : هتفای  راهتـشا 
تیب لـها  ةرود  تقیقح  هب  هدوب و  یم  قـلطم  وریپ  ضحم و  عباـت  دـنا ، هتـشاد  یم  داـقتعا  ار  ناـنآ  تمـصع  هک  تلاـسر  تراـهط و 

داقتعا هب  هتـسناد و  یم  تبترم  یمتخ  نامز  ۀنماد  زا  یلیذ  نید ، دصاقم  هب  یـسرتسد  ظاحل  زا  تداعـس و  رـصع  ۀـلابند  ار  تمـصع 
مظاعا زا  يرایـسب  هک  نیلقث » ثیدـح   » ترابع هب  هچ  ترتع  تیب و  لها  هب  کّسمت  ةراـب  رد  ار  مرکا  ربمغیپ  ۀـتفگ  هتـساوخ و  مزاـج 

، ددعتم رایسب  یقرط  هب  دوخ ، بتک  زا  عاونا ، نیا  ریغ  رد  هچ  و  ریسافت »  » رد هچ  و  دیناسم »  » رد هچ  و  حاحـص »  » رد هچ  ّتنـس ، ءاملع 
و حون » ۀنیفـس   » ریبعتب هچ  هدرک و  لقن  دنا  هدوب  هباحـص  زا  همه  هک  سک ، یـس  بیرق  دایز ، یناسک  زا  و  قیرط ، تصـش  دودـح  رد 

يارب هداد و  رگید  ینعم  ار  تفالخ  هک  نارگید ، نکیل  .دنا  هدرب  نامرف  هتـسب و  راکب  هدش ، هتفگ  تارابع  نیا  ریغب  هچ  و  هّطح » باب  »
يارب هدرب  راکب  دوخ  هک  ار  یباختنا  هتـشادن و  تفایرد  یهلا  ینید و  ینعم  تماما »  » زا هدـشن و  لئاق  تمـصع »  » هب هفیلخ »  » و ماـما » »

طئارش هب  تبسن  نامگ  یب  هتشادنپ ، یفاک  ماما  باصتنا  تماما و  رابتعا 
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هحماسم و هدمآ  دیدپ  دهع  هرود و  نآ  رد  هک  یتاداهتجا  راکفا و  ءارآ و  زا  ندـش  عبات  هب  تبـسن  مه  و  ّتنـس »  » لوبق لقان و  لقن و 
هب هتفر و  یم  رتعیـسو  یهار  زا  طابنتـسا  نایّدصتم  طابنتـسا و  زرط  طابنتـسا و  ذخأم  ظاحل  زا  سپ  دنا  هتـشاد  یم  اور  ییاه  هلهاسم 

.دنا هتفگ  یم  سایق »  » هب دانتسا  .موزلب  ای  زاوجب ، هکلب  هرواشم »  » و يأر »  » تّحص هب  یّتح  رتّماع و  یهجو 

رتّماع و یظاحل  زا  تنـس  لها  رظن  رد  رتگنت و  رتهاتوک و  شا  هنماد  رتّصاخ و  یظاحل  زا  هعیـش »  » رظن رد  طابنتـسا  هّقفت و  و  داهتجا » »
زا یمکح  دـیآ  دـیدپ  ناهج  رد  هک  ار  يا  هثداح  ره  يرما و  ره  هک  تسنآ  داقتعا  ار  هعیـش  هچ  تسا  هدوب  یم  رترواـنهپ  شا  هصرع 

فشاک و نآ  زا  ترتع »  » تاریبعت تانایب و  دراو و  ّتنـس  باتک و  رد  یـصخش  یئزج و  ای  یّلک  روطب  مکح  نآ  تباث و  ادخ  فرط 
ماکحا فشک  رب  تسا  روصحم  داهتجا  زا  هعیش  روظنم  ءاعدا ، نیا  داقتعا و  نیا  اب  سپ  تسا  دشرم  نآ  هب 
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تیب و لها  قیرط  زا  هک  يرابخا  ثیداحا و  هب  یفرط  زا  نوچ  ّتنـس  لـها  هک  یتروص  رد  هرداـص ، تاروتـسد  جارختـسا  هدوجوم و 
هدیقع رگید  یفرط  زا  دننک و  یم  دانتسا  هدش  لقن  ناشدوخ  ۀفورعم  قرط  زا  هک  يوبن  رابخا  هب  اهنت  دننک و  یمن  لمع  هدیسر  ترتع 
تبـسن تسا  نکمم  هک  دنرادنپ  نانچ  رهاظ ، بسحب  هکلب ، تسا  دوجوم  دراو و  عقاو ، رد  یمکح ، ار  يرما  هثداح و  ره  هک  دنرادن 

يارب ور  نیا  زا  دشاب  یلاخ  اقلطم  اهنآ  زا  ّتنس  باتک و  دشاب و  هتفاین  رودص  یمکح  لصا  زا  ثداح ، يروما  عئاقو و  هب 
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تاطانم  » و هلسرم » حلاصم   » هب هدز و  تسد  ناسحتسا »  » و سایق »  » و يأر »  » ناماد هب  ثداوح ، دراوم و  نینچ  هب  تبـسن  مکح ، داجیا 
یمکح هک  نیا  هن  دنا  هدروآ  دوجوب  یمکح  شیوخ  داهتجا  طابنتسا و  هب  يدراوم  ایاضق و  نینچ  يارب  تقیقح  هب  هتفگ و  هطبنتسم »
ناونعب یحالطصا  هک  تسا  تبسانم  نیمه  هب  .دنـشاب و  هدرک  جارختـسا  هتـشاد و  فوشکم  عئاقو  لیبق  نآ  يارب  ار  دوجوم  یعقاو و 
هدـناوخ هبّوصم »  » ناونعب نّنـست  لها  ءاهقف  و  هئّطخم »  » ناونعب هعیـش  ناـهیقف  هدـمآ و  ناـیم  هب  هقف » لوصا   » رد بیوصت »  » و هئطخت » »

.دنا هدش 

ماکحا طابنتـسا  ماقم  رد  دراد و  ّتیعوضوم » ( » ناشیا ةدـیقع  هب  « ) عامجا  » دـننام مه  داهتجا »  » ّتنـس لها  ةدـیقع  هب  هک  نیا  هصالخ 
، تقیقح هب  و  دراد ، تلاصا  ّتنـس ) باتک و   ) رگید كردم  ود  ربارب  رد  لقتـسم و  تسا  یکردم  ود  نآ  زا  کی  ره  یهقف ، یعرف و 
هب دراد و  ّتیقیرط »  » یعقاو دوـجوم  مکح  فـشک  يارب  عاـمجا »  » لـثم مه  داـهتجا »  » هعیـش ةدـیقع  هب  نکیل  تسا  اـهنآ  ضرع »  » رد

ماکحا هعیـش  داقتعا  هب  سپ  دشاب ، ضرع  رد  لقتـسم و  لیـصا و  یعجرم  لیلد و  هک  نیا  هن  تسا  تنـس  باتک و  لوط »  » رد تقیقح 
كردـم دراد و  ّتیقیرط »  » ناوـنع مه  ّتنـس  حیحـص ، قـیقد و  يرظن  هب  هکلب ، ّتنـس ، باـتک و  تسا : یلـصا  كردـم  ود  ار  یهقف 

ناشیا ةدافتسا  دانتسا  هب  تراهط ،) تمصع و  تیب  لها   ) ترتع ۀلیسو  هب  هک  تسا  دیجم  نآرق  نامه  یلّوا  یلصا و  عجرم  یـساسا و 
.تسا هدش  نییبت  ریسفت و  ترضح  نآ  زا  تیاور  لقن و  ربمغیپ و  زا 

دش هتسناد  هراشا و  دروم  بهذم ، ود  داقتعا  هب  داهتجا »  » زا روظنم  هک  نونکا 

ج 3، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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71 ص :

رد تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا  تعیاشم  يوریپ و  يارب  تسا  هعیش  تادنتسم  زا  هک  نآ  هابشا  و  نیلقث »  » ثیدح زا  تبـسانم  هب  و 
ثیدح نادب  لامجا ، لیبس  رب  دنچ  ره  هک ، تسا  اج  هب  رایسب  دمآ  نایم  هب  يدای  تایح ، نوئش  عیمج  رد  هکلب  ماکحا ، طابنتسا  ماقم 

.دشاب يداشرا  هرصبت و  ای  دای  هرکذت و  داهتجا ، ماقم  هّقفت و  ۀلحرم  رد  هعیش ، رظن  هار  رب  ار  قاروا  نیا  ةدنناوخ  ات  دوش  ماملا 
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نیلقث ثیدح  - 1

ای هنیدـم  رد  ای  هبطخ  ءاـقلا  يارب  ماـیق  فئاـط و  زا  ص )  ) ربمغیپ تشگزاـب  ماـگنه  اـی  هفرع - رد  اـی   ) مخ ریدـغ  رد  هک  ثیدـح  نیا 
، هچ رگا  هتفای و  رودـص  دراوم )- نیا  ۀـمه  رد  رّرکم و  ای  هدوب - مهارف  شنیلاب  رد  باحـصا  هدـیباوخ و  ضرم  رتسب  رد  هک  یماگنه 

اهنیا ۀمه  رد  نکیل  هدیـسرمه  هب  یفالتخا  كدنا  نآ  تالمج  زا  یخرب  رد  یّتح  تاملک و  زا  یخرب  رد  دانـسأ ، لقن و  قرط  بسحب 
رد تسا و  هدش  دـیکأت  هیـصوت و  ود ، نآ  زا  تعباتم  تاعارم و  ظفحب و  نیرق و  ربکا » لقث   » اب هدـمآ و  ترتع »  » و تیب » لها   » ۀـملک

اهنادـب رگا  هک  تیب » لـها   » و ترتـع »  » رگید نآ  نآرق و  یکی  مراذـگ : یم  اـج  هب  سیفن  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم   » هک داـفم  نـیا 
.تسا قافتا  اهنآ  ۀمه  نایم  دیدرگ » یمن  هارمگ  زگ  ره  دییوجب  کّسمت 

باتک زا  مود  دـلج  زا  مراهچ  ءزج  رد  .ه ق ) لاس 328  هب  یفوتم  ّهبر - دبع  نب  دمحم  نب  دمحا   ) یـسلدنا یکلام  هیقف  ّهبر  دـبع  نبا 
ار هلمج  نیا  عادولا  هّجح  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ۀبطخ  یط  رد  دیرفلا ،» دقعلا  »
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: تسا هدروآ 

لها ّللا و 
�

ه باتک  هدعب : اّولـضت  نل  هب  متذخا  نا  ام  مکیف  تکرت  دق  ّینإف  ضعب  قانعا  مکـضعب  برـضی  اراّفک  يدـعب  اوعجرت  الف  ».. 
« ..دهشاف ّللا 

�
ّمه تغّلب ؟ له  ّالا  .یتیب 

ۀفیلخ زیزعلا  دـبع  ناطلــس  ماـن  هـب  ار  نآ  يرمق  يرجه  لاـس 1291  هب  هک  « ) هّدوملا عیباـنی   » باـتک رد  یفنح ، یخلب  نامیلـس  خـیش 
یقرط هب  ّتنـس ، لها  ةروهـشم  دـیناسم »  » و حاحـص »  » هربتعم و بتک  زا  ار  ثیدـح  نیا  هدـش ) پاچ  هّینطنطـسق  رد  هتـشون و  ینامثع 

دّدعتم
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یلع هک  يداهـشتسا  ۀیـضق  ّیط  رد  هلمج  زا  هدروآ  دراد  لامتـشا  تیب » لها   » ۀـملک رب  اهنآ  ۀـمه  هک  توافتم ، یتاراـبع  هب  ّرثکتم ، و 
: تسا هتفگ  هدرک  هفوک  دجسم  رد  دوخ  تفالخ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع 

سپ داتسیا و  هبطخ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنا  هدروآ  وا ، ریغ  و  لیفط ، وبا  زا  وا ، زج  مه  و  ءایلوالا ،» هیلح   » باتک رد  « 1 « » میعن وبا  »
: تفگ ار  نومضم  نیا  یهلا  ءانث  دمح و  زا 

هن دـنا ، هدرپس  دای  هب  هدینـش و  ربمغیپ  زا  دوخ  شوگ  هب  هدوب و  رـضاح  مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  ار  یناسک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  »
.دنزیخرب دنا ، هدینش  نارگید  زا  هدوبن و  رضاح  هک  یناسک 

يراصنا بویا  وبا  رماع و  نب  هبقع  متاح و  نب  ّيدع  دعس و  نب  لهس  تباث و  نب  همیزخ  هدوب  ناشیا  زا  هک  هباحص  زا  نت  هدفه  سپ  »
اپب شیرق ، زا  رگید  ینادرم  ناهیت و  نب  مثیه  وبا  يراصنا و  یلعی  وبا  يراصنا و  هماّدق  وبا  یعازخ و  حیرش  وبا  يردخ و  دیعـس  وبا  و 

.دنتساخ

.دیا هدینش  هچ  نآ  دییوگ  زاب  دومرف : یلع  »

رد میتشگ ، یم  رب  عادولا  هّجح  زا  ص )  ) ربمغیپ اب  هک  میهد  یم  تداهش  دنتفگ : »
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درازگب ساپـس  دمح و  ار  يادخ  داتـسیاب و  تفای  غارف  زامن  زا  ربمغیپ  نوچ  .دنداد  رد  کناب  ار  زامن  ۀماقا  .میدـمآ  دورف  مخ  ریدـغ 
: تفگ نآ  زا  سپ 

: تفگ هاگ  نآ  دیتسه » لوئسم  زین  امش  ملوئسم  نم  انامه  .منک  تباجا  ار  وا  نم  دناوخ و  ارف  ارم  ادخ  هک  منیب  یم  کیدزن  »

امّهنا و  امهیف ، ینوفلخت  فیک  اورظناف  اّولضت  نل  امهب  متکّسمت  نا  یترتع ، ّللا و 
�

ه باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ّینا  ساّنلا ! اهّیأ  »

______________________________

هیلح  » بحاص تاقث  رباکا  زا  هاور و  نیثدحم و  خیاشم  زا  دمحا  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  دمحا  ظفاحلا ، یناهفصالا ، ارغـصم )  ) میعن وبا  ( » 1)
(. بابحالا هیده  « ) ناهفصا رد  شربق  و  لت - ۀنس 430 - شتافو  تسا ، نییسلجم  دج  و  ءایلوالا »
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.ریبخلا فیطّللا  کلذب  ینّأبن  ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل 

: تفگ زاب 

؟ مکسفنأ ّنم  مکب  یلوا  ّینا  نوملعت  متسل  .نینمؤملا أ  یلوم  انا  يالوم و  ّللا 
�

ه ّنا  »

.یلب اولاق : »

: لاق اهعفرف و  نینمؤملا  ریما  ای  كدیب  ذخا  ّمث  .اثالث  کلذ  لاق  »

« ..هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّللا 
�

ّمه .هالوم  ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

ریغ زا  هدزیـس 13 و  ددـع  اب  رگید  یقیرط  زا  هدفه 17 و  ددع  اب  یقیرط  زا  ار  داهـشتسا  ۀیـضق  نیمه  لبنح  دـمحا  دنـسم  زا  ومه  و 
هدـید و دوخ  ار  هچ  نآ  هّدـع  نآ  هدرک و  داهـشتسا  هفوک  دجـسم  رد  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هک  هدروآ  زین  رگید  یقرط  هب  دـمحا  دنـسم 

.دنا هدرک  وگزاب  دوب  هدینش 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  بقانم »  » زا لقنب  ومه  زاب 

عوضوم نیا  صوصخ  رد  هدرک و  جارخا  قیرط  جـنپ  داتفه و  زا  ارمخ  ریدـغ  ربخ  خـیرات ، باـتک  بحاـص  يربط ، ریرج  نب  دّـمحم  »
وبا مه  .تسا و  هتشون  هیالولا » باتک   » مان هب  لقتسم  یباتک 
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قیرط جنپ 105  دص و  زا  ار  ثیدح  نیا  فیلأت و  هالاوملا »  » مان هب  یباتک  هراب  نیا  رد  « 1  » هدقع نب  دیعس  نب  دمحم  نب  دمحا  سابع 
.تسا هدرک  جارخا 

______________________________

.دـنا هتفگ  شبهذـم  يدـیز  هک  نیا  الا  هدوب  هلزنملا  میظع  ردـقلا و  لـیلج  يدرم  یفوک  ینادـمه  دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ( » 1)
اب یباحـص  دص  زا  زواجتم  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نآ  هک  ریدغ  ثیدح  قرط  رد  هیالولا  باتک  هلمج  زا  هدرک  فیلأت  رایـسب  ياهباتک 

، لجر لکل  هیف  جرخ  لجر  فلا  هعبرا  مالّـسلا : هیلع  قداصلا  نع  اوور  نیذـلا  لاجرلا  ءامـسا  باـتک  اـضیا  هل  .هدرک و  لـقن  دـیناسا 
باوج و  منک ، یم  هرکاذم  مراد و  ظفح  رد  ثیدح  رازه  دص  نم  هتفگ : هک  هدش  لقن  هدقع  نبا  زا  هک  نادـب  .هاور  يذـلا  ثیدـحلا 

هدید وا  زا  ظفحا  هدقع  نبا  نامز  ات  دوعسم  نبا  دهع  زا  هفوک  لها  عامجا  هب  هک : هتفگ  ینطق  راد  .ار و  ثیدح  رازه  دصیس  مهد  یم 
هیماما ۀعیش  ءالجا  زا  دمحم  میعن  وبا  شرسپ  و  جلش )  ) ۀنس 333 شتافو  هدش  یم  رتش  دصشش  راب  وا  ياهباتک  هک : تسا  لقن  هدشن و 

( بابحالا هیده  « ) تسا يربکعلت  داتسا  و 

75 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دص و راهچ  لاس  هب  یّفوتم  یعفاش - ینیوج  ّللا 
�

ه دبع  نب  کلملا  دبع  یلاعملا ) وبا   ) نیمرحلا ماما  هک  هدروآ  یـسوم  نب  ّیلع  هماّلع ، »
لاس هب  یّفوتم  یعفاش - يرعـشا  یـسوط  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دّمحم   ) یلاّزغ دـماح  وبا  مالـسالا  هّجح  داتـسا  تشه 478 )- داـتفه و 

: تسا هتفگ  یم  بجعت  اب  ّللا ،
�

ه امهمحر  يرمق ،) يرجه  جنپ 505  دصناپ و 

نورشعلا هنماّثلا و  دّلجملا   » دوب هدش  هتشون  نآ  رب  و  مخ » ریدغ   » تایاور رب  لمتشم  مدید  یباتک  یفاّحص  دزن  دادغب  رد  »
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: مّلس هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  هلوق ، قرط  نم 

هب یّفوتم   ) يزوج نبا  هب  فورعم  نمحرلا  دـبع  جرفلا  وبا  یهتنا  نورـشعلا » هعـساّتلا و  دـّلجملا  هولتی  و  هـالوم » ّیلعف  هـالوم  تنک  نم 
: تسا هدروآ  نینچ  هوفّصلا » هفص   » باتک رد  مه  تفه 597 ) دون و  دصناپ و  لاس 

ماقف .لاق  ام  لوقی  وه  مخ و  ریدـغ  موی  یف  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  دهـش  نم  سانلا : دـشنی  وه  هبحّرلاب و  اـّیلع  تعمـس  لاـق : ناذاز  نع  «و 
قرط و نیا  زا  يرایـسب  رد  دـمحا » ماـمالا  هاور  .هـالوم  تنک  نم  لوـقی : ص )  ) ّللا

�
ه لوـسر  اوعمـس  مّهنا  اودهـشف  ـالجر  رـشع  هثـالث 

.تسا هدیدرگ  دای  هبطخ  نامه  نمض  دراو و  نیلقث »  » رب لمتشم  یتمسق  هرثاکتم ، دیناسا -

76 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هّطح ثیدح  هنیفس و  ثیدح  - 2 - 

تیب لها  زا  يوریپ  فلتخم ، یحاون  زا  ددـعتم و  یتاهج  هب  هک  نیلقث » ثیدـح   » رب هوـالع  هک  دوش  يروآ  داـی  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
، ار ترتع  اهنآ  دانتسا  هب  هعیش  هک  تسا  یتادنتسم  ثیداحا و  زا  یکی  ور  نیا  زا  دوش و  یم  هدافتسا  نآ  زا  تلاسر  ترتع  تراهط و 
، دنشاب لضفا  لمکا و  لمع  ملع و  رد  ینعی  دنشاب ، هتساریپ  موصعم و  ءاطخ  نایـصع و  زا  هتـسارآ و  نآرق  قئاقح  نافرع  رویز  هب  هک 

دوجوم دنا ، هدروآ  دوخ  بتک  رد  هتـسناد و  ربتعم  ّتنـس ، لها  ناگرزب  زا  رثکا  مه  ار  اهنآ  هک  زین ، رگید  یثیداحا  دنک ، یم  تعباتم 
مازلا و ار  تلیـضف  يوقت و  نامدود  تراهط و  تیب  لـها  تمـصع و  نادـناخ  زا  يوریپ  هعیـش  ةدـیقع  هب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  تسا 

.دنک یم  باجیا 

.تسا هدش  هدروآ  ّتنس  لها  مظاعا  بتک  رد  فلتخم  یقرط  دیناسا و  هب  هک  هّطح » ثیدح   » و هنیفس » ثیدح   » تسا هلمج  نآ  زا 

بحاص
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و ریغـص »  » و طسوا »  » و دـئاوفلا » عمج   » و حـیباصملا » هاکـشم -  » دـننام یبتک  زا  ار  هّطح » ثیدـح   » و هنیفـس » ثیدـح   » هّدوملا عیباـنی 
«1  » یناربط لبنح و  دمحا  ماما  دننام  یناگرزب  زا  اهنیا ، ریغ  و  نیطمّسلا ،» دئارف   » و هّمهملا » لوصف  »

______________________________

باتک هلمج  زا  تسا : همج  تافنـصم  بحاص  هماع و  نیفورعم  ظافح  زا  یکی  یمخللا  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساقلا  وبا  ( » 1)
نع لئس  هنا  یکح  .ایندلا و  دنسمب  یناربطلا  نع  نوربعی  دق  و  یناهفـصا : میعن  وبا  وا  زا  دنک  یم  تیاور  .هباحـص  یماسا  رد  مجعم » »

.قافتالاب و هیربطلا  یلإ  بوسنم  یناربطلا  و  سش )  ) هنس 360 ناهفصأب  یفوت  هنس » نیثالث  يراوبلا  یلع  مانا  تنک  لاقف : هثیدح  هرثک 
( یمق ثدحم  بابحالا - هیده  « ) مایا هثالث  امهنیب  قشمد  برقب  هدیلب  یه  ندرالا و  لامعا  نم  هیربطلا 

77 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا زا  یتارابع  هب  يراـفغ  رذ  وبا  هب  یهتنم  ددـعتم ، یقرط  دـیناسا و  هب  ناـنیا  ریغ  و  « 3  » یکلام و  « 2  » یلزاـغم نبا  و  « 1  » ینیومح و 
: تفگ یم  هک  ار  ص )  ) ربمغیپ مدینش  تفگ : رذ  وبا  هک : هدرک  لقن  لیبق 

: تفگ یم  مه  و  کله » اهکرت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لها  لثم  »

«. هل رفغ  هلخد  نم  لیئارسا ، ینب  یف  هّطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  »

: تفگ یم  زاب  و 

«. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  یترتع و  ّللا و 
�

ه باتک  اّولضت : نل  متکّسمت  نا  ام  مکیف  كرات  ّینا  »

نب دیعس  زا  شدانسا  هب  ینیومح  فیلأت  نیطمسلا » دئارف   » باتک زا  ومه  و 

______________________________

یضترملا لئاضف  یف  نیطمسلا  دئارف   » باتک بحاص  ینیوجلا  رکب  یبا  نب  دمحم  نیدلا  دعس  خیشلا  نب  میهاربا  مالـسالا  خیـش  ( » 1)
نآ زا  هدش  غراف  هک  تسا  مالّسلا » مهیلع  نیطبسلا  لوتبلا و  و 
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..ققحم زا  همالع و  دلاو  زا  هعیش : ءاملع  زا  یتعامج  زا  دنک  یم  تیاور  هیاورلا و  ریثک  تسا  یثدحم  خیش  نیا  و  ویذ )  ) هنس 716 رد 
(. بابحألا هیده  « ) ..نیدلا ریصن  هجاوخ  و 

نایبلا  » و یبرقلا » يوذ  بقانم  یف  یبرقلا  رئاخذ   » باتک بحاص  یعفاشلا  هیقفلا  یطـساولا ، بیطخلا  بیطلا ، نب  دمحم  نب  یلع  ( » 2)
( بابحألا هیده  « ) تسا دص  راهچ  لئاوا  ءاملع  زا  نامزلا » بحاص  رابخا  نع 

فـشک « ) هئاـمنامث نیـسمخ و  سمخ و  هنـس 855  یفوـتملا  یکملا  یکلاـملا  غابـصلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  روـن  خیـشلا  ( » 3)
.تسا یکلام  غابص  نبا  نیمه  مهلسن » مهدالوأ و  هفرعم  مهلضف و  همئألا و  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا   » باتک فلؤم  نونظلا .)

78 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ ادخ  ربمغیپ  هک  هدروآ  سابع  نبا  زا  ریبج 

..اهباب لبق  نم  ّالا  هنیدملا  یتؤت  نل  اهباب و  تنأ  ملعلا و  هنیدم  انا  ّیلع  ای  »

..كاصع نم  یقش  کعاطا و  نم  دعس  »

رئاظن و  تایاور ، نیا  هک  نیا  هصالخ  قرغ » اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اـهبکر  نم  حون  هنیفـس  لـثم  كدـلو  نم  همئـألا  لـثم  کـلثم و  »
ریسفت و زا  تعباتم  هب  نید ، ماکحا  نآرق و  مهف  يارب  ار  هعیش  تسا ، نوحشم  اه  نآ  هب  ّتنس  لها  ةروهـشم  هربتعم و  بتک  هک  اهنیا ،

بطوخ نم  نآرقلا  فرعی  اّمنا   » هک هدـش  دراو  نانآ  ییاسانـش  ییاناد و  ةراب  رد  و  دنتـسه ، تیبلا » یف  امب  يردا   » هک تیب ، لها  نایب 
شیوخ ياوشیپ  دنشاب ، یم  اتمه  یب  ییاوشیپ  ییاناد و  رد  تمـصع و  ياراد  هک  ار ، لآ  ترتع و  هعیـش  سپ  تسا  هتخاس  راداو  هب ،»

یلاع دنا ، هدرک  لقن  دوخ  راوگرزب  دج  ص )  ) ربمغیپ هب  دـسرب  ات  راوگرزب  ناردـپ  زا  رابت  الاو  نارـسپ  هک  ار ، نانآ  قیرط  هتـساوخ و 
حیحص دنّسلا و 
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.دنا هتخانش  يراگتسر  ۀیام  تیاده و  بجوم  ص )  ) ربمغیپ ۀتفگ  هب  ار  نآ  هب  کّسمت  هتسناد و  ربتعم  و 

.منک يراددوخ  دشاب  یم  ننست  لها  روهشم  نادنمشناد  زا  هک  رجح  نبا  مالک  نیع  لقن  زا  تمسق ، نیا  نایاپ  رد  هک  مراد  غیرد 

لقن «« 2  » راونألا تاـقبع   » باـتک زا  نیلقّثلا » ثیدـح   » باـتک بحاـص  هچ  نآ  هب  اـنب  « ) هقرحملا قعاوّصلا   » باـتک رد  « 1  » رجح نـبا 
: تسا هتفگ  هدرک )

اقرط هرتعلا ) باتکلاب و  يا   ) کلذب کّسمّتلا  ثیدحل  ّنا  اوملعا  ّمث  »

______________________________

هب ار  وا  تسا  هدرک  در  ّللا 
�

ه رون  یـضاق  هک  تسا  هقرحملا » قعاوصلا   » بحاـص زاـجح ، یتفم  یمثیه  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ( » 1)
( یمق بابحألا  هیده  -« ) جعظ هنس 973 - شتافو  هقرهملا .» مراوصلا  »

.ق .ه  لاس 1306  دودح  رد  یفوتم  يدنه  يولوم  نیسح  دماح  ریم  فیلأت  ( 2)

79 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

..رخآ و یف  مخ و  ریدغب  لاق  ّهنا  رخآ  یف  هفرعب و  کلذ  لاق  ّهنا  قرّطلا  کلت  ضعب  یف  اّیباحـص و  نیرـشع  فّین و  نع  تدرو  هریثک 
..رخآ یف 

: تسا هتفگ  زاب  هرهاّطلا » هرتعلا  زیزعلا و  باتکلا  نأشب  امامتها  اهریغ  نطاوملا و  کلت  یف  مهیلع  رّرک  ّهنا  عنام  ذا ال  یفانت ، «و ال 

و اهرکذ » نع  هرکذ  ینغاف  هل  هنّیبم  هّنـسلا  ّنأل  باتکلا  یلع  هرـصتقملا  ثیداحالا  نم  دارملا  یه  یتّنـس و  ّللا و 
�

ه باتک   » هیاور یف  «و 
: تسا هدرک  هدافا  ار  نومضم  نیا  نیلقث »  » مان هب  ترتع »  » و باتک »  » ۀیمست هجو  ماقم  رد 

هک نیا  يارب  دـناوخ  نیلقث »  » مان هب  تسناـکیدزن  لـسن و  لـها و  ینعمب  هک  ار ، دوخ  ترتع  نآرق و  مّلـس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمغیپ  »
ندعم اهنآ  زا  مادک  ره  اریز  دنفصو  نیدب  ود  نآ  نوصم و  ریطخ و  سیفن  يرما  زا  تسا  ترابع  لقث » »
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: تفگ دومرف و  ضیرحت  ناشیا  زا  مّلعت  يوریپ  رب  مّلس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  ور  نیا  زا  دنا و  هّیعرش  ماکحا  نزخم  هّینید و  مولع 

« ..تیبلا لها  انیف  همکحلا  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  »

.دنک یم  دییات  ار  بلطم  نیا  مکنم » ملعا  مّهناف  مهومّلعت  و ال  : » تفگ هک  قباس  ربخ  و 

تامارک فرش  هب  هداد و  رارق  رهاط  ار  ناشیا  هدرب و  تیب  لها  زا  ار  يدیلپ  سجر و  ادخ  اریز  تسا  قرف  ترتع »  » اب ار  املع  یقاب  «و 
.تسا هتسارآ  هرهاب 

ات زین  تیب  لها  رد  تسیقاب  زیخاتـسر  زور  ات  زیزع ، نآرق  هب  کّسمت  مکح  هکنانچ  هک  هتکن  نیاب  تسا  یتاراشا  ثیداحا ، نیا  رد  «و 
.دشاب هتسیاش  اج و  هب  ناشیدب  کّسمت  هک  یناسک  دوب  دهاوخ  تمایق  زور 

ملاع ماما و  دوش  کّسمت  وا  هب  هک  نیا  يارب  رت  هتسیاش  تیب  لها  ۀمه  زا  و  ».. 

80 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  رکب  وبا  ور  نیا  زا  يو ، تاطبنتسم  قئاقد  ملع و  يدایز  ۀطساو  هب  دشاب  یم  ههجو ، ّللا 
�

ه مّرک  بلاط ، یبا  نب  یلع  ناشیا 

هب ماصتعا  کّـسمت و  رب  مّلـس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمغیپ  هک  هدوب  یناـسک  هب  شرظن  و  مّلـس » هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  هرتع  ّیلع  »
.تسا هدرک  ضیرحت  هیصوت و  ناشیا 

« ..میتفگ هک  تسا  تهج  نامه  يارب  هدرب  ار  وا  مان  سب  هدرک و  دای  ار  یلع  اهنت  هتفگ  نیا  رد  هک  رکب  وبا  انامه  و 

81 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

داهتجا هقفت و  زرط  رد  یساسا  فالتخا  - 6

82 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دش و هتسناد  يدح  ات  تمصع  تیب  لها  و  ترتع »  » زا يوریپ  موزل  عوضوم  رد  هعیش  رظن  هار  هک  نونکا  هّقفت  یگنوگچ  رد  فالتخا 
عوضوم هب  میدرگ  یمرب  دمآ  تسدب  داهتجا »  » رد فالتخا  ساسا 
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: میوگ یم  سپ  ثحب 

تماما و هب  عجار  فالتخا  رگید  يریبعت  هب  ای  ترتع  هب  کّسمت  تمـصع و  تیب  لها  زا  عاّبتاب  طوبرم  ینید  لـصا  نآ  رد  فـالتخا 
هتفریذپ ماسقنا  هنوگ  ود  رب  تمـسق  نیتسخن  هب  هتفای و  ققحت  زرط  ودـب  مود ، دـهع  رد  هّقفت ،»  » داهتجا و هک  هدـیدرگ  ثعاب  تفالخ 

: تسا

.بهذم هعیش  هّقفت  زرط  - 1

.ّتنس لها  هّقفت  زرط  - 2

ار هقف  راودا  تالّوحت و  زا  ثحاـب  دـیاش  و  «، 1  » تسا هدوب  یم  نینچ  مه  دـیاب  و  هدوب ، هقف  رد  دایز  یبهاذـم  هچ  رگا  ار  ّتنـس  لـها 
نکیل دنک  حرط  یثحب  لامجا  لیبس  رب  مک ، تسد  هن ، رگ  لیصفت و  روطب  بهاذم  زا  کی  ره  نوئشب  تبسن  هک  دشاب  نانچ  هتـسیاش 

بهاذـم نآ  نابحاص  صوصخ  رب  رتشیب  هعیـش  ءامدـق  یهقف  بتک  رد  ءاهقف »  » ۀـملک هک  بهاذـم ، نآ  ۀـمه  نایم  زا  میتفگ  هکناـنچ 
رد ار  اهنآ  زونه  هک  تسا  بهذـم  راهچ  اـهنت  تسا ، هدوب  یم  ناـشیا  صوصخ  يارب  یحالطـصا  یناونع  دـیاش  هدـش و  یم  قـالطا 
رب لـماک  عـالطا  مدـع  اـی  هناـگراهچ  بهاذـم  نـیا  ریغ  ضارقنا  هـک  نـیا  ضرف  رب  سپ  دراد  دوـجو  یناوریپ  مـک ، اـی  شیب  ناـهج ،

تاهج ءاصقتسا  رد  لیوطت  نتشادن  لئاط  ای  اهنآ ، ۀمه  یگنوگچ 

______________________________

دازآ ار  دوخ  سک  ره  دنا و  هتـشادن  دنرمـش  ربتعم  ار  نآ  نآرق  مهف  رد  دننک و  يوریپ  نآ  زا  هک  ترتع )  ) يدـحاو عجرم  نوچ  ( 1)
.تسا هدرک  یم  مکح  دوخ  مهف  هب  هتسناد و  یم 

83 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

كرت دشاب  تسرد  اج و  هب  يا  هناهب  هّجوم و  يرذـع  اهنآ  نماریپ  رد  ثحب  حرط  زا  فارـصنا  يارب  اهنآ  زا  کیاکی  تایـصوصخ  و 
تالّوحت زا  ثحب  يّدصتم  رب  هکلب  درادن  يزّوجم  نامگ  یب  هدنام  یقاب  ّمهم  بهذم  راهچ  زا  ثحب 
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دای ریز  رد  هک  تهج ، دنچ  هب  قاروا  نیا  ةدنـسیون  رما ، زا  تیاهن  دـهد  رارق  صحف  ثحب و  دروم  ار  اهنآ  هک  تسا  مزال  هقف  راودا  و 
: تسا روذعم  بهذم  راهچ  نآ  ةراب  رد  یلیصفت  ثحب  زا  دنک ، یم 

.تسا هعیش  بهذم  صوصخ  رد  هقف  تالّوحت  حیرشت  قاروا ، نیا  دیوست  زا  یلصا  دوصقم  هک  نیا  - 1

ار داهتجا  نانآ ، توف  زا  سپ  هدیدرگ و  دوجوم  اهنآ  نایناب  ناطبنتـسم و  دوجوب  بهاذـم  نیا  رد  هقف  يداهتجا  تالّوحت  هک  نیا  - 2
ار نانآ  ناوریپ  هدـنام و  رارقرب  نایناب  نآ  ۀطبنتـسم  عورف  لوصا و  يداهتجا و  تلاح  ناـمه  رب  هدـمآ و  شیپ  دوکر  فقوت و  تلاـح 

«. قلطم  » هن تسا  هدوب  بهذم »  » رد هدوب  يداهتجا  رگا 

درادن و مه  اب  ار  اهنآ  قیبطت  کیاکی و  یسررب  قیقحت و  يارب  یفاو  یتقو  بهاذم و  نآ  ۀمه  ۀعلاطم  يارب  یفاک  یلاجم  هک  نیا  - 3
.دشابن روسیم  شیارب  زین  مزال  هطوبرم و  بتک  ۀیهت  دیاش 

ۀمه ءاصقتسا  ءارقتـسا و  تسین  اور  یلک ، روطب  بهاذم  نیا  زا  ثحب  كرت  دیدرگ ، دای  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنچ ، یتاهج  هب  لاح  رهب 
هدنسیون نیا  يارب  دشابن ، رود  هب  فیلأت  نیا  یلـصا  روظنم  زا  هک  نیا  ضرف  رب  مه ، بهاذم  نیا  کی  اکی  هب  طوبرم  تاهج  نوئش و 

سپ عّیشت و  بهذم  رد  هقف  عضو  زا  ثحب  زا  شیپ  یمومع ) عاضوا  زا  یثحب  زا  دعب   ) ار رظن  ود  نایم  عمج  ور ، نیا  زا  .تسین  روسیم 
باحـصا و اهنآ و  ناماما  هناگراهچ و  بهاذم  راصتخا  روطب  مود ، دـهع  رد  مالـسا  روهـشم  ناهیقف  زا  يا  هدـع  زا  یلامجا  یثحب  زا 

یناوریپ نادرگاش و  یهقف و  یبهذم  هک  يربط  دواد و  مه  و   ) ناشیا نادرگاش 
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عالطا لاجم و  لاح و  هک  يدـح  ات  نآ  زا  سپ  دوش  یم  هداد  رارق  فیرعت  همجرت و  فیـصوت و  ثحب و  دروم  دـنا ) هتـشاد  یم  مهم 
زا سپ  دبای و  یم  رارق  ثحب  دروم  مود ، دهع  رد  هعیش  بهذم  رد  هقفت  یگنوگچ  دنک  ءاضتقا  هدنسیون 

84 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دهاوخ صاـصتخا  هعیـش  بهذـمب  قاروا  نیا  رد  راـصعا  دوهع و  رگید  رد  هقف  راودا  تـالّوحت و  زا  ثحب  دـهع  نیا  ثحاـبم  ماـمتا 
نآ رد  لّوـحت  تسا و  هدوـب  حوـتفم  ماـکحا  عورف  رد  طابنتـسا  داـهتجا و  باـب  بهذـم  نیا  رد  اـهنت  هک  نیا  زا  رظن  عـطق  هچ  تشاد 

.بهذم نیا  صوصخ  رد  تسا  هقف  تالوحت  راودا و  نتخاس  نشور  مه  فیلأت  نیا  زا  روظنم  دبای ، یم  هتفای و  ققحت  لّصحت و 

: ریز شخب  ود  نماریپ  رد  ثحب  رب  تسا  لمتشم  فیلأت ، نیا  رد  هقف ، راودا  مود  دهع  سپ 

: ّتنس لها  ۀناگراهچ  بهاذم  رد  هّقفت  عضو  - 1

.هّیماما ۀعیش  بهذم  رد  هّقفت  عضو  - 2

دوش یم  هدروآ  هدـش ، هتـشون  هراب  نیا  رد  هک  ّتنـس ، لها  نادنمـشناد  بتک  زا  بهذـم ) راهچ  رد  داهتجا  تهاقف و   ) تسخن شخب 
: هچ

.دنرتانشآ اهنآ  نوئش  تاهج و  هب  رتهاگآ و  دوخ  بهاذم  یگنوگچ  هب  ناشیا  الّوا 

.تسا رترود  اجبان  ّنظ  ءوس  ساسا و  یب  مّهوت  هنوگ  ره  زا  ایناث  و 

یگنوگچ رب  یلامجا  یعالطا  راک  مظن  يارب  تسین و  روظنم  قاروا ، نیا  رد  اهنآ  ةراب  رد  عبتت  قیقحت و  دـش  هتـسناد  هکنانچ  هوالعب 
.تسا یفاک  اهنآ  یخیرات 

لـضاف یمان و  دنمـشناد  هک  هعبرألا » بهاذـملا  ثودـح  یف  هّیخیرات  هرظن   » مان هب  عماج  رـصتخم و  تسا  یباتک  رظن  نیا  نیمأت  يارب 
پاچ هب  هدروآ و  مهارف  يزات  هب  ار  نآ  « 1  » اشاپ رومیت  دمحا  داتسا  یمارگ  عّبتتم  علطم و 
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.مروآ یم  قاروا  نیا  رد  منادرگ و  یمرب  یسراپ  نابز  هب  هدیسر ،

ییامنهار یفاک و  دامتعا  دانتسا و  تسا  تنس  لها  مان  هب  ناقّقحم  زا  عّبتتم و  نادنمشناد  زا  شفلؤم  هک  باتک  نآ  بلاطم  نامگ  یب 
دّهعتم ار  یمارگ  ناگدنناوخ  داشرا  و 

______________________________

اشاپ رومیت  ( 1)

85 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم هدروآ  ناـشیا  باحـصا  نادرگاـش و  و  يربط ) دواد و  همجرت  و   ) بهاذـم نآ  ناـبحاص  لاـح  ۀـمجرت  نآ  زا  سپ  .تسا  یفاو  و 
.دوش

نآ زا  کی  ره  تفای و  دهاوخ  ماسقنا  رـصع  ودب  دش  دهاوخ  هتـسناد  هکنانچ  يرفعج ) هعیـش  بهذم  رد  داهتجا  هقفت و   ) مود شخب 
: تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  صحف و  دروم  هناگادج  رصع ، ود 

رصع - 2 ق ) .ه  لاس 148  ( ) ع  ) قداص ترـضح  تلحر  نامز  ات  يرجه ) ملهچ  لاـس   ) مالّـسلا هیلع  یلع  تداهـش  زا  لوا  رـصع  - 1
.ه ق) لاس 260   ) يرغص تبیغ  زاغآ  ات  ع )  ) قداص ترضح  تافو  زا  مود 

86 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مود دهع  رد  یمومع  عاضوا  - 7

هراشا

87 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مود دهع 

زا دوش ، ریبعت  رگید  يریبعت  رهب  اـی  تموکح ،»  » عسوا ریبعتب  و  تراـما ،»  » اـی تنطلـس ،»  » اـی تفـالخ ،»  » اـی تماـما ،»  » مالـسا نید  رد 
ات هکلب  دشاب  یمن  طابترا  یب  نآ  هب  اهنآ  طاطحنا  ضافخنا و  ای  یهقف  ینید و  نوئـش  ءالتعا  ءاقترا و  تسین و  ادج  تهاقف  تناید و 

راد و مامز  صخش  ینامیا  یب  ای  نامیا  هصالخ ، هقالع و ، لمع و  ملع و  دولوم  ییاورنامرف و  هاگتـسد  لاوحا  عاضوا و  لولعم  يدح 
«1 « » مدرم رب  مدرم  تموکح   » رـصع نیا  حالطـصاب  هک  ییاـه  هرود  رد  هژیوب  زین  یمومع  لاوـحا  عاـضوا و  هکناـنچ  تسا  اورناـمرف 

هتفاین ققحت 

______________________________
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هتـسناوتن و رـصع ، نیا  رد  لومعم  لوادـتم و  عضوب  فورعم و  ینعمب  هدـش  حلطـصم  ام  رـصع  رد  هک  مدرم » رب  مدرم  تموکح  ( » 1)
نایم زا  هیراج  لاوحا  عاضوا و  هب  تبسن  ار  مدرم  بولطمان  دنسپان و  مک ، تسد  ای  تسردان ، تسیاشان و  تاریثأت  تسناوت ، دهاوخن 

ياههاگتـسد هک  نیا  هچ  دربب  نایم  زا  هیراج  لاوحا  عاضوا و  هب  تسد  رد  ار  روما  ۀـمزا  هک  همکاـح ، ياههاگتـسد  هک  نیا  هچ  دربب 
يراـجم دراد  رارق  ناـشیا  تردـق  ءـالیتسا و  تحت  رظن و  ریز  عاـمتجا  نوئـش  ۀـمه  دـنراد و  تـسد  رد  ار  روـما  ۀـمزا  هـک  همکاـح ،

سوه و يوه و  دـنا  هتفای  یلمع  ءـالیتسا  هطلـس و  يرظن و  ۀـطاحا  راـک  همه  سک و  همه  زیچ و  همه  رب  هدرک و  هضبق  ار  یناگدـنز 
دننک نانچ  دوخ  هاوخلد  هب  ار  طیحم  عاضوا  دنناوت  یم  دنتسه ، دجاو  مک ، ای  شیب  زین ، ار  یهاوخدوخ  ضرغ  يدنسپ و  دوخ  ضرم 

عفان دب ، ای  بوخ  یلاوحا  عاضوا و  دوخ  ۀطلس  تردق و  ۀلیسو  هب  دبای و  ماجنا  دنهاوخب  هچ  ره  هک 
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بولطم  » هک نیا  ناونعب  دشاب  ناشدوخ  بولطم  هاوخ و  لد  هک  ار  يرما  ره  دـنروآ و  دوجوب  تشز  ای  ابیز  دـساف ، ای  حـلاص  راض ، و 
دـنهاوخب و مدرم  زا  ار  تعاـطا  دـننک و  داـجیا  یمومع  تساوخ  ماـن  هب  نوناـق و  ۀـفافل  رد  تسا  عمتجم  دارفا  ةدارا  دوـلوم  و  مدرم »

نامهب دنهاوخن  ار  یفورعم  نوناق و  رگا  مه  دـنزاس و  دوبان  دـننک و  بوکرـس  مدرم » تساوخ  هدارا و  اب  فلاخم   » ناونعب ار  فلاخم 
.دنراذگب مدرم » رب  مدرم  تموکح   » تلم و تساوخ  ار  شمان  دنرادرب و  نایم  زا  تسردان  تقیقح و  یب  ناونع  نامهب  مان و 

ناکما نآ  ندـش  یلمع  لاحم  ضرف  هب  رگا  نآ ، لماک  زرط  هب  فورعم و  موهفم  لوادـتم و  ینعمب  مدرم » رب  مدرم  تموکح   » هوالعب
یم نانچ  رظنب  دشابن و  نآ  رد  یتحلـصم  یمومع ، حلاصم  ظاحل  زا  هلمجلاب ، يداصتقا و ، یـسایس و  یعامتجا و  رظن  زا  دـیاش  دـبای 

نامز رد  شیب ، ای  مک  يدح ، ات  هتساوخ و  ار  نآ  مالـسا  هک  تسنامه  نآ  یلمع  زرط  نیرتهب  ینید ) تاداقتعا  زا  رظن  عطق   ) هک دسر 
دارفا ۀمه  ییوس ، زا  مالـسا  هک  نآ  هچ  .تسا  هتـشگ  لومعم  ع )  ) یلع تفالخ  هاتوک  رایـسب  نامز  رد  صوصخب  و  نیدـشار ، ءافلخ 

ناسکی نوناق  رد  ار  یشبح  یـشرق و  هداد و  رارق  مه  ضرع  رد  قوقح  ۀبنج  زا  ..ریقف  ای  دنـشاب  ینغ  دیفـس ، ای  دنـشاب  هایـس  ار : رـشب 
هدرمـشن رترب  يرگید  زا  ار  سک  چیه  هتخانـش و  دننامه  فیلاکت  فئاظو و  رابتعا  هب  ار  یلامـش  یبونج و  یبرغ و  یقرـش و  هدید و 

دارفا فاصتا  هک  تسین  هدیشوپ  یقالخا و  لئاضف  نتشاد  يونعم و  تلیضف  لضف و  يوقت و  شناد و  هب  رگم 
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تاواسم دح ، هچ  ات  تسا و  دنمدوس  رثؤم و  یعامتجا  يدرف و  یناگدنز  نوئش  ۀمه  رد  هیاپ  هچ  ات  تالامک  فاصوا و  نیاب  عمتجم 
ماکحا رب  ءاوتحا  ۀطساو  هب  هک  ینوناق  رگید  ییوس  زا  دزاس و  یم  هتـسیاش  یعامتجا  دروآ و  یم  دوجوب  نانآ  نایم  رد  ار  تاساوم  و 
لاوحا مومعب  تبسن  مه  نآ  ءایشا  لاعفا و  ۀیلک  هب  تبسن  دارفا  ۀّیلک  فئاظو  فیلاکت و  ۀیلک  نییعت  رب  لامتشا  یلک و  دعاوق  یئزج و 

لباق توافتم  فلتخم و  راـصما  راـصعا و  ۀـمه  رد  هنمزا و  عیمج  هنکما و  مومع  رب  هیوناـث ، هچ  هیلوا و  نیواـنع  هچ  اـهنآ  نیواـنع  و 
سک و ره  هک  نیا  ات  هتـساوخ  لیدـبت  رییغت و  لباق  ریغ  تباث و  ار  نآ  هداد و  عامتجا  هب  هدروآ و  تسا  ءارجا  يارب  حـلاص  قاـبطنا و 

عفن هب  دـننک و  فرـصت  نآ  رد  دوخ  هاوخلد  هب  ضرم  ضرغ و  يور  زا  سوه و  يوه و  هب  دـناوتن  تقو  یب  تقو و  ره  رد  سکان و 
.دنهد رییغت  ار  نآ  شیوخ 

نیا ظـفح  نماـض  ار  رما  ود  لوقعم ، زرط  حیحـص و  عضوب  مدرم » رب  مدرم  تموـکح   » تقیقح ینعم و  قـیقحت  يارب  هک  نیا  بلاـج 
: تسا هداد  رارق  نآ  لماک  ءارجا  نابیتشپ  یهلا و  نوناق 

.ازج زورب  داقتعا  وا و  تعیرش  نوناق و  ادخ و  هب  نامیا  - 1

.رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  - 2

هک دـیآ  شیپ  يزور  رگا  هک  تـسنیا  يارب  دـبای  یم  قـقحت  نآ  ۀلیـسو  هـب  مدرم » رب  مدرم  تموـکح   » حور تـقیقح و  هـک  مود  رما 
يوه هب  ار  عامتجا  دهد و  ماجنا  یهلا  تباث  نوناق  فالخ  رب  ار  يراک  دهاوخب  دشاب و  دوبان  ای  تسس  داقتعا  نامیا و  ار  يرادمامز 
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زا يدرف  ره  دنادرگرب  جک  یهار  هب  ای  دراد  زاب  تداعس ، لامک و  هب  میقتـسم  طارـص  كولـس  زا  شیوخ  ضرغ  ضرم و  سوه و  و 
فالخ راک  زا  هردـقم ، طئارـش  هررقم و  نیزاوم  تیاعر  اـب  و  هطـساو ، یب  میقتـسم و  داـقتعا ، ناـمیا و  يور  زا  دـناوتب  هعماـج  دارفا 
حیحـص ءارجا  دزادرپ و  تعیرـش  نوناق و  تظفاحم  هب  هار  نیا  زا  ددرگ و  عنام  ار  نوناق  میرح  هب  زواجت  يدـعت و  دـنک و  يریگولج 

.دزاس دیقم  موکحم و  ار  حلاصان  دساف و  تموکح  ققحم و  مدرم  رب  ار  مدرم  تموکح  یقیقح  قادصم  دزادنا و  هار  هب  ار  نآ 

لیم و هب  نوناق  نید و  نآ  باختنا  راـیتخا و  دـبای و  هار  نآ  رد  دـیابن  لیدـبت  رییغت و  هک  تباـث  تسا  ینوناـق  تموکح ، نیا  رد  سپ 
لیم هب  دناوتب  هک  نیا  هن  دـنک  ءارجا  هماقا و  ار  نآ  ات  تسا  رارقرب  مه  نآ  يرجم  مدرم و  دوخ  زین  نآ  ظفاح  تسا و  دارفا  دوخ  ةدارا 

.دهد رییغت  لیدبت و  ار  نآ  دوخ 

: تسا هدرک  لقن  ترابع  نیدب  ص )  ) ربمغیپ زا  یتیاور  هحفص 36 ) « ) هینآرقلا هفسلفلا   » باتک رد  يرصم  داقع  دومحم  سابع 

، مه تیاور  نیا  یلاعت » ّللا 
�

ه باتک  مکیف  ماـقا  اـم  اذـکه )؟  ) هبیبز هسأر  ناـک  ّیـشبح  دـبع  مکیلع  لمعتـسا  نا  و  اوعیطا ، اوعمـسا و  »
.ملاعلا ّللا 

�
ه .دراد و  راعشا  هراشا و  میتفگ  هچ  نآ  هب  تسا  نشور  شلها  رب  هکنانچ 

رد .تسا  روخ  رد  لقتـسم  لصفم و  یباتک  ۀـیهت  تسا  لماک  قمعت  تقد و  هتـسیاش  مهم و  رایـسب  هک  ار  بلطم  نیا  حـیقنت  قیقحت و 
.دور راصتقا  راصتخا  هراشا و  نیمه  رب  دیاب  یقرواپ  نیا 

88 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

گنچ زا  مدرم  و 
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.تسا لاوحا  عاضوا و  نامه  جاتن  هدییاز و  دنا ، هتشگن  صالخ  دنسپ  دوخ  هاوخ و  دوخ  رسدوخ و  ییاورنامرف 

89 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

عاضوا و رب  دـیاب  ریزگان  دـناسرمه  هب  لماک  یعـالطا  يدـهع  رد  داـهتجا  هقفت و  عضو  یگنوگچ  رب  دـهاوخب  یـسک  رگا  ور  نیا  زا 
نید نوئش  رب  تموکح  مامز  هتفای و  رارق  هاگتسد  سأر  رد  هک  یسک  نامیا  هقالع و  لمع و  رکف و  زرط  رب  همکاح و  هاگتسد  لاوحا 

.دنک ادیپ  یهاگآ  عالطا و  هدناسرمه  هب  عامتجا  رد  تردق  ذوفن و  هتفرگ و  تسدب  ار  مدرم  يایند  و 

90 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدمآ شیپ  ار  نآ  هک  یتالّوحت  رد  رظان  هقف و  راودا  زا  ثحاب  دـشاب  رتقیقد  رتعیـسو و  رتلماک و  هچ  ره  هک  تسعالطا  یهاگآ و  نیا 
ای تفرشیپ  لماوع  هّقفت و  ضبق  طسب و  للع  هب  ددرگ و  یم  لئان  شیوخ  بولطم  هب  دبای و  یم  فوقو  دوخ  روظنم  رب  رتنشور  رتهب و 

.ددرگ یم  فقاو  انشآ و  رتشیب  نآ  روصق ، فارحنا و  ای  طوقس ، رّخأت و  ای  دوکر ، هفقو و 

حیرـشت و حیـضوت و  یگنوگچ  ظاحل  زا  مود » دـهع   » رد نآ  لّوحت  یگنوگچ  هّقفت و  عضو  هک  تسا  اج  هب  دـش  هتفگ  هچ  نآ  هب  انب 
دورب شیپ  تسا  راکفا  دارفا و  رد  رثؤم  طیحم و  ةدـنزاس  هک  تفالخ  ای  تنطلـس  تموکح و  عضو  ناـیب  تازاوم  هب  قیقحت ، ثحب و 

نامهب سپ  نآ  زا  ددرگ و  دای  یمومع  لاوحا  رد  نآ  ریثأت  نایاورمکح و  لاح  یگنوگچ  تموکح و  هاگتـسد  عاـضوا  تسخن  سپ 
لیصفت نیا  هک  نیا  رب  هوالع  نکیل  دوش  هدروآ  ناشیا  داهتجا  هقفت و  زرط  ناهیقف و  هقف و  عضو  لیصفت ، زا  هنوگ 
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ار يو  یلـصا  ضرغ  لیـصفت ، نیا  ددرگ و  لـالم  بجوم  ار  هقف » راودا   » صوصخ رب  عـالطا  بلاـط  دـیاش  دـیاب ، رواـنهپ  یلاـجم  ار 
نیا رد  نآ  ناراد  مامز  تموکح و  عضوب  راصتخا  هجو  رب  ار  تهج  ود  تیاعر  مه  زاب  ور  نیا  زا  دـیآ  ناـمگ  هب  لـئاط  ـالب  لـیوطت 

.ددرگ یم  ماملا  راعشا و  دشاب  قوف  رظن  دهاش  هک  هقف  زا  یلئاسم  لقن  اب  دهع ،

هعیـش بهذـم  رد  هقفت  ننـست و  لها  بهاذـم  رد  هّقفت  دوخ - : شخب  ود  ره  رد   ) قاروا نیا  یهقف  مود  دـهع  هک  دـش  روآداـی  دـیاب 
هّیما ینب  نایاورنامرف  ۀمه  اب  - 1 ءافلخ ) فورعم - ریبعتب  ای -  ) یمالسا نیطالس  ءارما و  زا  هلـسلس  ود  اب  تسنامز  مه  هجاوم و  هیماما )
مود دهع  سپ  ( 260 نایـسابع 132 -  ) سابع لآ  ای  سابع  ینب  ةرود  زا  لوا  ثلث  نایاورنامرف  اب  - 2 ( 132 نایوما 49 -  ) برح لآ  ای 

: ددرگ یم  میسقت  هرود  ودب  زین  نّنست ) لها  بهاذم  رد  هقفت   ) تسخن شخب  ظاحل  زا 

( یساّبع رصع   ) مود هرود  - 2 يوما ) رصع   ) تسخن ةرود  - 1

91 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، یمالسا ياهروشک  رب  نایفـس  وبا  نب  هیواعم  ییاورنامرف  هب  هیما  ینب  تموکح  هک  دوش  یم  عورـش  ینامز  زا  دهع  نیا  تسخن  هرود 
ۀفیلخ نیمود  تنطلس  نامز  اب  تسا  هجاوم  هدش و  زاغآ  نایسابع  تموکح  هک  دبای  یم  نایاپ  ینامز  رد  هدش و  زاغآ  تفالخ ، مان  هب 

.یقیناود روصنم  یسابع ،

نب دمحا  سابعلا  وبا  تفالخ  ای  تنطلـس  تموکح و  نامز  ات  دوش و  یم  عورـش  یـسابع  ۀـفیلخ  نیمود  نامز  زا  دـهع  نیا  مود  ةرود 
.دبای یم  همادا  ( 279 - 256  ) هّلل دمتعملا  هب  بقلم  یسابع ) ۀفیلخ  نیمهدزناپ   ) لکوتم

تسخن دیاب  مود ، دهع  زا  شخب  نیتسخن  زا  تسخن  ةرود  عضو  ندش  نشور  يارب  سپ 
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رتکیدزن نیدشار  ءافلخ  نامز  و  ص )  ) ربمغیپ نامزب  هک  نایفـس ، وبا  نب  هیواعم  ناشیا ، تموکح  راذگناینب  زا  هژیوب  يوما  نادناخ  زا 
رد درک و  یم  تیاعر  رتدایز  ار  نید  ماـکحا  تشاد و  یم  هجوت  رتشیب  نآ  نوئـش  ینید و  تاـهج  هب  یتسیاـب  هدـعاق  بسحب  هدوب و 
نآ لاوحا  عاضوا و  یگنوگچ  دـیآ و  یم  نایم  هب  نخـس  دوب  یم  رتاشوک  مالـسا  یناعم  ینابم و  تسارح  ظفح و  هعـسوت و  طسب و 

ماکحا و زا  ناثحاب  نارادمچرپ و  لاوحا  ناهیقف و  هّقفت  مه  رصع و  نآ  رد  تهاقف  هقف و  عضو  سپ  نآ  زا  ددرگ و  یم  نشور  نامز 
هناعتـسالا و ّللاب 

�
ه دور و  یم  راکب  راتفگ  یتسرد  رد  شـشوک  رودـقم  روسیم و  دـح  ات  دریگ و  یم  رارق  ثحب  صحف و  دروم  لئاسم 

.نانتمالا هل  قیفوتلا و  هنم  نالکّتلا و  هیلع 

92 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یهقف ظاحل  زا  يوما  ةرود  - 8

هراشا

93 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیرخآ قاروا ، نیا  حرط  بسحب  هک  مالّسلا ، هیلع  یلع  تداهش  لاس  يرجه ، ملهچ  لاس  زا  يوما  نادناخ  ناشیا  تموکح  نایوما و 
هفیلخ نیتسخن  هک  ود ، یـس و  دـص و  کی  لاس  ات  دـنا و  هدروآ  تسدـب  ار  تموکح  راک  مامز  هدـش ، هداد  رارق  هباحـص  دـهع  لاس 

ار يرادمامز  ناشیا  زا  رفن )  14  ) نت دنچ  هدش ، تعیب  تفالخ  هب  يو  اب  لاس  نآ  رد  هدمآ و  راک  يور  هب  حاّفـس  سابعلا  وبا  یـسابع 
.تسا نانآ  نیرخآ  مکح  ناورم  نب  دمحم  نب  ناورم  ناشیا و  نیتسخن  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هک  دنا  هدش  راد  هدهع 

هدوبن و یهّجوت  تیانع و  یقیقح  ناهیقف  جـیورت  یهقف و  ماکحا  ینید و  نوئـشب  ناشیا  بناـج  زا  مه  يور  رب  نادـناخ  نیا  ةرود  رد 
زا يوما  تموکح  تراما و  هاگتسد  یّلک  روطب 
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هاجنپ لهچ  رد  .هتـشاد و  قرف  رایـسب  نایـسابع )  ) دعب نایاورنامرف  ةرود  اب  مه  شیپ و  ءافلخ  ةرود  اب  نآ  ماکحا  نیدب و  هجوت  ظاحل 
لاوحا عاضوا و  هتفای  نایاپ  ( 86  ) شش داتشه و  لاس  رد  ناورم ، کلملا  دبع  گرم  هب  عورـش و  هیواعم  زا  هک  هرود ، نیا  زاغآ  لاس 

.تسا هدرک  ادیپ  رییغت  یلکب  هباحص  دهعب  تبسن  تموکح  تراما و  هاگتسد 

تاداع و رییغت  هب  مه  تموکح و  ینابم  میکحت  تردـق و  لاـمعا  ذوفن و  لیـصحت  هب  تلود ، لیکـشت  تنطلـس و  سیـسأت  زاـغآ  رد 
اهنآ هیجوت  رد  هدوب  بقارم  بظاوم و  هاگآ و  رایـسب  ار  تاهج  نیا  هک  هیواعم  هدوب و  یم  رتدایز  يزاین  مدرم  ءارآ  دیاقع و  راکفا و 

.تسا هدرک  راک  هراب  نیا  رد  هتفر و  شیپ  هار  نیا  رد  هدومن  یم  يرورض  هچ  نآ  زا  شیب  هکلب  هدماین  هاتوک  شیوخ  فده  يوسب 

ملاع هدیسر  تداهش  هب  ملهچ  لاس  زا  ناضمر  هام  رد  مالّسلا ، هیلع  یلع ، نوچ 

94 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناهذا رد  سدقم  فیرـش و  یلاع و  یموهفم  هب  هک  تفالخ  هک  نیا  رتمهم  همه  زا  هدمآ  شیپ  میظع  یلّوحت  يور  همه  زا  ار  مالـسا 
نامیا و دـهز و  عرو و  یگنر و  کی  یتسرد و  افو و  افـص و  يراکزیهرپ و  تدابع و  یهلا و  ّتیدوبع  ینعم  اب  هدوب و  هتفرگ  ياـج 

يدازآ یـشنمدازآ و  یگدازآ و  عامتجا و  ساسا  میکحت  قالخا و  بیذهت  هار  رد  يرازگتمدخ  يراکادـف و  صالخا و  تقادـص و 
هتفای و رگید  یموهفم  هدش  مأوت  هارمه و  ناراد  نید  شیاسآ  شمارآ و  هار  رد  شـشوک  ینید و  ییوج  تاواسم  یقیقح و  یهاوخ 

هب ون  زا  ییامیس  هتفر و  راکب  رگید  یضارغا  يارب 
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تنطلـس تساـیر و  هدـش و  ضوع  شا  هرهچ  ینید  تماـما  تیـالو و  تقیقح  سپ  تسا  هتـشگ  نوگرگد  شا  هفاـیق  هتفرگ و  دوـخ 
قافن و ییور و  ود  يراکبیرف و  يزاس و  گـنرین  يزاـب و  هلیح  يراّـکم و  یتسود و  اـیند  یتسرپ و  يوه - یبلط و  هاـج  هک  يویند ،
، هلمجلاب یبلط و  ایند  ینیب و  دوخ  یهاوخ و  دوخ  عباوت  زا  همه  هک  اهنیا ، لیبق  زا  تشز  هدوتسان و  تافـص  رگید  رهاظت و  تسایس و 

مالـسا ربمغیپ  ماظن  زجعم  مالک  تقیقح  هدـیدرگ و  هیقار  ةدیدنـسپ  تافـص  هیلاع و  یناعم  نآ  نیزگیاـج  دـشاب ، یم  یناـمیا  تسس 
: تسا هدیسر  روهظب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص 

: تسا هدرک  ثیدح  نینچ  ص )  ) ربمغیپ زا  ءافلخلا » خیرات   » باتک رد  « 1  » یطویس نیدلا  لالج 

نیدب مّلـس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمغیپ  زا  رگید  یثیدـح  باتک  نامه  رد  ومه  زاب  کلملا » کلذ ، دـعب  نوکی  ّمث  اماع  نوثالث  هفالخلا  »
: تسا هدروآ  ترابع 

______________________________

تسوا تافیلأت  هلمج  زا  .تسا  عونتم  مولع  رد  رایسب  بتک  فلؤم  ءاملع و  لضافا  زا  یعفاش  دمحم  نب  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  ( 1)
نیودـت هقفلا » لوصا   » بولـسا هب  ار  نآ  هک  وحنلا » لوصا  ملع  یف  حارتقالا   » باتک و  رئاظنلا » ءایـشالا و   » باـتک و  ناـقتالا »  » باـتک

.تسا هدرک 

.رصم رد  تسا  يرهش  عوبسا ) نزو  رب   ) طویسا مه  و  طوبه ) نزو  رب   ) طویس .تسا  هتفای  تافو  ( 910  ) هد دصهن و  لاس  هب  یطویس 

95 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هحفـص مود  دلج  « ) خیرأتلا ءدبلا و   » باتک رد  هّیربج » اکلم و  نوکی  ّمث  همحر  هفالخ و  نوکی  ّمث  همحر  هّوبن و  ءدـب  مکنید  لّوا  ّنا  »
: تسا هدمآ  نینچ  هدیبع » و  ص ، هکیلامم ، رکذ   » لیذ - 23

لوسر هاّمس  حابر و  لاقی : نارهم و  همسا  لاقی : هنیفس  »
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.ارهن و مهب  ّربع  لب  لاقی : هعاتم و  ضعب  هیلع  یقلا  ّلک ، ییعا و  نم  ّلک  ناکف  رفس  یف  اّولک  مّهنأل  هنیفس  مّلـس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه
«. کلملا ّمث  نوثالث ، يدعب  هفالخلا  يور : يّذلا  وه 

: تسا هدمآ  نینچ  دلج ) نامه  زا  هحفص 338   ) باتک نامه  رد  و 

«. کلملا ّمث  نوثالث ، يدعب  هفالخلا  مّلس : هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّیبّنلا  نع  هنیفس  هیاور  تّحص  «و 

هاـیح  » باـتک رد  ع )  ) یلع نب  نـسح  تفـالخ  لـیذ  رد  .ه ق ) تشه 808 - دصتـشه و  لاس  هب  یّفوتم   ) يریمد نیدـلا  لاـمک  خـیش 
: تسا هتفگ  نینچ  اماّیا » ّالا  رهشا  هّتس  لیق : ماّیا و  هسمخ  رهشا و  هّتس  هتفالخ  تناک  و  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  ناویحلا »

: هفالخلا هّدم  نم  مّلس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا ،
�

ه لوسر  رکذ  ام  هلمکت  یه  و  ».. 

نب دمحا  « 1 « » مّلـس هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  لاق  امک  ناک  و  ضرألا » یف  اداـسف  اـتوربج و  نوکت  ّمث  اـضوضع  اـکلم  نوکت  ّمث 
دصیس لاس  هب  یفوتم   ) یکلام یناورم  یسلدنا  یبطرق  ّهبر  دبع  نب  دمحم 

______________________________

هچ هتـسناد  ص )  ) ربمغیپ مالک  هلمکت »  » ار نآ  هتـشاد و  ع )  ) یلع نب  نسح  تفـالخ  تدـم  رد  هک  یتقد  نآ  اـب  يریمد  اتفگـش : ( 1)
نزو رب   ) هریمد تسا !! هدرک  ناونع  ..نایفـس » یبا  نب  هیواعم  نینمؤملا  ریما  تفـالخ   » تراـبع اـب  ار  هیواـعم  ةرود  هلـصاف ، ـالب  هنوگ ،

جاهنم هجام و  نبا  ننـس  رب  يریمد  .تسا  بوسنم  اجنادب  نیدلا  لامک  هک  طایمد »  » هب کیدزن  رـصم  رد  گرزب  تسا  یهید  هریزج )
.تسا هتشون  حرش  يوون 

96 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  تیاور  ترابع  نیاب  ار  يوبن  ثیدح  دیرفلا » دقعلا   » باتک رد  .ه ق ) - 328 تشه - تسیب و  و 

نمآ نم  ّنا  الا  »
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هّمأ ادونع و  اکلم  اـضوضع و  اـکلم  يدـعب  نورتس  هّجحم و  قرفم  هّوبن و  هفـالخ  یلع  مویلا  مّکنا  .هّیبن و  هّنـس  هباـتکب و  مکح  ّللاـب ،
�

ه
، اجنآ صاّقو  یبا  نب  دعس  روهشم  یباحـص  تسا  هدرک  نآ  هب  هراشا  هتـشاد و  رظن  ثیداحا  هنوگ  نیمه  هب  دیاش  احابم » امد  اعاعش و 
« کـلم  » ناوـنعب ار  وا  هدـمآ  رد  يو  رب  نوـچ  هیواـعم ، رب  تنطلـس  تموـکح و  رما  رارقتـسا  و  ع )  ) یلع نب  نسح  حلـص  زا  سپ  هک 

: تسا هتفگ  مالس  هتخاس و  بطاخم 

: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 205 ) میس  ءزج  « ) لماکلا  » رد ریثا  نبا 

ناک ام  لاق : هیواعم و  کحـضف  « 1 « » کلملا  » اهّیأ کیلع  مالّـسلا  لاقف : صاّقو  یبا  نب  دعـس  هیلع  لخد  هیواعمل  رمألا  ّرقتـسا  اّمل  «و 
هیواعم هب » اهتّیلو  امب  اهتّیلو  ّینا  ّبحا  ام  ّللا 

�
ه و  اـکحاض ؟ نالدـج  اـهلوقت  أ  لاـقف : نینمؤملا ؟ ریما  اـی  تلق  ول  قاحـسا  اـبا  اـی  کـیلع 

.تسا هدرک  یم  ریبعت  کلمب  شیوخ  تموکح  زا  یهاگ  مه  شدوخ 

.دنا هدروآ  نینچ  ص 263 ) ءزج 3 - « ) لماکلا  » رد ریثا  نبا  و  هحفص 249 )- مراهچ - ءزج   ) دوخ خیرات  رد  يربط 

.رثکاف لجر  هیواعمل  ظلغا  »

؟ اذه نع  ملحت  أ  هل : لیقف 

« انکلم نیب  اننیب و  اولوحی  مل  ام  مهتنسلأ  نیب  سانلا و  نیب  لوحا  ّینا ال  لاقف : »

______________________________

بذک لاق : .مهیف  هفالخلا  نا  نومعزی  هیمأ  ینب  نا  هنیفسل  تلق  لاق : ناهمج  نب  دیعس  نع  فنـصملا »  » یف هبیـش  یبا  نبا  جرخا  ( » 1)
-( ص 199 ءافلخلا - خیرات  هیواعم » كولملا  لوا  كولملا و  دشا  نم  كولم  مه  لب  ءاقرزلا ، ونب 

97 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  دانسا ، هب  مراهچ ص 247 ،) ءزج   ) يربط مه  زاب 

رهظ یلع  هل  طسبف  ماشلاب  الزنم  لزنف  هلمع  ضعب  یلإ  ماشلا  روک  ضعب  نم  هیواعم  لقتنا  »
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.قیرّطلا یلع  فرشم  « 1  » راّجا

: لاقف لویخلا  يراوجلا و  و  « 3  » لئاحّرلا و  « 2  » تارطقلا تّرمف  .هعم  تدعقف  یل  نذأف  »

نامثع اّما  اهدری و  مل  اینّدلا و  هتداراف  همتنح ، نبا  لاق : وا  رمع  اّما  .اینّدلا و  هدری  مل  اینّدـلا و  دری  مل  رکب  ابأ  ّللا 
�

ه محر  هدعـسم  نبا  ای  »
.هنم تباصا  اینّدلا و  نم  باصأف 

.اهیف انغّرمتف  نحن  اّما  «و 

«. هاّیإ ّللا 
�

ه اناتآ  کلمل  ّهنا  ّللا 
�

ه و  لاقف : مدن  ّهنأک  ّمث  »

هریغم هک  یماگنه  هلمج  نآ  زا  .تسا  هدرک  دای  ناطلـس  ناونعب  دوخ  زا  هدناوخ و  تنطلـس »  » ار شیوخ  تموکح  مه  دروم  دنچ  رد 
هدـنارورپ بوخ  هدروآ و  ار  ناونع  هملک و  نیا  هدرک  یم  اهـشرافس  اـجنآ  ياـهراکب  تبـسن  يوب  هداد و  هفوک  تراـما  ار  هبعـش  نب 

.تسا

هدرب راکب  ار  هملک  نامه  ناونع و  نامه  هدرک  یم  تحیصن  هداد و  یم  زردنا  ار  ناحوص  نب  هعصعص  هک  ینامز  هفوک  رد  مه  هریغم 
(. دش دهاوخ  لقن  نیا  زا  دعب  هریغم  هیواعم و  تارابع  نیع   ) تسا

هک یهجو  رب  هتفای و  امن  وشن و  ص )  ) ربمغیپ میلعت  تیبرت و  ناماد  رد  يدـنزرف  نوچ  مه  یکدوک  زا  هک  ع ،)  ) یلع ندـش  دیهـش  هب 
ادخ رد  هدیدرگ و  تلیـضف  يوقت و  ملع و  لماک  ۀنومن  هتفرگ و  ارف  شناد  هتفریذـپ و  تیبرت  هدـمآ و  راب  هتـشاد  هدارا  ص )  ) ربمغیپ

یقیقح يرادنید  لامجالاب ، یهاوخ و ، تقیقح  ییوج و  قح  یتسرپ و  ادخ  یسانش و 

______________________________

.هناخ ماب  راجن ، نزو  رب  ( 1)

« نآ عمج  تارطق ، رطق و  .رتش  هتشر  کی  ( » رانک نزو  رب   ) راطق ( 2)

«. ریسلا یلع  هیوق  يا  هلیحر  هقان  : » لاقی هلیحر  عمج  ( 3)

98 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ۀهام دنچ  تفالخ  زا  دعب   ) هتفای و نایاپ  تفالخ »  » هلاس یس  ةرود  هدش ، یلعا  لثم  یمیمص  و 
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یف داسف  توربج و   » ةرود سپ  نآ  زا  و  دونع » کلم   » و ضوضع » کلم   » ۀـبون هدـش ) تفالخ  ۀـلاس  یـس  لّمکم  هک  یلع  نب  نسح 
هتخاس هدامآ  شیوخ  دساف  فالخا  ینیشن  دنـسم  يارب  ار  هنیمز  هتـسشن و  یمالـسا  تموکح  دنـسم  رب  هیواعم  سپ  هدیـسر  ضرالا »

.تسا

رد زین  دنه ، شردام ، هدوب و  یم  نامیا  یب  تقیقح و  یب  بلط ، هاج  تسرپ ، ایند  دنـسپ ، دوخ  يدرم  نایفـس ، وبا  شردپ ، هک  هیواعم 
روز و رز و  اب  ار  مدرم  تسا ، هدوب  وا  نیرق  جوز و  ینعم ، همه  هب  هتـشاد و ، یمن  مک  تسد  شردـپ  زا  فاصوا  هنوگ  نیاب  فاـّصتا 

ياج هب  نانمؤم » ریما   » و ربمغیپ » ۀفیلخ   » ناونعب هدروآ و  رد  شیوخ  ۀنابصاغ  ییاورنامرف  هنارباج و  تنطلس  راب  ریز  هب  رورغ  بیرف و 
هتسب یم  راکب  هتسناوت  یم  هتساوخ و  یم  هچ  ره  هتفرگ و  تسدب  ار  نیملسم  ياهراک  مامز  هتـسشن و  نیدشار  ءافلخ  و  ص )  ) ربمغیپ

.تسا

لوصحب هجیتن  تفایرد  تامدـقم ، هب  هّجوت  زا  دوش و  يریگ  هزادـنا  مالـسا  ماکحا  هب  وا  ۀـقالع  نید و  اب  هیواعم  دـنویپ  هک  نیا  يارب 
وا ردام  ردپ و  داقتعا  نامیا و  یگنوگچ  هیواعم و  یگداوناخ  تیبرت  هب  تسا  بسانم  دیآ  هتخانش  هقباس  زا  هلصاح ، ۀقحال  ددنویپ و 

ریثا نبا  فیلأت  لماکلا »  » يربط و خـیرات  دـننام  یبتک  زا  لقنب  نانآ ، لاوقا  لامعا و  لاوحا و  قباوس  زا  یکدـنا  ور  نیا  زا  دوش  هّجوت 
اجنیا رد  تسا  نادنمـشناد  ۀمه  دامتعا  قوثو و  دروم  ذخآم  كرادم و  زا  دـنراد و  فارتعا  هعیـش  یّنـس و  ار  اهنآ  رابتعا  هک  يرزج 

میروآ یم 

99 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

[ هیواعم ]

وا بسح  بسن و  هیواعم و 

هراشا

100 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیواعم ردپ  نایفس  وبا 

-( يرجه متشه  لاس  زا  ناضمر   20 هّکم - حتف  ۀیضق  رد   ) دوخ خیرات  رد  هد 310 ) دصیس و  لاس  هب  یّفوتم   ) يربط ریرج  نب  دمحم 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا 

زا راب  دـنچ  رمع  .درب  ص )  ) ربمغیپ روضح  هب  ار  وا  و  تفرگ ) هانپ  رد   ) داد راوج  ار  برح  نب  نایفـس  وبا  ص ،)  ) ربمغیپ ّمع  ساـبع ، »
جنر و ار  نیملسم  هدوب و  نآ  لها  مالـسا و  تخـس  رـس  نمـشد  هک  ار ، نایفـس  وبا  ات  تساوخ  تزاجا  دش و  راتـساوخ  ص )  ) ربمغیپ
ص)  ) ربـمغیپ دـناسرب و  لـتقب  هتخادـنا ، هار  هب  يزیرنوخ  گـنج و  هدرک و  اهیـشک  رکـشل  نیملـسم  عـمق  عـلق و  دـصقب  هداد و  رازآ 
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اب نایفس  وبا  دادماب  ماگنه  هب  ادرف  میداد و  ناما  ادرف  دادماب  ات  ار  وا  تسا : هتفگ  تبقاع  هک  نیا  ات  هتفگ  یمن  يزیچ  هدوب و  شوماخ 
: تسا هتفگ  نینچ  هدید  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ نوچ  هتفای  فّرشت  ربمغیپ  تمدخ  هب  سابع 

.؟ ّللا
�

ه ّالا  هلا  نا ال  ملعت  نا  کل  نأی  مل  .نایفس أ  ابا  ای  کحیو ! »

: لاقف »

: مّلس هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  لاقف  « » ائیش یّنع  ینغا  دقل  هریغ  ّللا 
�

ه عم  ناک  ول  نا  تننظ  دقل  ّللا 
�

ه کملحا و  کلصوأ و  ام  یّما  تنأ و  یبأب  »

؟ ّللا
�

ه لوسر  ّینا  ملعت  نا  کل  نأی  مل  نایفس أ  ابا  ای  کحیو  »

: لاقف »

101 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يو ماگنه  نیا  رد  تسا  هتفگ  ساّبع  !! » یش ء اهنم  سفّنلا  یفف  هذه  اّما  ّللا 
�

ه .کمرکا و  کملحا و  کلـصوأ و  ام  یّما  تنأ و  یبأب  »
: متفگ ار 

.کقنع برضی  نا  ّللا ،
�

ه و  لبق ، ّقحلا  هداهش  دّهشت  کلیو ! »

« ..دّهشتف دینشب  نم  زا  ار  نیا  نوچ 

: هک نیا  همجرت  ۀصالخ 

ص)  ) ربمغیپ ّمع  سابع  زا 
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: تفگ نایفس  وبا  هب  میدش  دراو  وا  رب  میدیسر و  ص )  ) ربمغیپ روضح  هب  نایفس  وبا  اب  نوچ  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن 

؟ تسین ییادخ  اتکی ، يادخ  زج  ینادب  هک  هدیسرن  ماگنه  نآ  ایآ  وت ! رب  ياو 

رگا منک  یم  نامگ  .ارچ  .يراد  مرک  يرابدرب و  ینک و  یم  محر  هلـص  هزادـنا  هچ  داب ! ادـف  هب  ارت  مرداـم  ردـپ و  تفگ : نایفـس  وبا 
.مدش یمن  هدنامرد  هراچ و  یب  نینچ  نم  دوب  یم  ادخ  زج  رگید  ییادخ 

؟ متسه ادخ  ربمغیپ  نم  ینادب  هک  هدماین  نامز  نآ  ایآ  تفگ : ص )  ) ربمغیپ زاب 

ارم هراب  نیا  رد  نکیل  .تسا  زیگنا  تفگـش  رایـسب و  وت  مرک  يرابدرب و  محر و  ۀلـص  داب ! ادف  هب  ارت  مردام  ردـپ و  تفگ : خـساپ  رد 
(. مرادن داقتعا  نآ  هب   ) تسین كاپ  رطاخ  یفاص و  لد ،

: متفگ ار  يو  نم  سپ  تسا : هتفگ  ساّبع 

.نار نابز  رب  تداهش  دوش  هدز  تندرگ  دنگوس ، ادخ  هب  هک ، نیا  زا  شیپ  وت  رب  ياو 

.تفای ییاهر  ندش  هتشک  زا  دنار و  نابز  رب  تداهش  هارکا  اب  هاوخن و  هاوخ  سپ 

دنک داجیا  فالتخا  نیملسم  نایم  هک  نیا  يارب  نایفس  وبا  هداد  خر  الاب  ۀیضق  زا  سپ  لاس  هس  ابیرقت  هک  ص )  ) ربمغیپ تلحر  ماگنه 
شیپ هنیدم  رد  وا  ندوبن  رد  هک  هفیقس ،»  » ۀیضق زا  یتقو  دزاس  دوبان  ار  نآ  شیوخ ، دساف  تسس و  نامگ  هب  فیعض و ، ار  مالسا  و 

102 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ نینچ  يوب  دتفا  ّرثؤم  ع )  ) یلع رد  شا  هسوسو  هک  نیا  ۀشیدنا  هب  تفاتش و  ع )  ) یلع دزن  هب  تفای  یهاگآ  دوب  هدمآ 

؟ اّیح اهّلقا  شیرق و  فعضا  یف  رمألا  اذه  لاب  ام  نسحلا  ابا  ای  »

هیلع یلع ، الجر » الیخ و  مهیلع  اّهنألمأل  تئش  نأل  ّللا 
�

ه وف  »
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هب هتفگ  نیا  زا  ار  يو  رظن  دوب و  هاگآ  تخس  نید  ادخ و  هب  ار  وا  داقتعا  نامیا و  ّدح  تخانش و  یم  بوخ  ار  نایفس  وبا  هک  مالّسلا ،
: تفگ نینچ  شخساپ  رد  تسناد  یم  یتسرد 

نآ رد  هک  نایفس  وبا  هدیسر  تفالخ  هب  نایفس  وبا  ةدازومع  ناّفع ، نب  نامثع  هک  یماگنه  هلوسر »! ّللا و 
�

ه تیداع  املاط  نایفس  ابا  ای  »
زا نانیمطا  صّحفت و  یسررب و  زا  سپ  هدمآ و  رد  دنا  هدوب  هدمآ  مهارف  اجنآ  رد  هّیما  ینب  نارس  ۀمه  هک  ینمجنا  هب  هدوب  انیبان  نامز 

: تسا هتفگ  نینچ  تسین  نایم  نآ  رد  یسک  ناشیا  زا  ریغ  دراد و  صاصتخا  هّیما  ینب  هب  سلجم  هک  نیا 

هّنج نم  ام  ّللا 
�

ه وف  .هرکلا  فّقلت  اهوفّقلتف  مکیلإ  تراص  دقف  اهیف  تعمط  یّتح  ّيدع  میت و  یف  تراص  هفالخلا  ّنا  هّیمأ  ینب  رشعم  ای  »
«« 1 !.. » ران و ال 

رد تسا ، رایسب  دناسر  یم  ار  نایفس  وبا  يداقتعا  یب  هکلب  ینامیا  تسس  هک  يروما 

______________________________

رد ار  لیبق  نیا  زا  رگید  ربخ  دنچ  الاب و  رابخا  تسا ، يوما  نادـناخ  زا  دوخ  هک  .ه ق ) لاس 356  هب  یفوتم   ) یناهفصا جرفلا  وبا  ( 1)
لوطی هریثک  هوحن  سنجلا و  اذه  نم  رابخا  نایفس  یبأل  و  : » تسا هتفگ  رخآ  رد  هدروآ و  ( 96 مشش ص 95 - ءزج  « ) یناغالا  » باتک

زا هساک   » ماوع ۀـتفگ  هب  هدز و  یقرواپ  عوضوم  نیا  رد  باتک  ححـصم  هک  تسا  روآ  تفگـش  عنقم .» اهنم  ترکذ  اـم  یف  اـهرکذ و 
! تسا هتسناد  ءارتفا  دنا  هتشون  ننست  لها  زا  ربتعم  ناخروم  ۀمه  هک  ار  يرابخا  هدش و  رتغاد » شآ 

103 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رادرک و رادنپ و  زا  هّمش  نیا  دیدرگ و  هدنسب  هزادنا  نیمه  هب  عضوم  نیا 
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.دمآ باسحب  یفاک  شردپ  ییاسانش  ظاحل  زا  هیواعم  شرورپ  یگنوگچ  هأشن و  ندناسانش  يارب  اجنیا  رد  هیواعم  ردپ  راتفگ 

.دسرب دوخ  لامک  هب  امن  وشن و  زاغآ  رد  هیواعم  ییاسانش  عضو  ات  تخانش  ار  وا  تفرگ و  ناشن  دنه ، شردام ، زا  دیاب  نونکا 

104 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیواعم ردام  دنه 

ربمغیپ رازآ  ّتیذا و  نیملـسم و  مالـسا و  اب  ینمـشد  ظاحل  زا  هچ  ینمادـکاپ و  فافع و  ظاحل  زا  هچ  زین  هیواـعم  رداـم  دـنه  قباوس 
یمارگ ّمع  هزمح ، ناریلد  رـالاس  نادیهـش و  رورـس  هب  تبـسن  یبدا  یب  یلد و  گنـس  تواـسق و  تءاـند و  وا و  اـب  ۀـبراحم  و  (ص )

یم بسانم  نایفـس  وبا  شداقتعا  یب  رهوش  لاح  عضو و  اب  يو  يرارطـضا  يراـبجا و  ندروآ  مالـسا  یگنوگچ  مه  و  ص ،)  ) ربمغیپ
.تسا هدوب 

، راب کی  هک  يروط  هب  دـنا  هتفگ  یم  ییاـهزیچ  مدرم  هدوب و  یم  ینانخـس  ّتیلهاـج  ناـمز  رد  دـنه  ینمادـکاپ  فاـفع و  هب  تبـسن 
ناـمه زا  یخرب  رد  «. 1  » دـنا هدرک  عوجر  نهاک  هب  نامز  لومعم  قبط  هدـش ، هدروآ  لیـصفت  هب  تنـس  لـها  ربتعم  بتک  رد  هکناـنچ 

.تسا هدوب  دنه  تنایخ  ۀجیتن  دنس و  هیواعم  هک  تسا  هدمآ  بتک 

«2  » يرـشخمز ۀماّلع  ّللا 
�

ه راج  فیلأت  راربالا » عیبر   » باتک زا  هغالبلا » جهن   » رب دوخ  حرـش  زا  لوا  ءزج  رد  دیدحلا  یبا  نب  نیدـلا  ّزع 
: تسا هدرک  لقن  ریز  نومضم  هب  یبلطم  تسا  تنس  لها  نادنمشناد  رباکا  زا  هک 

______________________________

نب دیمح  زا  وا  جارخا  هب  یطئارخ  فیلأت  فتاوهلا »  » باتک زا  هیواعم  ۀـمجرت  لیذ  ( 198 ص 197 -  ) ءافلخلا خیرات  رد  یطویس  ( 1)
نیا زا  هدش و  نظ  ءوس  دروم  وا  ۀناخ  رد  هدوب و  هریغم  نب  هکاف  نز  تسخن  هک  ار  هیواعم  ردام  دنه  ۀیضق  بهو 
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.تسا هدرک  دای  لیصفت  هب  دنا  هدرک  هعجارم  نهاک  هب  ور 

يدـنچ هک  نیا  تهج  هب  ّللا ،
�

ه راـج  هب  بقلم  تغـالب ، نف  داتـسا  یلزتـعملا  یمزراوخلا  دـمحم  نب  رمع  نب  دومحم  مساـقلا  وبا  ( » 2)
: هدش هتفگ  نآ  قح  رد  هک  فاشک »  » تسا اهنآ  رهشا  زا  تسا  يرایسب  تافنصم  ار  وا  .هدرک  رایتخا  ار  هکم  ترواجم 

فاّشک لثم  يرمعل  اهیف  سیل  ددع و  الب  اینّدلا  یف  ریسافّتلا  ّنا 

فاّشلاک فاّشکلا  ءاّدلاک و  لهجلاف  هتئارق  مزلاف  يدهلا  یغبت  تنک  نا 

( بابحالا هیده  (..« ) حلث  ) هنس 538 هفرع  بش  مزراوخ  ۀیناجرج  هب  شتافو 

105 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بلطملا و دـبع  نب  سابع  هریغم و  نب  دـیلو  نب  هراـمع  ورمع و  یبا  نب  رفاـسم  تسا : هدـش  یم  هداد  تبـسن  سک  راـهچ  هب  هیواـعم  »
.تسا هدوب  دیلو  نب  هرامع  ناوخ  هزاوآ  هک  حابص 

دنه سپ  هدوب  ورشوخ  ابیز و  یناوج  هتشاد ، یم  ار  نایفس  وبا  يرودزم  هک  حابص ، هدوب و  ور  تشز  مادنا و  هاتوک  يدرم  نایفس  وبا  »
.دنا هتفای  ماک  مه  زا  هدیسرمه و  هب  هدناوخ و  دوخ  هب  ار  وا 

زا سپ  دیازب  دوخ  ۀناخ  رد  ار  وا  تسا  هتساوخن  دنه  دنا : هتفگ  هدیسرمه و  هب  حابص  نیمه  زا  زین  نایفـس  وبا  نب  هبتع  هک : دنا  هتفگ  »
.تسا هدش  غراف  هداهن و  نیمز  هب  ار  دوخ  راب  هّکم  نوریب  رد  هتفر و  هّکم 

یتایبا رد  هّکم  حتف  زا  شیپ  لاس  کی  هتـشاد ، هاجاهم  هّکم  ناکرـشم  اب  هک  یماگنه  مالـسا ، ربمغیپ  رعاش  يراصنا ، تباث  نب  ناّسح  »
: تسا هتفگ  نینچ  هتشاد ، رظن  عوضوم  نیاب  هک 

دهم يذ  ریغ  یقلم  بّرتلا  یف  ءاحطبلا  بناج  هب  ّیبّصلا  نمل 

ّدخلا هبلص  سمش  دبع  نم  هسنآ  ءاضیب  هب  تلجن 

106 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دابکالا هلکآ 

مالسا و اب  دنه  ینمشد  هب  تبسن 
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ربمغیپ بوبحم  ّمع  هزمح ، نتـشک  يارب  دـنه  گنج  نیا  رد  .دـنا  هدرک  لقن  همه  ار  دـحا  گـنج  ۀیـضق  يو  یلد  گنـس  تواـسق و 
هدش و رضاح  يو  نیلاب  رب  دنه  هدیسر  تداهش  هب  یـشحو  کتف  ۀجیتن  رد  هزمح  نوچ  هدرک و  کیرحت  عیمطت و  ار  یـشحو  (ص ،)

نیاب هدش و  هدناوخ  دابکالا » هلکآ   » بقل هب  ور  نیا  زا  تسا  هدییاخ  هداهن و  ناهد  رد  هدروآ و  نوریب  ار  وا  رگج  ندرک  هلثم  زا  دـعب 
.تسا هتفای  راهتشا  ناونع 

یماگنه هچ  دشاب و  رادروخرب  هقلطم  تنطلس  زا  هک  نیا  زا  شیپ  هچ  هدوب ، یم  هیواعم  شنزرـس  رییعت و  دروم  هشیمه  دنه  بقل  نیا 
.تسا هدوب  یم  یلوتسم  تفالخ  ماقم  رب  هتشاد و  یم  تسدب  ار  تنطلس  مامز  هک 

كانمیب تسخن  هیواعم  دیسر  تداهش  هب  ع )  ) یلع هک  نیا  زا  سپ  تشاد  یم  ار  سراف  ییاورنامرف  ع ،)  ) یلع نامز  رد  هیبا ، نب  دایز 
ور نیز  دـنکفا  تمحز  هب  ار  هیواعم  دـهد و  تعیب  تسد  وا  هب  دـنک و  تیاعر  ارقح  و  ع )  ) یلع نب  نسح  بناج  داـیز  داـبم  هک  دوب 

.تشون يوب  روآ  نیهوت  زیمآ و  دیدهت  يا  همان 

: تفگ نینچ  ادخ  ءانث  دمح و  زا  سپ  دمآرب و  ربنم  رب  تخاس و  مهارف  ار  سراف  مدرم  دیسر  دایز  هب  هیواعم  همان  نوچ 

بتک ّللا 
�

ه رون  ءافطا  یف  هل  ام  قفنأ  نم  بازحألا و  سیئر  قافّنلا و  ّرـسم  فالخلا و  رهظم  و  ّللا »
�

ه دـسا  هلتاـق   » و داـبکألا » هلکآ   » نبا »
«« 1  » ..قربی دعری و  ّیلإ 

______________________________

هحفص 48) مراهچ - دلج   ) دیدحلا یبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 1)

107 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  نینچ  مکی ) لهچ و  لاس  ثداوح  لیذ  « ) لماکلا  » رد ریثا  نبا 

دایز یلإ  بتک  هیواعم  ناک  دق  و  ».. 
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: لاقف ابیطخ  ماقف  .هدّدهتی  ّیلع  لتق  نیح 

« ..یندّدهتی بازحالا  سیئر  قافّنلا و  فهک  و  دابکألا » هلکآ   » نبا نم  بجعلا  ّلک  بجعلا  »

نبا هکنانچ  هدیسر  هشئاع  هب  ربخ  نیا  دنا و  هدش  هتشک  هتفرگ و  شنارای  ّيدع و  نب  رجح  وا  نامرف  هیواعم و  روتـسد  هب  هک  یماگنه 
: تسا هتفگ  نینچ  هدروآ  هحفص 355 )- لوا - ءزج  « ) هباصالا  » باتک رد  ینالقسع  رجح 

نبا ّنکل  ماّشلاب و  مهلتقی  یّتح  مهنیب  نم  هباحـصا  ارجح و  ذخأی  نا  یلع  أرتجا  ام  هعنم  هفوکلا  لهأ  دنع  ّنا  هیواعم  ملع  ول  ّللا 
�

ه اما و  »
« ..ساّنلا بهذ  دق  ّهنا  ملع  دابکألا » هلکآ  »

108 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاقلط

هدیدرگ و هدارا  هدش » دازآ   » نآ زا  و  حورجم »  » ینعمب حیرج »  » نوچ لوعفم  مسا  ینعمب  تسا  یفـصو  يزات  نابز  رد  قیلط »  » ۀـملک
شدنزرف دنه و  تسا  هدوب  هلمج  نآ  زا  هک  هّکم  مدرم  زا  یهورگ  هّکم  حتف  لاس  رد  .ناگدش  دازآ  ینعی  تسنآ  عمج  ءاقلط »  » ۀملک

قالطا نانآ  رب  ناونع  نیا  هدیدرگ و  ناشیا  ناونع  ءاقلط »  » ۀملک تهج  نیدب  دـنا  هدوب  ناگدـش  دازآ  زا  وا  نادـنزرف  رگید  هیواعم و 
.تسا هدش  یم 

نابز رب  تداهش  ۀملک  ءارجا  نامیا و  راهظا  و  ص )  ) ربمغیپ ّمع  سابع ، راوج  ۀطساو  هب  نایفس  وبا  هک  دش  لقن  يربط  زا  شیپ  نیا  زا 
.دش هدرمش  نیملسم  دادع  رد  تفای و  ییاهر  ندش  هتشک  زا 

يو ۀـناخ  وا  یبلط  هاج  ةزیرغ  ءاـضرا  نایفـس و  وبا  بلق  فیلأـت  يارب  هک  درک  تساوخرد  ص )  ) ربمغیپ زا  ساـبع  هّکم  حـتف  ماـگنه 
اجنادب نایفـس  وبا  ناگتـسب  ناشیوخ و  زا  یهورگ  دـش و  هتفریذـپ  وا  تساوخ  رد  .دوش  هداد  رارق  نما  عضاوم  ناما و  دراوم  زا  یکی 

تاجن تراسا  ندش و  هتشک  زا  دندرب و  هانپ 
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.دندمآ رامشب  ءاقلط »  » دادع رد  هّکم  ناگتفای  ناما  رگید  دننام  و  هورگ ، نیا  زا  وا  نادنزرف  رگید  هیواعم و  شنادنزرف  دنه و  دنتفای 

درک نایب  دنچ  یماکحا  هاگ  نآ  درازگ  یهلا  ءانث  دمح و  داتسیا و  هبعک  رد  ولج  دمآ  رد  هّکم  هب  ص )  ) ربمغیپ دش و  حتف  هّکم  نوچ 
يرترب یشبح  رب  ار  یشرق  هک  درک  حیرصت  داد و  روتسد  ناشیا  هب  ار  یلهاج  ّتیبصع  رابکتسا و  توخن و  زا  یشان  تاداع  رییغت  و 

109 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

كاخ دنا ، هدش  هتـشرس  نآ  زا  هک  یلـصا  رهوگ  ار  همه  هدـمآ و  دوجوب  ردام  کی  ردـپ و  کی  زا  همه  رـشب  هچ  تسین  یناحجر  و 
.تسا

: درک توالت  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ 

: تفگ سپ  نآ  زا  ْمُکا�ْقتَأ » ّللا 
�

ِه َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَرا�عَِتل ، َِلئا�بَق  ًابوُعُش َو  ْمُکا�ْنلَعَج  �یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکا�نْقَلَخ  ّنِإ 
�
ا ّنلا 

�
ُسا اَهُّیَأ  ا�ی 

؟ مکب لعاف  ّینا  نورت  ام  هّکم  لها  ای  شیرق و  رشعم  ای  »

.میرک خا  نبا  میرک و  خا  .اریخ  اولاق :

: دومرف هکم ، مدرم  شیرق و  زا  خساپ  نیا  ندینش  زا  سپ 

: تسا هتشون  نینچ  هلمج  نیا  لقن  زا  سپ  يربط  ءاقلّطلا » متناف  اوبهذا ، »

« .ءاقلّطلا هّکم : لها  یّمسی  کلذبف  .ائیف  هل  اوناک  هونع و  مهباقر  نم  هنکمأ  ّللا 
�

ه ناک  دق  و  مّلس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  مهقتعاف  »

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دیرفلا » دقعلا   » زا مجنپ  ءزج  رد  یکلام  هیقف 

: تسا هتفگ  يوب  هیواعم  هدمآ  رد  هیواعم  رب  هن 69 ) تصش و  لاس  هب  یّفوتم   ) یلئد دوسا  وبا  « 1 « » تعامج  » لاس رد  »

______________________________

، نیملـسم هدـش و  عقاو  لاس  نآ  رد  هیواعم  اـب  ع )  ) یلع نب  نسح  يرارطـضا  حلـص  هک  تسا  یلاـس  يرجه  مکی  لـهچ و  لاـس  ( 1)
رب رهاظ ، تروصب 
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.دنا هدرک  عامتجا  هیواعم  تعباتم  تعیب و 

: تسا هتفگ  نینچ  هدروآ  هیواعم  هب  ار  رما  میلست  و  رابنا »  » ۀیحان رد  هیواعم  اب  ار  ماما  عامتجا  هک  نیا  زا  سپ  هبر  دبع  نبا 

ناونع تحت  ناویحلا » هایح   » رد يریمد  نیدلا  لامک  هعامجلا » ماع  یمسی  نیعبرا و  يدحا و  هنس  یلوالا  يدامج  رهـش  یف  کلذ  «و 
: تسا هتفگ  نینچ  امهنع » ّللا 

�
ه یضر  یلع ، نب  نسح  نینمؤملا  ریما  هفالخ  »

حلاص و هیواعم و  یلإ  رمالا  ملـس  یلوالا و  يدامج  یف  رذآب  هحلاص  هنا  هقرف : تلاق  ..لوالا و  عیبر  رهـش  نم  نیقب  سمخل  هل  عیاب  «و 
.دشاب هدش  هتفرگ  نیفص  رد  ع )  ) یلع مالک  زا  هیمست  نیا  دیاش  هعامجلا » ماع  یمسف  هفوکلا  هایإ ، وه و  لخد 

مدعب یلع  نامرف  بآ و  رب  ناشیا  ءالیتسا  یلع و  باحصا  ۀبلغ  زا  سپ  هک  تسا  هدروآ  ار  نومضم  نیا  میس ) دلج   ) خیرات رد  يربط 
تـسا هدومرف  هدوب  نانآ  زا  یعبر  نب  ثبـش  هک  ار  نت  دـنچ  هجحلا ) وذ  لوا  زور   ) زور ود  زا  سپ  بآ ، زا  ار  هیواـعم  هاپـس  تعناـمم 

« هعامجلا یلإ  هعاطلا و  یلإ  ّللا و 
�

ه یلإ  هوعداف  لجرلا  اذه  اوتئا  »

110 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ يدرک یم  هچ  دش  یم  وت  اب  ّتیمکح  رگا  دهد  رارق  مکح  ارت  تسا  هتساوخ  یم  نیّفص  رد  یلع  ما  هدینش  »

: تسا هتفگ  خساپ  دوسا  وبا  »

نآ متخاس  یم  مهارف  ار  ناشیا  نارـسپ  راصنا و  زا  سک  رازه  ناشیا و  نادـنزرف  نارجاـهم و  زا  سک  رازه  مدـش  یم  مکح  نم  رگا  »
»..؟ ءاقلط ای  دنرتراوازس  رت و  هتسیاش  ار  تفالخ  نارجاهم ، ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  متفگ : یم  هاگ 

: دبای یم  همتاخ  ریز  ۀصالخ  هب  هیواعم  ردام  ردپ و  ةراب  رد  نخس 

هعلاطم و نیقیرف و  ربتعم  بتک  هب  هعجارم  زا  هچ  نآ  هب  انب 
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یم یلهاج  راکفا  دـئاقع و  نامهب  هتفاین و  خوسر  نانآ  رد  تقیقح  هب  مالـسا  هک  تسنیا  تسنایامن  ناشیا  تـالاح  يواـطم  رد  ّتقد 
یم زاب  شیوخ  تشرس  شنم  داهن و  شهاوخ  هب  هتخادرپ و  یم  نالوج  انـش و  هب  هتفای  یم  یناد  یم  ای  هدید  یم  یبآ  هاگ  ره  هدوب و 

.دنا هتشگ 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  ّهبر ، دبع  نبا  یکلام ، هیقف 

ار يو  دنه  تفر  دنه ، دوخ ، ردام  دزن  هب  نوچ  دمآ  رد  هّکم  هب  يرفس  تشاد  یم  ار  ماش  تراما  رمع  بناج  زا  هیواعم  هک  یماگنه  »
: تفگ

.دیآ دوجوب  يدنزرف  وت  دننام  ار  ینز  هک  هداتفا  قافتا  مک  ناهج  رد  مدنزرف ! »

111 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تدوخ هاوخ  ینک ، راک  وا  هاوخلد  هب  ات  شاب  اشوک  هتخاس  اورنامرف  ریما و  ماش  دالب  رب  هتـساوخ و  شیوخ  لـماع  ارت  رمع ، درم ، نیا 
.دیاین تشوخ  یهاوخن و  ای  دیایب  تشوخ  یهاوخب و  ار  نآ 

: تفگ يوب  نایفس  وبا  .تفر  ردپ  دزن  هب  ردام  دزن  زا  »

هب ام  دـنتفای و  تّزع  تعفر و  دـندیزگ  تقبـس  نوچ  نانآ  .میداتفا  بقع  اـم  دـنداتفا و  شیپ  اـم  رب  نارجاـهم  زا  هورگ  نیا  مدـنزرف ! »
ار دوخ  ياهراک  زا  گرزب  يراک  تهج  رهب  .اورمکح  اوشیپ و  ناشیا  میدش و  وریپ  میدیـشک  بقع  میدمآ و  هاتوک  هک  نیا  ۀطـساو 

نادـب رگا  یـسر و  یمن  نآ  هب  هک  يور  یم  ییوس  هب  وت  اریز  نکم  ناـشیا  تساوـخ  يار و  فـالخ  رب  يراـک  سپ  دـنا  هداد  وـت  هب 
.دیشک یهاوخ  یتحار  هب  یسفن  یسرب 

رظن و تدـحو  ینعم  کی  دوصقم و  کـی  رب  هنوگ  هچ  دوب  ار  ناـشتارابع  هک  یفـالتخا  اـب  ود ، نیا  هک  مدرک  بجعت  تفگ : هیواـعم 
«. دنتشاد قفاوت 

112 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا یصخش  تافص  هیواعم و 

هراشا

اب نانچ و  ینادناخ  رد  هک  هیواعم 
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هکنانچ نآ  ماکحا  بادآ و  هتفاین و  ذوفن  يو  رد  یمالـسا  تیبرت  اعبط  هتفریذـپ  اـمن  وشن و  هتفاـی و  شرورپ  شیادـیپ و  نینچ  یتیبرت 
هاوخ يو  لاّمع  ۀـمه  هک  مود ، ۀـفیلخ  تفالخ  ماگنه  هب  یتح  ءاـفلخ  ناـمز  رد  هک  يروط  هب  دوب  هتخاـسن  ّرثأـتم  ار  وا  دـیاش  دـیاب و 
دنتفر یم  یتـسود  اـیند  چوپ  رهاـظم  رهاوظ و  هب  یئاـنتعا  یب  یگداـتفا و  یـشیالآ و  یب  یگداـس و  هار  زا  ار  وا  يوریپ  دـیاب  هاوخاـن 

.تشاد یمن  رب  تسد  يزاورپ  دنلب  يدنسپدوخ و  یتسرپ و  ایند  یبلط و  هاج  زا  هیواعم 

لاوحا دالب و  عاضوا  تسایر و  نوئـش  ایند و  روما  هب  تبـسن  هک  يریگ  تخـس  لمع و  تدش  تبقارم و  نآ  اب  مود  ۀـفیلخ  نامز  رد 
کّسنت و هار  زا  دوب ، مه  فّلکت  هب  هچ  رگ  دـندرک و ، یم  يوریپ  ار  وا  دـیاب  راـچان  ریزگاـن و  نـالماع  ناریما و  تشاد و  یم  لاّـمع 
هبکبک و هبدـبد و  اب  تفالخ  زکرم  فـالخ  رب  نارگید و  فـالخ  رب  تشاد ، یم  ماـش  تراـما  هک  هیواـعم  .دـنتفر  یم  فّشقت  قیرطب 

.درب یم  راکب  ار  يوما  ءالیخ  رابکتسا و  توخن و  درک و  یم  راتفر  یناگدنز و  يدادبتسا  تنطلس  ۀنمیه  توربج و 

تموکح زرط  رد  هیواعم  دوب و  یم  ناریا  ناهاشنهاش  مور و  نایاورنامرف  رابرد  هاگتـسد و  دـننام  ماـش  رد  هیواـعم  هاگتـسد  راـبرد و 
مالـسا راوگرزب  ربمغیپ  هّینـس  ّتنـس  درک و  یم  يوریپ  ناشیا  رادرک  راتفر و  زا  داهن و  یم  اـپ  هرـساکا  هرـصایق و  ياـپ  ياـج  هب  دوخ 
.تشاد یمن  یهّجوت  نامز  رادتقا  اب  ۀفیلخ  راتفر  عضوب  تشاگنا و  یم  هدیدان  ار  هباحص  ةدوتس  ةویش  ءافلخ و  ةدیمح  ةریس  و  (ص )

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هیواعم ) ۀمجرت  لیذ  « ) باعیتسالا  » باتک رد  ّربلا  دبع  نبا 

(، یباهش  ) هقف راودا 
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113 ص : ج 3 ،

دید عضو  نآ  هب  ار  وا  نوچ  دوب  هدمآ  لابقتسا  هب  میظع  یبکوم  رد  ار  وا  هیواعم  دمآ و  رد  ماش  هب  هک  یماگنه  هنع ، ّللا 
�

ه یضر  رمع  »
؟ یتسه میظع  بکوم  نیا  بحاص  وت  ایآ  تفگ : ار  وا  دش  کیدزن  يوب  هیواعم  نوچ  هاگ  نآ  برعلا » يرسک  اذه  : » تفگ

دوخ هب  ار  تجاح  نابحاص  هک  هدیـسر  نمب  تا  هراب  رد  هچ  نآ  اب  اهنیا ، تفگ : رمع  سپ  نانمؤم ! ریما  يا  يرآ  داد : خـساپ  هیواـعم 
!..« تسا هدیسر  وت  هب  نم  راتفر  نیا  زا  هچ  نآ  اب  يرآ  داد : خساپ  يراد ؟ یم  هگن  تا  هناخ  ولج  یهد و  یمن  هار 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 126 ) « ) دیرفلا دقعلا   » زا مجنپ  ءزج  رد  یکلام  هیقف  ّهبر ، دبع  نبا 

يرخ رب  وا و  هارمه  مه  فوع  نمحرلا  دـبع  دوب و  راوس  يرخ  رب  ماـش  هب  دورو  ماـگنه  باّـطخ  رمع  هک  هدروآ  دوخ  ردـپ  زا  یبتع  »
رد يو  زا  هدـیدن و  دوـب  راوـس  رخ  رب  هک  ار  وا  هدـمآ  نوریب  ماـش  زا  ار  رمع  زاوـشیپ  مـیظع ، « 1  » یبـکوم رد  هک  هیواـعم ، .دوب  راوس 

.دمآ دورف  دش  کیدزن  رمع  هب  نوچ  تشگرب و  سپ  .دش  هتفگ  يوب  هک  نیا  ات  تشذگ 

.داتفا هار  هب  هدایپ  رمع  رانک  رد  هیواعم  .درک  ضارعا  هیواعم  زا  ضارتعا  ناونعب  رمع 

: تفگ دنادرگرب و  يور  هیواعم  هب  رمع  سپ  .يدنکفا  جنر  بعت و  هب  ار  درم  نیا  تفگ : ار  رمع  نمحرلا ، دبع 

شیوخ هاگرد  هب  ار  تاجاح  بابرا  وت  هک : دـنا  هتفگ  ارم  هوالعب  یتشاد و  ار  لیلج  بکوم  نیا  نونکا  مه  هک  يدوب  وت  هیواـعم  يا  »
.يرادیم اپ  هب 

.دنا هداد  ربخ  ارت  هک  تسا  نینچ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : هیواعم  »

؟ تسا نینچ  ارچ  دیسرپ : رمع  »

خساپ هیواعم  »
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هار اجنآ  رد  نمشد  ناسوساج  هک  میتسه  يدالب  رد  نوچ  داد :

______________________________

.دوش یم  ریبعت  نآ  زا  تروکسا »  » یگنرف ۀملک  اب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  نامه  ابیرقت  بکوم » ( » 1)

114 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب ار  ناشیا  دنک و  رثا  نانمشد  رد  تموکح  تّهبا  تنطلس و  تبیه  هک  دشاب  نانچ  ام  راتفر  دیاب  سپ  دننک  یم  دمآ  تفر و  دنراد و 
ینک مـعنم  يراد و  زاـب  رگا  مناـمب و  نآ  رب  يرادـب  رادرک  هنوـگ  نـیا  راـتفر و  نـیا  رب  ارم  وـت  رگا  نوـنکا  .دــنکفا  بـعر  ساره و 

.متسیازاب

: تفگ رمع  »

«. هنع کیهنأ  كرمآ و ال  ام  .بیدا و  هعدخ  ّهنإف  الطاب  ناک  نا  بیرا و  يأر  ّهنإف  اّقح  تلق  يّذلا  ناک  نئل  »

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  يوما  دمحم  وبا  زا  دانسا  هب  هحفص 244 )  ) دوخ خیرات  زا  مراهچ  ءزج  رد  يربط 

: رمع لاقف  بکوم  یف  هیلا  حار  هاّقلتی و  بکوم  یف  هیواعم  يارف  ماّشلا  یلإ  باّطخلا  نب  رمع  جرخ  »

: لاق .کبابب  تاجاحلا  ووذ  کلزنم و  یف  حبصت  ّکنا  ینغلب  هلثم و  یف  ودغت  بکوم و  یف  حورت  هیواعم  ای  »

!!. اّزع مالسإلل  اوری  نا  نینمؤملا ، ریما  ای  تدراف  سیساوج  نویع و  مهل  اّنم و  بیرق  اهب  ّودعلا  ّنا  نینمؤملا  ریما  ای  »

.بیدا لجر  هعدخ  وا  بیبل  لجر  دیکل  اذه  ّنا  رمع : لاقف  »

.هیلا رصا  تئش  امب  ینرم  هیواعم : لاقف  »

همه اب  مود  ۀـفیلخ  هک  نیا  تفگـش  کیهنأ »؟ ما  كرمآ  يردا : ام  ینتکرت  ّالا  هیف  کیلع  بیعا  رما  یف  کترظان  اـم  کـحیو ! لاـق : »
هتشاد یم  تاحوتف  ظاحل  زا  هک  یمیظع  ماقم  نآ  اب  ار  دیلو  دلاخ  هک  هدوب  یم  رادومن  يو  زا  نید  نوئش  رد  هک  تمارص  تبالص و 

هب مه  نیملسم  دباین و  رورغ  دوخ  ماقم  هب  وا  هک  نیا  يارب 
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دعس هدومن و  هرطاشم  هرداصم و  ار  شلاوما  و  هدرک ، رانک  رب  راک  زا  دننکفیب  شندرگ  هب  همامع  هک  ییاوسر  نآ  اب  دنوشن  رورغم  وا 
ناگدیزگرب زا  یکی  و  هرّشبم » ةرشع   » زا یکی  مالسا و  رد  یمار »  » نیتسخن ناریا و  حتاف  صاّقو 

115 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رصق و رد  هداد  روتسد  هدرک و  لوزعم  هتشاد  نابرد  بجاح و  هتخاس و  هفوک  رد  يرـصق  هناخ و  هک  نیا  يارب  ار  تفالخ  ماقم  يارب 
.تسا هدش  عناق  وا  خساپ  هب  هتفریذپ و  ار  هیواعم  گنرین  نکیل  تسا  هتفرگ  هرطاشم  هب  ار  شلاوما  دننازوسب و  ار  شا  هناخ 

.تسا هدروآ  نینچ  هحفص 16 ) « ) دابعلا ریخ  يده  یف  داعملا  داز   » باتک زا  مود  ءزج  رد  يزوج  مّیق  نبا 

«. هّیعّرلا نم  هیف  بجتحا  امل  دعس  رصق  رمع ) ینعی   ) قّرح «و 

: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 369 ) « ) لماکلا  » باتک زا  مود  ءزج  رد  مه  ریثا  نبا 

ثعبف .دعـس  رـصق  هنوّمـسی  ساّنلا  ّنا  و  تیوّصلا » یّنع  اونّکـس  : » قاوسالا نم  سانلا  تاوصا  عمـس  دـق  و  لاق ، ادعـس  ّنا  رمع  غلب  «و 
« ..لعفف .عجری  ّمث  رصقلا  باب  قرحی  نا  هفوکلا و  یلإ  هملسم  نب  دمحم 

: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 141 ) « ) ءافلخلا خیرات   » رد یطویس  نیدلا  لالج 

ذخاف مهلاومأ  یف  رمع  مهرطاشف  صاـّقو ، یبا  نب  دعـس  مهنم  مهلاومأ ، اوبتکف  هلاّـمع  رما  رمع ، ّنا  رمع : نبا  نع  دعـس  نبا  جرخا  «و 
.افصن مهیطعأ  افصن و 

ار بکوم  توربج و  قارطمط و  هبکبک و  هبدبد و  نآ  مود  هفیلخ  رمع ، هلام » بتک  الماع  لمعتسا  اذا  رمع ، ّنا  یبعشلا : نع  جرخا  و 
هویش شور و  نیا  رب  ار  وا  دینش و  وا  ۀنارباج  هناّربکتم و  رادرک  راتفر و  زا  مه  ییاهشرازگ  دید و  دوخ  مشچب  هیواعم  زا 
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بسانم و تعیرش ، ۀیلاع  دصاقم  اب  یمالسا و  تراما  تفالخ و  ماقم  ةریس  و  ص )  ) ربمغیپ یشم  ّتنس و  نامیا و  نید و  نوئش  اب  هک 
تسد و يزادرپ  ترابع  يزاب و  گنرین  رد  هک  هیواعم  نکیل  داد  رارق  هذـخاؤم  دروم  درک و  شهوکن  شنزرـس و  دوب  یمن  راگزاس 

: تساوخ شزوپ  هنوگ  نیدب  تخاس و  عناق  رهاظب  يزاب  نابز  اب  ار  وا  تشاد  یم  زارد  ایوگ و  ینابز  زاب و  یلد 

هنوگ نیاب  يدامتم  ینورق  زارد و  یناـیلاس  روشک  نیا  مدرم  هچ  تسناد  دـننامه  دـیابن  هدوشگ ، هزاـت  ياـهروشک  رگید  اـب  ار  ماـش  »
نایاورنامرف ءارما و  هک  ییامندوخ ، رهاظت و 

116 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بوعرم و هار  نیا  زا  هتفاـی و  تداـع  یـشورف  توربج  لـالج و  زرط  نیاـب  دـنا و  هتفرگ  وخ  هدـش و  سونأـم  هدوب ، لومعم  ار  یمور 
.دنا هدوب  یم  داقنم  عیطم و  هجیتن  رد  بوذجم و 

تراما و درپسب  سونأم  فولأم و  هار  زا  ریغ  یهار  دنک و  رایتخا  یشور  ناشیا  سونام  ةویـش  فالخ  رب  یمالـسا  رادنامرف  رگا  سپ  »
ات دندرگ » یم  هریچ  تموکح  رب  هریخ و  مک  مک  دـیامن و  یم  نزو  کبـس  تمظع و  مک  تّهبا و  یب  نانآ  رظن  رد  یمالـسا  تنطلس 

نکیل تسا  اناد  ادـخ  هتخاس  عناـق  ار  وا  عقاو  رد  هتـشاد و  یم  ینطاـب  رثا  هفیلخ  رد  هیواـعم  یگنرز  يراـکبیرف و  گـنرین و  ّدـح  هچ 
بتک رد  نارگید  ءافلخلا و  خـیرات  رد  یطویـس  و  هحفـص 262 )- مراهچ - ءزج  « ) لـماکلا  » رد ریثا  نبا  خـیرات و  رد  يربط  هکناـنچ 

و «« 1  » هیواعم مکدنع  امهءاهد و  رـصیق و  يرـسک و  نورکذت  : » تسا هتفگ  یم  هیواعم  ةراب  رد  تارابع  هنوگ  نیا  دـنا ، هدروآ  ربتعم 
ار وا  هناهب  شزوپ و  رهاظب  و  برعلا » يرسک  اذه  »
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« ..اّقح تلق  يّذلا  ناک  نئل  : » تسا هتفگ  هتفریذپ و 

زا هفیلخ  هک  نیا  اب  وا ، راذـتعا  هیواـعم و  نخـس  ندوب  لـطاب  قح و  رد  هفیلخ  دـیدرت  هک  دـنامن  هتفگاـن  دروم  نیا  رد  مه  بلطم  نیا 
یم يوریپ  ار  ّتنس  شور و  نآ  دوخ  هتسناد و  یم  بوخ  ار  ص )  ) ربمغیپ ّتنس  شور و  هتشاد و  عالطا  یبوخ  هب  نید  ۀیلاع  دصاقم 

.تسا لّمات  هّجوت و  لباق  رایسب  هتشاد 

هک ار ، هفیلخ  ددرگ  مّهوت  رّوصت و  ّقح ، اـج و  هب  بساـنم و  مالـسا ، تکوـش  تمظع و  هب  رهاـظت  يارب  يراـتفر  ناـنچ  رگا  هوـالعب 
يارب هفیلخ  هک  یماگنه  دوب  مزال  سپ  تسا  رتمزال  هکلب  رتبسانم  راتفر  نانچ  رب  ندوب  هاگتسد و  نانچ  نتـشاد  تسا ، رتالاو  شماقم 

هک نیا  هن  تخاس  یم  بوذجم  بوعرم و  ار  نایمور  ات  داد  یم  ناشن  دوخ  زا  یتنطلـس  هوکـش  لالج و  تفر  یم  سدقملا  تیب  حتف 
اهنت دوش و  راوس  رخ  رب  ماش  رفـس  نیمه  رد  هک  نیا  هن  دنهد و  رارق  هبون  ار  ندـش  هدایپ  هراوس و  رتش ، کی  اب  سب  شهارمه  دوخ و 

ۀباحص زا  هک  وا  بحاصم 

______________________________

تکوش دادبتـسا و  توربـج و  هب  رتـشیب  يرـسک  رـصیق و  هچ  رگ  هدوـب  هجوـت  دروـم  هیواـعم  یگنرز  یکریز و  تراـبع  نیا  رد  ( 1)
.دنا هدوب  فورعم 

117 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هکلب دمهفن  درذگب و  وا  زا  دوشن و  وا  هجوتم  هیواعم  یّتح  هک  دـنک  تکرح  هیاریپ  یب  هداس و  يروط  رگید و  يرخ  رب  تسا  گرزب 
هکلب هتفگ ، هیواعم  هکنانچ  مدرم ، ۀـّماع  اهنت  هن  اـت  تشاد  یم  هبکبک  هبدـبد و  راـبرد و  رـصق و  ناـبرد و  بجاـح و  مه  هفیلخ  دـیاب 

بوعرم شرابرد  وا و  تکوش  تّهبا و  زا  زین  هرساکا  هرصایق و 
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ّللا
�

.ه ناحبس  دنوش !!

نانابزرم و نارالاس و  نارادنامرف و  ةویـش  هب  دـندوب ، یم  رادـنامرف  ناریا  رد  هک  لاّمع ، ءارما و  رگید  صاّقو و  دعـس  دوب  مزال  مه  و 
ۀجیتـن رد  دوش و  هدـنازوس  نآ  رد  دعـس و  رـصق  هک  نیا  هن  دنتـشاد  یم  هجوت  تکوش  تمظع و  لـالج و  هاـج و  هب  ناریا  ناـناقهد 

.ددرگ راتفرگ  دوخ  لاوما  زا  یمین  نداد  هب  رانک و  رب  راک  زا  نتشاد  بجاح 

ّدح و ندز  اب  ار  دوخ  دنزرف  هک  يریگ  تخس  تّدش و  نید و  روما  رد  تبالص  نآ  اب  هفیلخ  هک  تسا  بجعت  هکلب  هجوت  لباق  مه  و 
بیعا رما  یف  کترظان  ام  کحیو   ) ولهپ ود  یتراـبع  اـب  ار  هیواـعم  ریوزت  يراـکبیرف و  هنوگ  هچ  دزاـس  یم  دوباـن  یهلا  مکح  ءارجا 

: دیوگ یم  دیاتس و  یم  حدق  ای  تسا  حدم  تسین  مولعم  هک  ..ینتکرت ) ّالا  هیف  کیلع 

راک نآ  هب  ارت  متـسنادن  هک  يدنکفا  یلاح  هب  ارم  هک  نیا  رگم  مدرکن  هرظانم  وت  اب  متفای  وت  رب  نآ  رد  یبیع  هک  يراک  رد  هاگ  چـیه  »
«!! یهن هن  منک و  یم  رما  ارت  هن  : » دیوگ یم  لقن ، نیا  بسحب  مه ، رخآ  رد  و  مراد »! زاب  نآ  زا  ای  مراداو 

118 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

60 هیواعم 41 - تنطلس 

هراشا

یب دـش و  هراشا  هک  دوب  نانچ  بلط ، عضاوت  هاوخ و  دـهز  بقارم و  ردـتقم و  ۀـفیلخ  مود ، ۀـفیلخ  ناـمز  رد  هیواـعم  راـتفر  رادرک و 
هّیما و ینب  سوـه  يوـه و  شوختـسد  تفـالخ  هاگتـسد  عـضو  هک  وا ، تفـالخ  مود  ۀـمین  رد  هژیوـب  میـس ، ۀـفیلخ  ناـمز  رد  ناـمگ 
يزاس و هنیمز  هب  شیپ  زا  شیب  شیوخ  لامآ  یناما و  هب  لـین  هار  رد  هدـش و  رتدازآ  دوخ  رادرک  راـتفر و  رد  هیواـعم  دوب ، هنوگرگد 

تسایس
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.تسا هتشاد  یم  ءاضتقا  وا  یصخش  ترطف  یگداوناخ و  تعیبط  هک  تسا  هتفر  یم  یهار  زا  هدرک و  یم  راک  يزاب 

یم لوئـسم  ریغ  یلکب  ار  دوخ  شیوخ  تسایر  تموکح و  ۀـقطنم  طیحم و  رد  هیواعم  مه ، ع )  ) یلع تفالخ  هاتوک  رایـسب  نامز  رد 
ناـمیا نید و  هک  نیا  یب  هدرک ، یم  ءاـضتقا  شتـسایس  هدوب و  شهاوخ  لد  هچ  نآ  هتـشاد و  یم  ییاورناـمرف  لالقتـسا  هب  هتـسناد و 

.تسا هتسب  یم  راکب  ار  نآ  ۀنادازآ  دشاب ، شهار  ّدس  ریگولج و 

یب بوبحم و  رتخد  س ،)  ) ارهز ۀمطاف  زا  هک  نسح ، شدـنزرف  اب  وا  ناوریپ  نایعیـش و  دیـسر و  تداهـش  هب  ع )  ) یلع هک  نآ  زا  سپ 
رورس  » ار ود  نآ  و  تشاد ، یم  رفاو  تبحم  لماک و  ۀقالع  ع )  ) نیـسح شردارب  هب  وا و  هب  ص )  ) ربمغیپ دوب و  ص ،)  ) ربمغیپ ياتمه 

رز و ندنکارپ  دـیدهت و  عیمطت و  هب  يزاب  گنرین  يور  زا  يزاس و  هسیـسد  هار  زا  هیواعم  دـندرک  تعیب  تفگ ، یم  تشهب » ناناوج 
شزومآ شرورپ و  تلاسر  تّوبن و  شوغآ  تیالو و  دـهم  تمـصع و  ناماد  رد  هک  ار  یـسک  میب  دـیون و  هار  زا  قافن  داجیا  میس و 

مورحم شقح  رب  ماقم  مّلـسم و  قح  زا  هتفریذپ  شیازف  شلاب و  تناید  يوقت و  تلیـضف و  ملع و  تقیقح و  قح و  نوناک  رد  هتفای و 
راوطا قالخا و  راکفا و  زرط  نآ  هقباس و  هنوگ  نآ  نادناخ و  ۀقباس  نآ  اب  تخاس و 

119 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاول ۀیاس  ریز  یمالـسا و  تفالخ  مان  هب  تفرگ و  تسدب  ار  قلطم  ییاورنامرف  مامز  دش  دای  شا  هنومن  تشاد و  یم  هک  ّتیـصخش  و 
تشارفارب ار  هّیما  لآ  ۀناّدبتسم  هنارباج و  تنطلس  هنارسدوخ و  تموکح  مچرپ  نید ،

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1114 

http://www.ghaemiyeh.com


.داهن هیاپ  ار  نایوما  ۀنابآم  رصیق  هناشنم و  يرسک  ییاورنامرف  و 

سیاسد نوگانوگ و  لئاسو  هب  ار  ابقر  نایعّدم و  ای  ءابرقا  ناراد و  قح  دروآ و  فک  هب  ار  تموکح  مامز  هیواعم  هک  ماگنه  نامه  زا 
هعسوت و طسب و  هنارئاج و  تموکح  داینب  نتشاد  راوتسا  نتخاس و  مکحم  هب  ار  دوخ  هّجوت  مامت  تخاس  شوماخ  ای  دوبان  گنراگنر 

تسردان فالخا  هتسیاشان و  باقعا  رد  نآ  ءاقبتسا  همادتسا و  هب  هرصایق  هرساکا و  زا  يوریپ  هب  یتح  هنابآم و  يرسک  تنطلـس  ذوفن 
.تشاد فورصم  شیوخ 

داشرا و تیبرت و  میلعت و  اب  هارمه  تلیـضف و  يوقتب و  نورقم  شناد و  لضفب و  نوحـشم  لاـح ، ناـمه  رد  طیـسب و ، هداـس و  عضو 
یعـضو تفر و  نایم  زا  دوب ، یم  تفالخ  سلاجم  رهاظم  زا  تلاسر و  لفاحم  تاصتخم  زا  هک  تقیقح  ّقح و  لامجالاب ، تیاده و ،
هدرتسگ تقیقح  فالخ  طاسب  تفای ، لیکشت  يرصیق  تکوش  توربج و  هاگتسد  يورسک و  تنطلس  رابرد  دمآ : نایم  هب  هنوگرگد 
یتسود دش و  رقتسم  يورسک  شور  يدّمحم  شور  ياج  هب  جیار و  يرادمتسایس  ام ، رـصع  حالطـصاب  یتقیقح و ، یب  ةویـش  دش و 

دمآ و رامـشب  مرج  دـندوب ، یم  وریپ  ار  ص )  ) ربمغیپ دوخ  دـج  ةریـس  ّتنـس و  هک  ناشیا ، زا  يوریپ  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها 
زا  » هشئاع ۀـتفگ  هب  هک  وا ، ناراـی  رگید  قمح و  نب  ورمع  يدـع و  نب  رجح  نوچ  هاوخ  تقیقح  یناراد  نید  وگ و  قح  ینادنمـشناد 

ۀناّدبتسم ۀنابآم و  رصیق  مه  زاب  عیجف  رایسب  یعـضو  اب  نامرف  هب  مرج  نیا  مان  هب  دندوب » برع  نارـس  تهاقف  تعانم و  تّزع و  ظاحل 
.دندیدرگ لئان  تداهش  هجرد  هب  دوبان و 

مالسا كاپ  نییآ  هب  ندوب  فّرشم 
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هار رد  دننام  یب  ياهیراکادف  تّدم و  نآ  رثکا ، ای  همه ، رد  ص )  ) ربمغیپ اب  نتشاد  تمزالم  تلاسر و  تدم  زا  رتشیب ، ای  همه ، رد 

120 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا لئاضف ، نیا  رئاظن  نامیا و  تفرـشیپ  نید و  جـیورت  هار  رد  توعد و  زا  ینابیتشپ  يارب  ریظن  مک  ياهیزابناج  و  ص )  ) ربمغیپ ظفح 
نادنمشناد هک  هباحـص  روهمج  دنتـشاد و  یم  راهتـشا  فاصتا و  اه  نآ  هب  شیب ، ای  مک  نیدشار ، ءافلخ  هک  دوب  یم  یفاصوا  ایازم و 

نیا زا  دندرک و  یم  ناعذا  فارتعا و  نانآ  يارب  ایازم  فاصوا و  هنوگ  نیاب  دندوب  یم  ناشیا  نایم  رد  ناشیا و  زا  دهع ، نآ  یمالسا 
.دندروآ یم  دورف  میلست  رس  شیب ، ای  مک  تبغر ، عوط و  هب  ریزگان  ناشیا  لمع  ملع و  ربارب  رد  ور 

: هدوب یم  فالخ  رب  نیدشار  يافلخ  هب  تبسن  ایازم  فاصوا و  نآ  ۀمه  رد  هیواعم 

وبا شردـپ ، هیواعم و  هچ  تسا  هدوب  زیچان  مک و  رایـسب  ینامز  رد  هتـشاد و  هاتوک  یتدـم  ربمغیپ  اب  شتمزـالم  مالـسا و  هب  شفّرـشت 
زا شیپ  لاس  هس  هب  کیدزن  يرجه - متـشه  لاس  زا  ناضمر  هام  متـسیب   ) هّکم حـتف  ماـگنه  اـت  راوخرگج ، دـنه  شرداـم ، و  ناـیفس ،

انطاب ارهاظ و  ص )  ) ربمغیپ اـب  توادـع  رد  هدوب و  رارقرب  دوخ  تلالـض  تلاـهج و  جاـجل و  و  داـنع ، ناـمه  رب  ص ) ربمغیپ - تاـفو 
.دنا هتشاد  یم  هزرابم  هضراعم و  نآ  لها  مالسا و  اب  هدومن و  یم  يراشفاپ 

داد ییاهر  ندش  هتشک  زا  ار  دوخ  دنار و  نابز  رب  نیتداهـش  رهاظب  نایامن ، تهارک  اب  دید  بولغم  روهقم و  ار  دوخ  نوچ  نایفـس  وبا 
ص)  ) ربمغیپ ات  مه  هّکم  حتف  زا  دعب  .دندمآ  رد  ءاقلط » ، » حالطصاب دادع ، رد  شردام  هیواعم و  نکیل  دش  دازآ  و 
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لد شناگتسب  وا و  نادنزرف  وا و  زا  هلیسو  نیدب  دش و  یم  هداد  یمهس  هاکز  ماهس  زا  مهبولق » هّفلؤم   » ناونعب نایفـس  وبا  هب  دوب  هدنز 
.دننکن رهاظت  لالخا  داسف و  هب  دنا ، هتشاد  هک  ینامیا  یب  ای  يداقتعا  تسس  ياضتقا  هب  ات ، دمآ  یم  لمعب  ییوج 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دیرفلا » دقعلا   » باتک زا  هحفص 12 )  ) مجنپ ءزج  رد  یکلام  هیقف 

: تسا هتفگ  رانید  نب  کلام  ».. 

دمآ رد  هنیدم  هب  نوچ  دوب  هنیدم  نوریب  رد  نایفس  وبا  ص )  ) ربمغیپ تلحر  ماگنه 

121 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: فیعض ود  سپ  تفگ : هدیسر  تفالخ  هب  رکب  وبا  هتفای و  تافو  ص )  ) ربمغیپ هک  تسناد  و 

..؟ دنیاجک سابع  یلع و 

..دناشن یمن  ورف  ار  نآ  نوخ  زج  هک  مرگن  یم  ار  يرابغ  تفگ : نآ  زا  سپ  »

: تفگ رکب  وبا  هب  رمع  سپ  »

زا ار  هچ  نآ  نونکا  وت  درک  یم  فیلأـت  مالـسا  رب  ار  يو  ربـمغیپ  .تخادـنا  دـهاوخ  هار  هب  يّرـش  هدـمآ و  رد  هنیدـم  هب  نایفـس  وـبا  »
دـش و دنـسرخ  نایفـس  وبا  سپ  درک  نانچ  رکب  وبا  .راذـگاو  وا  هب  تسا  هدرک  عمج  تیاـبج و  هنیدـم  نوریب  رد  تاوکز )  ) تاقدـص
هدوب و رادـیاپ  دوخ  كرـش  رب  توعد ، ةرود  مامت  رد  ص ،)  ) ربمغیپ تایح  زا  ریخا  لاس  هس  ود  نیا  يانثتـسا  هب  هیواعم ، دومن » تعیب 

هتشاد یم  نایامن  هزرابم  ینمشد و  ناوارف و  یششوک  نامیا  نید و  يدوبان  وا و  نارای  ربمغیپ و  رازآ  هار  رد  ردام  ردپ و  یهارمه  هب 
هـشیر نادـناخ  ود  نیا  نایم  بّصعت  ینمـشد و  و  مشاه »  » ۀلالـس زا  ص )  ) ربمغیپ هدوب و  هّیما »  » نامدود زا  نوچ  یفرط  زا  اریز  تسا 

زا رتالاب  هتفرگ و  وخ  یتسرپ  تب  یسانشادخ و  هب  رگید  یفرط  زا  هتشاد و 
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ربارب رد  هک  تسا  هتشاذگ  یمن  هدوب  هتشرس  شریش  اب  هتخیمآ و  يو  نوخ  اب  هک  ییوج  تسایر  يزاورپ و  دنلب  ربک و  توخن و  همه 
هدـش و یم  هتخاـس  وا  زا  هک  یماـگنه  اـت  سپ  دـنک  تعاـطا  ار  وا  ربماـیپ  ادـخ و  ددرگ و  رادربناـمرف  دـشاب و  نتورف  تقیقح  قح و 

.تسا هدرپس  یم  فلاخم  هار  هدز و  یم  مد  ینمشد  زا  هتشاد  یم  ییاناوت 

زکرم تلاسر و  قرـش  زا  هک  ماش ، لها  دـننام  هقباس  یب  لـلم  رب  ناملـسم و  هزاـت  ياـهروشک  مدرم  رب  رگا  هیواـعم  ةدـیهوکن  قباوس 
نید و عولط  مایا  لئاوا  ّنس ، یمک  ۀطـساو  هب  هدـیدرگ و  دـّلوتم  تلحر  ترجه و  زا  دـعب  هک  یناـسک  رب  اـی  هدوب و  رود  هب  تفـالخ 
هکم و مدرم  رب  هدوبن  نشور  دنا  هتشادن  عالطا  قباس  نمشد  تسود و  زا  هدرکن و  كاردا  ار  نیملسم  لاوحا  مالـسا و  عاضوا  قباوس 

دنا هدوب  یم  نییآ  هتـسجخ  ناگدنریذپ  ناگدنورگ و  نیتسخن  نید و  ملع  ناراد  مامز  هک  هباحـص ، زا  ناگدـنام  یقاب  هژیوب  هنیدـم ،
.تسا هدوب  یم  راکشآ  نشور و  رایسب 

122 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زارحا دقع ،» ّلح و  لها   » زا عامجا »  » ءاعّدا هب  مک  تسد  ای  بصن ،»  » ّصن و هب  دانتـسا  هار  زا  ار  ینید  خماش  ماقم  نیا  هیواعم  هوالعب ،
.تسا هتفای  تسد  نآ  رب  رورغ  دیک و  هب  ندش  لسوتم  روز و  و  « 1  » رز ۀلیسو  هب  هکلب  هدرکن 

زا هتشاد و  یم  تعیب  نسح ، شدنزرف ، و  ع )  ) یلع اب  رابک  ۀباحـص  زا  یهورگ  لمع و  ملع و  ناگرزب  زا  رتشیب  ای  همه  هک  نیا  رتّمهم 
ترتع ّتبحم  هدرب و  یم  نامرف  نیلقث »  » ةراب رد  ار  ص )  ) ربمغیپ ۀتفگ  هدوب و  یم  رامشب  ناشیا  یمیمص  ناگتفیـش  يّدج و  ناگتـسب 

لد رد  ار 
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هتـشادن و یتبـسانم  هنایم و  هدوب ، یم  تیب  لها  نانمـشد  هک  شدننامه ، نارادـنامرف  نایرابرد و  هیواعم و  اب  يور  نیزا  هتـشاد و  یم 
.دنا هدرک  یم  دای  راکشآ  نید  هار  هاش  زا  ار  ناشفارحنا  هتسج و  یم  بانتجا  يرود و  هتشاد و  یم  رذح  نانآ  زا  هرامه 

رود صاخشا  فاصنا و  لها  رب  هیواعم  ةراب  رد  نّنست  لها  دامتعا  دروم  روهـشم و  ناخّروم  زا  ناگرزب  ياه  هتفگ  عومجم  زا  هچ  نآ 
زا تقیقح و  یب  یسایس و  یصخش  ام ، رصع  حالطصاب  گنرز و ، يدرم  هیواعم  هک : تسنیا  ددرگ  یم  نشور  فاستعا  بّصعت و  زا 

یمن دوخ  عنام  عدار و  ار  زیچ  چیه  دوصقم  هب  لین  ماقم و  هب  ندیسر  هار  رد  هدوب و  بلط  هاج  تسرپ و  ایند  دنـسپ ، دوخ  مه  وس  نآ 
.تسا هتسناد 

هتفگ ار  نومـضم  نیا  شیرق  هب  هیواعم  هک  هدروآ  شردپ ، زا  یبتع  زا  هحفـص 124 ،) « ) دیرفلا دقعلا   » زا مجنپ  ءزج  رد  یکلام ، هیقف 
: تسا

؟ منک وگزاب  امش  هب  امش  زا  دوخ و  زا  دیهاوخ  یم  »

.وگب دنتفگ : »

.متفا یم  نم  دینک  زاورپ  امش  نوچ  منک و  یم  زاورپ  نم  دیتفیب  امش  نوچ  تفگ : »

.میتفا ورف  ود  ره  ریزگان  دیآ  هارمه  امش  زاورپ  اب  نم  ندیرپ  رگا  و 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص ) نامه  ءزج و  نامه   ) باتک نامه  رد  ومه  زاب 

______________________________

: هک تسا  تیاور  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  ع ،)  ) نیدباعلا نیز  هعیش ، مراهچ  ماما  زا  ( 1)

«. هبهذب هیواعم  هلتاقی  ناک  ایلع  نا  »

123 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  یم  هیواعم  »

یم تسس  نم  دنشکب  دوخ  يوسب  ار  نآ  ناشیا  هک  یماگنه  اریز  دش  دهاوخن  هراپ  وم  نآ  زگ  ره  دشاب  ییوم  مدرم  نم و  نایم  رگا  »
«. مشک یم  شیپ  شیوخ  يوسب  ار  نآ  نم  دنریگب  تسس  دنهداو و  ناشیا  نوچ  مریگ و 

نامه رد  مه  زاب 
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: تسا هدش  هدروآ  نومضم  نیا  هحفص ) نامه  ءزج و  نامه   ) باتک

: تسا هتفگ  هیبا  نب  دایز  »

مدرک یم  هبلاطم  یتخـس  هب  وا  زا  نم  تشاد  جارخ  یهدب  لاّمع ، زا  یکی  هک  دروم  نیا  رد  رگم  تفاین  هبلغ  نم  رب  هیواعم  هاگ  چیه  »
.دوب دهاوخ  وت  نم و  راک  داسف  بجوم  صخش  نیاب  نداد  هانپ  متشون  هیواعم  هب  نم  .تفر  هیواعم  دزن  هب  تخیرگ و 

: تشون نینچ  ار  مخساپ  هیواعم  »

ود ره  رگا  دـنریگ و  شیپ  ینامرفان  مدرم  میرب  راکب  یمرن  رگا  ود  ره  مینارب : تسایـس  کـی  هب  ار  مدرم  هک  دـیاشن  ناـنچ  ارت  نم و  »
یم یمرن  ینابرهم و  هار  زا  نم  رب و  راـکب  ار  یتخـس  تنوشخ و  وت  سپ  .تخاـس  میهاوخ  دوباـن  ار  مدرم  میریگ  شیپ  يریگ  تخس 
یلع بناج  زا  دایز  هک  یماگنه  هیواـعم  تسا  هتـشون  هک  نیا  زا  سپ  هحفص 220 - میـس - ءزج  « ) لماکلا  » باتک رد  ریثا ، نبا  مور »
سپ دایز  هتشون و  يوب  هتشاد  ضیرعت  نایفس  وبا  زا  دایز  تدالو  هب  انمض  هک  زیمآ  دیدهت  يا  همان  هتشاد  یم  تموکح  سراف  رب  (ع )

: تسا هتفگ  نینچ  هتخاس و  بطاخم  هتساوخ  مهارف  هک  ار  مدرم  هتساخ و  اپب  همان  ندناوخ  زا 

: تسا هدروآ  نینچ  ..قافّنلا )» سأر  دابکالا و  هلکآ  نبا  نم  بجعلا  ّلک  بجعلا  »

سفّنلا ال بذـک  لطابلا و  یناما  نم  هتلف  نایفـس  یبا  نم  تناک  دـق  ..کتّیلو و  ّینا  داـیز ) یلإ  ینعی   ) هیلا بتکف  اـّیلع  کـلذ  غلب  «و 
.هلامش نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  ناسنالا  یتای  هیواعم  ّنا  ابسن و  هل  ّلحت  اثاریم و ال  هل  بجوت 

« مالّسلا .رذحا و  ّمث  رذحاف 

124 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

جهن حرش  زا  مراهچ  دلج  رد  دیدحلا ، یبا  نبا 
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: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 64 ،)  ) هغالبلا

..هیبا نب  دایز  یلإ  مالّسلا ، هیلع  هل ، باتک  نم  «و 

هفلخ و نم  هیدی و  نیب  نم  ءرملا  یتأی  ناطیّشلا  وه  اّمناف  هرذحاف  کبرغ  ّلقتسی  کّبل و  لزنتسی  کیلإ  بتک  هیواعم  ّنا  تفرع  دق  «و 
« ..هتّرغ بلتسی  هتلفغ و  محتقیل  هلامش  نع  هنیمی و  نع 

رد هکنانچ  گـنرین  نیدـب  هتفر و  گـنرین  هعدـخ و  هب  شدوخ  ریبعتب  تسا  برع  ماـن  هب  ناـیهاد  زا  یکی  هک  هریغم ، اـب  یتح  هیواـعم 
.تسا هتخاس  هدامآ  ار  دیزی  تفالخ  هنیمز  تسا  خیرات 

: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 245 )  ) خیرات مراهچ  ءزج  رد  يربط 

: هیواعم یلإ  بتک  هریغملا  ّنا  »

.شیرق یل  تفنش  یمظع و  ّقر  یّنس و  تربک  دق  ّیناف  دعب  اّما  »

.ینلزعاف ینلزعت  نا  تیأر  ناف  »

: هیواعم هیلا  بتکف  »

اریخ تبصا  ام  يرمعل  کل و  تفنش  اشیرق  ّنا  رکذت  كریغ و  كرمع  لکا  ام  يرمعلف  کّنـس  تربک  ّهنا  هیف  رکذت  کباتک  ینءاج  »
.مهنم ّالا 

ربمغیپ ادـخ و  هک  نیا  هصالخ  کتعدـخ » دـقف  اعداخم  کت  نا  کتعّفـش و  دـقف  اقداص  کت  ناف  تلعف ، دـقف  کلزعا  نا  ینلأست  و 
رارق هدافتـسا  دروم  يو  یـصخش  ضارغا  دـصاقم و  هب  لین  رد  هک  هدوب  هیواعم  هیجوت  هّجوت و  دروم  يّدـح  ات  نامیا  نید و  و  (ص )

هب ار  دوخ  هک  ّدـح  نادـب  هتـشاد  یم  رانک  رب  ار  نامیا  نید و  مدـقم و  ار  شیوخ  دوصقم  تحارـص  هب  هظحـالم و  یب  هن  رگ  دریگ و 
یم اج  یب  بّصعت  وا  یتسود  هب  هک  ار  یناسک  ات  هدـید  یمن  دـنمزاین  مه  لیوات  هب  ار  دوخ  یتح  هراب  نیا  رد  هتخانـش  یم  دازآ  یّلک 

هناهب نیدب  مک ، تسد  دنزاس ، یم  هناهب  ار  تّحص  رب  لمع  دنزرو و 

125 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدرک لیوات  هدوب و  دهتجم »  » هک
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يو يدمع  ياهاطخ  باوصان و  ياهراک  داهتجا » رد  ءاطخ   » و لیوأت »  » و داهتجا »  » ناونعب دنـشارتب و  يرذـع  دـنناوتب  هتفر  اطخ  رب  و 
.دننک بیوصت  حالصا و  ار 

: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  مجنپ ،) ءزج  « ) دیرفلا دقعلا   » باتک رد  یکلام ، یضاق  هیقف و 

: تفگ صاع  ورمع  هب  هیواعم  يزور  »

: داد خساپ  تسیچ ؟ اهزیچ  نیرتزیگنا  تفگش  »

: تفگ هیواعم  سپ  .دنک  هبلغ  اوران  هب  تسا  وا  اب  قح  هک  رگید ، یسک  ّقح  رب  یسک  هک  نیا  »

بیجع هچ  نآ  زا  صاع  ورمع  دوصقم  دوش » هداد  دنک  هبلغ  هک  نیا  یب  قح  یب  یسک  هب  قح  انب  يزیچ  هک  تسنآ  رتبیجع  نیا  زا  «و 
تموکح رب  تسا  صاع  ورمع  ۀـبلغ  هتـسناد  بجعا  هچ  نآ  زا  هیواعم  دوصقم  شدـنزرف و  و  ع )  ) یلع رب  تسا  هیواعم  ۀـبلغ  هتـسناد 

.رصم

126 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

صاع ورمع  هیواعم و 

- لوا دلج   ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  .ه ق ،) لاس 655  هب  یّفوتم  ینئادم - یلزتعم  دمحم  نب  دیمحلا  دبع  نیدـلا  ّزع   ) دـیدحلا یبا  نبا 
.انمث هعیبلا  یلع  هیتؤی  نا  طرش  یّتح  عیابی  مل  و   » هبطخ زا  هلمج  نیا  لیذ  رد  مود )- ءزج 

رد يراـک  مه  يارب  هدوـب ، رـصم  رد  هک  صاـع ، ورمع  زا  هیواـعم  توـعد  ةراـب  رد  ..عاـتبملا » هناـمأ  تیزخ  عئاـبلا و  دـی  ترفظ  ـالف 
ود اب  هرواشم  هیواعم و  ۀمان  ندید  زا  سپ  صاع  ورمع  هک  هدیـسر  اجنادـب  ات  هدروآ  لصفم  یحرـش  ع )  ) یلع اب  تعزانم  تفلاخم و 

نداد يار  ار و  هیواعم  توعد  يو  تباـجا  مدـع  رـصم و  رد  ورمع  فّقوت  هب  ّللا 
�

ه دـبع  نداد  يار  دـمحم و  ّللا و 
�

ه دـبع  دوخ : دـنزرف 
دمحم يار  نید و  يارب  ّللا 

�
ه دبع  يار   » هک ورمع  نتفگ  ماش و  هب  نتفر  تباجا و  هب  دمحم 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1122 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـیاکم و هیواـعم و  اـب  ماـش  رد  وا  تاـقالم  ار و  ماـش  هب  نـتفر  ورمع  ندـیزگرب  دـیدرت ، ناـیاپ  رد  و  تـسا » رتـهب  نـم  ياـیند  يارب 
ورمع زا  ار  ریز  نومضم  لیـصافت  نیا  ۀمه  زا  سپ  هدروآ و  محازم ، نب  رـصن  زا  لقنب  لصفم ، یحرـش  رگیدکی  اب  ود  نآ  يراکبیرف 

: تسا هدرک  لقن  دعس  نب 

: تفگ صاع  ورمع  هب  هیواعم  »

ار تعامج  و  عطق ! ار  محر  و  راکشآ ! ار  هنتف  و  ّقش ! ار  نیملـسم  ياصع  و  ینامرفان ! ار  ادخ  هک  درم  نیا  داهجب  ارت  نم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  »
.منک یم  توعد  هدناسر ! لتقب  ار  هفیلخ  و  هدرک ! قرفتم 

: تفگ ورمع  یلع .! داد : خساپ  هیواعم  تسیک ؟ وا  تفگ : ورمع  »

، وا ۀقباس  وا ، ترجه  ارت  یتسین : زارط  مه  یلع  اب  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  »

127 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

چیه هک  تسا  یتراهم  گنج  نونف  رد  ار  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  هوالعب  .تسین  مادـک  چـیه  وا  تهاقف  وا ، ملع  وا ، داهج  وا ، تبحاـصم 
.دسر یمن  شا  هیاپ  هب  سک 

: تفگ هاگ  نآ  »

منک يرای  ارت  يراک و  مه  وت  اب  تسا ، نشور  یبوخ  هب  وت  رب  نآ  رطخ  ررغ و  هک  گرزب ، راک  نیا  رد  نم  رگا  وگب  رذگب و  نیا  زا  »
؟ داد یهاوخ  هچ  ارم  مشاب  وت  راک  مه  تسدمه و  یلع  اب  گنج  رد  و 

.ینک مکح  نادب  تدوخ  هچ  نآ  تفگ : هیواعم  »

.دش شوماخ  هیواعم  .هد  رارق  نم  ۀمعط  ار  رصم  داد : خساپ  ورمع  »

: هک تسا  هدروآ  دعس ، نب  ورمع  ریغ  زا  یتیاور  رد  رصن ، »

: تفگ هیواعم  سپ  »

.يدرک مادقا  راک  نیاب  ایند  رطاخ  يارب  وت  دنیوگب  دنیآ و  رد  نخس  هب  مه  اب  وت  ةراب  رد  برع  هک  مرادن  شوخ  نم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  »

: تفگ ورمع  »

زا هدم و  جنر  هدوهیب  ار  دوخ  هیواعم  »
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نیا اب  هک  متـسین  یـسک  نم  .رادرب  يراکبیرف  ریوزت و  زا  تسد  رذـگ و  رد  نم  اب  هلیح  دـیک و  زا  روایم و  نایم  هب  نانخـس  هنوگ  نیا 
یبا نبا  کـنع » ینعد   » تسا هلمج  نیا  هدـش  لـقن  ورمع  زا  هک  یتراـبع  نیع  « » مروـخ یمن  بیرف  نم  .موـش  هـتفیرف  نانخـس  هنوـگ 

: تسا هدروآ  هلمج  نیا  لیذ  رد  ار  نومضم  نیا  یخلب  مساقلا  وبا  دوخ ، داتسا  خیش و  لوق  زا  دیدحلا 

اریز درادن  لصا  هک  ار  یمالک  راذگ  او  تسا : نینچ  نآ  ینعم  هچ  نآ ، رد  تسا  حیرـص  هکلب  داحلا  زا  تسا  هیانک  ورمع  ۀتفگ  نیا  »
صاع ورمع  : » تسا هتفگ  شیوخ  خیـش  لوق  زا  هاگ  نآ  تسا »! تافارخ  زا  دوش  یمن  هتخورف  ایند  عاـتم  هک  نیا  ترخآ و  هب  داـقتعا 

هاگ چیه  هدوب و  دحلم  هشیمه 

128 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..تسا هدوب  وا  دننام  رما  نیا  رد  مه  هیواعم  هتشادن و  دیدرت  داحلا  هقدنز و  رد 

: تسا هدروآ  نینچ  ۀحفص 102 ،) « ) دیرفلا دقعلا   » زا مجنپ  ءزج  رد  بهذم ، یکلام  هیقف  ّهبر  دبع  نبا 

: هیواعم یلإ  ورمع  بتک  «و 

عنصت فیک  نرظناف  ایند ، کنم  هب  لنأ  مل  ینید و  کیطعا  يواعم ال 

عّنقم یسأر  یطعت و  ام  ذخآل  یّننا  ءاوس و  اینّدلا  نیّدلا و  ام  و 

عفنی ّرضی و  اخیش  اهب  تذخا  هقفص  حبراف  ارصم  ینطعت  ناف 

: تفگ هیواعم  مروخ  یمن  بیرف  نم  تفگ : ورمع  نوچ  .ورمع  اب  هیواعم  تارکاذم  ۀلابندب  میدرگرب 

.مناوت یم  مهد  بیرف  ارت  نم  مهاوخب  رگا  »

.متسه رتشوهاب  رتکریز و  نآ  زا  نم  .دروخ  یمن  بیرف  یسک  نم  دننام  دنگوس  ادخ  هب  هن ، تفگ : ورمع  »

شیوخ نخس  دراذگب و  وا  شوگ  هب  رس  هیواعم  ات  دش  کیدزن  يوب  ورمع  .میوگب  وت  هب  یناهن  ینخس  ات  ایب  کیدزن  تفگ : هیواعم  »
ار
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.دیوگب

تدوخ نم و  زج  اجنیا  رد  ایآ  يدروخ ؟ بیرف  هنوگ  هچ  يدـید  ناـه  تفگ : دـیزگ و  تفرگ و  نادـند  هب  ار  ورمع  شوگ  هیواـعم  »
؟ دتفا زاین  یشوگ  رسب  هک  ینیب  یم  ار  یسک 

: تفگ ورمع  هب  هیواعم  هک  اجنآ  ات 

؟ تسا ّمهم  قارع  ةزادنا  هب  رصم  هک  یناد  یمن  ایآ  »

: داد خساپ  ورمع  »

نآ دشاب و  وت  نآ  زا  هک  یماگنه  .دوب  دهاوخ  نم  نآ  زا  رصم  نکیل  يرآ ، »

129 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.يروآ تسدب  ار  قارع  يوش و  بلاغ  یلع  رب  یناوتب  هک  تسا  یماگنه 

اب ار  ورمع  هک  یتسین  دنـسرخ  ایآ  تفگ : هیواعم  هب  دوب  هتـساوخ  رـصم  زا  ار  ورمع  وا  یئامنهار  هب  هیواـعم  هک  هیواـعم ، ردارب  هبتع ، »
.؟ يرخب وا  هب  رصم  نداد 

.دریگب میمصت  دنک و  هشیدنا  هراب  نیا  رد  ات  دنامب  يو  دزن  رد  هبتع  بش  نآ  هک  داد  روتسد  هیواعم  »

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دناوخ  ار  یتایبا  دوخ  اب  دونشب ، ار  شزاوآ  هیواعم  هک  يروط  هب  دنام و ، هبتع  بش  نآ  »

زحت مل  ایندلا  مویلا  هنید  كرات  ارمع  ّنا  ارمع  طعا 

ّزبف ّزع  نمل  رصم  اّمنا  اهلثم  هدز  ارصم و  هطعا 

.تشاذگاو يوب  ار  رصم  تساوخب و  ار  ورمع  دینشب  ار  تایبا  نیا  هیواعم  نوچ 

طرش ضقنی  نا ال  یلع   » ۀلمج هیواعم  روتسد  هب  دش  میظنت  ورمع  هیواعم و  فرط  زا  رصم  عاطقا  يارب  ناشیا  نایم  هک  يداد  رارق  رد  »
ره سپ  اطرـش » هعاط ، ضقنت  نا ال  یلع   » تشون نآ  رد  دـید  ار  هلمج  هتفرگ و  بتاک  زا  ار  همان  نوچ  ورمع  .دـش  هدـیناجنگ  هعاط »

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  زاب  دز » گنرین  درب و  راکب  بیرف  يرگید  اب  ناشیا  زا  کی 

رد «، 1  » دّربم دیزی ، نب  دمحم  سابعلا  وبا  »
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.تسا هدرکن  ریسفت  ار  نآ  نکیل  هدروآ  ار  الاب  تمسق  لماکلا »  » باتک

، طرش نیدب  ورمع  هب  تسا  قلعتم  رصم   » دسیونب هک  تسا  هداد  روتسد  دوخ  بتاک  هب  هیواعم  هک  تسا  نینچ  نآ  حیـضوت  ریـسفت و  »
ینامرفان دنکشن و  ار  تعاطا  طرش  وا  هک 

______________________________

یناعم  » بضتقملا و و  لـماکلا »  » هل ینزاـملا ، نع  ذـخا  هفارظ  رداون و  بحاـص  اـهوفم  احیـصف  ناـک  بیدـالا ، يوحنلا  يوغللا  ( » 1)
( هفر  ) هنس 285 دادغبب  یفوت  اهریغ  و  نییرصبلا » هاحنلا  تاقبط   » و نآرقلا »

130 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا دریگب و  رارقا  دـشابن  طورـشم  ّقلعم و  یطرـش  چـیه  هب  هک  هقلطم ، تعاـطا  تعیب و  رب  ورمع  زا  هک  دوب  نیا  شروـظنم  و  دـنکن »
زا دهاوخب  تقو  ره  تسناوت  یم  هیواعم  تفریذپ  یم  دوب و  یمن  هجوتم  تفای و  یمن  رد  ار  نآ  ورمع  رگا  هک  هدوب  يرکم  گنرین و 
زا هک  تشادن  قح  تسناوت و  یمن  ورمع  نکیل  دنادرگرب  دوخ  هب  دریگب و  سپ  زاب  ورمع  زا  ار  رصم  ددرگرب و  دوخ  شـشخب  اطع و 
زا مه  نم  هتفرگ  سپ  زاب  ار  رـصم  هتـشگرب و  شیوخ  ءاطع  زا  هیواعم  نوچ  هک  دـنک  جاجتحا  نینچ  دـنادرگرب و  ور  هیواعم  تعاـط 

مزال و هیواعم  زا  ورمع  تعاـطا  هدـناجنگ  هیواـعم  هک  یطرـش  بسحب  اریز  مریگ  یم  دوباـن  ار  دوخ  تعیب  مدرگ و  یمرب  وا  تعاـطا 
.دراذگب یقاب  وا  تسد  رد  هک  نیا  ای  دریگب  سپ  وا  زا  ار  رصم  هاوخ  هداتفا  بجاو 

داد روتـسد  ار  بتاک  دوش و  مامت  هنوگ  نادب  داد  رارق  تشاذگن  درک  كرد  ار  هیواعم  گنرین  تفای و  هّجوت  هتکن  نیاب  نوچ  ورمع  »
دریگب رارقا  هیواعم  زا  دوخ  دوس  هب  هک  دوب  نیا  شروظنم  دسیونب و  هیواعم  ترابع  ياج  هب  ار  وا  ترابع  هک 
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اب ود  ره  سپ  دنکشب ، يوب  ار  رصم  میلـست  طرـش  دناوتب  هیواعم  هک  ددرگن  بجوم  وا  تعاطا  دنک  یم  تعاطا  ار  هیواعم  هاگ  ره  هک 
هحفص « ) دیرفلا دقعلا   » باتک زا  مجنپ  ءزج  رد  ّهبر ، دبع  نبا  یکلام ، هیقف  دندرک » زاس  بیرف  گنرین و  زاغآ و  رکم ، تدیکم و  مه 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  يرصب  نسح  زا  هنییع  نب  نایفس  زا  دانسا  هب  (، 101

ار ورمع  ور  نیا  زا  دوش  یمن  مامت  وا  رب  تفالخ  راک  دـنکن  تعیب  يو  اب  صاع  ورمع  رگا  هک  تسناد  یم  هیواـعم  دـنگوس  ادـخ  هب  »
: تفگ ورمع  نک .» يوریپ  نم  زا  : » تفگ

درک مهاوخن  يراک  نینچ  ادخ  هب  سپ  ایند ؟ رطاخ  يارب  ای  .تسین  وت  اب  یترخآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ترخآ ؟ يارب  موش ؟ وت  وریپ  ارچ  »
.یکیرش ارم  مه  ایند  رد  وت  متفریذپ  تفگ : هیواعم  ! » يزاس کیرش  دوخ  اب  ایند  رد  ارم  هک  نیا  رگم 

.دشاب ارم  نآ  ناتسرهش  رصم و  هک  سیونب  تفگ : ورمع  »

هک درک  دای  همان  نایاپ  رد  .دشاب و  ار  ورمع  شناتسرهش  رصم و  هک  تشون  سپ  »

131 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دـنک یمن  مک  طرـش  زا  ار  يزیچ  يرادربناـمرف  تعاـطا و  هک  سیونب  مه  و  تفگ : ورمع  .دـشاب  يربناـمرف  تعاـطا و  مه  ورمع  رب 
: تفگ ورمع  .دنیبب  یسک  ار  هتشون  نیا  دیابن  تفگ : هیواعم 

نآ نتـشون  زج  يریزگ  هراـچ و  دـنگوس  ادـخ  هب  .داد  ودـب  تشون و  تساوخ  ورمع  ار  هچ  نآ  ریزگاـن  هیواـعم  سپ  .یـسیونب  دـیاب 
ص)  ) مرکا ربمغیپ  هتفگ  هب  دنا و  هدوب  تشرس  هریمخ و  کی  زا  و  هتشاد ، یم  ّتیخنـس  رایـسب  مه  اب  صاع  ورمع  هیواعم و  تشادن »!

.دنا هدمآ  یمن  مهارف  مه  اب  ریخ  يراک  يارب  هاگ  چیه  هک  دنا  هدوب  نانچ  نت  ود  نیا 

هیقف
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.تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 102 ) مجنپ  ءزج  « ) دیرفلا دقعلا   » باتک رد  هبر ، دبع  نبا  یکلام ،

یهارمه یلع ، راک  نتخاس  يارب  ورمع  و  « 1  » داد رارق  وا  ۀمعط »  » ار رـصم  هیواعم  دمآ و  رد  هیواعم  رب  صاع  ورمع  نوچ  دنا : هتفگ  »
: تفگ هیواعم  هب  تساخ  اپب  ار  هیواعم  يراک  مه  و 

يو ۀلیـسو  هب  دنگوس  ادخ  هب  دـنک  مایق  ار  ام  تدـعاسم  ددرگ و  هارمه  راک  نیا  رد  رگا  هک  فیرـش  مان و  هب  تسا  يدرم  اجنیا  رد  »
.تسا تماص  نب  هدابع  درم ، نآ  یناشک و  یم  دوخ  هب  ار  مدرم  ياهلد 

دندوب هتـسشن  مه  يولهپ  هک  صاع  ورمع  هیواعم و  نایم  دمآ  رد  هیواعم  رب  هدابع  نوچ  .تساوخب  ار  وا  داتـسرف و  ودب  سک  هیواعم  »
.تسشن نایم  نآ  رد  دوخ  تخادنا و  هلصاف 

دنار نخس  هدابع  ۀقباس  لضف و  زا  هاگ  نآ  تخادرپ  وا  ساپس  ادخ و  دمحب  هیواعم  »

______________________________

أ هیواعمل : صاعلا  نب  ورمع  لاق  و   » تسا هتـشون  لماکلا  زا  هحفص 262 ) میس  ءزج  رد   ) ریثا نبا  .طرـش  هتـشون و  بجومب  ینعی  ( 1)
نیع ّللا 

�
ه دـیبع  نب  یلع  زا  دانـسا  هب  هحفـص 247  مراهچ  ءزج  رد  مه  يربط  تلن »! ام  تلن  کلذـب  لاق : کـل ؟ ساـنلا  حـصنأ  تسل 

.تسا هدروآ  ار  ترابع 

132 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا رد  ار  وا  دنک و  مایق  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  وا  یهارمه  هب  هک  تساوخ  هدابع  زا  رخآ  رد  درک و  دای  نامثع  لضف  زا  سپ  نآ  زا 
.دشاب رای  راک 

؟ مدرک ادج  مه  زا  دوخ  نتسشنب  ار  امش  متسشن و  نت  ود  امش  نایم  ارچ  نم  یناد  یم  ایآ  .مدینش  یتفگ  هچ  نآ  تفگ : هدابع  »

.تفرش هقباس و  لضف و  يارب  يرآ ، دنتفگ : »

نیا زا  دنگوس  ادخ  هب  هن ، تفگ : »
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ص)  ) ربـمغیپ باـکر  رد  اـم  كوبت  ةوزغ  رد  نوچ  هک  دوب  يور  نآ  زا  هکلب  متـسشن  متخادـنا و  هلـصاف  امـش  ناـیم  هک  دوـبن  تهج 
ور امب  ص )  ) ربمغیپ سپ  دـید  دـیراتفگ  نخـس و  رد  مه  اب  نونکا  مه  دـیدوب و  راپـسهر  هک  ار  نت  ود  امـش  ناهگان  میدوب  راپـسهر 

: تفگ دروآ و 

« ..منک یم  یهن  عامتجا ، نیا  زا  ار  نت  ود  امش  نم  کنیا  و  ادبا »؟ ریخ  یلع  ناعمتجی  امّهنإف ال  امهنیب  اوقّرفف  اعمتجا  امهومتیأر  اذا  »

: تسا هدروآ  نینچ  ادنسم ، هحفص 144 ،)  ) خیرات زا  مراهچ  ءزج  رد  يربط ،

.دندش دراو  ماش ، هب  هیواعم  رادید  دصقب  رصم  لها  زا  یهورگ  اب  صاع  ورمع  »

ات دینکم و  مالس  تفالخ  هب  وا  رب  دییامنب  گرزب  وا  رظن  رد  هک  نیا  يارب  دییآ  رد  دنه » نبا   » رب نوچ  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  ورمع 
.دیرامشب کچوک  ار  وا  دیناوتب  دشاب و  نکمم  ار  امش 

هک میناد  یم  نانچ  تفگ : ار  دوخ  نانابهگن  ناـنابرد و  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  هتفاـیرد و  ار  ورمع  روتـسد  نیا  تسارف  هب  هک  هیواـعم  »
هک یتخـس  یتشرد و  هب  دـنیآ  رد  نم  رب  دـنهاوخب  هک  یماـگنه  سپ  هتفرگ  کـچوک  کبـس و  نایرـصم  شیپ  ارم  راـک  هغباـن » نبا  »

ییاهر ناج و  هشیدـنا  رد  هک  نیا  رگم  دـسرن  نمب  نانآ  زا  کی  چـیه  هک  يروط  هب  دـینک  دروخرب  ناشیا  اب  دـیناوتب  دـشاب و  نکمم 
.دندرک نینچ  نانابرد  .دشاب  يدوبان  زا  دوخ 

دـش هدنامرد  تفرگ و  شنابز  دمآ  رد  هیواعم  سلجم  هب  نوچ  دش  یم  هدناوخ  طایخلا  نبا  مان  هب  هک  ناشیا  زا  یـسک  نیتسخن  سپ  »
ای کیلع  مالّسلا  تفگ : رایتخا  یب  و 

133 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يوریپ وا  زا  دندوب  هتخاب  ار  دوخ  هک  مه  نارگید  ّللا !
�

ه لوسر 
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ار امش  نم  داب  امش  رب  ادخ  نیرفن  تفگ : ناشیا  هب  ورمع  دنتـشگزاب  هیواعم  دزن  زا  نوچ  .دنداد  مالـس  تلاسر  هب  ار  هیواعم  دندرک و 
و زورما ) حالطـصاب   ) يرادمتـسایس يراد و  ایند  دـیتفگ »!! مالـس  تلاـسر  هب  ار  وا  امـش  دـییوگ  مالـس  تراـما  هب  ار  هیواـعم  متفگ :

هکلب هدرمـش  یمن  يزیچ  هب  دوخ  تساـیر  تسایـس  ربارب  رد  ار  ناـمیا  نید و  اـهنت  هن  هک  هدوب  يوق  ناـنچ  هیواـعم  یهاوـخ  تساـیر 
.تسا هتشاذگ  یم  اپ  ریز  هتشاد  یم  ءاضتقا  شتسایس  هک  یماگنه  رد  زین  ار  يرادسومان  کشر  یبرع و  تیبصع  ّتیمح و 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دیرفلا ) دقعلا  زا  مشش  ءزج  رد  ، ) هبر دبع  نبا  یکلام ، هیقف 

: تفگ ار  ردپ  يزور  هیواعم  رسپ  دیزی  »

.دزادرپ یم  بیبشت  ییارس و  لزغ  هب  شا  هراب  رد  دراد و  هقشاعم  هلزاغم و  هلمر ، ترتخد ، اب  تباث  نب  ناسح  نب  نمحرلا  دبع  »

؟ دیوگ یم  هچ  تفگ : هیواعم  »

: دیوگ یم  داد : خساپ  دیزی  »

نونکم ؤلؤل  نم  تغیص  صاّوغلا  هؤلؤل  لثم  ءاضیب  یه 

: تسا هتفگ  تسار  تفگ : هیواعم  »

: دیوگ یم  مه  زاب  تفگ : دیزی  »

نود مراکملا  نم  ءاسن  یف  اهدجت  مل  اهتبسن  اذا  و 

: تسا هتفگ  تسار  مه  زاب  تفگ : هیواعم  »

: تسا هتفگ  مه  زاب  تفگ : دیزی  »

.نونسم رمرم  یف  یشمن  ءارضخلا  هّبقلا  یلإ  اهترصاح  ّمث 

: تسا هتفگ  غورد  ار  نیا  تفگ : هیواعم  »

134 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یمن ایآ  تفگ : دیزی  « » 1  » تسین مهم  یبلطم  تفگ : هیواعم  ( » تسا هداد  یناشن  ینعی   ) هدروآ رمرم » یف   » رعـش نیا  رد  تفگ : دیزی  »
؟ دنروایب تیارب  ار  شرس  یتسرف 

شا هراب  رد  دتفا و  یم  اهنابز  رـس  رب  عوضوم  نیا  هک  نیا  هچ  دوب  دهاوخ  رتدـب  وت  يارب  منک  نینچ  رگا  نم  كرـسپ  تفگ : هیواعم  »
«. ربم جنر  رازآ و  نآ  زا  رذگرد و  عوضوم  نیا  زا  دیآ  یم  نایم  هب  اهوگتفگ 
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يوما جرفلا  وبا 
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رهاوخ ةراب  رد  ار  بیبشت  اـهنآ  زا  یکی  رد  هک  قیرط  دـنچ  هب  ار  هیـضق  نیا  ( 143 هحفص 141 - ءزج 13 - « ) یناغالا  » رد یناهفـصا 
نمحّرلا دـبع  رفیک  تبوقع و  يارب  يو  اب  مدرم ) ای   ) دـیزی ةرکاذـم  زا  دـعب  ار  هیواعم  لمع  قیرط  ود  رد  هدروآ و  هدرک  لقن  هیواـعم 

: تسا هدرک  دای  نومضم  نیدب 

دفو اـت  دومن  ربـص  درک و  مهاوـخ  هراـچ  رفیک ، هار  زا  هن  رگید ، یهار  زا  ار  وا  نم  تفگ : مدرم ) هب  اـی   ) دـیزی هب  دـیدنخ و  هیواـعم  »
نییاپ رد  الومعم  هک  ار  نمحرلا  دـبع  سپ  دـندش ، دراو  وا  رب  دـندمآ و  ماش  هب  هنیدـم  زا  دوب  ناشیا  اـب  مه  نمحرلا  دـبع  هک  راـصنا 

هاـگ نآ  .داد  رارق  شیوگتفگ  هّجوت و  دروم  دـناشن و  شیوخ  تخت  رب  دـناوخ و  دوخ  کـیدزن  هب  تسـشن  یم  مدرم  رخآ  سلجم و 
! نیگمشخ وت  رب  تسا و  دنم  هلگ  وت  زا  مرگید  رتخد  تفگ : يوب 

______________________________

: لاق کحض و  مث  ینب  ای  اذه  لک  و ال  : » هدروآ نینچ  هلمج  نیا  زا  دعب  یناغالا »  » رد ( 1)

: هلوق هدشناف  اضیا  لاق  ام  یندشنأ 

نوطیق یف  ءاتشلا  دح  دنع  اهوبصن  لجارم  نم  هبق 

ینیمیف اجراخ  تنک  نا  بابلا و  نم  تلخد  اذا  يراسی  نع 

نوناکلا یلع  اهل  ءالص  دوعلا  هولالا و  دنلا و  لعجت 

ینوجرزلا ناحیرلاب و  تقطن  تویب  تجرشا و  دق  ءابق  و 

شـشخبب و ار  وا  ام  نکیل  نآ  زا  رتمک  یتبوقع  هن  تسا و  بجاو  یلتق  هن  اه  هتفگ  نیا  رد  نم  كرـسپ  تسا : هتفگ  هیواعم  هاـگ  نآ  »
.درک میهاوخ  مار  تشذگ  هلص و 

135 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتشاذگاو ار  وا  هدرک و  شیاتس  ار  هلمر ، شرهاوخ ، وت  هک  نیا  ةراب  رد  تفگ  هیواعم  يرما ؟ هچ  رد  ارچ و  دیسرپ :
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مهاوخن یهاتوک  زین  يو  ةراب  رد  مهاوخ و  یم  شزوپ  نم  تسا و  وا  اب  قح  تفگ : نمحرلا  دـبع  ! » يا هتفگن  ینخـس  شا  هراب  رد  و 
.دورس عوضوم  نآ  رد  زین  يراعشا  نآ  زا  سپ  .درک و 

روتـسد هب  هک  دش  مولعم  کنیا  نکیل  هدوب  یتقیقح  ار  نمحرلا  دـبع  لّزغت  بیبشت و  هک  دوب  نانچ  نامگ  ار  ام  دـنتفگ : یخرب  مدرم  »
هب تسین و  رگید  يرتخد  ار  هیواعم  دنتـسناد  یم  هک  رگید  یخرب  .تقیقح  عقاو و  يور  زا  هن  هتفاـی  ماـجنا  راـک  نیا  وا  رما  هیواـعم و 

تقیقح یب  لصا و  یب  زین  هلمر  ةراب  رد  نمحرلا  دـبع  ۀـتفگ  هک  دـننک  رواب  مدرم  ات  هداد  بیرف  ار  نمحرلا  دـبع  گـنرین  تساـیس و 
.تسا هدنام  توکسم  هیضق  نیا  نمحرلا  دبع  هب  دایز  ۀلص  نداد  تسایس و  نیا  اب  تسا »! هدوب 

.تسا هدوب  یساسا  یلصا و  نکر  میب  دیما و  هب  لّسوت  میس و  رز و  نداد  بیرف و  گنرین و  هیواعم  تسایس  رد 

ماش رد  ع )  ) یلع بناج  زا  یلجب  ّللا 
�

ه دبع  نب  ریرج  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  دیدحلا ، یبا  نبا  لقنب  محازم ، نب  رصن 
، تخادنا یم  ادرف  زورما و  هب  ار  راک  درک و  یم  راتفر  گنرین  بیرف و  هلیح و  هب  ریرج  اب  وا  دریگب و  خساپ  ای  تعیب  هیواعم  زا  ات  دوب 

: تسا هتشون  نینچ 

هلیح و نیدـب  میناوتن  رگا  ات  میـسیونب  هّکم  مدرم  هب  نامثع  ةراـب  رد  ییاـه  هماـن  تسا  بوخ  تفگ : صاـع  ورمع  اـب  هیواـعم  يزور  »
يوب هک  یناسک  هلمج  زا  ..میراد  زاب  دوخ  اب  تفلاخم  زا  ار  نانآ  مک  تسد  میزاـس  زارمه  ناتـسادمه و  دوخ  اـب  ار  ناـشیا  تساـیس 

رد ّللا 
�

ه دبع  .دوب  رمع  ّللا 
�

ه دبع  دنتشون  همان 
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: تشون نینچ  ناشیا  ۀمان  خساپ 

؟ هروشملا امتنأ و  ام  ..هرصّنلا و  عضوم  امتأطخا  دقل  يرمعلف  دعب  اّما  »

.ریـصن و ّیلو و ال  انیف  مکل  سیلف  امکـسفنأ  اّفکف  الا  نینظف  ورمع  اـی  تنأ  اـّما  قیلطف و  هیواـعم  اـی  تنأ  اـّما  هفـالخلا ؟ اـمتنأ و  اـم  و 
«. مالسلا

136 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دقعلا  » رد هلمج  زا  .هدـش  هدروآ  ربتعم  بتک  رد  هک  هدـیدرگ  لدـب  ّدر و  ییاه  همان  هیواعم  و  ع )  ) یلع ناـیم  لـمج ، گـنج  زا  سپ 
: نومضم نیدب  هدرک  لقن  دشاب  هیواعم  هب  لمج  گنج  زا  دعب  ع )  ) یلع همان  نیتسخن  دیاش  هک  ار ، يا  همان  دیرفلا »

نامثع رمع و  رکب و  وبا  اب  هک  یهورگ  نامه  اریز  داتفا  بجاو  مزال و  یماش ، رد  وت  هک  نیا  اـب  وت ، رب  هنیدـم  رد  نم  تعیب  اـنامه  ».. 
در ّقح  ار  بئاغ  رایتخا و  قح  ار  رضاح  سپ  دنا  هدرک  تعیب  مه  نم  اب  دنا  هدرک  تعیب  ناشیا  اب  هک  يرارق  نامهب  دنا و  هدرک  تعیب 

..وش لخاد  دنا  هدش  لخاد  نآ  رد  نیملسم  هچ  نآ  رد  سپ  ..تسا  راصنا  نارجاهم و  قح  يروش  هکلب  تسا  هدوبن 

هچ نآ  رد  يرادرب و  تسد  شیوـخ  تفلاـخم  زا  وـت  هاـگ  ره  سپ  ییوـگ  یم  رایـسب  نخـس  ناـمثع  ناگدنـشک  ةراـب  رد  هک  نـیا  و 
هچ نآ  نکیل  مراد  یماو  ادخ  باتک  مکحب  ار  ناشیا  وت و  نم  یهاوخب  همکاحم  هب  نم  دزن  ار  ناشیا  ییآرد و  دنا  هدمآ  رد  نیملسم 
زا ارم  ناـمگ  یب  يرگنب  يوه  يور  زا  هن  لـقع ، هدـید  هب  رگا  ور  نیا  زا  تسا  كدوک  بیرف  يراد  رظن  نادـب  هدرک و  هدارا  نونکا 

.یبای یم  رانک  رب  هّزنم و  شیرق  ۀمه  زا  شیب  نامثع  نوخ 

تفالخ هک  یتسه  ءاقلط »  » ۀلمج زا  وت  هک  نادب  «و 
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« ..دندرگ لخاد  دنناوت  یمن  يروش  رد  تسین و  اور  لالح و  ناشیا  رب 

نآ رخآ  رد  هتـشون ، هیواعم  هب  هفوک  زا  نیّفـص  گنج  زا  شیپ  هک  دـشاب  يا  همان  نیرخآ  دـیاش  و  تسا ، لـصفم  هک  رگید ، ۀـمان  رد 
: تسا هدروآ  نینچ 

: لاقف ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  ضبق  نیح  یناتا  نایفس  وبا  كوبا  ناک  دق  «و 

نیملـسملا نیب  هقرفلا  هفاخم  هیلع  تیبا  يذـّلا  انا  تنکف  ، » رمألا اذـهب  ساّنلا  یلوا  دّـمحم و  ماقمب  ّقحا  تناف  کعیابا  كدـی  طـسبا  »
نیعتـسن ّالا  كدشر و  بصت  فرعی  كوبا  ناک  ام   » یّقح نم  فرعت  ناف  کنم  یّقحب  ملعا  ناک  كوباف  رفکلاب ، ساّنلا   » دهع برقل 

«. کیلع ّللا 
�

ه

تاملک رمع و  ّللا 
�

ه دبع  ۀمان  رد  دش و  دای  مه  رتشیپ  هک  هیواعم  ندوب  قیلط »  » عوضوم

137 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ماقم رد  دـعب ، نامز  رد  هچ  و ، وا ، دوخ  نامز  رد  هچ  دـنا و ، هتـسناد  یم  همه  هک  هدوب  یعوضوم  هدـش  حیرـصت  نآ  هب  مه  ع )  ) یلع
هدنب وت  هک  دنا  هدنامهف  یم  وا  هب  تقیقح  رد  هدـش و  یم  هتفگ  شدالوا  وا و  دوخ  هب  هملک  نیا  شنادـناخ  وا و  شهوکن  شنزرس و 

رجاهم و رب  شیاورنامرف  دزـسن و  تفالخ  ار  هدـش  دازآ  تسا و  هتخاـس  تدازآ  هداـهن و  ّتنم  وت  رب  ص )  ) ربمغیپ يا و  هدوب  ریـسا  و 
.دیاشن راصنا 

ترافس هب  رگید  فرط  يوسب  فرط  ره  زا  یناریفس  حالطصاب  دوب و  هدشن  عورش  گنج  نیقیرف ، نایم  زونه  نیّفص  رد  هک  یماگنه 
نیقیرف نایم  دنروآ  حالصا  هب  دیآ  نایم  هب  يراتـشک  هک  نیا  یب  ار  راک  دنناوتب  هک  نیا  نامگ  هب  نآرق  نائراق  هتفر و  یم  حالـصا  و 

يرهف و ۀملسم  نب  بیبح  لیبق  زا  نت  دنچ  هیواعم  هک  تاعفد  نیا  زا  یکی  رد  .دنا  هدرک  یم  دمآ  تفر و 
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هک یخـساپ  ّیط  رد  ع )  ) یلع دـنا  هتـشاد  نایب  یتاـملک  ناـشیا  دوب و  هداتـسرف  ع )  ) یلع دزن  ار  دـیزی  نب  نعم  طمـس و  نب  لـیبحرش 
: تسا هتفگ  ار  تاملک  نیا  محازم  نب  رصن  زا  دیدحلا ، یبا  نبا  لقنب  هداد ، ار  لیبحرش 

مل نا  فاخن   » ّانا کب و  ّالا  یـضرت  هّمألا ال  ّنإف  عیاب  یل  اولاقف : .مهیلع  تیباف   » عیاب یل  اولاقف : مهرمأ ، لزتعم  انا  ساّنلا و  یناتا  ّمث  ».. 
.ساّنلا قرتفی  نا  لعفت 

یف قدص  فلس  نیّدلا و ال  یف  هقباس  هل  ّللا 
�

ه لعجی  مل  يّذلا  ياّیإ   » هیواعم فالخ  اعیاب و  دق  نیلجر  قاقش  ّالا  ینعری  ملف  .مهتعیابف  »
.نیهرکم نیهراک  مالسإلا  یف  الخد  یّتح   » هوبا وه و  اّودع  نیملسملل  هلوسرل و  هّلل و  لزی  مل  بازحالا ، نم  بزح  و   » قیلط مالسإلا ،

نم  » ادـحا مهب  اولدـعت  مهقاقـش و ال  مکل  یغبنی  نیذـّلا ال  مکّیبن  تیب   » لآ نوعدـت  هل و  مکدایقنا  هعم و  مکبالجإل  مکل و  ابجع  ایف  »
« ..سانلا

( مراهچ نرق  ءاملع  زا   ) یقهیب دمحم  نب  میهاربا  يواسملا » نساحملا و   » باتک رد 

138 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: هک هصالخ  نیدب  هدروآ  نیفص  گنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هیواعم  زا  ار  يا  همان 

زا نم  میزادرپ ، شزاس  هب  هک  هدـشن  رید  زین  نونکا  میدز  یمن  نآ  هب  تسد  دـسر  یم  هلحرم  نیاب  ام  نایم  گـنج  میتسناد  یم  رگا  »
« ..متساوخ متفگ و  زورید  هک  مهاوخ  یم  میوگ و  یم  ار  نامه  مه  زورما  یتفریذپن  وت  مشاب  ریذپ  نامرف  ات  متساوخ  ار  ماش  وت 

ار يدازآ  ای  راوخ  ار  يا  هدـنب  هیام  نادـب  هک  تسین  يرترب  يرگید  رب  ار  ام  زا  یکی  مینأش  مه  ناس و  مه  فاـنم  دـبع  نادـنزرف  اـم  »
: تسا هدرک  لقن  نینچ  هیواعم  ۀمان  خساپ  رد  ار  ع )  ) یلع همان  هاگ  نآ  میهاوخ » هدرب 

»..
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كاّیإ ّانا و  ضعب و  یلع  انـضعب  اهنجی  مل  تغلب  ام  کب  انب و  غلبت   » برحلا ّنا  تملع  ول  ّکنا  رکذـت  کباتک و  ینءاج  دـقف  دـعب  اّما 
.دعب اهغلبن  مل  هیاغ   » سمتلن

ّکـشلا یلع  یـضمأب  تسلف  ءاجّرلا  فوخلا و  یف  انئاوتـسا  اّما  .سمأ و   » کتعنم ام  مویلا  کیطعأل  نکا  مل  ّیناف  ماّشلا  کـبلط  اـّماف  »
.هرخآلا یلع   » قارعلا لها  نم  اینّدلا  یلع  صرحلاب  ماّشلا  لها  سیل  نیقیلا و  یلع  یّنم  »

و ال بلاط ، یبأک  نایفـس  وبا  بلّطملا و ال  دـبعک  برح  مشاهک و ال   » هّیمأ سیل  .نحن و  کلذـکف  فانم ، دـبع  ونب  ّانا  کلوق  اـّما  «و 
« ..لطبملاک ّقحملا  رجاهملاک و ال  قیلّطلا 

139 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیواعم ياه  هتفگ  افلخ و  ياه  هبطخ  هسیاقم 

هک ار  یئاه  هبطخ  دوش  هتسناد  رتهب  دشاب  یهقف  عضو  ساسا  دیاب  هک  ینید  عضو  ظاحل  زا  دهع  نیا  اب  شیپ  دهع  رییغت  هک  نیا  يارب 
یم اجنیا  رد  هتخاس  داریا  دوخ  تفالخ  لـئاوا  رد  هیواـعم  هک  ار  يا  هبطخ  هدـش و  ءاـقلا  ناـشیا  تفـالخ  لّوا  رد  نیدـشار  ءاـفلخ  زا 

.دوش هدیجنس  دهع  ود  لّوحت  زرط  هجیتن  رد  هسیاقم و  مه  اب  ات  میروآ 

دامتعا دروم  رابتعا  ظاحل  زا  دراد و  مّدقت  نامز ، ظاحل  زا  مه  هک  هیقف  یکلام  ّهبر  دبع  نبا  دیرفلا » دـقعلا   » باتک زا  ار  اه  هبطخ  نیا 
: میروآ یم  تسا  هعیش  یّنس و  نادنمشناد  دانتسا  و 

: تسا هدرک  داریا  ترابع  نیدب  يا  هبطخ  ادخ  رب  ءانث  دمح و  زا  سپ  تفالخ  زاغآ  رد  لوا  ۀفیلخ  رکب ، وبا  ّهبر ، دبع  نبا  لقنب 

ینودّدـسف لـطاب  یلع  ینوـمتیأر  نا  ینونیعأـف و  ّقـح  یلع  ینوـمتیأر   » نإـف مکریخب  تسل  مکیلع و  تیلو  دـق  ّینا  ساـّنلا ! اـهّیأ  ».. 
، يدنع مکاوقأ   » ّنا ّالا  .مکیلع  سیل  هعاط  الف  هتیصع  اذاف  مکیف  ّللا 

�
ه تعطا  ام  ینوعیطا  »
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«. مکل و   » یل ّللا 
�

ه رفغتسا  اذه و  یلوق  لوقا  .هنم  ّقحلا  ذخآ  یّتح  ّيوقلا  ، » يدنع مکفعضا  و  هل ، ّقحلا  ذخآ  یّتح  فیعّضلا 

: تسا هتفگ  نینچ  ادخ  ءانث  دمح و  زا  سپ  هدمآ و  رب  ربنم  هب  هدیسر  تفالخ  هب  هک  یماگنه  مود ، هفیلخ  رمع ،

140 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ینقزرا هرخآلا و  راّدـلا  کـهجو و  ءاـغتبا  ّقحلا  هقفاومب  کـتعاط  لـهأل   » یّنّیلف ظـیلغ  ّینا  ّللا 
�

ّمه اونّمأـف : عاد  ّینا  ساـّنلا ! اـهّیأ  اـی  ».. 
.مهیلع ءادتعا  مهل و ال  یّنم   » ملظ ریغ  نم  قافّنلا  هراعّدلا و  لها  کئادعأ و  یلع  هّدّشلا  هظلغلا و  »

کلذـب یغتبا  ینلعجا  .هعمـس و  ءایر و ال  و ال  ریذـبت ، فرـس و ال   » ریغ نم  ادـصق  فورعملا ، بئاون  یف  ینّخـسف  حیحـش  ّینا  ّللا 
�

ّمه »
.نینمؤملل بناجلا  نیل  حانجلا و  ضفخ  ینقزرا  ّللا 

�
ّمه .هرخآلا  رادلا  و   » کهجو

.نیح ّلک  یف  توملا  رکذ  و   » لاح ّلک  یلع  كرکذ  ینمهلأف  نایسّنلا  هلفغلا و  ریثک  ّینا  ّللا 
�

ّمه »

« کقیفوت کنوعب و  ّالا  نوکت  یّتلا ال  هنـسحلا  هّینلاب  اهیلع   » هّوقلا اـهیف و  طاـشّنلا  ینقزراـف  کـتعاطب  لـمعلا  نع  فیعـض  ّینا  ّللا 
�

ّمه »
تسا هتـسناوتن  هدمآ و  دنب  شنابز  ادخ  رب  ءانث  دمح و  زا  سپ  هتـسشن  ربنم  رب  ار  هبطخ  ءاقلا  هتفای  تفالخ  نوچ  میـس ، هفیلخ  نامثع ،

: دیوگب ار  هلمج  نیا  زج 

«. ارسی رسع  دعب  ّللا 
�

ه لعجیس  اههجو و  یلع  بطخلا   » مکیتایسف شعا  نا  .بعص و  بکرم  ّلک  لّوا  ّنا  ساّنلا ! اهّیأ  »

ءانث دمح و  زا  سپ  «، 1  » دیدحلا نبا  لقنب  ار ، دوخ  هبطخ  نیتسخن  ع )  ) یلع

______________________________

ّللا
�

ه نا  (: » ءانث دمح و  زا  سپ   ) تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیدب  فالختسا  زا  سپ  ار  ع )  ) یلع هبطخ  نیتسخن  دوخ  دانـسا  هب  يربط ، ( 1)
ریخلا هیف  نیب  ایداه  اباتک  لزنا  لج ، زع و 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1138 

http://www.ghaemiyeh.com


لـضف هلوهجم و  ریغ  اـمرح  مرح  ّللا 
�

ه نا  .هنجلا  یلإ  مکدؤی  هناحبـس ، ّللا ،
�

ه ینا  اـهودا  ضئارفلا  .رـشلا  اوعد  ریخلاـب و  اوذـخف  رـشلا  و 
.نیملسملا دیحوتلا ، صالخإلاب و  دش  اهلک و  مرحلا  یلع  ملسملا  همرح 

.بجی امب  الا  ملسملا ، يذا  لحی  ال  قحلاب ، الا  هدی ، هناسل و  نم  سانلا  ملس  نم  ملسملا  و 

عاقبلا و نع  نولوئـسم  مکنا  هدالب ، هداـبع و  یف  ّللا 
�

ه داـبع  ّللا 
�

ه اوقتا  ..اوقحلت  اوففخت  ..توملا  مک  دـحا  هصاـخ  هماـعلا و  رما  اورداـب 
« ..مئاهبلا

141 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  ءاقلا  ترابع  نیدب  ص )  ) ربمغیپ رب  دورد  ادخ و 

«. 2  » راّنلا یف  رّصقم  وجری و  بلاط  و  اجن ، عاس  هماما ، راّنلا  و   » هّنجلا نم  لغش  «. 1  » هسفن یلع  ّالا  عّدم  ّنیعّدی  الف  دعب ، اّما  »

یطـسولا هّلـضم و  لامّـشلا  نیمیلا و  .محتقا  نم  يدر  یعّدا و  نم   » کله .سداس  ـال  هدـیب  ّللا 
�

ه ذـخا  ّیبن  هیحاـنجب و  رئاـط  کـلم  ».. 
« ..هّداجلا

دنچ نآ  ّیط  رد  هک  هدش  هدروآ  لیـصفت  هب  هنیدملاب » عیوب  اّمل  مالّـسلا  هیلع  هل  هبطخ  نم  و   » ناونع ریز  هغالبلا » جـهن   » رد هبطخ  نیا 
: تسا هلمج  دنچ  نیا  نآ  زاغآ  رد  هدیدرگ و  دای  یتارییغت  اب  قوف ، ۀلمج 

ربعلا هل  تحّرص  نم  ّنا  .ٌمیِعَز  ِِهب  اَنَأ  هنیهر َو  لوقا  امب  یتّمذ  »

______________________________

زا لـئالج و  زا  هبطخ  نـیا  : » تـسا هـتفگ  ار  نومـضم  نـیا  هـک  نـیا  زا  سپ  هغـالبلا ، جـهن  رب  دوـخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نـبا  ( 1)
هک هتشاد  یتادایز  هدروآ  یـضر  دیـس  هچ  نآ  هب  تبـسن  دنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  مدرم  همه  هک  تسا  یلع  ياه  هبطخ  تاروهـشم 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  تسا » هتخادنا  ار  اهنآ  یضر  فیرش 

ۀمه نییبتلا » نایبلا و   » باتک رد  ظحاج  نامثع  وبا  ام  خیش  «و 
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هیلع یلع  نینمؤـملا  ریما  هبطخ  نیتـسخن  هک  هدرک  تیاور  ینثم  نب  رمعم  هدـیبع ، وـبا  زا  ار  نآ  هدروآ و  هدوـب  هکناـنچ  ار  هبطخ  نـیا 
هبطخ و نیا  همه  لقن  زا  سپ  هاگ  نآ  ..هسفن » یلع  ّالا  عرم  نیعری  ال  تسا ..« : هبطخ  نیا  تفالخ  هب  تعیب  زا  سپ  هنیدـم  رد  مالّـسلا 

نم لوـقی : .تیقبا  يا  هیلع  تیعرا  .نیقبی  ـال  يا  نیعری  ـال  هلوـق : : » تسا هتفگ  نینچ  هلمج  نیا  ةراـب  رد  نآ  مهبم  ياـه  هلمج  حرش 
« هسفن یلع  یقبا  امناف  سانلا  یلع  یقبا 

« یعاس : » ناشیا عون  هس  دنا  هنوگ  جنپ  نافلکم  هک  هدش  هدارا  نینچ  هدوب و  نانثا » هثالث و   » ۀملک اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  لقنب  ( 2)
«. ءایبنا  » و هکئالم » : » رگید عون  ود  و  رصقم »  » و بلاط »  » و

142 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

..تاهبشلا  » مّحقت نع  يوقتلا  هتزجح  تابوقع )  ) تالثملا نم  هیدی  نیب  اّمع  »

و هفیلخ »  » و تفالخ »  » ةراب رد  ار  دوخ  رظن  هدرک  ءاـقلا  ماـش ، رد  هیواـعم ، شهاوخ  هب  هک  يا ، هبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
.تسا هتخاس  نشور  یبوخ  هب  فیلاکت  فئاظو و 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هنیمز ، نیا  رد  يواسملا ،» نساحملا و   » باتک رد  دمحم ) نب  میهاربا   ) یقهیب

: تسا هتفگ  ار  هیواعم  صاع ، نب  ورمع  يزور  دنا : هتفگ  »

نیا رب  ار  وا  ام  سپ  دنام  ورف  دیوگ و  نخـس  دیاب  هکنانچ  دناوتن  هک  دشاب  دـیآ  رب  ربنم  هب  ات  نک  رما  ار  وا  هاوخب و  ار  یلع  نب  نسح  »
.مینک شنزرس  شهوکن و  ندنام  ورف  یگدنامرد و 

.دیآرب ربنم  هب  ات  تساوخ  ع )  ) یلع نب  نسح  زا  دروآ و  مهارف  ار  مدرم  تفریذپ و  هیواعم  »

: تفگ نینچ  ادخ  ساپس  شیاتس و  زا  سپ  ع )  ) یلع نب  نسح  »

يّذلا انأف  ینفرع  نم  ساّنلا  اهّیأ  »
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ثعب نم  نبا  انا  رینملا ، جارّسلا  .ریذّنلا  ریشبلا  نبا  انا  ص ،)  ) یبّنلا ّمع  نبا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  انأف  ینفرعی  مل  نم  و  فرعی ،
..نیملاعلل همحر 

ةدـید رد  ناـهج  هکناـنچ  تشاد  یم  هتـسویپ  لاونم  نیدـب  ار  نخـس  دناسانـش و  یم  مدرم  هب  ار  شیوخ  خنـس  نیا  زا  ینانخـس  هب  «و 
دیما یـسرب و  تفالخ  هب  دوب  نانچ  وزرآ  ار  وت  نسح  يا  هک  داد  رد  کناب  سپ  دنک  يراد  دوخ  تسناوتن  دـیدرگ و  کیرات  هیواعم 

.یتسین نینچ  يدرگ و  هفیلخ  یتشاد  یم 

: داد همادا  ار  نخس  هنوگ  نیدب  ربنم ، زارفرب  ار  هیواعم  خساپ  یلع  نب  نسح  »

سیل و  ّللا ،
�

ه هعاطب  لمع  ّللا و 
�

ه لوسر  هریسب  راس  نم  هفیلخلا  اّمنا  »

143 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنع و عطقنا  دق  ناک  الیلق و  هب  عّتمی  اکلم  باصا  کلم  کلذ  ّنکل  اّما و  ابا و  اینّدـلا  ذـّختا  ننّـسلا و  لّطع  روجلاب و  ناد  نم  هفیلخلا 
،: ّلج ّزع و  ّللا ،

�
ه لاق  امک  ناکف  هتعبت  هیلع  تیقب  هتّذل و  لجعتسا 

.ٍنیِح �یلِإ  ٌعا�تَم  ْمَُکل َو  ٌهَْنِتف  ُهَّلََعل  يِرْدَأ  ْنِإ  «َو 

: تشگرب دمآ و  دورف  ربنم  زا  درک و  عطق  ار  دوخ  نخس  هاگ  نآ  »

ربارب رد  ار  سک  چیه  ماش  مدرم  هچ  دوبن ! راک  رد  يدصق  نم  کته  زج  ارت  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : صاع  ورمع  هب  هیواعم  سپ  »
نسح يارب  يا  همان  حلـص ، ةراب  رد  هیواعم  هک  یماگنه  دندینـش » ار  هچ  نآ  نسح  زا  دندینـش  هک  نیا  ات  دنتـسناد  یمن  نم  دننامه  و 

: درک ءاقلا  هفوک  مدرم  هب  ار  هبطخ  نیا  ترضح  نآ  داتسرف  هفوک  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب 

همالّسلاب و ماّشلا  لها  لباقن  اّنک  اّمنا  .مدن و  ّکش و ال  ماّشلا  لها  نع  انینثنی  ام  ّللا 
�

ه ّانا و  »
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.عزجلاب ربّصلا  و  هوادعلاب ، همالّسلا  تبیشف  ربّصلا ،

.مکنید ماما  مکایند  مویلا و  متحبصا  مکایند و  ماما  مکنید  نیّفص و  یلإ  مکریسم  یف  متنک  و 

نا فویّسلا و  اضب  ّلج ، ّزع و  ّللا ،
�

ه یلإ  هانمکاح  هیلع و  هاندّدر  توملا  متدرا  ناف  هفصن  ّزع و ال  هیف  سیل  رمأل  اناعد  هیواعم  ّنا  الا و  »
.اضّرلا مکل  انذخا  هانلبق و  هویحلا  متدرا 

هب نوچ  يرجه ) ملهچ  لاس   ) تعامج حالطـصاب ، لاس ، رد  هیواعم  « 1 « » حلّـصلا ضما  هّیقبلا و  هّیقبلا ، بناج : ّلک  نم  سانلا  هادانف  »
: دنا هتفگ  يوب  ار  یسولپاچ  شیرق  زا  ینادرم  یمذحق ، زا  ّهبر  دبع  نبا  لقنب  هدش ، دراو  هنیدم 

: تسا هتفگ  يوار  کبعک » یلعا  كرصن و  ّزعا  يّذلا  هّلل  دمحلا  »

تفگ نینچ  ادخ  ءانث  دمح و  زا  سپ  دمآرب و  ربنم  هب  تفگن و  يزیچ  ناشیا  هب  يو  دنگوس  ادخ  هب 

______________________________

هحفص 202) میس  ءزج  « ) لماکلا ( » 1)

144 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.هدلاجم اذه  یفیسب و  مکتدلاج  یّنکل  یتیالوب و  هّرسم  مکنم و ال  اهتملع  هّبحمب  اهتیلو  ام  ّللا 
�

ه ّینإف و  دعب  اّما  »

تاّینـس یلع  اهتدرا  ادـیدش و  ارافن  کلذ  نم  ترفنف  رمع  لمع  یلع  اهتدرا  هفاـحق و  یبا  نبا  لـمع  یلع  یـسفن  مکل  تضر  دـقل  و 
.ّیلع تباف  نامثع 

.هیالو مکل  ریخ  ّینإف  مک  ریخ  ینودجت  مل  نإف  .هلیمج  هبراشم  هنسح و  هلکاؤم  هعفنم : اهیف  مکل  یل و  اقیرط  اهب  تکلسف  »

، هولبقأف ریخ  یّنم  مکاتا  نإف  هضعب ، یّنم  اولبقاف  هّلک  مکّقحب  موقا  ینودـجت  مل  نا  ..هل و  فیـس  نم ال  یلع  فیّـسلا  لـمحا  ـال  ّللا 
�

ه «و 
«. ..ینغی ّلق  نا  يرثی و  داج  اذا  لیّسلا  ّنإف 

: تسا هتفگ  نینچ  هدمآ و  رب  ربنم  هب  تفر  هنیدم  هب  هیواعم  نوچ  هک  هدرک  لقن  یمذحق  زا  ّهبر  دبع  نبا  مه  زاب 

اهّیأ »
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یب و تلامف  انا  اّما  .هنم و  تلان  اهنم و  لانف  نامثع  اّما  هدری و  مل  اینّدلا و  هتداراف  رمع  اّما  هدری و  مل  اینّدـلا و  دری  مل  رکب  ابأ  ّنا  ساّنلا 
.تسا هدمآ  ریز  هب  ربنم  زا  هاگ  نآ  و  مکل »! ریخ  اناف  مکریخ  ینودجت  مل  نإف  اهنبا : انا  و  یّما ! یهف  اهنبلا  انا  اهب و  تلم 

زا لقنب  ع )  ) یلع زا  نافرحنم  زا  یخرب  یماسا  رکذ  لیذ  مراهچ - ءزج  لّوا - دلج  ، ) هغالبلا جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا ، یبا  نبا 
(، تفه 207 تسیود و  لاس  هب  یفوتم   ) يدقاو زا  تیاورب  -(، 210 هد - تسیود و  لاس  هب  یفوتم   ) هدیبع وبا  فیلات  بلاثملا ، باتک 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا 

: تفگ درک و  ءاقلا  هبطخ  تشگ  زاب  ماش  هب  قارع  زا  نوچ  وا  رب  مدرم  عامتجا  یلع و  نب  نسح  اب  حلص  زا  سپ  هیواعم  »

يدعب نم  هفالخلا  یلتس  ّکنا  یل  لاق  ّللا 
�

ه لوسر  ّنا  ساّنلا  اهّیأ  »

145 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..اونعلاف مکترتخا  دق  لادبألا و  اهیف  ّنإف  هسّدقملا  ضرألا  رتخاف 

: دوب نینچ  همان  نآ  رد  هلمج  زا  دناوخرب  ناشیارب  دوب  هتشون  هک  ار  يا  همان  درک و  عمج  ار  مدرم  زور  نآ  يادرف  و 

هلها نم  هل  یفطـصاف  بتکی  أرقی و ال  اّیّمأ ال  ناک  اّیبن و  ادّـمحم  ثعب  يذـّلا  ّللا 
�

ه یحو  بحاـص  هیواـعم  نینمؤملا  ریما  هبتک  باـتک  »
« ..هقلخ نم  دحا  ّللا 

�
ه نیب  ینیب و  نکی  ملف  بتکا ! ام  ملعی  وه ال  و  هبتکا ، انا  دّمحم و  یلع  لزنی  یحولا  ناکف  « 1  » انیمأ ابتاک  اریزو 

يدامج هام  رد  ( ) ع  ) یلع نب  نسح  اـب  حلـص  يرجه و  ملهچ  لاـس  زا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  ع ،)  ) یلع تداهـش  زا  سپ  هیواـعم 
لهچ لاس  زا  یلوالا 
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تداهـش دش و  مومـسم  هیواعم  هسیـسد  هب  هن ، لهچ و  لاس  رد  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  نیا  زا  سپ  تفای و  ّطلـست  عاضوا  رب  کی ) و 
تقوشوخ رایسب  ع )  ) یلع نب  نسح  تداهش  زا  تهج  نیمه  هب  دید  یلاخ  شیوخ  دصاقم  ءارجا  يارب  ار  نادیم  تهج  همه  زا  تفای 

ار وا  ینامداش  هدـنخ و  اـب  سپ  تساوخب  دوب  ماـش  رد  ماـگنه  نآ  هک  ار  ساـبع  نبا  دینـش  ار  نآ  یتقو  هک  يروط  هب  دـش  رورـسم  و 
: تفگ وا  هب  تفگ و  تیلست 

: داد خساپ  سابع  نبا  دوب ؟ لاس  دنچ  ار  دمحم  وبا  »

______________________________

فالخ مه  وا  ندوب  یحو  بتاک  دناد ، ادخ  ار ، ادخ  وا و  نیب  هطساو  دوجو  مدع  مه  ترازو و  هب  ار  هیواعم  ادخ  ءافطصا  ءاعدا  ( 1)
كاردا ار  ص )  ) ربمغیپ یناگدنز  ریخا  لاس  هس  ود  زا  شیب  هتفریذپ  ار  مالـسا  ارهق  هک  نیا  زا  سپ  هیواعم  اریز  تسا  تقیقح  عقاو و 

: تسا هدروآ  نینچ  لوا ) ءزج  لوا  دلج   ) دوخ حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  هدرکن 

دیز بلاط و  یبا  نب  یلع  هبتکی  یحولا  نا  هریـسلا  لها  نم  نوققحملا  هیلع  يذلاف  تناک  فیک  هیواعم ) ینعی   ) هتباتک یف  فلتخا  «و 
لئابقلا و ءاسؤر  یلإ  كولملا و  یلإ  هل  نابتکی  اناک  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  یمیتلا و  عیبرلا  نب  هلظنح  نا  و  مقرا ، نب  دـیز  تباث و  نب 

«. اهبابرا یف  مسقی  ام  تاقدصلا و  لاوما  نم  یجی ء  ام  نابتکی  هیدی و  نیب  هجئاوح  نابتکی 

146 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ما هدینش  : » تفگ هیواعم  زاب  دنادن » ار  نآ  یـسک  وت  دننام  هک  تسنیا  تفگـش  تسا و  روهـشم  شیرق  ۀمه  رد  يو  نس  ّدلوت و  لاس 
دوخ زا  لاس  درخ  یناکدوک 
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«. تسا هتشاذگ  اج  هب 

: داد خساپ  سابع  نبا 

تسا هداتفا  هچ  ارت  هیواعم  يا  : » تفگ نآ  زا  سپ  ریبک » ام  ریغص  تسا و  درم  هنایم  ام ، كدوک  انامه  ددرگ و  یم  ریبک  يریغص  ره  »
وا ارت  روگ  دش و  دـهاوخن  وت  گرم  ریخأت  بجوم  وا  گرم  دـنگوس  ادـخ  هب  منیب ؟ یم  تنامداش  نینچ  یلع  نب  نسح  گرم  هب  هک 

«1 « » ..دوب دهاوخ  مک  رایسب  يو  زا  سپ  ناهج  نیا  رد  وت  ندنام  تفرگ و  دهاوخن 

دز یم  رـس  وا  زا  هک  نید  فلاخم  ییاهراک  رب  تسناوت  یمن  سک  چـیه  هک  دیـسر  ّدـح  نادـب  عاضوا  رب  هیواـعم  ءـالیتسا  تردـق و 
ع)  ) یلع ۀعیش  هک  نیا  مان  هب  دندوشگ  یم  داقتنا  ضارتعا و  هب  نابز  شیب ، ای  مک  یناسک  رما ، لئاوا  رد  یهاگ  رگا  دنک و  یضارتعا 

نب رجح  قمح و  نب  ورمع  هکنانچ  دـندش  یم  دوبان  هتـشک و  دـننک  یم  لالخا  وا  تموکح  ياهراک  رد  هک  نیا  ۀـناهب  هب  اـی  دنتـسه 
نآ هک  مه  یهاگ  دندیـسر  لتقب  عیجف  يزرط  اب  مان  نامهب  دـندوب  مان  هب  ناراد  نید  ناهیقف و  ناـگرزب  زا  هک  رگید  یعمج  يدـع و 
یم ریخأتب  ار  دوخ  ياوران  لمع  دـساف و  ضرغ  هتفرگ و  یم  شیپ  يرابدرب  تقوم  روطب  ریزگان  هدرک  یمن  ادـیپ  اج  هناهب  نیا  ماـن و 
دقع مجنپ  ءزج  رد   ) ّهبر دبع  نبا  تسا  هتـساخ  یم  اپب  هداد  یم  تسد  هک  یتصرف  نیتسخن  اب  هتـسشن و  یم  تصرف  زاهتناب  هدـنکفا و 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دیرفلا )

نعل ار  یلع  دیآرب و  ص )  ) ربمغیپ ربنم  رب  تساوخ  دمآ و  رد  هنیدم  هب  تفر و  جـحب  هیواعم  دیـسر  تداهـش  هب  یلع  نب  نسح  نوچ 
اوران تسیاشان و  راک  نیدب  تسا و  اجنیا  رد  صاّقو  دعس  دش  هتفگ  يوب  .دیوگ 
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ینک نینچ  رگا  تفگ : دعس  .درک  وگ  زاب  ار  شیوخ  روظنم  داتـسرف و  وا  دزن  سپ  .بایرد  ار  شرظن  هاوخب و  ار  وا  داد  دهاوخن  اضر 
راک نیا  زا  راچان  هیواعم  .تشگ  مهاوخن  زاب  نآ  هب  زگ  ره  تفر و  مهاوخ  نوریب  دجسم  زا  نامگ  یب 

______________________________

«. دیرفلا دقعلا   » زا همجرت  ۀصالخ  ( 1)

147 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راـک نیا  رباـنم  زارفرب  هک  داد  روتـسد  تشون و  شیوـخ  لاّـمع  هب  تفگب و  نعل  ربـنم  زارفرب  ار  یلع  سپ  درمب  دعـس  اـت  داتـسیا  زاـب 
: تشون هیواعم  هب  ص )  ) ربمغیپ ۀجوز  هملس ، ما  نینمؤملا ، ّما  تهج  نیا  زا  دنزاس  رئاد  ار  هدوتسان 

« هلوسر هّبحا و  ّللا 
�

ه ّنا  دهـشا  انا  و  هّبحا ، نم  بلاط و  یبا  نب  یلع  نونعلت  مّکنا  کلذ  مکرباـنم و  یلع  هلوسر  ّللا و 
�

ه نونعلت  مّکنا  ».. 
تداهش نم  دیتسرف و  یم  نعل  ار  شناراد  تسود  یلع و  امش  هچ  دینک  یم  نعل  شیوخ  ربانم  زارفرب  ار  وا  ربمغیپ  ادخ و  امش  انامه  )

(. دنتسه یلع  ناراد  تسود  زا  شربمیپ  ادخ و  هک  مهد  یم 

148 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار هیبا  نب  دایز  هیواعم  قاحلتسا 

زا هدـش و  بکترم  تناید  هب  نادـنم  هقالع  رظن  فالخ  رب  هدوب و  تسایـس  هار  زا  سپ  هک  هیواعم  دنـسپان  تشز و  ياـهراک  زا  یکی 
نب دایز  تسا  وا  نتخاس  قحلم  هدومن  یم  تعیرـش  فالخ  رب  تهاقف  تناید و  ناـبحاص  تریـصب و  باـبرا  هدـیقع  هب  یهقف  ظاـحل 

.نایفس وبا  هب  ار  هّیمس 

لاس  ) لاس نیا  رد   » تسا هتشون  هک  نیا  زا  سپ  هحفص 219 ) دایز - » هیواعم  قاحلتسا  رکذ  ( » لیذ میس - ءزج  « ) لماکلا  » رد ریثا  نبا 
هتشون ار  نومضم  نیا  هدروآ  يربط  زا  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  و  هدرک » قاحلتسا  ار  هّیمس  نب  دایز  هیواعم ، يرجه )  44
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.تسا

هب هکلب  هدرواـین  ار  رما  تقیقح  يو  نکیل  هدروآ  هراـب  نیا  رد  يربـط )  ) رفعج وبا  هک  تسنآ  ۀـمه  میدرک  داـی  نوـنک  اـت  هچ  نآ  ».. 
ار رما  نیا  یگنوگچ  ببـس و  عضوم  نیا  رد  نم  تسا و  هدرک  راصتقا  هداد  خر  قاحلتـسا »  » زا سپ  هک  يروما  ندرک  داـی  ندروآ و 

«. تسین اور  نآ  نایب  رد  هحماسم  هداتفا و  قافتا  مالسا  رد  هک  تسا  روهشم  گرزب و  ياهراک  زا  عوضوم  نیا  اریز  منک  یم  دای 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  هاگ  نآ 

ةدـلک نب  ثراح  هدیـسرمه و  هب  يرامیب  ار  يدوردـنز  ناقهد  نآ  .دوب  زینک  رکـسک ، رد  ار  يدوردـنز  یناقهد  دایز ، رداـم  هّیمـس  »
دوخ زینک  ار  کشزپ  دزمیاـپ  سپ  تسا  هتفاـی  يدوبهب  وا  ۀـجلاعم  هب  هتـساوخ و  دوخ  ۀـجلاعم  يارب  ار  برع  فورعم  کـشزپ  یفقث 
سپ هتفگ  یمن  ناشیا  يدنزرف  هب  ثراح  هک  هدش  ّدلوتم  عفان ، و  هرکب ) وبا   ) عیفن نت : ود  ثراح  ۀناخ  رد  هّیمس  زا  هداد  يوب  ار  هّیمس 

.تسا هدیسرمه  هب  دیبع  زا  دایز  هداد و  ینز  هب  دیبع  مان  هب  یمور  یمالغ  هب  ار  هّیمس 

149 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا زا  هدیدرگ و  دراو  هدش  یم  هدناوخ  یلولس  میرم  وبا  هک  یـشورف  یم  رب  هتفر و  فئاط  هب  ّتیلهاج  نامز  رد  برح  نب  نایفـس  وبا  »
يزارد ییوبدـب و  همه  اب  ار  ومه  تسا  هتفگ  نایفـس  وبا  هدرب  مان  ار  هّیمـس  میرم ، وبا  هتـساوخ  راکدـب  ینز  ار  شیوخ  توهـش  ءافطا 

هدش دـّلوتم  وا  زا  دایز  « 1  » يرجه مکی  لاس  رد  هدـش و  رادراب  يو  زا  هّیمـس  هدرب و  رـسب  هّیمـس  اب  اربش  سپ  رواـیب  دراد  هک  ناتـسپ 
« ..تسا

: تسا هتفگ  هک  اجنآ  ات 

.هقاحلتساب هتّدوم  یفصتسا  ادایز و  لیمتسی  نا  هیواعم  يأر  «و 
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.یلولّسلا میرم  وبا  .دایزل  دهشی  نم  رضح  سانلا و  رضحا  کلذ و  یلع  اقّفتاف 

: لاقف میرم ؟ ابا  ای  دهشت  مب  هیواعم : لاقف  »

هتیتاف .اهرضو  اهرذق و  یلع  اهب  ینتئا  لاقف : .هّیمس  ّالا  يدنع  سیل  هل : تلقف  .اّیغب  یّنم  بلط  يدنع و  رـضح  نایفـس  ابا  ّنا  دهـشا  انا  »
.اّینم نارطقیل  اهیتکسا  ّنا  هدنع و  نم  تجرخ  ّمث  اهعم  الخف  .اهب 

.امتاش ثعبت  مل  ادهاش و  تثعب  اّمنا  میرم ! ابا  ای  الهم  دایز : هل  لاقف  »

«. 2  » هیواعم هقحلتساف  »

«3 « » رجحلا رهاعلل  شارفلل و  یضق  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  ّناف  هینالع  هعیرّشلا  ماکحا  هب  تّدر  ام  لّوا  هقاحلتسا  ناک  «و 

______________________________

.بش نآ  زا  دعب  ینعی  ( 1)

( لماکلا  ) تسا هدش  عقاو  هدوب  هیواعم  تفالخ  لاس  نیمراهچ  هک  يرجه  لاس 44  رد  قاحلتسا  نیا  ( 2)

بوخ هچ  هدروآ و  دایز » وبا   » ۀملک اب  یهاگ  و  رباص » وبا   » هملک هب  ار  رامح »  » ۀینک برع  : » تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  يریمد  ( 3)
: تسا هتفگ  هک  سک  نآ  هدرک  هدافتسا  هیروت »  » تعنص زا 

دایز وبا  رامحلا  نکل  هوبا و  نم  يردا  تسل  دایز 

( ناویحلا هایح  )

150 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  ریثا ) نبا   ) ومه زاب 

: هل بتکت  نا  دیری  وه  و  نایفس ،» یبا  نب  دایز  نم  : » هشئاع یلإ  دایز  بتک  «و 

.کلذب ّجتحیف  نایفس » یبا  نب  دایز  یلإ  »

« ..هّصاخ هّیمأ  ینب  یلع  هّماع و  نیملسملا  یلع  کلذ  مظع  و  « » دایز اهنبا  یلإ  هشئاع  نم  : » تبتکف »

نیدب ار  نآ  هدرک و  لقن  دنا  هدروآ  هداتفا و  فّلکت  هب  هیضق  نیا  رد  هیواعم  زا  ناعفادم  هک  ار  يرذع  بلاطم  نیا  ندروآ  زا  ریثا  نبا 
: تسا هدرک  ّدر  ترابع 
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« ..هّجح هب  نوکیل  هلثم  مالسالا  یف  دحا  قحلتسی  مل  ّهنأل  هراکنإ و  یلع  نیملسملا  قاّفتال  دودرم  اذه  «و 

لیذ يواسملا » نساحملا و   » باتک رد  یقهیب ،
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: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 495 ،) «، ) ملاظملا یف  رظّنلا  نساحم  »

: هک داد  ربخ  نینچ  ار  ام  باحصا ، زا  یخرب  »

ریما يا  تفگ : تشادرب و  گـناب  هرـصب  مدرم  زا  يدرم  هاـگان  مدـید  دوـب  هدـمآ  نوریب  یناتـسب  زا  دادـغب  رد  هـک  ار  نوماـم  يزور  »
هتخاس ادـج  نم  زا  ار  وا  تسا  شیرق  زا  نز  نیا  هک  نیا  ناونعب  يزار  وبا  یـضاق  ما و  هتفرگ  ینز  هب  ار  دایز  لآ  زا  ینز  نم  ناـنمؤم 

: دنسیونب نینچ  يزار  وبا  هب  هک  داد  رما  نومأم 

برع ینامز  هچ  زا  دنیـشنب ! تگرم  هب  تردام  يا ! هدرک  یمکح  نانچ  دایز  لآ  زا  ینز  ةراب  رد  وت  هک  دیـسر  ربخ  ار  نینمؤملا  ریما  »
؟ يزاس قحلم  ناشیدب  تسین  ناشیا  زا  ار  هک  ره  هک  هداد  تلاکو  وت  هب  شیرق  ینامز  هچ  زا  و  هتخانش ؟ مکاح  دوخ  باسنا  رد  ارت 

.راذگاو شرهوش  هب  ار  نز  رادرب و  تسد  مکح  ءاضق و  هنوگ  نیا  زا 

يو تبارق  هب  تسا و  رادرکدـب  راـک  اـنز  هّیمـس  دـنزرف  داـیز  اـنامه  .تسین  نینچ  تسا  شیرق  زا  داـیز  هک  يا  هتـشادنپ  ناـنچ  رگا  »
ریغب ار  دوخ  رادیاپان  یتموکح  رذگ و  دوز  یظح  يارب  هدز و  تسد  گرزب  يراک  هب  هدوب  دیبع  دنزرف  وا  رگا  .تسین و  يراختفا 

151 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. تسا هدرک  تسردان  لطاب و  یئاعدا  هداد و  تبسن  شیوخ  ردپ 

لماع هیواعم  بناج  زا  هک  دایز  رسپ  داّبع  اب  تسا و  هیواعم  نامز  ءارعش  زا  هک  يریمح ، غرفم  نبا  هب  فورعم  هعیبر  نب  دایز  نب  دیزی 
زا هک  هدروآرد  رعش  هب  ار  هّیمس  عوضوم  حیولت  ای  حیرصت و  هب  اهراب  هدورس ، داّبع  وجه  رد  يراعشا  هتفر و  ناتسیس  هب  هدش  ناتسیس 

.تسا هلمج  نآ 

نب هیواعم  غلبا  الا 
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ینامیلا لجّرلا  نم  هلغلغم  برح 

ناز كوبا  لاقی : نا  یضرت  ّفع و  كوبا  لاقی : نا  بضغت  أ 

ناتألا دلو  نم  لیفلا  محرک  دایز  نم  کمحر  ّنا  دهشاف 

«1»

______________________________

بیقعت دروم  راعشا  هنوگ  نیا  نتفگ  يارب  غرفم  نبا  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  هحفص 235 ) مراهچ  ءزج   ) دوخ خیرات  رد  يربط  ( 1)
تعافش غرفم و  نبا  زا  اه  ینمی  تیامح  ۀطساو  هب  هیواعم ، نکیل  دنا  هدوب  یم  يو  نتشک  ددص  رد  هدوب و  یم  دابع  دایز و  ّللا 

�
ه دیبع 

تـسا هداد  روتـسد  هدوب  عونمم  وا  نتـشک  زا  نوچ  هتفای  تسد  وا  رب  دایز  ّللا 
�

ه دـیبع  ینامز  تسا  هدادـن  هزاجا  ار  يو  نتـشک  يو ، زا 
یم هدولآ  ار  هماج  رایتخا  یب  وا  دنا و  هدنادرگ  یم  هرـصب  ياهرازاب  رد  هدرک و  شراوس  يرخ  رب  هدـیناروخ و  يوب  لهـسم  ییوراد 

.تسا هتخاس 

ذیبن تسا و  بآ  تسا : هتفگ  سپ  هدینـش  ار  نیا  غرفم  نبا  تسیچ »؟ نیا  : » تسا هتفگ  هدـید  لاح  نیا  رد  ار  وا  نابز  یـسراپ  يدرم 
فورعم رعش  تسا » یبسور  هیمس  تسا و  بیبز  ةراصع  تسا و 

قیلط نیلمحت  اذه  و  توجن ، هراما  کیلع  دابعل  ام  سدع 

دابع هتـساوخ و  داـبع  زا  ار  وا  ماـش  ياـهینمی  تعافـش  هب  هیواـعم  هک  یماـگنه  ماـش  هار  رد  هک  تسا  غرفم  نبا  نیمه  ياـه  هتفگ  زا 
دیزی دـج  دایز و  ردـپ  هعیبر  هیمـست  هجو  يومح  توقای  .تسا  هدورـس  دوخ  رتسا  هب  باطخ  هتـشاد ، لیـسگ  ماـش  هب  ار  يو  ریزگاـن 
هتفای غارف  ات  هدروخ  ار  نآ  هدرک و  يدنبورگ  ریش  زا  گرزب  یفرظ  ندروخ  رب  هعیبر  نوچ  تسا  هتفگ  نینچ  ار  غرفم  نبا  هب  فورعم 

.دنا هدناوخ  غرفم  ار  وا  هدش  مامت  و 

.تسا هتفای  ترهش  غرفم » نبا   » هب شدج  ناونعب  هعیبر  نب  دایز  نب  دیزی 

ص: ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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152

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 162 ،)- مراهچ - ءزج   ) دوخ خیرات  رد  يربط 

: تفگ ار  دایز  يزور  .دوب  یم  يو  اب  سیقلا  دبع  زا  يدرم  تفر  ماش  هب  هیواعم  رادید  يارب  دایز  هک  یماگنه  ».. 

.منک ندید  يو  زا  ات  امرف  متصخر  تسا  ّقح  نم  رب  ار  وا  هدمآ و  ماش  هب  هرصب  لماع  »

.ییوگ زاب  نمب  درذگب  وت  وا و  نایم  هچ  نآ  هک  مهد  یم  تصخر  ارت  طرش  نیدب  تفگ : دایز  »

و هیه ! هیه ! : » تفگ رماع  نبا  .دمآ  رد  دوب ، رماع  نبا  هک  هرـصب ، لماع  رب  نوچ  .تفر  يو  دزن  تفای و  تصخر  تفریذپ و  درم  نآ  »
«. هّیمس ری  مل  نایفس  ابا  نا  نوفلحی  شیرق  نم  « 1  » هماسقب یتآ  نا  تممه  دقل  .یلاّمعب  ضّرعی  يراثآ و  حّبقی  هّیمس  نبا 

.؟ تفگ یم  هچ  رماع  نبا  هک  دیسرپ  ار  يو  دایز  .تشگرب  دایز  دزن  هب  درم  نآ  سپ 

.تفگ دایز  رب  دوب  هدینش  ار  هچ  نآ  دش و  ریزگان  تبقاع  .تشاد  یم  ابا  نتفگ  زا  درم  نآ 

.تخاس هاگآ  ار  يو  تفر و  هیواعم  دزن  هب  دایز 

.دراذگن دیآرد  وا  رب  دهاوخب  رماع  نبا  نوچ  هک  داد  روتسد  ار  بجاح  هیواعم  »

______________________________

دشاب نیاب  هراشا  دیاش  رماع  نبا  ۀتفگ  نیا  لتق  دروم  هب  تسا  یصوصخم  یهقف ، حالطـصا  بسحب  هدش ، هتـسناد  هکنانچ  هماسق  ( 1)
.دننک دای  دنگوس  هک  دروآ  یم  رتشیب  نت و  هاجنپ  تسا ) مزال  دنگوس  هاجنپ  هماسق  رد  هکنانچ   ) يدایز ةدع  هک 

.تسا هتفر  راکب  همساقب »  » ۀملک هماسقب »  » ياج هب  لماکلا »  » رد

153 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا ایآ  تفگ : دـیزی  .تساوخ  يو  زا  ار  تعافـش  تفر و  دـیزی  دزن  هب  ار  تیاکـش  تشگرب و  هاوخان  هب  رماع  نبا  .درک  نینچ  بجاح 
.يرآ داد : خساپ  يا ؟ هدرک  يدای  دایز 

دش و راوس  دیزی  »
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.تفر نورد  هب  تساخرب و  دید  دیزی  اب  ار  رماع  نبا  هیواعم  دندمآ و  رد  هیواعم  رب  نوچ  .دنتفر  هیواعم  دزن  هب  يو  اب 

.ینیبب اجنیا  رد  ار  وا  رگید  یناوتن  هک  اسب  هن  رگ  ورم و  اجنیا  زا  نیشنب و  تفگ : ار  رماع  نبا  دیزی ،

: تفگ یم  دز و  یم  اهرد  رب  ار  نآ  تشاد و  تسد  رد  یبوچ  دمآ و  نوریب  هیواعم  دیشک  ازارد  هب  ناشیا  نتسشن  نوچ 

قافّرلا مکلذ ، تملع ، دق  قایس  مکل  قایس و  انل 

؟ يا هتفگ  ینخس  نانچ  دایز  ةراب  رد  وت  رماع  رسپ  يا  تفگ  تسشن و  هاگ  نآ 

.دهاوخب ار  نآ  دیآ و  شوخ  ار  دایز  هچ  نآ  هب  مدرگ  یمرب  تفگ ، رماع  نبا 

!..« یتسه شوخ  نآ  هب  یهاوخ و  یم  وت  هچ  نآ  هب  میدرگ  یم  زاب  مه  ام  تفگ : هیواعم  »

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 235 ،)- مراهچ - ءزج   ) خیرات رد  يربط ، زاب 

: تفگ هفوک  مدرم  هب  و  دشاب ) هدش  اجنآ  لماع  هک  نیا  زا  شیپ   ) دمآ رد  هفوک  هب  دایز  »

قحلم هیواعم  هب  ارم  بسن  تفگ : .وگب  یهاوخ  یم  ار  هچ  نآ  دنتفگ : .تسنآ  رد  امـش  دوس  هک  مهاوخب  ار  يزیچ  امـش  زا  ما  هدـمآ  »
.میهد یمن  لطاب  روز و  تداهش  ام  دنتفگ : .دیزاس 

« تفریذپ ار  يو  شهاوخ  درک و  تقفاوم  وا  اب  سک  کی  اهنت  هرصب  رد  .تفر  هرصب  هب  اجنآ  زا  دش و  دیمون  هفوک  مدرم  زا  سپ  »

154 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم هقف  ماکحا  فلاـخم  ار  نآ  نید  لـها  هدوبن و  نیملـسم  لوبق  دروم  وا  دوخ  ناـمز  رد  هکناـنچ  ار  داـیز  هیواـعم ، قاحلتـسا  ۀیـضق 
ۀفیلخ يدهم  نامز  رد  یتح  هدوب  یم  داقتنا  شهوکن و  وگتفگ و  دروم  زین  هّیما  ینب  زا  دعب  هیواعم و  زا  دعب  ياهنامز  رد  دـنا  هتـسناد 

، شرسپ وا  نامرف  هب  یسابع 
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.دزاس جراخ  برع  شیرق و  ناوید  زا  ار  دایز  لآ  هک  هتشون  هرصب  یلاو  هب  لصفم  يا  همان  هراب  نیا  رد  دیشرلا ، نوراه 

هـصالخ روطب  اجنیا  رد  هک  هدرک  لقن  ار  يا  همان  ( 365 هحفص 364 - مشـش  ءزج   ) تصـش دص و  کی  لاس  ثداوح  لیذ  رد  يربط 
: دوش یم  لقن  همجرت و 

نآ هب  اـهراک  رد  ار  ّماوع  ّصاوخ و  دوـخ و  دـیاب  یمالـسا  ناـیاورنامرف  هک  يزیچ  نیرت  هتـسیاش  اـنامه  « » میحرلا نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب  »
دنـشاب یـضار  بظاوم و  رباص و  نوئـش  همه  رد  دنـشاب و  وریپ  ار  ص )  ) ربمغیپ ّتنـس  دننک و  لمع  ادخ  باتکب  هک  تسنیا  دـنراداو 

.هن ای  دنک  تقفاوم  ناشیا  تساوخ  اب  هاوخ 

هک داد  يرظن  يار و  دوب  بیبط ) ةدـلک  نب  ثراح   ) یفقث جالع  لآ  ةدـنب  هک  دـیبع  رـسپ  دایز  قاحلتـسا  رد  نایفـس  وبا  نبا  هیواـعم  »
ار نآ  مه  هیواعم  دوخ  نامز  رد  ملاع  هیقف و  عرو و  لضاف و  مدرم  زا  يرایـسب  دنتـسناد و  اوران  ار  نآ  يو  زا  دـعب  مالـسا  لها  مومع 

.دنتخانش یم  بوخ  ار  دایز  ردام  دایز و  ردپ  دایز و  همه  هچ  دنتشاد  راکنا 

او يار  نآ  هب  قح  رب  نایاوشیپ  ءادتقا  ّتنـس و  زا  يوریپ  تیادـه و  عرو و  ار  وا  درکن  سفن  ياوه  هار  زا  زج  ار  يراک  نانچ  هیواعم  »
ترخآ نید و  كاله  هب  لیم  هکلب  تشادن 

155 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم هک  اوران ، ییاهراک  رد  داـیز  تسایـس  تمارـص و  تدـالج و  زا  هک  نیا  هب  یگتـسبلد  ّتنـس و  باـتک و  تفلاـخم  رب  میمـصت  و 
.تخاس راداو  راک  نیا  رب  ار  وا  دریگب  کمک  دیوجب و  يرای  تشاد ، یم  تساوخ و 

هتفگ و  رجحلا » رهاعلل ، شارفلل و  دلولا  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  اب  »
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« الدع افرـص و ال  هنم  ّللا 
�

ه لبقی  نیعمجا ال  ساّنلا  هکئالملا و  ّللا و 
�

ه هنعل  هیلعف  هیلاوم  ریغ  یلإ  یمتنا  وا  هیبا  ریغ  یلإ  یعّدا  نم  : » تسا
زینک ار  وا  هّیمس  هن  هدوب و  هدنب  ار  وا  دیبع  هن  هدوبن و  وا  شارف  رب  هتفاین و  تدالو  نایفس  وبا  نماد  رد  دایز  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب 

.دنا هتشادن  طابترا  صاصتخا و  وا  هب  هجو  چیه  هب  ود  نیا  زا  مادک  چیه  و 

ار جاّجح  نب  رـصن  هک  دـنتفر  شدزن  هریغم  ینب  هک  اـجنآ  هدـیزرو  تفلاـخم  شیوخ  قاحلتـسا  نیا  اـب  لـمع  رد  هیواـعم  دوخ  یّتح  »
ام دنتفگ : ناشیا  سپ  درک  باترپ  ناشیا  يوسب  دروآ و  نوریب  شرف  ریز  زا  دوب  هتخاس  هدامآ  شیپ  زا  هک  ار  یگنـس  دننک  قاحلتـسا 

یناد و یمن  زئاج  مینک  یم  شیوخ  قیفر  بحاص و  ةراـب  رد  اـم  ار  هچ  نآ  وت  مینک و  زیوجت  يدرک  داـیز  ةراـب  رد  وت  هک  ار  يراـک 
تفلاخم هدرک  شیپ  هچ  نآ  اب  سپ  هیواعم  مکح  ات  تسا  رتهب  ار  امـش  هراـب  نیا  رد  ربمغیپ  مکح  تفگ : هیواـعم  ینک !؟ یمن  هزاـجا 

«. 1  » تسا هدوب  ص )  ) ربمغیپ ۀتفگ  فالخ  رب  شلمع  هک  درک  فارتعا  دومن و 

: تسا هتفگ  لج  زع و  ادخ  هتسج و  يرود  هدرک و  ضارعا  ّقح ، زا  هدش و  يوه  وریپ  دایز  دروم  رد 

«. ّظلا
�

َنیِِملا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ا�ل  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا 
�

ِه َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُها�وَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  «َو 

______________________________

، مالـسالا یف  مّلـس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  یبنلا  مکح  اهیف  ریغ  هیـضق  لوا  یه  و  هیبا ، نب  دایز  هیواعم  قحلتـسا  هنـس 43 ) يا   ) اهیف و  ( » 1)
-( هحفص 196 ءافلخلا - خیرات  « ) هریغ یبلاعثلا و  هرکذ 

156 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نینمؤملا ریما  سپ  »
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یـضار هچ  نآ  رب  ار  وا  راک  همه  رد  دنک و  ظفح  يوه  ۀـبلغ  زا  ار  وا  دراد و  ظوفحم  ار  وا  نید  سفن و  هک  تسا  راتـساوخ  ادـخ  زا 
.دشخب قیفوت  دراد  تسود  تسا و 

ردـپ و هب  ار  ناشیا  دـنادرگرب و  ناشیا  فورعم  بسن  هّیمـس و  شردام  هب  ار  وا  ۀـیّرذ  داـیز و  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  نینمؤملا  ریما  »
تزاجا دـنک و  يوریپ  ار  تیادـه  نایاوشیپ  ناحلاص و  عامجا  و  ص )  ) ربمغیپ راـک  نیا  رد  دزاـس و  قحلم  هّیمـس  دـیبع و  ناـشردام 

« ..دهد همادا  دوخ  تفرشیپ  هب  ربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  اب  هیواعم  تفلاخم  هک  دهدن 

157 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیواعم ریوزت  دیزی و  دهع  تیالو 

یئانتعا یب  یفرط و  زا  ار  وا  يراک  هسیسد  يزاب و  تسایس  مه  ءالیتسا و  دادبتـسا و  عضو  هداد و  ماجنا  هیواعم  هک  يرتمهم  عوضوم 
شا هتـسیاشان  دنزرف  ندـیزگرب  عوضوم  دـناسر  یم  یبوخ  هب  رگید  یفرط  زا  نید  ناراد  يوه  هقف و  ناگرزب  ءارآ  دـیاقع و  هب  ار  وا 

«. یمالسا تفالخ   » دهع و تیالو  هب  تسا  دیزی 

ار تفالخ  هک  دـنامهف  یم  بوخ  دزاس و  یم  نشور  یبوخ  هب  یمالـسا  تفالخ  مالـسا و  ةراب  رد  ار  يو  رکف  زرط  هیواـعم  راـک  نیا 
هنارباج هنارئاج و  تموکح  هناّدبتسم و  تنطلس  نیا  تسا  هتساوخ  یم  هتشاد و  یم  يوریپ  رـصیق  يرـسک و  زا  هتـسناد و  یم  تنطلس 

دـنزرف و هب  ار  نآ  دزاـس و  رادـیاپ  رارقرب و  دوـخ  نادـناخ  رد  هدروآ ، تسدـب  نـید  ماـن  هـب  گـنرین  هـب  مالـسا و  ۀـیاس  ریز  هـک  ار ،
مان دوخ  ماخ  لایخ  هب  ات  دراپـسب  دنـشاب  رادرکدب  راک و  تشز  نید  ظاحل  زا  هتـسیاشان و  تسردان و  دنچ  ره  شیوخ  ناگدازدنزرف 

.دراذگب یقاب  ار  شیوخ 

نمحرلا دبع 
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: تسا هتفگ  نینچ  يوب  هدمآ  نایم  هب  هنیدم ، رد  هنیمز ، نیا  رد  ناورم  نایم  وا و  نایم  هک  ینانخس  رد  لوا ، ۀفیلخ  رکب ، وبا  رسپ 

««. 1  » لقره ماق  لقره  تام  امّلک  هّیلقره : اهولعجت  نا  نودیرت  مکّنکل  و  ».. 

نیا زارحا  يارب  هک  ار  یناسک  تصرف  ماگنه  هب  هدـنارورپ و  یم  شیوخ  زغم  رد  ار  بلطم  نیا  دوخ  تنطلـس  زاغآ  نامه  زا  هیواـعم 
زا نتشک و  هب  هتـشاد و  یم  رظن  ریز  هتفر  یم  ناشیا  تمحازم  ناکما  دنا و  هدوب  یم  هتـسیاش  ار  تیحالـص  ءاعّدا  ای  هدوب  حلاص  ماقم 

ناشیا ندرب  نایم 

______________________________

.دش دهاوخ  هدروآ  ریثا ، نبا  زا  لقنب  دعب ، تاحفص  رد  تاملک  نیا  ( 1)

158 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتخاس و یم  قفاوم  دـیعو  دـعو و  دـیدهت و  عیمطت و  هب  هداد  یم  لامتحا  ار  ناشیا  تفلاخم  هک  مه  ار  رگید  یناـسک  هتخادرپ و  یم 
.تسا هتساوخ  یم  دعاسم  هدامآ و  دوخ  دساف  روظنم  يارب  ار  هنیمز 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  دیرفلا ) دقعلا  مجنپ  ءزج   ) ّهبر دبع  نبا  یکلام ، هیقف  لقنب  «، 1  » ینئادم نسحلا  وبا 

درک و راهظا  دوب  نآ  رد  دیزی  دهع  تیالو  هک  ار  یلوعجم  ۀمان  دهع  هیواعم  تشذگ  رد  هس 53  هاجنپ و  لاس  رد  هیبا  نب  دایز  نوچ  »
تدـم سپ  دـنک  سونأم  نادـب  مک  مک  ار  مدرم  دزاسب و  هنیمز  دـیزی  اب  ار  مدرم  تعیب  تساوخ  راک  نیدـب  دـناوخ و  مدرم  رب  ار  نآ 

ناکیدزن هب  دروآ ، یم  نایم  هب  نخس  هرواشم  ناونعب  یصاخشا  اب  .تخاس  یم  هدامآ  انـشآ و  دیزی  اب  تعیب  يارب  ار  مدرم  لاس  تفه 
ناـنیمطا درک و  قفاوم  دوخ  اـب  ار  مهم  صاخـشا  زا  يرایـسب  هک  نیا  اـت  تشاد  یم  کـیدزن  دوخ  هب  ار  نارود  داد ، یم  ناوارف  لاـم 

ار ریبز  ّللا 
�

ه دبع  سپ  تفای 
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؟ يراد هدیقع  هچ  دیزی  ةراب  رد  تفگ :

«: 2  » داد خساپ  نینچ  ّللا 
�

ه دبع 

لبق رّکفّتلا  مّدـقّتلا و  لبق  رظّنلا  ّنإف  مّدـنت  نا  لبق  رّکفت  مّدـقتت و  نا  لبق  رظناف  .کقدـص  نم  كاخا  ّنا  .کیجانأ  کیدانأ و ال  ّینا  »
« مّدنتلا

______________________________

: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  ینئادملا »  » لیذ بابللا »  » باتک رد  ریثا  نبا  ( 1)

روهـشم فیناصت  بحاص  یـشرق  هرمـس  نب  نمحرلا  دبع  یلوم  ینئادـم  فیـس  وبا  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  و  ».. 
رد یپ  لاس  یـس  هدوب  قداص  يدنمـشناد  ینئادم  .دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  ود  نیا  ریغ  همثیخ و  یبا  نب  دـمحا  راکب و  نب  ریبز  .تسا 

.تسا هتفای  تافو  یگلاس  هس  دون و  نس  هب  جنپ  تسیب و  ای  (، 224  ) راهچ تسیب و  تسیود و  لاس  رد  ..هتشاد و  یم  هزور  یپ ،

رد هلجع  وا  هدرک و  هرواشم  هبتاکم ، اب  دیزی ، دهع  تیالو  ةراب  رد  دایز  اب  هیواعم  دیآ  یمرب  نآ ، ریغ  يربط و  خـیرات  زا  هکنانچ  ( 2)
.تسا هدرکن  راکشآ  ار  عوضوم  نیا  هیواعم  هدوب  هدنز  دایز  ات  ور  نیا  زا  هتسناد  یمن  باوص  ار  رما  نیا 

159 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

سپ دـیوگب : تسار  وت  هب  هک  تسا  یـسک  تردارب  هنیآ  ره  .مروآ  یمن  نخـس  يوجن  هب  مهد و  یم  گناب  اسر  ياوآ  هب  ارت  اـنامه  )
ولج زا  شیپ  نتـسیرگن  هچ  نک  هشیدـنا  بوخ  يدرگ  نامیـشپ  هک  نیا  زا  شیپ  رگنب و  کین  ینک  مادـقا  يراـک  هب  هک  نیا  زا  شیپ 

(. تسا ندش  نامیشپ  زا  شیپ  ندیشیدنا  نتفر و 

یم یتفگ  یتخادرپ و  عجـس  هب  تا  هدازردارب  ةراب  رد  هچ  نآ  زا  یتخومآ  عجـس  یگرزب  رد  ابیرف !! یهابور  تفگ : دیدنخ و  هیواعم 
.يزاس هدنسب  نآ  زا  رتمک  هب  یتسناوت 

تخاس بطاخم  ار  فنحا  هاگ  نآ 
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؟ ییوگ یم  هچ  دیزی  اب  تعیب  ةراب  رد  وت  «: 1  » تفگ و 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  ّهبر  دبع  نبا  مه  زاب  مسرت » یم  ادخ  زا  میوگب  غورد  رگا  وت و  زا  میوگب  تسار  رگا  تفگ :

ره زا  دنتـسرفب  ماش  هب  تاقالم  يارب  یناگدنیامن  هک  داتـسرف  همان  یمالـسا  ياهرهـش  مامتب  هیواعم  دمآرد  جـنپ  هاجنپ و  لاس  نوچ  »
وا اب  هیواعم  دوب  مزح  نب  ورمع  نب  دمحم  دندیدرگ  لیـسگ  ماش  هب  هنیدم  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  .دندش  جیـسب  یناگدـنیامن  يرهش 

متسین ناهاوخ  وت  ةزادنا  هب  ار  کی  چیه  داشرا  تیاده و  مدوخ ، زا  سپ  تفگ : يو  .تساوخب  دیزی  رما  رد  ار  شرظن  درک و  تولخ 
وا زا  ادخ  تسا و  شیوخ  تیعر  لوئـسم  یمکاح  ره  نامگ  یب  تسا و  طسوتم  بسح  تهج  زا  زاین و  یب  لام  تهج  زا  دیزی  انامه 

.ینک یم  راذگاو  یسک  هچب  ار  دمحم  تّما  راک  تیالو  هک  رگنب  تسرد  سرتب و  ادخ  زا  سپ  .دنک  یم  تساوخ  زاب 

نیا زج  ارت  یتفگ و  ار  دوخ  يأر  یتسه و  حـصان  يدرم  وت  انامه  تفگ  دروآ و  رب  هنیـس  زا  درـس  یهآ  دـش و  عطق  شـسفن  هیواعم  »
نارسپ زج  نم  رظن  رد  نکیل  دوبن  هتسیاش 

______________________________

.ماش رد  هن  هدش  عقاو  زاجح  رد  دمآ  دهاوخ  لیصفت  هب  هکنانچ  خساپ  شسرپ و  نیا  ( 1)

هدرک طولخم  مهب  هتـشاد  رظن  صیلخت  صیخلت و  هب  نوچ  هتفای  عوقو  ماش  رد  یخرب  زاجح و  رد  یـضعب  هک  ار  هقرفتم  عیاقو  ینئادم 
تـسا نانچ  ینئادم  زا  لوقنم  ترابع  رهاظ  نکیل  تسا  هدـش  عقاو  ماش  رد  فنحا  اب  زاجح و  رد  ریبز  نبا  اب  هیواعم  هرکاذـم  هکنانچ 

.تسا هدوب  سلجم  کی  رد  ماش و  رد  ود  ره  هک 

(، یباهش  ) هقف راودا 
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160 ص : ج 3 ،

.ورب نم  دزن  زا  مراد  تسود  رتشیب  ناشیا  نارسپ  زا  ار  دوخ  رسپ  نم  تسین و  رگید  یسک  نم  رسپ  ناشیا و 

نخـس دیزی  نماریپ  رد  هک  داد  روتـسد  شیوخ  نارای  هب  شیپ  زا  تساوخب و  ار  ناگدـنیامن  تسـشنب و  دوخ  نارای  نایم  رد  هاگ  نآ  »
وا زا  سپ  درک ) نییعت  دهع  تیالو  يارب  ار  وا  فیرعت و  دایز  دیزی ، نماریپ  رد   ) دمآرد نخـس  هب  سیق  نب  كاحـض  تسخن  .دنیوگ 
نب دیزی  هاگ  نآ  تفگ  نیسحت  ار  وا  هیواعم  و  تخادرپ ) نییعت  فیرعت و  هب  كاحض  دننام  زین  وا   ) دمآرد نخس  هب  دیعـس  نب  ورمع 

، دریذپن یسک  رگا  و  دیزی ) هب  هراشا  ، ) نیا ددرگ ، كاله  رگا  سپ  تسنانمؤم  ریما  هیواعم ) هب  هراشا  ، ) نیا تفگ : تساخرب و  عّفقم 
(. دوخ ریشمش  هب  هراشا  ، ) نیا

سک همه  زا  وت  تفگ : تخاس و  بطاخم  ار  هیواعم  سیق ، نب  فنحا  سپ  نآ  زا  ! » ینارونخس رورس  وت  انامه  نیـشنب  تفگ : هیواعم 
ادخ هک  یناد  نانچ  رگا  یناد  یم  ار  وا  لوخد  جورخ و  ناهن و  راکشآ و  زور و  بش و  عضو  یگنوگچ  یـسانش و  یم  رتهب  ار  دیزی 
دوخ هک  یلاح  رد  شخبم  وا  هب  ار  اـیند  تسین  ناـنچ  هک  یناد  یم  رگا  نکم و  هرواـشم  مدرم  اـب  تسا  تّما  حالـص  تسا و  یـضار 

.یترخآ راپسهر 

.دندرکن هرکاذم  ار  يزیچ  وا  نانخس  زج  دندش و  هدنکارپ  مدرم  تخادرپ  هب  نخس  نیا  فنحا  نوچ 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  ّهبر ) دبع  نبا   ) ومه زاب 

هانپ وت  هب  هیواعم  ّرش  زا  نم  ایادخ  تفگ : دوب  هدش  هدناوخ  دیزی  تعیب  هب  هک  صاخشا  زا  یکی  دندرک ، تعیب  دیزی  اب  مدرم  هاگ  نآ  »
تعیب ربب و  هانپ  تدوخ  ّرش  زا  تفگ : هیواعم  .مرب  یم 
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«. ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ّللا 
�

ُه َلَعْجَی  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  �یسَعَف   » اریز نک  تعیب  درم  يا  تفگ : هیواعم  منک  یم  تعیب  هارکا  اب  نم  تفگ  .نک 

قارع ماش و  لها  تشون : دوب  لماع  هنیدـم  رد  وا  فرط  زا  هک  ناورم  هب  تفرگ  تعیب  عضو ، نیا  اـب  ماـش  رد  هیواـعم  هک  نیا  زا  سپ 
.ریگب تعیب  دیزی  يارب  هنیدم  مدرم  زا  نونکا  دندرک ! تعیب 

161 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  زاب  ّهبر  دبع  نبا  یکلام  هیقف 

یبا نب  نمحرلا  دبع  دننام  هنیدم  ناگرزب  .درک  ریذـحت  هنتف  زا  ضیرحت و  تعاطا  هب  ار  نانآ  دـناوخ و  هبطخ  هنیدـم  مدرم  رب  ناورم  »
هدنکارپ مدرم  دندرک و  راکنا  ار  دیزی  تعیب  ضارتعا و  وا  نانخـس  رب  رمع  نب  ّللا 

�
ه دـبع  ریبز و  نب  ّللا 

�
ه دـبع  یلع و  نب  نیـسح  رکب و 

.دندش

دید ار  یلع  نب  نیسح  نوچ  اجنآ  رد  دش و  راپـسهر  هنیدم  يوسب  راوس  نت  رازه  اب  هیواعم  .داد  شرازگ  هیواعم  هب  ار  ارجام  ناورم ، »
شیرق و ریپ  هب  ابحرم  تفگ : رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  هب  و  درک ، راوس  بسا  رب  ار  وا  مالـسا و  ناناوج  رورـس  هب  اـبحرم  «: 1  » تفگ

رـسپ هب  ابحرم  تفگ : ریبز  ّللا 
�

ه دـبع  هب  قوراف و  رـسپ  لوسر و  بحاص  هب  ابحرم  تفگ : رمع  نبا  هب  و  شیرق ، رورـس  قیّدـص و  رـسپ 
هبعک هب  دـنداهن و  يربنم  داد  روتـسد  ّجـح  ءاضق  زا  سپ  اجنآ  رد  تفر و  هکم  هب  ناـشیا  اـب  هاـگ  نآ  وا  ۀـمع  رـسپ  ربمغیپ و  ّيراوح 

ناشیا دنربب  وا  دزن  ار  ریبز  نبا  رمع و  نبا  رکب و  یبا  نب  نمحرلا  دبع  یلع و  نب  نیسح  ات  داتسرف  دش و  کیدزن 
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.دنتفر هیواعم  دزن  هب  هاگ  نآ  دزادرپ  نخس  هب  هیواعم  اب  ریبز  نبا  هک  دنداد  رارق  دندش و  عمج  مه  اب 

ردارب دیزی  دیتسناد ، ناتدوخ  هب  ار  متّدوم  رهم و  دوخ و  ةراب  رد  ارم  رظن  امش  تفگ : نینچ  ناشیا  هب  لیلجت  بیحرت و  زا  سپ  هیواعم 
دندش و شوماخ  همه  دشاب ! امـش  تسدب  یهن  رما و  نکیل  مراد  مّدـقم  تفالخ  مان  هب  ار  وا  متـساوخ  نم  تسا  امـش  ّمع  رـسپ  امش و 

: تفگ نخس  هصالخ  نیدب  ریبز  نبا 

ناکیدزن نادنزرف و  ریغ  زا  رکب  وبا  دننام  ای  .راذگاو  تّما  دوخ  هب  ار  راک  ص )  ) ربمغیپ ةویش  هب  ای  نک : نیزگ  ار  یکی  راک  هس  نایم  »
.نکفا يروش  هب  ار  راک  رمع  نوچ  مه  ای  .نیزگرب  دشاب  هتسیاش  هک  ار  یسک  شیوخ 

______________________________

هب ناگرزب  نیا  اب  هنیدـم  رد  هیواـعم  دروخرب  هدوب و  هکم  رد  نخـس  دروخرب و  هنوگ  نیا  دـش  دـهاوخ  لـقن  ریثا  نبا  زا  هکناـنچ  ( 1)
رد نآ  زا  سپ  هدرک  ضارعا  نانآ  زا  راتفر و  يراجنهان  یتشرد و  هب  نانآ  اب  هنیدـم  رد  تسخن  ینعی  .تسا  هدوب  دـیدهت  تنوشخ و 

.تسا هدمآ  رد  هلماجم  هنهادم و  هار  زا  هدنادرگرب و  ار  قرو  هکم 

162 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ ریبز  نبا  هک  تسنامه  نخس  دنتفگ : دیسرپ  ار  نیمه  نارگید  زا  .هن  تفگ : تسه ؟ یهار  نخس و  نیا  زج  ایآ  تفگ : هیواعم  »

: تفگ نینچ  هیواعم  سپ 

زا کی  ره  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ و  مهاوخ  یبلطم  نم  دنامن  هناهب  ار  امش  مشاب و  روذعم  ات  میوگ  یم  امش  هب  شیپ ، زا  نم  »
شیپ دش  دهاوخ  ادج  نت  زا  شرس  دیوگب  نم  رب  ّدر  رد  هملک  کی  هراب  نیا  رد  امش 
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..دسر مامتا  هب  شنخس  هک  نیا  زا 

ّدر و دـیوگب  هچ  نآ  زا  يا  هملک  رب  رگا  ات  دنتـسیاب  ریـشمش  اب  یماـش  درم  ود  ناـشیا  زا  مادـک  ره  رـس  يـالاب  داد  روتـسد  هاـگ  نآ  »
ناـشیا رب  ناـیماش  دـمآ و  رب  ربنم  رب  درب و  دوخ  هارمه  ار  ناـشیا  تساـخرب و  ناـکم  نآ  زا  سپ  .دنـشکب  ار  وا  اروف  دـننک  یـضارتعا 

: تفگ دروآ  اج  هب  انث  دمح و  نوچ  دندش  عمج  مه  مدرم  دندرک و  هطاحا 

تعیب دـیزی  اب  ریبز  رـسپ  رمع و  رـسپ  رکب و  یبا  رـسپ  نیـسح و  دـنا : هتفگ  مدرم  تسا ، تسردان  هدـنکارپ و  مدرم  ياه  هتفگ  انامه  »
يراک هب  نانآ  ةرواشم  یب  میهد و  یمن  ناماس  ناشیا  زا  يادـج  ار  يراک  اـم  دنناناملـسم و  نارورـس  ناـگرزب و  ناـنیا  دـنا و  هدرکن 

.میناسر یمن  مامتا  هب  مینز و  یمن  تسد 

ماگنه نیا  رد  دندرک !! تعیب  دـندمآ و  رد  تعاطا  هب  دـندش و  میلـست  نانیا  دـنریذپ  نامرف  اونـش و  مدـید  مدـناوخ  ارف  ار  نانیا  نم  »
اراکـشآ نانیا  ات  مینزب ، ار  ناشیا  ياهندرگ  ات  هد  نامرف  تسا ؟ ماقم  تمظع و  هچ  ار  نانیا  رگم  هک  دـندروآ  رب  گناب  ماش  ناـیهاپس 

.میوش یمن  یضار  ام  دننکن  تعیب 

؟ دنراد باتش  شیرق  هب  ّرش  ندناسر  رد  هیاپ  هچ  ات  مدرم  ّللا !
�

ه ناحبس  تفگ : هیواعم  »

.مونشن یسک  زا  ار  ینخس  نینچ  هرابود  دیوش  تکاس  تسا !؟ نیریش  مدرم  يارب  ناشیا  ياهنوخ  هزادنا  هچ  ات  و 

««. 1  » تشگ زاب  ماش  هب  دش و  راوس  اج  نامه  زا  تفرگ و  تعیب  دناوخ و  تعیب  هب  ار  مدرم  سپ  »

______________________________

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دیرفلا ، دقعلا  زا  مجنپ  ءزج  رد  هبر ، دبع  نبا  ( 1)

: تسا هتفگ  نینچ  هدرک  داریا  هنیدم  رد  هک  اه  هبطخ  زا  یکی  رد  هیواعم 

ینا هنیدملا  لها  ای  ».. 
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رش مکءارو  ام  نإف  انیف  امب  انولبقاف  هسفن ، هعیش  مهنم  ئرما  لک  هیف  مه  یـشلا ء و  نوبیعی  قارعلا ، قلخک  اقلخ  اونوکت  نا  بحا  تسل 
رد هتفگ  هبطخ  نیا  رد  هیواـعم  هچ  نآ  « » ..تأـی مل  ناـمز  فورعم  اـننامز  رکنم  یـضم و  دـق  ناـمز  رکنم  اـننامز  فورعم  نا  مـکل و 

: ترابع نیدب  وا  هب  تسا  ربمغیپ  ۀتفگ  دافم  تقیقح 

ص)  ) ربمغیپ زا  يریشق  زیرح  نب  ءالع  ار  ثیدح  نیا  میظع » کملظ  ریثک و  کلکا  انـسح  حیبقلا  هنـس و  هعدبلا  هیواعم ، ای  نذختتل  »
(. ملکتم يرصب  ّللا 

�
ه دبع  وبا  زا  تیاورب  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  لقن   ) تسا هتفگ  هیواعم  هب  هک  هدرک  تیاور 

163 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ینحل اب  لیصفت و  هب  دیزی  شرسپ  يارب  ار  هیواعم  نتفرگ  تعیب  ۀیـضق  نّنـست ، لها  زا  دمتعم  ناخّروم  رگید  و  ریثا ، نبا  و  « 1  » يربط
رکف زرط  هک  نیا  يارب  مه  زاـب  دـش  هتـسناد  هک  تسا  ناـمه  اـهنآ  ۀـمه  داـفم  هجیتن و  هک  دـنا  هدروآ  زیگنا  تربـع  زیمآ و  شهوکن 

هـصالخ روطب  هدروآ  ریثا  نبا  ار  هچ  نآ  زا  یخرب  دشاب  رتنـشور  یهقف  روما  ینید و  نوئـش  تاعارم  مدع  رد  وا  لمع  عضو  هیواعم و 
: مروآ یم  عضوم  نیا  رد  منادرگ و  یمرب  یسراف  هب 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دهعلا » هیالوب  دیزیل  هعیبلا  رکذ   » ناونع ریز  هحفص 249 )  ) لماکلا باتک  زا  میس  ءزج  رد  ریثا  نبا 

هتـساوخ یم  هیواعم  هچ  هدش  هبعـش  نب  هریغم  زا  راک  نیا  زاغآ  دندرک و  تعیب  دهع  تیالو  هب  دـیزی  اب  مدرم  لاس 56 )  ) لاس نیا  رد 
هب هک  تسنیا  رتهب  تسا  هتفگ  هریغم  .دراذگب  شیاج  هب  ار  صاع  نب  دعس  درادرب و  هفوک  تراما  زا  ار  وا  هک  تسا 
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مورب هیواعم  دزن  ماش 

______________________________

« دهعلا یلو  هلعج  هدعب و  نم  دیزی  هعیب  یلإ  سانلا  هیواعم  اعد  نیسمخ ) تس و  هنس  ینعی   ) اهیف و  ( » 1)

164 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ما هتساوخن  ار  نآ  هتشادرب و  تسد  تراما  زا  دوخ ، نم  هک  دنرادنپ  نانچ  مدرم  ات  مهدب  ءافعتسا  مدوخ  و 

: تسا هتفگ  نینچ  يوب  هدمآ و  رد  دیزی  رب  هدش و  ماش  ۀناور  سپ  »

هدیسر هبون  نادنزرف ، هب  نونکا  مه  دنا و  هتسب  رب  تخر  ناهج  زا  شیرق  ناگرزب  مه  دنا و  هتشذگ  رد  ص )  ) ربمغیپ باحصا  نایعا  »
وت يارب  دـنک و  یم  یهاتوک  تردـپ ، نینمؤملا ، ریما  ارچ  مناد  یمن  یتسه  ملعا  تسایـس  هب  لضفا و  همه  زا  نایم  نآ  رد  وت  تسا و 

؟ دریگ یمن  تعیب 

: تسا هتفگ  دیزی  »

.يرآ تسا : هداد  خساپ  تسا ؟ یندش  راک ، نیا  هک  يرادنپ  نانچ  وت  ایآ  »

هدروآ نایم  هب  ار  نخـس  نیا  هتـساوخ و  ار  هریغم  هیواعم  .هتخاس  هاـگآ  وگتفگ  نیا  زا  ار  وا  هتفر و  هیواـعم ، ردـپ ، دزن  هب  دـیزی  سپ  »
: تسا هتفگ  هریغم  .تسا 

هتـسیاش دـیزی  دـیاب و  ینیـشناج  ارت  سپ  يدـید  ار  نامثع  زا  دـعب  ياهیزیرنوخ  مدرم و  قّرفت  هملک و  فالتخا  وت  نینمؤملا ، ریما  ای  »
یفالتخا هنتف و  دشاب و  ینیشناج  ارت  یهانپ و  ار  مدرم  دسر  رد  گرم  ارت  رگا  ات  ریگب  تعیب  وا  يارب  سپ  دشاب  نیشناج  ارت  هک  تسا 

.دیاین شیپ  يداسف  يزیرنوخ و  دسرن و  مه  هب 

: تفگ هیواعم  »

؟ دشاب راک  ددم  رای و  راک ، نیا  رد  ارم  دناوتب  دهاوخب و  هک  تسیک  »

تقفاوم و رهـش ، ود  نیا  مدرم  نوچ  میزاس و  یم  راداو  راـک  نیاـب  ار  هرـصب  مدرم  مه  داـیز  ار و  هفوک  مدرم  نم  داد : خـساپ  هریغم  »
.درک دهاوخن  تفلاخم  اج  چیه  رد  سک  چیه  دندرک  تعیب 

هیواعم »
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راذـگب نایم  رد  ار  عوضوم  نیا  يراد  نانیمطا  دامتعا و  ناشیدـب  هک  یناسک  اب  شاب و  دوخ  تراما  راکب  درگ و  زاـب  هفوک  هب  تفگ :
.دیآ یم  شیپ  هچ  مینیبب  ات 

: تفگ نینچ  شیوخ  ناهارمه  نارای و  هب  تشگرب و  هیواعم  دزن  زا  هریغم 

165 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: لّثمت و  «« 1  » ادبا قتری  اقتف ال  مهیلع  تقتف  دّمحم و  هّمأ  یلع  هیاغلا  دیعب  زرغ  یف  هیواعم  لجر  تعضو  دقل  »

اباضغلا مصخلا  ءادعألا و  یب  یلاغ  يوّجنلا و  يدهاش  یلثمب 

تقفاوم نانآ  زا  تشاذگ و  نایم  هب  ار  دیزی  ینیشناج  عوضوم  هّیما  لآ  ناتسود  ناراداوه و  اب  تشگ و  زاب  هفوک  هب  ماش  زا  هاگ  نآ  »
، شرـسپ اب  ار  نانآ  داد و  ناشیا  هب  مهرد  رازه  یـس  دـیزگرب و  ناقفاوم  نایم  زا  رتشیب ) اـی   ) سک هد  سپ  .تشاد  تفاـیرد  خـساپ  ار 

.تشاد لیسگ  ماش  يوسب  یسوم ،

دیزی دـهع  تیالو  تعیب  دـقعب  ار  هیواعم  دندوتـس و  ار  دـیزی  تعیب  دـندمآ و  رد  هیواـعم  رب  دـندش  دراو  ماـش  هب  نوچ  ناگداتـسرف  »
.دیتسیاب رادیاپ  شیوخ  ةدیقع  يأر و  رب  امش  نکیل  درک  دیابن  باتش  ار  بلطم  نیا  راهظا  تفگ : هیواعم  .دندرک  توعد 

: تفگ ار  هریغم ، رسپ  یسوم ، سپ  »

: داد خساپ  یسوم  !« » مهنید ءالؤه  نم  كوبا  يرتشا  مکب  »

.مهنید مهیلع  ناه  دقل  تفگ : هیواعم  افلأ .!! نیثالثب  »

زا هتـساخ و  اپب  ار  ینارنخـس  دـنا  هدـمآ  رد  هیواعم  رب  نوچ  ناشیا  داتـسرف و  درم  لهچ  « 2  » هورع شرـسپ  اب  هریغم  دـنا : هتفگ  یخرب  »
: دنا هتفگ  زاب  و  میا ! هدمآ  ص )  ) دمحم تّما  راک  رد  هشیدنا  رظن و  يارب  ام  انامه  دنا : هتفگ  هلمج 

وت لجا  ندیسر  زا  سپ  زا  هک  تسا  میب  نیا  ار  ام  هدیشک و  ازارد  هب  وت  راگزور  »

______________________________

یباحصلا اذه  نامیا  هوقل  هّلل و  ای  ( 1)
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!! هتلادع و 

رتمک و هدع  هدوب  هقباس  یب  نوچ  لوا  راب  دشاب و  هداتسرف  هورع  یسوم و  رـسپ ، ود  اب  هورگ و  ود  راب و  ود  هریغم  هک  تسین  رود  ( 2)
دیرخ غلبم  رتنازرا و  هدـش  دایز  بلطواد  هدنـشورف و  نوچ  مود  راب  و  مهرد ) رازه  یـس  سک و  هد   ) دـشاب هدـش  رتنارگ  دایز و  غلبم 

(. رانید دص  راهچ   ) دشاب هدش  رتمک  نید 

166 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.میرذگن ّدح  نآ  زا  مینامب و  زرم  نآ  رد  ات  راذگب  يزرم  زارفارب و  یمچرپ  ام  يارب  سپ  ددرگ  هتخیسگ  هزاریش 

يدنسرخ وا  هب  امش  ایآ  تفگ : هیواعم  .تسا  نینمؤملا  ریما  رـسپ  دیزی ، هب  رظن  ار  ام  دنتفگ : .دینک  ییامنهر  ارم  امـش  تفگ : هیواعم  »
؟ دیتسه یضار  دیهد و  یم 

هدماین ام  اب  دنتـسه و  ام  رـس  تشپ  هک  یناسک  يأر  مه  ام و  يأر  يرآ  دنتفگ : تسا ؟ نیمه  امـش  رظن  يأر و  تفگ : .يرآ  دنتفگ :
: تفگ ار  هورع  ناهن  رد  هیواعم  ! » دنا

: داد خساپ  هورع  « !؟ مهنید ءالؤه  نم  كوبا  يرتشا  مکب  »

دش هیهت  دیهمت و  هریغم  ۀلیسو  هب  هک  تامدقم  نیا  زا  سپ  هیواعم  ! » اصیخر مهدنع  مهنید  دجو  دقل  تفگ : هیواعم  رانید ! هئامعبرأب  »
هتـسنادن اور  ار  نآ  رد  باتـش  هدرک و  تراشا  راک ، رد  هلجع  مدـعب  خـساپ  رد  دایز  هدرک و  هبتاکم  دوب  یلاو  هرـصب  رد  هک  داـیز  اـب 

.تسا

ینیـشناج هب  ار  دـیزی  دـنک و  مامت  ار  تعیب  راک  هک  دریگ  یم  میمـصت  هیواـعم  هتفاـی  تاـفو  ( 53  ) هس هاـجنپ و  لاـس  رد  داـیز  نوچ  »
نآ تسخن  ّللا 

�
ه دبع  دتـسرف  یم  رمع  ّللا 

�
ه دبع  يارب  مهرد  رازه  دـص  کی  غلبم  دوش  یم  مزج  راک  مامتا  رب  يو  مزع  نوچ  .دـنیزگرب 

يارب غلبم  نیا  هک  تسا  هتفایرد  نوچ  نکیل  هتفریذپ  ار 
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: تسا هتفگ  تسا  وا  تعیب  ذخا  تقفاوم و  بلج 

نسح زا  هحفـص 205 )  ) ءافلخلا خیرات  رد  یطویـس  تسا » هدرک  يراددوخ  نآ  نتفرگ  زا  و  صیخرل » نذا  يدنع  ینید  ّنا  دارا  اذه  »
: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  يرصب 

: دندرک دساف  هابت و  ار  تّما  راک  صخش ، ود  »

.درک ییامنهر  فحاصم ، ندرک  دنلب  رب  ار  هیواعم  هک  يزور  صاع  ورمع  - 1»

هیواعم تشاد و  یم  هفوک  تراما  هیواعم  بناج  زا  هک  یماگنه  هبعش  نب  هریغم  - 2»

167 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا سپ  تخادـنا  ریخأتب  ار  نتفر  درک و  یهاتوک  لّلعت و  ماش  هب  نتفر  رد  وا  سپ  تخاس  راـنک  رب  تراـما  زا  تساوخ و  لوزعم  ار  وا 
نآ دیسرپ : هیواعم  .مدرک  یم  هدامآ  هنیمز  ار  یّمهم  عوضوم  داد : خساپ  دیـسرپ  ار  لّلعت  ریخأت و  ّتلع  هیواعم  تفر و  ماش  هب  هک  نیا 

؟ دوب هچ 

: داد خساپ  يدرک ؟ ار  راک  نیا  تفگ  هیواعم  .وت  زا  دعب  يارب  دیزی  ترسپ  اب  تعیب  تفگ :

.درگزاب شیوخ  راکب  سپ  تفگ : .يرآ 

؟ یتشگ زاب  یتفای و  زاب  ار  تراما  هک  يدرک  هچ  دندیسرپ : شنارای  تشگرب  هفوک  هب  هریغم  »

: تفگ يرصب  نسح  همایقلا » موی  یلإ  هیف  لازی  ّیع ال  « 1  » زرغ یف  هیواعم  لجر  تعضو  : » تفگ

تفالخ و هک  دوب  یم  نانچ  هن  رگ  دـنریگ و  یم  تعیب  شیوخ  نارـسپ  يارب  ناراد  تنطلـس  ناـیاورنامرف و  نیا  هک  تسا  ور  نیا  زا  »
هب میدرگرب  دـیدرگ » یم  باـختنا  راـیتخاب ، ناـشیا  روما  یلاو  هفیلخ و  راذـگرب و  يروش  هب  نیملـسم  ناـیم  تماـیق  زور  اـت  تنطلس 

.ریثا نبا  ۀتفگ  ۀمجرت  صیلخت و 

هتـشون و هدوب ، وا  لماع  هنیدم  رد  هک  ناورم ، هب  هیواعم  هک  نیا  نتـشون  زا  سپ  دش و  لقن  وا  زا  هک  یتمـسق  نتـشون  زا  سپ  ریثا  نبا 
روتسد
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یم راکب  ار  روتـسد  نیا  ناورم  دروآ و  تسدب  ار  هنیدم  مدرم  رظن  دراد و  هضرع  مدرم  رب  هنیدـم  رد  ار  دـیزی  اب  تعیب  هک  تسا  هداد 
دبع رمع و  نبا  و  ع )  ) یلع نب  نیسح  و  لوا ، ۀفیلخ  رکب ، وبا  رـسپ  دننام  یـصاخشا  دبای و  یم  رد  ار  هنیدم  ناگرزب  تفلاخم  ددنب و 

: دیوگ یم  نینچ  ناورم  هب  رکب  وبا  رسپ  هلمج  زا  دنیب  یم  فلاخم  تخس  ار  نانیا  لاثما  ریبز و  ّللا 
�

ه

ره ماق  لقره  تام  امّلک  هّیلقره  اهولعجت  نا  نودیرت  مکّنکل  دّمحم و  هّمال  امتدرا  رایخلا  ام  هیواعم  بذک  ناورم و  ای  ّللا 
�

ه تبذـک و  »
«« 2  » لق

______________________________

.باکر ( 1)

« قشمد نزو  رب  لق  ره  لاقی : .مور و  کلم  فدنخ ، نزو  یلع  نیترسکب  لقره ، ( » 2)

168 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ياهرهـش فیراعم  ناگرزب و  زا  هک  هداد  روتـسد  هتـشون و  همان  دـیزی  تعیب  ةراب  رد  شیوخ  لاّمع  هب  هیواعم  هک  نیا  ناـیب  زا  سپ  و 
ةزوح ناگدـیزگ  زا  ناگدـنیامن  هدرک و  ار  راـک  نیا  لاّـمع  دـنراد و  لیـسگ  ماـش  هب  ار  ناـشیا  دـننک و  باـختنا  یناگدـنیامن  دوخ 

اهینارنخـس روظنم ، نیا  ۀنیمز  رد  هتفای و  لیکـشت  ماش  رد  ناگدنیامن  دوفو و  نیا  زا  یـسلاجم  دـنا و  هداتـسرف  ماش  هب  دوخ  تموکح 
: تسا هدروآ  نینچ  هدمآ ، لمعب 

روظنم نآ  اـب  هک  ناـنآ  هب  تشاد و  یم  لدـشوخ  ار  ناـشیا  دیـشخب و  یم  زیچ  دـندوب  یم  قفاوم  روـظنم  اـب  هک  یناـسک  هب  هیواـعم  »
قارع و لها  زا  هویـش  نیدب  نوچ  سپ  دندرک  تعیب  مدرم  رتشیب  هک  نیا  ات  درک  یم  راتفر  تفطالم  ارادم و  هب  دنتـشاد  یم  تفلاخم 

دش کیدزن  هنیدم  هب  نوچ  دیدرگ  راپسهر  هنیدم  يوسب  تفرگ و  شیپ  زاجح  هار  یماش  راوس  نت  رازه  اب  تفرگ  تعیب  ماش  مدرم 
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«: 1  » تفگ دید  ار  یلع  نب  نیسح  و 

: تفگ مه  وا  هب  دید و  ار  ریبز  ّللا 
�

ه دبع  نآ  زا  سپ  « » هقیرهم ّللا 
�

ه اهمد و  قرقرتی  هندب  الها ، ابحرم و ال  «ال 

هاّیحن هرهظ » ّقدی  هبنذب و  ذخؤی  نا  ّللا 
�

ه کشوی و  هبنذب و  برـضی  هسأر و  لخدی  « 4  » هعلت « 3  » ّبض « 2  » ّبخ الها ، ابحرم و ال  «ال 
.هتلحار هجو  برضف  .یّنع 

______________________________

لذـب و اب  ار  نانآ  دـناوت  یمن  تسا  هتـسناد  یم  نیقی  هب  هک  هدوب  ور  نیا  زا  هدرک  ناگرزب  نیا  اـب  هیواـعم  هک  يراـتفر  هنوگ  نیا  ( 1)
نیا اب  هار و  نیا  زا  دزاس و  بوعرم  ار  ناشیا  فیوخت  دیدهت و  ۀلیـسو  هب  تسا  هتـساوخ  سپ  دنک  بوذـجم  رانید  مهرد و  شـشخب 

.دریگب تعیب  ناشیا  زا  تسایس  هلیح و 

.راکبیرف زاب  گنرین  ( 2)

.رامسوس ( 3)

لقتـسم و یتفـص  هن  تسا  بض »  » هیلا فاضم  ترابع  نیا  رد  هدش و  لامعتـسا  يدوگ  ینعمب  مه  و  هتـشپ )  ) يدـنلب ینعمب  هعلت  ( 4)
ندوبن دامتعا  دروم  ندوبن و  قوثوم  زا  هیانک 

169 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ مه  يوب  دید  ار  رکب  یبا  رسپ  نوچ  نآ  زا  سپ 

.هتلحار هجو  برضف  رما  مث  هلقع » بهذ  فرخ و  دق  خیش  ابحرم  الها و ال  «ال 

ار ناشیا  زین  هنیدم  رد  دمآ  رد  هنیدم  هب  ات  درکن  یتافتلا  مادک  چیه  هب  درک و  رارکت  ار  هنادبتـسم  راجنهان  راتفر  نیمه  زین  رمع  نبا  اب 
: تفگ ار  نومضم  نیا  دوتس و  ار  دیزی  نآ  رد  دناوخ و  يا  هبطخ  هنیدم  رد  هیواعم  دنتفر  هّکم  هب  ریزگان  نانآ  تفریذپن  روضح  هب 

ناشیدب ات  تفریذپ  دنهاوخن  یهورگ  هک  مینیب  یم  نانچ  دشاب و  رت  هتـسیاش  تفالخ  هب  دیزی  زا  ماقم  لقع و  لضف و  رد  هک  تسیک  »
دسرب
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دنکن ریثأت  زردنا  دـنپ و  نیا  هک  مراد  نآ  میب  متفگ و  میوگب  دـیاب  هچ  نآ  نم  انامه  دزاس و  دوبان  دـنک و  نک  هشیر  ار  نانآ  هچ  نآ 
: تسج لّثمت  نینچ  هاگ  نآ 

قلطنا ینعطا و  ورمع  ای  تلق  قلطصملا و  لآ  کترّذح  تنک  دق 

قلخ نم  یّنم  كّرس  ام  كءاس  قطا  مل  ام  ینتفّلک  نا  ّکنا 

ربخ شباحـصا  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  اب  هیواعم  راتفر  زا  ار  هشئاع  و  تفر ، هشئاع  دزن  هب  هاگ  نآ  قذ  سحاف و  هتیقـستسا  ام  کـنود 
دنچ نآ  اجنآ  رد  دش  ناور  هکم  هب  سپ  نآ  زا  تشک  مهاوخ  دننکن  تعیب  رگا  ار  نانیا  نامگ  یب  تفگ : هشئاع  هب  سپ  دوب ، هدیسر 

نیـسح اب  تسخن  زین  راب  نیا  دندرک  تاقالم  ار  وا  دشاب  هدش  نامیـشپ  هدرک  راتفر  ناشیا  اب  هنیدم  رد  هچ  نآ  زا  هک  نیا  لایخ  هب  رفن 
: تفگ وا  هب  هیواعم  سپ  دش  لصاح  تاقالم  ع )  ) یلع نب 

هب مه  اب  دش و  راوس  دندروآ و  یلع  نب  نیسح  يارب  یبسا  داد  روتـسد  و  نیملـسملا » بابـش  دّیـس  ّللا و 
�

ه لوسر  نبا  ای  الها  ابحرم و  »
یحرش هب  هکم  رد  درک و  ار  هلماعم  نیمه  اجنیا  رد  زین  رمع  نبا  رکب و  یبا  نبا  ریبز و  نبا  اب  دنداتفا  هار 

170 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ماش هب  تخاس و  راوتـسا  ار  دـیزی  تعیب  راک  يزاـب  هلیح  زیمآ و  دـیدهت  عضو  نیاـب  درک و  راـتفر  ناـشیا  اـب  دـش  هدروآ  شیپ  زا  هک 
«. تشگرب

(: بهذلا ص 69 جورم  مود  دلج   ) تسا نینچ  یسراپ  هب  اهنآ  ۀصالخ  هک  هدروآ  ینانخس  هنیمز  نیا  رد  زین  يدوعسم 

دندش دراو  هیواعم  رب  یناسک  اهرهش  رگید  قارع و  زا  لاس 59  رد  «و 
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.دش دراو  هیواعم  رب  تفر و  ماش  هب  قارع  زا  سیق  نب  فنحا  هلمج  زا 

دیزی و فیرعت  زا  زاس و  نخـس  وت  نآ  زا  سپ  میوگ  یم  نخـس  مهد و  یم  ماع  راب  ار  مدرم  ادرف  تفگ : ار  سیق  كاّحـض  هیواعم ، »
نب ّللا 

�
ه دـبع  یفقث و  نامثع  نب  نمحرلا  دـبع  شیپ  نیا  زا  نم  هک  نادـب  ناوخب و  وا  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  نک و  زاغآ  وا  دـهع  تیالو 

تباجا و دـیزی  اـب  تعیب  هب  ار  تتوعد  قیدـصت و  ییوگ  هچ  نآ  رب  ارت  هک  ما  هداد  روتـسد  ار  یملـس  نعم  نب  روث  يرعـشا و  ةراـمع 
.دننک دیکأت 

.دناوخ شا  هتسیاش  دهع  تیالو  يارب  دوتسب و  ار  وا  دروآ و  نایم  هب  دیزی  زا  نخس  دندمآ  مهارف  مدرم  نوچ  تسشنب و  هیواعم  ادرف  »
هب درک و  توعد  ضیرحت و  دیزی  اب  تعیب  رب  ار  مدرم  تقفاوم و  دیزی  دهع  تیالو  رب  دمآرد و  نخس  هب  سیق  نب  كاحـض  هاگ  نآ 

.ناسر ماجنا  هب  خسار  یمزع  اب  ار  تا  هدارا  تفگ : هیواعم 

.دندرک قیدصت  ار  كاّحض  ۀتفگ  دنتساخ و  اپب  یملس  نعم  نب  روث  يرعشا و  ّللا 
�

ه دبع  یفقث و  نمحرلا  دبع  هشقن ، قبط  وا ، زا  سپ  »

سپ تفگ  هیواعم  زردـنا  دـنپ و  نماریپ  رد  ینانخـس  تساخ و  اپب  فنحا  تساجک ؟ سیق  نب  فنحا  تفگ : هیواعم  ماـگنه  نیا  رد  »
ناـشیا هاـگ  وـلگ  هب  ار  قارع  مدرم  يأر  تفگ : هیواـعم  هب  درک و  داـی  يدـب  هب  ار  قارع  مدرم  تساـخرب و  مـشخ  اـب  سیق  كاـحض 

.نادرگرب

.درک دییات  ار  كاّحض  ۀتفگ  دمآرد و  نخس  هب  یفقث  نمحرلا  دبع  يو  زا  سپ 

: تفگ نینچ  هیواعم  هب  هراشا  اب  تساخ و  اپب  دزا  ۀلیبق  زا  يدرم  هاگ  نآ  »

ینانمؤم ریما  وت  »
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دریذپن ار  وا  هک  یسک  تسا و  ناشیا  ریما  دیزی  يریمب  نوچ  و 

171 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دیشک نوریب  ماین  زا  ار  دوخ  ریشمش  دریذپ و  هب  درک ) دوخ  ریشمش  هب  هراشا   ) ار نیا  دیاب 

تعیب يدـهعیلو  هب  دـیزی  دوخ ، رـسپ  اب  هک  دوب  سک  نیتسخن  هیواعم  سپ  ! » یتسه مدرم  نیرترونخـس  وت  هک  نیـشنب  تفگ : هیواـعم 
.درک

: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  « 1  » یلولس ماشه  نب  ّللا 
�

ه دبع 

انینمؤم هریما  اهعیابن  دنهب  وا  هلمرب  اوتأت  نإف 

انیقسانتم هثالث  ّدعن  يرسک  ماق  يرسک  تام  ام  اذا 

نیاب مادقا  روتسد  داتسرف و  یمالسا  دالب  هب  تشون و  اه  همان  شیوخ  نالماع  هب  ار  دیزی  تعیب  هیواعم  دش  رازگرب  سلجم  نیا  نوچ  »
«. تشون روتسد  ار  مادقا  نیا  دوب  هنیدم  مکاح  يو  فرط  زا  هک  مکح  ناورم  هب  هلمج  زا  .داد  راک 

.تسا هتشادن  غیرد  يزاب  تسایس  يراکبیرف و  زا  مه  ناورم  هب  تبسن  یّتح  هیواعم  هک  تسنیا  تفگش 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  بهذلا ص 70 )- جورم  زا  دلج  نامه  رد   ) يدوعسم

تعیب هک  تسا  هتـسیاب  مه  ناورم  رب  دنا و  هدرک  تعیب  يدـهعیلو  هب  دـیزی  اب  نارگید  وا و  دوخ  هک  نیا  رب  ینبم  هیواعم ، ۀـمان  نوچ  »
ینب زا  دوخ  لاوخا  نادناخ و  اب  دـش و  كانمـشخ  تخـس  دیـسر  ناورم  هب  دزاس ، راداو  دـیزی  اب  تعیب  هب  زین  ار  هنیدـم  مدرم  دـنک و 

شنزرـس و ار  يو  یتخـس  هب  تفگ و  رایـسب  ینانخـس  دـش و  کـیدزن  يوب  دـمآ و  رد  هیواـعم  رب  دـیدرگ و  قـشمد  راپـسهر  هناـنک 
: تفگ هلمج  زا  درک و  شهوکن 

دننام تموق  نایم  رد  ارت  هک  نادب  راد و  زاب  تسد  ناکدوک  ندرک  ریما  زا  رادب و  یتسار  هب  ار  اهراک  نایفس  وبا  رسپ  يا 
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.تسا رایسب  ریظن  و 

______________________________

اهب مهل  هفوکلا و  اولزن  لولـس  ینب  یلإ  هبـسنلا  هذه  .يرخا  مال  اهرخآ  یف  و  واولا ، نوکـس  ماللا و  مض  هلمهملا و  نیـسلا  حـتفب  ( » 1)
( بابللا « ) ..مهیلإ تبسن  هطخ 

172 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا دـهع  ّیلو  نیمّود  وت  نیعم و  رای و  شیاهیراتفرگ  اهیتخـس و  رد  يدـننام و  ریظن و  ار  ناـنمؤم  ریما  دوخ ، وت  يرآ  تفگ : هیواـعم  »
نوچ نکیل  دنادرگ  زاب  شا  هنیدم  هب  تخاس و  شـشوماخ  مارآ و  گنرین  هلیح و  نیاب  داد و  رارق  دیزی  دهعیلو  ار  وا  هاگ  نآ  یتسه !

ار نایفـس  وبا  نب  هبتع  نب  دیلو  دوخ ، ةدازردارب  لوزعم و  هنیدم  تموکح  زا  ار  ناورم  تفای  ورین  دیـسر و  ناماس  هب  دـیزی  تعیب  راک 
تشاگنا و هدیدان  دیزی  زا  وا  يدهعیلو  هب  تبـسن  ار ، شیوخ  دهع  داد و  بیرف  ار  ناورم  هنوگ  نیدب  تشاد و  بوصنم  يو  ياج  هب 

«. تخادنا رس  تشپ  ار  نآ  هب  ءافو 

روما تفالخ و  ةراب  رد  ار  وا  ةدیقع  هیواعم و  يرادنید  ّدـح  هدروآ  مود ص 341 ) دلج  « ) بهذلا جورم   » رد يدوعـسم  هک  ریز  ۀصق 
لاح ۀـمجرت  لـیذ  رد   ) يدوعـسم هچ  نآ  ۀـمجرت  دزاـس  یم  نشور  بوخ  دـیزی  يدـهعیلو  هب  تبـسن  ار  وا  رظن  مه  ینید و  یهقف و 

: تسا نینچ  هصالخ  روطب  هک  هتفگ  یسابع ) هفیلخ  نومأم 

زا یکی  رب  ار  وا  ای  دـنک  دای  یکین  هب  ار  هیواعم  هک  یـسک  ره  زا  داد : ادـن  يدانم  نومأم ، نامرف  هب  هدزاود 212  تسیود و  لاـس  رد  »
«1  » ..رود هب  وا  زا  ام  تیامح  تسا و  يرب  هّمذ ، دراد  مّدقم  ص )  ) ربمغیپ نارای  باحصا و 

نآ زا  تسناوارف : هتفگ  هدش  ببس  هچ  ار  نامرف  نیا  هک  نیا  نماریپ  رد  »
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راّکب نب  ریبز  ار  ربخ  نیا  تسا - هتفگ  يو  يارب  یفقث  ۀبعـش  نب  هریغم  نب  فرطم  زا  یثیدح  نومأم  نامیدـن  زا  یخرب  هک  نیا  هلمج 
: تسا هتفگ  هدروآ و  هدرک  فینصت  یسابع  هفیلخ  ّقفوم »  » يارب هک  تایقّفوملا »  » هب فورعم  دوخ  باتک  رد  مه 

تفر و یم  هیواعم  شیپ  مردپ  .میتفر  هیواعم  دزن  هریغم  مردپ  اب  تفگ : هبعش  نب  هریغم  رسپ  فرطم  تفگ : یم  هک  مدینش  ینئادم  زا  »
دید یم  وا  زا  هچ  نآ  زا  دوتـس و  یم  ار  وا  لـقع  درک و  یم  فیرعت  هیواـعم  زا  تشگ  یم  زاـب  نوچ  تخادرپ و  یم  وگتفگ  هب  وا  اـب 

.دومن یم  یتفگش  راهظا 

______________________________

.تسا هدروآ  ار  تمسق  نیا  مه  يربط  ( 1)

173 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

متـشاذگ و لاح  نیدـب  ار  وا  یتعاس  دوب  كانهودـنا  درک و  يراددوخ  ماـش  ندروخ  زا  دوب  هتـشگرب  هیواـعم  دزن  زا  هک  بش  کـی  »
بـشما ارچ  مدیـسرپ  نآ  زا  سپ  تسا  هدروآ  رد  لاح  نیدـب  ار  وا  هک  هدیـسرمه  هب  يزیچ  ام ، ياهراک  ای  ام ، رد  هک  متـشادنپ  نانچ 

: تفگ ییامن ؟ یم  كانهودنا  ناس  نیدب 

؟ سک نآ  تسیک  متفگ : ! » ما هدمآ  مدرم  نیرت  ثیبخ  دزن  زا  نم  مرسپ  »

: متفگ يوب  میدوب  هدرک  تولخ  هیواعم  اب  هک  یماگنه  تفگ : »

شیپ ار  یکین  ریخ و  ییارگداد و  لدـع و  هب  هک  تسا  بوخ  هچ  ناـنمؤم  ریما  يا  نونکا  يا  هدیـسر  يا  هتـساوخ  یم  هچ  نآ  هب  وت  »
وت رب  ینایز  ییآ  رد  محر  ۀلـص  باـب  زا  يرگن و  مشاـه  ینب  زا  دوخ  ناردارب  هب  رگا  سپ  يا  هدـش  ریپ  تسا و  داـیز  ترمع  .يریگ 

.تسین نایم  رد  نانآ  زا  یسرت  دش و  دهاوخن  دراو 

: تفگ هیواعم  »

يزیچ زونه  دنگوس  ادخ  هب  سپ  دروآ  اج  هب  دیاب  هچ  نآ  درک و  تلادع  تفای و  تنطلس  میت  وخا  تاهیه ! تاهیه  »
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.رکب وبا  دیوگب : يا  هدنیوگ  هک  نیا  زج  تفر  نایم  زا  شمان  هک  دوب  هتشذگن  وا  نتفر  زا 

هک نیا  زج  دـش  دوبان  شمان  وا  يدوبان  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  درک  راک  شـشوک و  لاس  هد  دیـسر  تنطلـس  هب  يدـع  وخا  نآ  زا  سپ  »
.رمع دیوگب : يا  هدنیوگ 

دنگوس ادخ  هب  درک  دنکب  دیاب  هچ  نآ  دش و  ناطلـس  تشادن  دـننام  بسن  رد  هک  يدرم  سپ  تفای  هبون  نامثع  ام  ردارب  سپ  نآ  زا  »
.دش شومارف  دوب  هدش  دراو  وا  رب  هچ  نآ  وا و  مان  تشذگ  رد  نوچ  هک 

ردام يا  سپ  ّللا »
�

ه لوسر  ادّمحم  ّنا  دهـشا  دوش  یم  هتفگ  هدروآ و  رب  دایرف  کناب و  شمان  هب  راب  جـنپ  زور  ره  رد  مشاه  وخا  نکیل 
« دنام یم  اج  رب  ام  ندش  نوفدم  روگ و  هب  نتفر  زج  يراک  هچ  عضو  نیا  اب  هدرم 

174 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زارف رب  هیواعم  نعل  رب  ینبم  همان  قافآ  ۀمه  هب  هک  دومرف  روتـسد  داد و  رد  ادن  هب  نامرف  دش  هاگآ  ربخ  نیا  زا  نوچ  نومأم  دـنا : هتفگ 
هدوب و کلم  تنطلس و  نامه  هیواعم  دزن  رد  توبن »  » هکلب تفالخ »  » ماقم هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  لوقنم  نیا  زا  دنسیونب » ربانم 

هتسناد بوخ  تسا  هدرک  شاف  هداهن و  نایم  هب  وا  اب  ار  يّرس  نینچ  هتسناد و  مرتحم  ار  وا  هک  هیواعم  رظن  رد  شماقم  زین  هریغم  انمض 
.دشاب یم 

175 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ع)  ) یلع نعل  هب  هیواعم  رما 

و ع )  ) یلع نعل  روتـسد  هدـش  بکترم  فاـصنا  نادـجو و  فـالخ  رب  نید و  ماـکحا  فـالخ  رب  هیواـعم  هک  يرگید  مـهم  عوـضوم 
نید هک  یناسک  هتشاد و  یم  ینارگ  رایسب  ناراد  نید  رب  هک  هدوب  وا  نامیا  اب  نارای  نادنزرف و 
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هب ار  راک  نیا  یتشز  حیرـصت  هب  هکلب  حیولت  روطب  یهاگ  دنا  هدوب  یم  رهظتـسم  دوخ  لیابق  هب  ای  هتـشاد  یم  ینید  قباوس  هدوب و  راد 
.تسا هدوبن  هتخاس  ناشیا  زا  يراک  نیا  زا  شیب  نکیل  دنا  هدرک  یم  دزشوگ  هیواعم 

: هک هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  هبر ) دبع  نبا  لقنب   ) شردپ زا  يدنک  بانجلا  وبا  زا  ینابیش 

یلع نآ ، نایاپ  رد  دناوخ و  هبطخ  داتسیا و  اپب  دمآرد و  ماش  مدرم  زا  يدرم  دنتشاد  روضح  مه  ناگرزب  دوب و  هتسشن  ینامز  هیواعم  »
: تفگ هیواعم  هب  تشادرب و  رس  سیق  نب  فنحا  اهنت  دندنکفا  ریز  هب  رس  نارضاح  درک  نعل  ار 

وا رادرب  تسد  یلع  زا  سرتب و  ادخ  زا  سپ  دیوگ  یم  نعل  ار  ناشیا  تسناربمیپ  رب  نعل  رد  وت  يدنسرخ  هک  دنادب  رگا  هدنیوگ  نیا  »
شا هماج  هدیـشک و  شریـشمش  وا  دنگوس  ادخ  هب  .تسا  شیوخ  لمع  اب  اهنت  هدـیباوخ و  اهنت  دوخ  ربق  رد  هدیـسر و  ادـخ  هب  نونکا 

.دوب زادگناج  گرزب و  شتبیصم  هدیدنسپ و  هدیزگ و  شیار  هدوتس و  شیوخ  هزیکاپ و 

: تفگ هیواعم  »

نابز یلع  نعل  هب  یهاوخن ، ای  یهاوخب  ییآرب و ، ربنم  رب  دیاب  دنگوس  ادخ  هب  یتفگ  یتساوخ  هچ  نآ  يداهن و  مهب  مشچ  فنحا  يا  »
.ییاشگب

: تفگ فنحا  »

176 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دش دهاوخن  يراج  نآ  رب  نابز  ارم  دنگوس  ادخ  هب  ینک  مروبجم  رگا  تسا و  رتهب  وت  يارب  يراد  فاعم  ارم  رگا  »

: تفگ هیواعم  »

.يآرب ربنم  هب  زیخ و  رب  »

.تشاذگ مهاوخن  ورف  ار  فاصنا  بناج  راتفگ  رادرک و  رد  وت  اب  اهنیا  ۀمه  اب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : فنحا  »

؟ تفگ یهاوخ  هچ  یهد  فاصنا  رگا  تفگ : هیواعم  »

رب منک و  یم  ءانث  دمح و  ار  ادخ  میآ و  یمرب  ربنم  هب  داد : خساپ  »
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: میوگ یم  هاگ  نآ  متسرف  یم  دورد  وا  ربمیپ 

تـشاد ءاعدا  ود ، نآ  زا  کی  ره  دـندرک و  تلتاقم  تفلاخم و  مه  اب  هیواعم  یلع و  انامه  منک  نعل  ار  یلع  اـت  هداد  رما  ارم  هیواـعم  »
.تسا هدش  متس  شناوریپ  وا و  رب  هک 

.دییوگب نیمآ  امش  منک  اعد  نم  نوچ  دازرمایب ! ار  امش  يادخ  مدرم  يا  ناه 

دینک تنعل  هدرک  متس  دوخ  فرط  رب  هک  سک  نآ  رب  تناگ  هدیرفآ  ۀمه  تناربمیپ و  تناگتـشرف و  وت و  ایادخ  میوگ : یم  هاگ  نآ  »
.دینک تنعل  ار  ناراک  متس  هورگ  ۀمه  و 

.دییوگب نیمآ  دازرمایب ! ار  امش  ادخ  مدرم  .اریبک  انعل  مهنعلا  ّللا 
�

ّمه

.دورب راک  نیا  يور  مناج  هچ  رگ  درک  مهاوخن  مک  دایز و  فرح  کی  متفگ  هچ  نآ  رب  هیواعم  يا  »

رظن فرـص  ندرک  نعل  ربنم و  زارف  رب  وت  نتفر  زا  میتشاد و  فاعم  ارت  میتشذـگ و  وت  رابجا  زا  مه  ام  تروص  نیا  رد  تفگ  هیواـعم  »
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  دیدحلا ) یبا  نبا  لقنب   ) یفاکسا رفعج  وبا  میدرک »

لمع نیا  شاداپ  دـننک و  عضو  یلع  ةراب  رد  اوران  هتـسیاشان و  يراـبخا  هک  درک  یم  راداو  ار  ناـعبات  هباحـص و  زا  یهورگ  هیواـعم  »
بجوم هک  يرابخا  وا  هاوخلد  هب  مه  ناشیا  درک  یم  نیعم  ناشیا  يارب  مهم ) يراک  ای   ) هجوت لباق  یغلبم  ار  هنادرمناوجان  هدوتسان و 

نعط

177 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هورع ناعبات  زا  هبعـش و  نب  هریغم  صاع و  ورمع  هریره و  وبا  هباحـص  زا  هلمج  نآ  زا  .دنتفگ  یم  دنتخاس و  یم  دشاب  یلع  هب  تبـسن 
.دنا هدوب  ریبز  نب 

هریثک ءایشأب  كءاصیإ  تدرا  دق  و  : » تسا هتفگ  نینچ  وا  هب  لاس 41 ) زا  يدامج   ) داد هریغم  هب  ار  هفوک  تیالو  هیواعم  هک  یماگنه 
کتریصب یلع  ادامتعا  اهکرات  اناف 
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..هّمذ و ّیلع و  متـش  نع  ّمحتت  ـال  «: 3  » هلـصخب كءاصیإ  اکرات  تسل  و  « 2  » یتّیعر هب  حلصی  یناطلـس و  دعـسی  ینیـضری و  امب  « 1»
«..« 4  » مهنم عامتسالا  كرت  مهل و  ءاصقالا  ّیلع و  باحصا  یلع  بیعلا 

هتشاد نانآ  عفد  جراوخ و  يریگولج  يارب  هعیش  ناگرزب  اب  هفوک  رد  هریغم  هک  یتارکاذم  یط  رد  ص 144 ) ءزج 4 -  ) يربط مه  زاب 
: تسا هدروآ  نینچ  هدوب  نایعیش  ناگرزب  زا  هک  ناحوص  نب  هعصعص  اب  ار  وا  يوگتفگ 

کلذب ملعا  انا  لب  هلهجا  ائیش  ّیلع  لضف  نم  رکاذب  تسل  ّکناف  هینالع  ّیلع  لضف  نم  ائیش  رهظت  ّکنا  کنع  ینغلبی  نا  كاّیإ  و  ».. 
!. ساّنلل اّیلع ) ینعی   ) هبیع راهظإب  انذخا  دق  و  رهظ ، دق  « 5  » ناطلّسلا اذه  ّنکل  و 

هلـضف ارکاذ  تنک  نإف  ! » هّیقت انـسفنأ  نع  موقلا  ءالؤه  هب  عفدن  ادب ! هنم  دجن  يّذلا ال  یّـشلا ء  رکذن  و  هب ! انرمأ  اّمم  اریثک  عدن  نحنف  »
« هیفان رذعی  انل و ال  هفیلخلا  هلمتحی  اذه ال  ّناف  هینالع  اّما  اّرس و  مکلزانم  یف  کباحصا و  نیب  کنیب و  هرکذاف 

______________________________

« دایز هبعش و  نب  هریغملا  صاعلا و  نب  ورمع  هیواعم و  هعبرا : برعلا  هاهد  : » تسا هتفگ  یم  یبعش  ( 1)

.دوش هجوت  نینمؤم  لاخ  نیملسم و  هفیلخ  ریبعت  نیاب  ( 2)

.هیواعم یبلط  ایند  تسایس  رد  عوضوم  نیا  ندوب  مهم  ( 3)

هحفص 188)  ) يربط خیرات  مراهچ  ءزج  ( 4)

.تسا لمأت  تقد و  لباق  تاریبعت  تارابع و  نیا  همه  ( 5)

178 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: هک تسا  هدروآ  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا 

هدیـشخب و شا  هزئاج  هتـشاد و  یمارگ  ار  هریره  وبا  هدینـش  ار  نآ  هیواعم  نوچ  هک  هدرک  عضو  ع )  ) یلع نأش  رد  یتیاور  هریره  وبا  »
زا ومه  زاب  تسا » هداد  وا  هب  ار  هنیدم  تراما 
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ار نومـضم  نیا  هریره  وبا  لاح  ۀـمجرت  زا  تسین » وا  رب  یتمهت  تسا و  تجح  شا  هتفگ  ، » وا ریبعتب  هک ، هبیتق  نبا  فراعملا »  » باـتک
: تسا هدروآ 

هک یماگنه  تخادرپ و  یم  يزاب  هب  ناـشیا  اـب  دروخ و  یم  زیچ  ناـکدوک  اـب  هار  ناـیم  رد  هریره  وبا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ناـیوار  »
: تفگ یم  هبطخ  رد  تشاد  یم  ار  هنیدم  تراما 

نوچ دوب  هنیدم  ریما  هک  نامز  نآ  رد  مه  دندیدنخ و  یم  نخـس  نیاب  مدرم  و  امامإ » هریره  ابا  امایق و  نیّدلا  لعج  يّذلا  هّلل  دـمحلا  »
و ریمألا » ءاج  قیرّطلا ، قیرّطلا ، : » تفگ یم  دیبوک و  یم  نیمز  هب  اپ  دید  یم  تکرح  رد  دوخ  شیپاشیپ  ار  یسک  تفر و  یم  رازاب  هب 

یبا نبا  لقنب   ) تسا هدرک  تیاور  ار  نومضم  نیا  راّفغلا  دبع  نب  رمع  زا  مساق  نب  نمحرلا  دبع  زا  يروث  نایفس  دوب » شدوخ  روظنم 
(: دیدحلا

زا یناوج  دندش  یم  عمج  وا  رود  هب  مدرم  تسـشن و  یم  هدنک » باب   » رد اهبـش  ياهرـس  دمآ  رد  هفوک  هب  هیواعم  اب  نوچ  هریره  وبا  »
ص)  ) ربمغیپ زا  اـیآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  تفگ : وا  هب  تسـشنب و  يو  کـیدزن  دـندوب  هدـمآ  مهارف  هریره  وبا  درگب  هک  هفوک ، مدرم 

؟» هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّللا 
�

ّمه : » تفگ یلع  ّقح  رد  هک  يدینش 

«. معن ّللا 
�

ّمه : » تفگ خساپ 

تساخرب و تفگب و  نیا  .یتفرگ  نمـشد  ار  يو  تسود  تسود و  ار  وا  نمـشد  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ادـخ  هب  نم  تفگ : ناوج 
.تفرب

: تسا هتفگ  دیدحلا ) یبا  نبا  لقنب  زاب   ) یفاکسا رفعج  وبا 

.تسا رابتعا  زا  یلاخ  شتایاور  رادقم و  یب  ام  دیتاسا  خویش و  دزن  رد  هریره  وبا  »

هب غورد  هب  ینک و  یم  تیاور  ناوارف  ص )  ) ربمغیپ زا  وت  تفگ : دز و  هّرد  اب  ار  وا  ضر )  ) رمع
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.یهد یم  تبسن  وا 

179 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم هچ  دـشاب  فلاخم  ام  سایق  اب  هک  دـسرب  يربخ  ص )  ) ربمغیپ زا  هاگ  ره  متفگ : هفینح  وبا  دوخ  داتـسا  هب  تسا : هتفگ  فسوی  وبا  »
؟ ینک

.مرب یم  راکب  ار  تیاور  مرذگ و  یم  يأر  سایق و  زا  دنشاب  قوثو  نانیمطا و  دروم  نآ  نایوار  رگا  تفگ : »

.تسا ربتعم  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  رمع  رکب و  وبا  تیاور  ةراب  رد  متفگ : »

لداع همه  هباحص  تفگ : مسرپ  یم  مرمـش و  یم  مرب و  یم  مان  ار  هباحـص  نم  دید  نوچ  تسا و  ربتعم  تفگ : نامثع ؟ ّیلع و  متفگ 
« درمشرب ار  کلام  نب  سنا  هریره و  وبا  هلمج  نیا  زا  هاگ  نآ  نت  دنچ  زج  دنتسه 

180 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیواعم نامیا و  اب  نانز 

هراشا

یم نایامن  قح  قباس و ال  یمومع  لاوحا  عاضوا و  رییغت  اه  نآ  هب  هّجوت  زا  هداد و  خر  هیواعم  تنطلس  لئاوا  رد  هک  تسا  هّیضق  دنچ 
اهنآ نتسناد  زا  یمالسا ، نوئش  ینید و  ماکحا  دودح  رد  قباس ، نامز  رد  مدرم  يدازآ  ّتیرح و  یمالـسا و  تیبرت  زرط  مه  ددرگ و 

.ددرگ دای  قاروا  نیا  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  بسانم  دوش و  یم  راکشآ  یبوخ  هب 

تنطلس ماگنه  رد  هچ  و  نامثع - میـس - ۀفیلخ  نامز  رد  هچ  ار ، هیواعم  لامعا  راد  نید  نامیا و  اب  ینادرم  هک  دش  هراشا  شیپ  نیا  زا 
اب هتشاد و  یم  داریا  ضارتعا و  يو  راتفر  رادرک و  رب  هداد و  رارق  شهوکن  دروم  شرـس ، تشپ  رد  هچ  يورایور و  هچ  وا و  لقتـسم 
ار شیوخ  یناگدـنز  هتخاب و  یم  راک  نیا  يور  ار  دوخ  ناج  یهاگ  یخرب  هک  يروط  هب  دـنا  هدرک  یم  داـقتنا  هتفگ و  یم  تحارص 

.دنا هتخاس  یم  هابت 

اب راد و  نید  ینانز  یهاگ  هدازآ  سانشادخ و  نادرم  رب  هوالع 
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تأرج تحارص و  اب  هداتسیا و  یم  وا  يوربور  هیواعم  هناّدبتسم  تنطلـس  هقلطم و  تراما  نامز  رد  هک  دنا  هدوب  یم  هدازآ  تماهش و 
هدرک و یم  دای  ناینیشیپ  نایاوشیپ و  ةریس  و  ص )  ) ربمغیپ ننـس  زا  یمالـسا و  تاروتـسد  ینید و  ماکحا  زا  ار  شلاّمع  وا و  فارحنا 

دنـسم رب  رطاخ  هدوسآ  هتـسب و  یم  ار  نانآ  ناهد  هلیـسو  رهب  ای  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  شـشخب  لذب و  ۀلیـسو  هب  وا  دـنا و  هتفگ  یم 
.تسا هتسشن  یم  تنطلس  ییاورنامرف و 

نیا زا  نت  هس  اجنیا  رد  هک  هّیمراد  هدوس و  يورا و  یلاله و  ةراکب  ینادـمه و  سیق  نب  ّيدـع  تخد  ءاقرز  تسا  نانز  نیا  هلمج  زا 
: دنوش یم  هدروآ  ناگدرب  مان 

بلّطملا دبع  نب  ثراح  تخد  يورا  - 1

181 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا ربتعم  بتک  رد  ناشیا  نایم  لدـب  در و  هیواعم و  اب  ناـنز  نیا  تاـقالم  ۀّیـضق  ینوجح  هّیمراد  رتشا 3 - نب  هراـمع  تخد  هدوس  - 2
.تسا هدش  لقن  هدروآ و  ننست  لها 

ّتنس و لها  فیراعم  زا  ود  ره  هک  اضر  دیشر  دیس  زا  ار  هّیمراد  هدوس و  ۀیضق  يدج و  دیرف و  دّمحم  زا  يورا  ۀیـضق  قاروا  نیا  رد 
: دوش یم  هدروآ  هدنادرگرب و  یسراپ  هب  دننارصع  مه  نارّخاتم و  زا 

182 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يورا - 1

«: 1  » تسا هدروآ  نینچ  هحفص 215 )- لوا - دلج   ) دوخ فراعملا  هرئاد  باتک  رد  يدجو  دیرف  دّمحم 

: تسا هتفگ  کلام  نب  سنا  .تسا  هدوب  هزاوآ  دنلب  هلضاف و  نانز  زا  يورا  »

: تفگ داتفا  وا  رب  هدید  نوچ  ار  هیواعم  .دمآرد  نایفس  وبا  نب  هیواعم  رب  دوب ، هدش  توترف  ریپ و  هک  يورا ، ّجح  مسوم  رد  »

نارفک ار  تمعن  انامه  تسا ؟ هنوگ  هچ  وت  لاح  هداز  ردارب  تفگ : يورا  ! » هّمع يا  ابحرم  »
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زجب یمان  هب  ار  دوخ  يدرب و  راکب  یتشاد و  اور  يدرمناوجان  يدب و  شا  هراب  رد  يداد و  جـنر  رازآ و  ار  یلع  تّمع  رـسپ  يدرک و 
اوران قحان و  هب  دشاب - هدیشک  یجنر  هدید و  ییالب  مالسا  هار  رد  تردپ  دوخ و  هک  نیا  یب  و  هفیلخ )  ) يدناوخ یتشاد  قح  هچ  نآ 

.يدش رفاک  هدروآ  دّمحم  هچ  نآ  هب  يدرمش و  قح  رب  ار  شیوخ 

دریگ و يدنلب  ادخ  ۀملک  ددرگ و  زاب  شلها  هب  قح  ات  دزاس  اوسر  دزیرب و  ار  امش  يور  بآ  دنادرگرب و  امش  زا  ار  تخب  ادخ  سپ  »
.دبای يزوریپ  نید  نانمشد  رب  ص )  ) دّمحم ام  ربمغیپ 

رتنوزفا ّظح  بیصن و  جرا و  مدرم  ۀمه  زا  ار  ام  دوب  هدنز  ص )  ) ربمغیپ ات  انامه  »

______________________________

كدـنا اب  هبر  دـبع  نبا  دـیرفلا » دـقعلا   » زا مه  يدادـغب و  رهاط  یبا  نب  دـمحا  فیلأت  ءاـسنلا » تاـغالب   » زا لاـجرلا  سوماـق  رد  ( 1)
.تسا هدش  هدروآ  زین  یفالتخا 

183 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم نایم  زا  دـندرک و  یم  دوبان  ار  ناشیا  نادرم  هک  میا : هدـش  نوعرف  لآ  هب  تبـسن  یـسوم  موق  ۀـلزنم  هب  ام  زورما  زا  دوب و  رتشیب  و 
ای تفگ : یم  هک  هدش  یسوم  ردارب  نوراه  نوچ  مه  امش  نایم  رد  ص )  ) ربمغیپ ّمع  رسپ  دنتشاد و  یم  هگن  هدنز  ار  ناشنانز  دندرب و 

شیپ اهیتخـس  اهیراوشد و  ار  ام  تشذگ  رد  ناهج  نیا  زا  ص )  ) ربمغیپ نوچ  انامه  « » یننولتقی اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  ّنا  ّما  نبا 
.تسا خزود  امش  نایاپ  تشهب و  ام  ماجرف  نکیل  دیدرگن  دیدپ  ام  راک  رد  شیاسآ  شیاشگ و  دمآ و 

: دمآرد نخس  هب  نینچ  دوخ  دیرب و  ار  يورا  نخس  صاع  ورمع  ماگنه  نیا  رد  »

ریپ يا  »
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.دنبورف هدید  راد و  هاتوک  نخس  هارمگ ! توترف  نز 

؟! هدرم ردام  يا  یتسیک  وت  تفگ : يورا  »

.صاع رسپ  تفگ : ورمع  »

شیرق زا  وت  دنگوس  ادخ  هب  شاب !؟ شیوخ  راکب  دنبرب و  مد  تسیا و  ورف  ییوگ  یم  نمب  وت  ایآ  هراکدب  نز  رـسپ  يا  تفگ : يورا  »
رد ار  تردام  ینم  مایا  رد  نم  .دـناوخ  شبوخ  زا  ارت  ناشیا  زا  کی  ره  تسناد و  دوخ  دـنزرف  ارت  شیرق  زا  نت  شـش  انامه  یتسین و 

.یتسه رت  هدننام  نانآ  هب  هک  نیا  هچ  شاب  وریپ  ناشیا  هب  وت  مدید  راکدب  يا  هدنب  ره  اب  هکم 

: تفگ درک و  زاغآ  نخس  هب  « 1  » مکح ناورم  سپ  »

______________________________

: تسا هدش  هدروآ  نومضم  نیا  ناورم ) ۀمجرت  لیذ  هحفص 466 - متشه - دلج   ) لاجرلا سوماق  رد  ( 1)

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  قاحسا  نب  دمحم  زا  یبلک  ماشه  هک  تسا  يزوج  نبا  طبس  ةرکذت »  » رد »

هک تسنامه  وت  ردـپ  دـیوگ : یم  ناورم  دـیوگب  هک  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  دزن  ار  یـسک  دوب  هنیدـم  یلاو  هک  یماـگنه  ناورم  »
رخف یلاب و  یم  شیوخ  ریغب  دوخ  وت  هتخاس و  دوبان  ار  جراوخ - نادهاز - ءاملع و  و  هتـشک ! ار  نامثع  و  هدرک ! هدنکارپ  ار  تعامج 

.تسا سرف  ملاخ  ییوگ  یم  یتسیک ؟ رسپ  دوش  یم  هتفگ  وت  هب  هاگ  ره  هچ  ینک  یم 

دـهدب و وت  هب  ار  نآ  شاداپ  ادـخ  ییوگ  یم  تسار  رگا  وگب : ار  ناورم  تفگ : ع )  ) نسح .تفگ  ار  ماـیپ  ماـما  هب  تفر و  هداتـسرف  »
؟ ییآ یم  اجک  زا  دیسرپ  نیسح  دید  ار  ع )  ) نیسح هار  نایم  رد  تشگرب و  هداتـسرف  .تسا  تخـس  ادخ  ماقتنا  ییوگ  یم  غورد  رگا 

درک شهاوخ  ار  ردارب  دمآ و  نوریب  دینش و  ع )  ) نسح دش  لتقب  دیدهت  تشاد  عانتما  مایپ  نتفگ  زا  نکیل  تفگ  ار  هیضق  وا 
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هداتـسرف تخاس  مهاوخن  اهر  ار  وا  دـیوگن  مه  نمب  ار  ناورم  مایپ  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  نیـسح  دراد  زاب  هداتـسرف  زا  تسد  هک 
: دیوگ یم  همطاف  رسپ  یلع و  نب  نیسح  وگب : نم  زا  ناورم  هب  تفگ : نیسح  درک  وگ  زاب  ار  مایپ  راچان 

تنأ نم  فرعا  هنیعل ، ّللا و 
�

ه لوسر  دیرط  نبا  ای  ظاکع و  قوسب  هیارلا  هبحاص  زاجملا ، اذ  قوسب  اهـسفن  یلإ  هیعادلا  ءاقرزلا و  نبا  ای  »
«. کمأ نم  كوبا و  نم  و 

هیما شمان  ناورم  ردام  هک  تسا  هتفگ  قاحسا  نب  دمحم  سپ  اهسفن » یلإ  هیعادلا  نبا  ای  ( » ع  ) نیـسح لوق  اما  تسا : هتفگ  یعمـصا  »
ترهـش ءاقرز  لبنح  ما  مان  هب  هدـش و  یم  هتخانـش  نآ  هب  هک  راطیب  مچرپ  دـننام  هتـشاد  یمچرپ  دوب و  راکدـب  نانز  زا  تیلهاج  رد  و 

!..« صاع هب  تسا  ورمع  تبسن  دننام  مکح  هب  وا  تبسن  هدوبن و  هتخانش  يردپ  ار  ناورم  هتفای و 

184 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسین هتفریذپ  وت  تداهش  سپ  هتفای  يدوبان  تدرخ  هتشگ  هابت  هتفر و  ورف  تمشچ  هارمگ ! توترف  نز  يا  »

: تفگ يورا  »

رسپ نایفـس  وبا  هب  هرهچ ، یتشز  و  مادنا ، یهاتوک  و  وم ، یخرـس  و  مشچ ، ود  ندوب  قرزا  رد  وت  انامه  دنگوس  ادخ  هب  نم ! كرـسپ  »
.مکح هب  ات  یتسه  رت  هدننام  هدلک  نب  ثراح 

تهابـش و دننام  رگم  تسین  یتهابـش  یکیدزن و  مکح  نایم  وت و  نایم  ما  هدید  وم ، هدـناشفا  هرهچ و  شوخ  الاب ، دـنلب  ار  مکح  نم  »
(. نتسبآ  ) مکش گرزب  رخ  هدامب  مادنا  رغال  نایم  کیراب  تسا  یکیدزن 

185 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یقیقح و ردپ  زا  ارت  دراد  راهظا  ار  تقیقح  دیوگب و  تسار  دهاوخب  رگا  نامگ  یب  سرپب  متفگ  هچ  نآ  زا  ار  دوخ  ردام  »

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1185 

http://www.ghaemiyeh.com


.دزاس یم  ربخ  اب  تیعقاو 

: تفگ درک و  ور  هیواعم  يوسب  هاگ  نآ  »

هتـشک ماگنه  هب  دحا  گنج  رد  تردام  هک  ینامه  وت  درکن و  راداو  ناسکان  نیا  ربارب  رد  ارم  رگید  یـسک  وت  زج  دـنگوس  ادـخ  هب  »
: تفگ هزمح  ندش 

رعس تاذ  برحلا  موی  برحلا  ردب و  مویب  مکانیزج  نحن 

يرهص یخا و  یّمع و  یبا و  ربص  نم  یل  هبتع  نع  ناک  ام 

يرذن تیضق  یسفن و  تیفش  يردص  لیلغ  ّیشحو  تیفش 

يربق یف  یمظعا  بیغت  یّتح  يرمع  ّیلع  ّیشحو  رکشف 

: تسا نینچ  تایبا  نآ  متفگ و  خساپ  یتایبا  اب  ار  وا  نم  و 

ردب ریغ  ردب و  یف  تیزخ  رفکلا  میظع  عاّقر  تنب  ای 

رهّزلا لاوّطلا  نیّیمشاهلاب  رجفلا  لیق  ّللا 
�

ه کّحبص 

يرقص ّیلع  یثیل و  هزمح  يرفی  ماسح  عاّطق  ّلکب 

ردّصلا ریمض  اّیشحو  تیطعا  يردغ  كوبا  بیش و  مار  ذإ 

رخف نم  اهدعب  ایاغبلل  ام  رتّسلا  باجح  ّیشحو  کّته 

186 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ مکح  ناورم  صاع و  ورمع  هب  هیواعم  سپ 

.دیوگب نمب  ار  دنیآ  شوخان  نانخس  نیا  هک  دیدرک  نانچ  دیداد و  رارق  يورا  نانخس  هنوگ  نیا  ضرعم  رد  ارم  امش  »

: تفگ يورا  .رآ  نایم  رد  ار  شیوخ  تجاح  راذگب و  رانک  ار  هنانز  نانخس  هّمع ! يا  تفگ : يورا  هب  هاگ  نآ  »

.دنهدب نمب  رانید  رازه  ود  رانید و  رازه  ود  رانید و  رازه  ود  ات  هدب  روتسد  »

: دیسرپ هیواعم  »
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: تفگ ینک ؟ یم  هچ  رانید  رازه  ود  اب  »

.دشاب ار  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نادنزرف  ات  مرخ  یم  تشک  يارب  هدامآ  ینیمز  رد  بآ  رپ  يا  همشچ  »

، بلطملا دبع  نادناخ  ناناوج  يارب  تفگ  ینک ؟ یم  هچ  مود  رانید  رازه  ود  اب  .تسا  اج  هب  یتساوخ  بوخ و  رایـسب  تفگ : هیواعم  »
.منیزگ یم  رب  هتسیاش  ینارس  مه  بسانم و  ینانز 

: تفگ هیواعم  »

ود اب  .تسا  بوخ  هتسیاش و  يراک  مه  نیا  »
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؟ ینکب هچ  یهاوخ  یم  میس  رانید  رازه 

: تفگ

.میوج یم  تناعتسا  ادخ  ۀناخ  ترایز  رب  یناگدنز و  ياهیراوشد  رب  اهنادب  »

: تفگ هیواعم 

نیا زا  سپ  .يزادـنا  راکب  یهاوخ  یم  هک  یهار  رد  ات  دوش  یم  هداد  وت  هب  یتساوخ  هچ  نآ  .تسا  هتـسیاش  بوخ و  يراـک  زین  نیا  »
: تفگ يورا  هب  نانخس ،

.ییوگ یم  تسار  تفگ : يورا  .داد  یمن  وت  هب  یلام  نینچ  هاگ  چیه  دوب  نم  ياج  هب  ّیلع  رگا  هک  شاب  هاگآ  نادب و  نکیل  »

ادخ نامرف  هب  تسب و  یم  راکب  ار  ادخ  روتسد  درک و  یم  ءادا  ار  تناما  ّیلع  انامه  »

187 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

درادـن ار  نآ  قاقحتـسا  هک  یـسک  هب  ار  وا  لاـم  سپ  يدرک  هاـنگ  تناـیخ و  ادـخ  لاـم  رد  هاـبت و  ار  تناـما  وـت  نکیل  داـهن  یم  رس 
راتفر فالخ  رب  وت  هدومرف و  نآ  هب  هتـشاد و  رّرقم  بجاو و  شلها  يارب  ار  قوقح  شیوخ  باتک  رد  ادخ  هک  نیا  لاح  يدیـشخب و 

هدـناوخ هداد  رارق  بجاو  ار  نآ  هتـشاد و  ررقم  ام  يارب  ادـخ  هک  یّقحب  ار  ام  ّیلع  نکیل  ینک  یم  یچیپ  رـس  وا  نامرف  زا  ینک و  یم 
.تسا

لاـماپ قوقح  دـنام و  زاـب  نآ  زا  دـناوتن و  داد  یم  ماـجنا  دـیاب  تساوخ و  یم  ار  هچ  نآ  اـت  يدرک  راـتفرگ  گـنج  هب  ار  وا  وت  سپ  »
دوخ قح  نتفرگ  هب  زج  نامدوخ و  قح  زا  متساوخ  هچ  نآ  هکلب  یهن  ّتنم  نم  رب  ات  متساوخن  يزیچ  تدوخ  لام  زا  وت  زا  نم  .ددرگ 

.متشادن يرظن 

.دانک نوزف  ار  تجنر  يراتفرگ و  درخ و  ار  تناهد  يادخ  يروآ  یم  دایارف  ار  ّیلع  وت  »

: تفگ نینچ  درک و  هیرگ  دنلب  ياوآ  هب  هاگ  نآ 

انینمؤملا ریما  یکبا  الا و  انیدعسا  کحیو  نیع  ای  الا 

ایاطملا و بکر  نم  ریخ  انیزر 
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انیفّسلا بکر  نم  اهسراف و 

انیئملا یناثملا و  أرق  نم  اهاذتحا و  وا  لاعّنلا  سبل  نم  و 

انیرظاّنلا عار  ردبلا  تیأر  نیسح  یبا  هجو  تلبقتسا  اذا 

انیعکاّرلا یف  هتالص  نسح  اّیلع و  یسنا  ّللا ال 
�

ه و ال و 

انیعمجا اّرط  ساّنلا  ریخب  انومتعجف  مایّصلا  رهّشلا  یف  أ 

188 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ يوب  سپ  نآ  زا  و  دنداد ! يورا  هب  رانید  رازه  شش  داد  روتسد  تایبا  ندینش  زا  دعب  هیواعم  »

سیونب و تا  هدازردارب  هب  دـیآ  شیپ  تیارب  يزاین  هاگ  ره  نک و  قافنا  يراد  لیم  دـهاوخ و  یم  تلد  هار  ره  رد  ار  اهنیا  هّمع ! يا  »
« درک دهاوخن  يراددوخ  وت  يرای  تناعا و  زا  نامگ  یب  هک  هاوخب  وا  زا 

189 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدوس - 2 - 

: تسا هدروآ  نومضم  نیدب  ار  هدوس  هیضق  دلجم 11 ) زا  میس  ءزج  « ) رانملا  » ۀلجم رد  اضر  دیشر  دیس 

هیواعم .تسا  هدمآ  رد  هیواعم  رب  هدیسر  تداهش  هب  ع )  ) ّیلع هک  نیا  زا  سپ  هدوب ، نادمه  ۀلیبق  زا  هک  رتشا ، نب  هرامع  رتخد  هدوس  »
: تسا هدیسرپ  هیواعم  سپ  هداد  خساپ  نداد  تمالس  هب  وا  هدش و  ایوج  ار  يو  لاح 

؟ يا هتفگ  دوخ  ردارب  هب  باطخ  ار  تایبا  نیا  وت  ایآ  »

نارقألا یقتلم  ناعّطلا و  موی  هرامع  کیبا  لعفک  رّمش 

ناوهب اهنبا  دنهل و  دصقا  هطهر و  نیسحلا و  اّیلع و  رصنا  و 

نامیإلا هرانم  يدهلا و  ملع  دّمحم  ّیبّنلا  اخا  مامإلا  ّنا 

نانس مراص و  ضیبأب  امدق  هئاول  ماما  رس  شویجلا و  دقف 

يرای ار  شنارای  دنزرف و  ّیلع و  نز و  رمک  هب  نماد  شاب و  هدامآ  راکیپ  ماگنه  گنج و  زور  رد  شیوخ  ردپ  دننام  هرامع  رسپ  يا  )
ردارب ماما ، انامه  .نکفا  یتسپ  يراوخ و  هب  ار  هیواعم ، شرسپ ، دنه و  نک و 
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تداعس نامیا و  يامنهر  تیاده و  ناشن  ربمیپ ،

190 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رس تفگ : هدوس  ( » زاتب ماما  مچرپ  شیپاشیپ  هناروالد  هنادرم و  ناتـسناج  ةزین  ناشف و  رـس  غیت  اب  شاب و  دئاق  ار  نایهاپـس  سپ  .تسا 
.نکم وگزاب  وشم و  روآ  دای  هدش  شومارف  هتفر و  نایم  زا  ار  هچ  نآ  سپ  دش  هدیرب  مد ، تفرب و 

: تفگ هیواعم  »

: تفگ هدوس  !! » دور یمن  دای  زا  وت  ردارب  ماقم  دننام  یماقم  فقوم و  تاهیه ! »

هتفگ دوخ  ردارب  ةراب  رد  ءاسنخ  هک  دوب  نانچ  هکلب  دوبن  راوخ  تشادـن و  تسپ  یناکم  ناهن و  یماـقم  نم  ردارب  ییوگ  یم  تسار  »
: تسا

ران هسأر  یف  ملع  ّهناک  هب  هادهلا  ّمتأتل  ارخص  ّنا  و 

.يراد فاعم  ارم  يرواین و  نایم  هب  نانخس  هنوگ  نیا  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ارت  تفگ : نآ  زا  سپ 

؟ يراد تجاح  هچ  یهاوخ و  یم  هچ  وگب  نونکا  .بوخ  رایسب  تفگ : هیواعم  »

: تفگ هدوس  »

ام يوسب  ار  یناسک  هتسویپ  یتسه  ادخ  لوئسم  ام  ۀبجاو  قوقح  هب  تبسن  یتّلم و  نوئـش  رب  اورمکح  تّما و  روما  راد  مامز  زورما  وت  »
یم ورد  هشوخ  دننام  ار  ام  نانیا  .دنیازفیب  وت  تکوش  رب  دنزاس و  هدرتسگ  ارت  تنطلـس  دننک و  نوزفا  ار  وت  ّزع  هک  يراد  یم  لیـسگ 
یم ام  زا  لیلج  فیرـش و  دـنهد و  یم  امب  سیـسخ  تسپ و  .دـنزاس  یم  بوکدـگل  لاماپ و  ار  ام  واـگ ، نوچ  مه  هاـگ  نآ  دـننک و 

.دنهاوخ

اجرب و تعانم ، تّزع و  ار  ام  دوبن  تعاط  رگا  تسا  هتفرگ  ارم  لام  هتـشک و  ارم  نادرم  هدـمآ  نم  دالب  هب  هک  تسا  هاـطرا  رـسپ  نیا  »
.میسانشب ارت  ات  رامگ  شراک  هب  راذگ و  شیاج  رب  ای  میرازگ  تسایس  ات  ردارب  راک  زا  ار  وا  سپ  .تسا  دوجوم 

هقف راودا 
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191 ص : ج 3 ، یباهش ،) )

: تفگ هیواعم  »

رسپ يوسب  منک و  راوس  راومهان  شکرـس و  یبوکرم  رب  ارت  مهاوخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  یناسرت  یم  دوخ  ةریـشع  مدرم و  هب  ارم  ایآ  »
.دناسر ماجنا  هب  دهد و  نامرف  تا  هراب  رد  دهاوخ  هچ  نآ  ات  منادرگ  تزاب  هاطرا 

: تفگ نینچ  هاگ  نآ  دش و  شوماخ  هدوس  »

انوفدم لدعلا  هیف  حبصاف  ربق  هنّمضت  حور  یلع  هلإلا  یّلص 

انورقم نامیألا  ّقحلاب و  راصف  انمث  هب  یغبی  ّقحلا ال  فلاح  دق 

؟ تسا هدوب  هک  ییوگ  یم  هک  نیا  تفگ : هیواعم  »

.بلاط یبا  نب  ّیلع  داد : خساپ  هدوس  »

: تفگ هیواعم  »

: تفگ هدوس  ! » منیب یمن  وت  رب  ع )  ) ّیلع زا  يرثا  »

هب فالتخا  وا  اـم و  ناـیم  دوب و  رومأـم  تاقدـص  يروآ  عمج  تاوکز و  تیاـبج  يارب  وا  بناـج  زا  هک  يدرم  ةراـب  رد  يزور  .ارچ  »
ارم ییورشوخ  ینابرهم و  اب  دش و  فرصنم  زامن  زا  دوب  هداتـسیا  زامن  هب  مدمآ  رد  وا  رب  نوچ  مد  رب  ع )  ) یلع دزن  تیاکـش  دیـسرمه 

: تفگ

؟ يراد یتجاح  ایآ  »

.متخاس هاگآ  درم  نآ  رادرک  راتفر و  یگنوگچ  زا  ار  وا  نم  »

ارت تعاط  دنراد و  اور  متـس  وت  قلخ  رب  ما  هتفگن  نانآ  هب  نم  ایادـخ  تفگ : تشادرب و  الاب  يوسب  ار  اهتـسد  هاگ  نآ  تسیرگ  ّیلع  »
.دننک كرت 

: تشون نینچ  نآ  رب  دیشک و  نوریب  نابیرگ  زا  تسوپ )  ) نابنا زا  يا  هراپ  نآ  زا  سپ  »

192 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.میحّرلا نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب  »
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.َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  ا�ل  َو  ْمُهَءا�یْشَأ - ّنلا 
�
َسا اوُسَْخبَت  ا�ل  َنا�زیِْملا َو  َْلیَْکلا َو  اُوفْوَأَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌهَنَِّیب  ْمُْکتَءا�ج  ْدَق  »

.ٍظیِفَِحب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ا�م  َنِینِمُْؤم َو  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ّللا 
�

ِه ُتَّیَِقب 

.مالّسلا .کنم و  هضبقی  نم  یتأی  یتح  کیدی  یف  امب  ظفتحاف  اذه  یباتک  كاتا  اذا  »

193 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هّیمراد - 3 - 

دیشر دّیس  مه  زاب 
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: تسا هدروآ  نومضم  نیدب  ار  هّیمراد  هیضق  هّلجم ) نامه  زا  ءزج  نامه  رد   ) اضر

: تفگ ار  وا  هیواعم  دندرب  يو  دزن  هب  ار  هّیمراد  دش  ایوج  ینوجح  ۀّیمراد  زا  هتفر  ّجح  هب  هیواعم  هک  یماگنه  »

؟ توادع ینمشد و  نم  اب  يدرک و  یم  تعاطا  وا  زا  یتشاد و  یم  نمشد  ارم  تسود و  ار  ّیلع  ارچ  مسرپب  ات  متساوخ  ارت  »

: تفگ هّیمراد  .تساوخ  خساپ  وا  زا  تفریذپن و  هیواعم  .هاوخم  خساپ  نم  زا  و  شخبب ، ارم  تفگ : هّیمراد  »

هاوخدب و هار  نیا  زا  ارت  درک و  یم  راک  تاواسم  هب  میسقت  رد  راتفر و  تلادع  هب  تّما  نایم  رد  هک  متشاد  تسود  ور  نآ  زا  ار  ّیلع  »
دوب یلوا  وت  زا  تموکح  تراما و  هب  هک  یـسک  اب  قحان  هب  يدوب و  لطاب  بلاـط  هک  مدـیزرو  یم  هنیک  وت  هب  تبـسن  مدوب و  نمـشد 

.يدرک یم  لاتق 

درمش یم  گرزب  ار  نامیا  نید و  لها  تشاد و  یم  تسود  ار  نادنمتسم  نایاونیب و  هک  مدرک  یم  تعاطا  ّیلع  زا  تهج  نآ  زا  نم  »
.تسا سفن  ياوه  یصخش و  لیم  هب  وت  مکح  اضق و  رد  وت  متس  روج و  يزیرنوخ و  يارب  وت  اب  متوادع  و 

؟ یتفای هنوگ  هچ  ار  وا  هیواعم :  » يرآ داد : خساپ  يا ؟ هدید  ار  ّیلع  وت  ایآ  دیسرپ : هیواعم  »

يرثا چـیه  يو  رد  هتخاس  هتخاـب  لد  هتفیـش و  نینچ  ارت  هک  تنطلـس  یهاـشداپ و  نیا  هک  دوب  ناـنچ  ّیلع  دـنگوس  ادـخ  هب  هّیمراد : »
هّجوتم و دوخ  هب  ار  ّیلع  تسناوتن  هتشاد  لوغشم  بوذجم و  ارت  هک  اهتمعن  نیا  دراد و  نوتفم  هتفیرف و  ار  وا  تسناوت  یمن  تشادن و 

.دنک شیوخ  لوغشم 

194 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ يا هدینش  ینخس  وا  زا  ایآ  هیواعم : »

ّیلع مالک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  هّیمراد : »
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.تیز اب  سم  هک  دش  یم  هدودز  نادب  نانچ  اهلد  یگریت  دش و  یم  نشور  نآ  هب  کیرات  هتفرگ و  ياهلد  هک  دوب  نانچ 

؟ تسا یتجاح  ارت  ایآ  وگب  نونکا  .یتفگ  تسار  هیواعم : »

.مهاوخ یم  خرس  رتش  دص  هّیمراد : »

؟ ینک هچ  اهنآ  اب  هک  هیواعم : »

رئاشع و نایم  منکب و  رخافم  مراکم و  بسک  مرادب و  هدنز  اهنآ  ۀلیـسو  هب  ار  ناگرزب  مهدب و  اذغ  اهنآ  ریـش  اب  ار  ناکدوک  هّیمراد : »
.مزادرپ حالصا  هب  لئابق 

؟ دش مهاوخ  ّیلع  نیزگیاج  وت  لد  رد  نم  مهدب  وت  هب  یتساوخ  هچ  نآ  رگا  هیواعم : »

.هن مه  نیا  زا  رتمک  رایسب  ّللا !
�

ه ناحبس  هّیمراد : »

.داد یمن  وت  هب  اهنآ  زا  يزیچ  دوب  هدنز  ّیلع  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هیواعم : »

« .داد یمن  نمب  دراد ، ّقلعت  نیملسم  هب  هک  مه ، ار  اهنآ  يوم  زا  هرذ  کی  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  هّیمراد : »

195 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لاملا تیب  هیواعم و 

کلم اب  هک  هتـشاد  یم  هلماعم  نانچ  نآ  نیملـسم  لاملا  تیب  اب  هیواعم  « 1  » دوش یم  هدـید  نآ  لاثما  اهدـص  ایاضق و  نیا  رد  هکنانچ 
یم فرصم  شیوخ  هاوخ  لد  هدارا و  لیم و  هب  یتنطلـس و  یـصخش و  حلاصم  رد  باسح  یب  ار  نآ  ینعی  دوخ  یـصخش  ةدروآ  داب 

هچ ناورم  ینب  هّیما و  ینب  رگید  و  دـیزی ، شرـسپ ، يارب  تسا  هدوب  یقـشمرس  نید  مکح  تیاعر  مدـع  ییاورپ و  یب  نیا  رد  هدرک و 
.دنا هداد  ماجنا  ار  هلماعم  نامه  هتشاد و  ار  رظن  نامه  نیملسم  لاوما  هب  تبسن  هدرک و  لابند  ار  هویش  نامه  مه  وا  باقعا 

______________________________

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 204 )  ) ءافلخلا خیرات  رد  یطویس  ( 1)

مریقف و نم  تفگ : درک و  لام  تساوخرد  یلع  شردارب  زا  بلاط  یبا  نب  لیقع  هک : هدرک  جارخا  لاله  نب  دیمح  زا  رکاسع  نبا  »
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مهدـب تسه  تقح  هچ  نآ  ناشیا  اب  مه  ارت  دـسرب  نیملـسم  هب  ءاطع  ماـگنه  اـت  نک  ربص  تفگ : یلع  .نک  اـطع  يزیچ  ارم  جاـتحم ،
ار اهلفق  وگب : وا  هب  اهناکد و  ولج  رازاب و  هب  ربب  ار  وا  ریگب و  ار  لـیقع  تسد  تفگ : دوب  اـجنآ  هک  يدرم  هب  یلع  درک  رارـصا  لـیقع 
ارم یهاوـخ  یم  وـت  سپ  تفگ : يریگب ؟ دزد  ناوـنعب  یهاوـخ  یم  ارم  تفگ : لـیقع  .رادرب  اـهنیا  زا  یهاوـخ  یم  هـچ  ره  نکـشب و 

؟ مشخبب وت  هب  مریگب و  ار  نیملسم  لام  هک  ینک  راداو  يدزدب 

تفر هیواـعم  دزن  هب  لـیقع  سپ  .نکب  یهاوخ  یم  هچ  نآ  یناد و  دوخ  تفگ  یلع  .تفر  مهاوـخ  هیواـعم  دزن  هب  نم  تفگ : لـیقع  »
ربنم رب  لیقع  .نک  دای  ما  هدرک  نم  هچ  نآ  مه  دوخ و  اب  ار  یلع  راتفر  آرب و  ربنم  رب  تفگ : هاگ  نآ  دیـشخب  وا  هب  رازه  دـص  هیواـعم 
نامه هیواعم  زا  تشاد و  هگن  ار  نآ  دادن و  نمب  متـساوخ  ار  وا  نید  یلع  زا  نم  مدرم  يا  تفگ : یهلا  ءانث  دمح و  زا  سپ  دـمآرب و 

نیا رد  تسا و  نمی  ءاملع  زا  هک  هیواعم » یلوتی  نمل  هیفاکلا  حـئاصنلا   » باتک بحاـص  دـیزگ » رب  دوخ  نید  رب  ارم  سپ  متـساوخ  ار 
لاومأب هراثئتسا  هکلهملا : هقئاوب  نم  و  : » ناونع ریز  هدرک  یفرعم  راثآ  تایاور و  تایآ و  دانتـسا  هب  دـیاش  هکناـنچ  ار  هیواـعم  باـتک 

هدرک لقن  دانسا ، هب  يدوعسم ، زا  لقنب  هلمج  زا  تسا  هدروآ  یئایاضق  .بجی » امک  ءاشی ال  امک  اهفرص  لطابلاب و  اهلکا  نیملـسملا و 
نیا هیواعم  دنا  هتشاد  روضح  مدرم  هوجو  هدرب و  هیواعم  يارب  ع )  ) یلع زا  يا  همان  هک  ناحوص  نب  هعصعص  اب  هیواعم  يزور  هک 
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مریگن ار  هچ  نآ  تسا و  نم  لام  مریگب  ادخ  لام  زا  هچ  ره  سپ  متسه  ادخ  هفیلخ  نم  تسا و  ادخ  زا  نیمز  تسا : هتفگ  ار  نومضم 
رد يزور  هیواعم  هک  هدروآ  دنرامـشب  تاقث  زا  همه  نآ  لاجر  هک  يدنـس  هب  رجح ، نبا  زا  لقنب  هلمج  زا  و  ..تسا » نم  اب  نآ  رایتخا 
هب ربلا  دـبع  نبا  زا  لقنب  هلمج  زا  و  ..هانعنم » انئـش  نم  هانیطعا و  انئـش  نمف  انئیف  یفلا ء  اـنلام و  لاـملا  اـمنا  : » تسا هتفگ  هعمج  هبطخ 

: تسا هتفگ  هک  يرصب  نسح  زا  دانسا 

رز هک  تسا  هتشون  نمب  هیواعم )  ) نینمؤملا ریما  انامه  تسا : هتشون  نینچ  هدوب  لماع  ناسارخ  رد  هک  يرافغ  ورمع  نب  مکح  هب  دایز 
.دوش میسقت  مدرم  نایم  دیابن  دراد و  صاصتخا  وا  هب  مئانغ  زا  میس  و 

صوصخم وا  هب  میـس ) رز و   ) ءارفـص ءاـضیب و  هک  تسا  هتـشون  وت  هب  نینمؤـملا  ریما  هک  متـسناد  هک  تسا  هداد  خـساپ  يو  هب  مکح 
نیمز اهنامسآ و  رگا  دنگوس  ادخ  هب  مناد و  یم  مدقم  وا  ۀمان  رب  ار  ادخ  باتک  نم  هک  نادب  سپ  دوش  هداد  نیملسم  هب  دیابن  تسا و 

.مالسلا دیاشگ و  یم  رد  دنک و  یم  زاب  هار  وا  يارب  ادخ  دیارگ  يراکزیهرپ  يوقتب و  وا  نکیل  ددرگ  هتسب  يا  هدنب  رب 

كدنع ناک  نا  مهللا  : » تفگ هاگ  نآ  درک  میـسقت  ناشیا  نایم  ار  اهلام  وا  دـندمآ و  مدرم  دـییایب  هاگپ  ادرف  تفگ : ار  مدرم  هاگ  نآ 
.تفای تافو  ناسارخ  ورم  رد  سپ  کیلإ » ینضبقاف  ریخ  یل 

196 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناسارخ تموکح  ار  دایز  نب  نمحرلا  دبع  هیواعم ، هک  لاس 59  ثداوح  لیذ  هحفص 256 ) میس - ءزج  « ) لماکلا  » باتک رد  ریثا  نبا 
هداد و
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: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هداتسرف ، اجنادب 

ات دنار  یم  نامرف  اجنآ  رد  تشاد و  یم  ار  ناسارخ  هیواعم ، نامز  زا  نمحرلا  دبع  »

197 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوـیلیم تسیب   ) مهرد رازه  رازه  تسیب  تشگرب و  ماـش  هب  نمحرلا  دـبع  دیـسر  تداهـش  هب  ـالبرک  رد  یلع  نب  نیـسح  هـک  یناـمز 
: تفگ ار  يو  دیزی  دمآرد  دیزی  رب  نوچ  .تشاد  هارمه  دوخ  اب  مهرد )

نآ یهاوخب  رگا  مینادرگرب و  شیپ  لمعب  ارت  میریگب و  وت  زا  يراد  دوخ  اـب  هچ  نآ  مینک و  یگدیـسر  ار  تباـسح  یهاوخ  یم  رگا  »
ّللا

�
ه دبع  هب  ار  اهنآ  زا  مهرد  رازه  دصناپ  هک  طرش  نیدب  میراد  رانک  رب  تراک  زا  میـشخبب و  وت  هب  يراد  هارمه  هدروآ و  دوخ  اب  هچ 

.یهدب رفعج  نب 

.ینک لوزعم  ارم  یشخبب و  نمب  ار  لام  مراد  تسود  تفگ : نمحرلا  دبع  »

يارب نویلیم ) کی   ) مهرد رازه  رازه  نمحرلا  دبع  ! » تخاس رانک  رب  ناسارخ  تراما  زا  ار  وا  دیـشخب و  يوب  ار  لاوما  ۀمه  نآ  دیزی  »
« ما هداد  تیارب  مدوخ  ار  نآ  رگید  رازه  دصناپ  تسا و  دیزی  بناج  زا  نآ  مهرد  رازه  دصناپ  تفگ : داتسرف و  رفعج  نب  ّللا 

�
ه دبع 

198 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیواعم ةراب  رد  دئاقع 

هدـنکارپ يو  نماریپ  زا  ار  ع )  ) یلع نارای  ات  دز  یم  تسد  فلتخم  لئاسو  هب  هیواـعم  دوب  یم  ناـیم  رد  نیّفـص  گـنج  هک  یماـگنه 
نب دعـس  نب  سیق  هب  هلمج  زا  دـنار  یم  نخـس  ناشیا  اب  دـیدهت  عیمطت و  هار  زا  تشون و  یم  همان  ناشیا  هب  یهاـگ  ور  نیا  زا  دزاـس 

تقرافم هب  ار  وا  تشون و  يا  هماـن  دوب  یم  ترـضح  نآ  « 1  » راکـشیپ ۀلزنم  هب  ام  نامز  حالطـصاب  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  هک  هدابع ،
دناوخ و دوخ  تقفارم  و  ع )  ) یلع
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هیواعم هب  ار  همان  خـساپ  هدروآ  جاتلا »  » باـتک رد  « 2  » روهـشم خروم  بیدا و  ةدنـسیون  ظحاج  هکنانچ  سیق  .تخادرپ  شعیمطت  هب 
: تشون نینچ 

لابقا هباحـصا و  قّرفتب  ینفّوخت  کتعاط و  یف  لوخّدـلا  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  هقراـفم  یلإ  ینوعدـت  ّیلإ  بتکت  یّنثو  نبا  یّنثو  اـی  »
.کیلإ مهلافجا  کیلع و  ساّنلا 

ّللا
�

ه ّودع  ترتخا  و ال  هّودع ، تنأ  کتعاط و  یف  تلخد  و ال  هبرح ، تنأ  ادبا و  کتملاس  ام  هریغ  قبی  مل  ول  هریغ  هلا  يّذلا ال  ّللا 
�

ه وف  »
«. مالّسلا ّللا و 

�
.ه بزح  یلع  ناطیشلا  بزح  و ال  هّیلو ، یلع 

______________________________

ار ترابع  نیا  کـلام  نب  سنا  زا  دانـسا  هب  يرـصم ) نیـسحلا  وبا  نمحرلا ، دـبع  همجرت  رد   ) دادـغب خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  ( 1)
-« هرومأ یف  رظنی  ینعی  ریمالا  نم  هطرشلا  بحاص  هلزنمب  یبنلا  نم  دعس  نب  سیق  ناک  : » تسا هدرک  تیاور 

رد ظحاج  اهنیا  ریغ  و  هیناـمثع »  » و ناویحلا »  » و نییبتلا » ناـیبلا و  : » فورعم بتک  بحاـص  بوبحم  نب  رحب  نب  ورمع  ناـمثع  وبا  ( 2)
.تسا هتفای  تافو  هرصب  رد  لاس  دون  زا  زواجتم  نس  هب  ( 255  ) جنپ هاجنپ و  تسیود و  لاس 

199 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نبا مه  ار  همان  نیمه  هکنانچ  دـنا  هدروآ  دوخ ، ربتعم  بتک  رد  ربتعم ، ناـخروم  رگید  و  يدوعـسم ، يربط و  ار  تاـبتاکم  نیا  لاـثما 
: تسا هدروآ  ریز  ترابع  هب  دیرفلا » دقعلا   » رد یکلام  هیقف  ّهبر  دبع 

يّذلا نیّدلا  راصنا  نحن  کقافن و  رذحی  مل  کنامیإ و  مدقی  مل  اعوط  هنم  تجرخ  اهرک و  مالسالا  یف  تلخد  ّینثو  نب  ّینثو  تناف  »
ةراب رد  ار  ریز  ترابع  لوا ) ءزج   ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  مالّـسلا » .هیف و  تلخد  يذـّلا  نیّدـلا  ءادـعا  هنم و  تجرخ 

هدروآ هیواعم 
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: تسا

.هقدنّزلاب یمری  یلاعت ، ّللا 
�

ه مهمحر  انخویش ، دنع  هنید  یف  نوعطم  هیواعم  «و 

ضّرعتلا داحلإلا و  نم  هنع ، هّیمالکلا  مهبتک  یف  انباحصا  هاور  ام  ظحاجلا ، نامثع ، یبا  انخیش  یلع  هّینایفّـسلا » ضقن   » یف انرکذ  دق  و 
باتک « 3  » بحاص زا  بابحالا ،» هّیده   » رد یمق ، ثّدحم  لقنب  «، 2  » یقهیب «« 1  » ص ّللا ،

�
ه لوسرل 

______________________________

تیاور مصاع  شردپ  زا  مصاع  نب  رـصن  زا  ملکتم  يرـصب  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  هکنانچ  هتفرگ  رارق  ص )  ) ربمغیپ نعل  دروم  ور  نیا  زا  و  ( 1)
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  دیدحلا ) یبا  نبا  لقنب   ) هدرک

مه دـنتفگ : مدیـسرپ  ببـس  هلوسر » ّللا و 
�

ه بضغ  نم  ّللاـب 
�

ه ذوعن  : » دـنتفگ یم  هک  مدینـش  ار  مدرم  مدـمآ  رد  ص )  ) ربمغیپ دجـسمب  »
عوبتملا عباتلا و  ّللا 

�
ه نعل  : » تفگ نینچ  ربمغیپ  دش  نوریب  دجـسم  زا  تشاد  تسد  رد  ار  نایفـس  وبا  شردـپ  تسد  هک  هیواعم  نونکا 

-« ریبکلا زجعلا  ینعی  هاتسالا - يذ  هیواعم  نم  یتمأل  موی  بر 

لئالد  » باـتک و  ریغـصلا » ننـسلا   » و ریبکلا » ننـسلا   » باـتک بحاـص  يدرگ  ورـسخ  یعفاـش  یلع  نب  نیـسح  نب  دـمحا  رکب  وبا  ( 2)
یلع هنملا  هل  ناف  یقهیبلا  الا  هنم  هقنع  یف  یعفاشلل  الا و  یعفاش  نم  ام   » تسا هتفگ  شا  هراب  رد  نیمرحلا  ماما  هک  اـهنیا  زج  و  هوبنلا ،»

روباشین رد  ( 458  ) تشه هاجنپ و  دـص و  راهچ  لاس  رد  یقهیب  هبهذـم .» هرـصن  یف  فنـص  امل  یعفاـش ، لـک  یلع  هسفن و  یعفاـشلا 
.تسا هتفای  تافو 

ملکتملا ریبـخلا  رهاـملا  ملاـعلا  خیـشلا   » ناوـنعب ار  وا  یمق  ثدـحم  هک  يربـط  نسح  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدـلا  داـمع  ( 3)
.تسا هدرک  طبض  ( 675  ) جنپ داتفه و  دصشش و  لاس  هب  ار  یئاهبلا » لماکلا   » باتک متخ  خیرات  دای و  ریرحنلا » ثدحملا 

ص: ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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200

: تسا هتفگ  هدش » جراخ  نامیا  زا  یلع  اب  گنج  هب  هیواعم  : » تسا هتفگ  هک  یسک  ربارب  رد  یئاهبلا » لماکلا  »

مث مّلـس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  نمز  یف  قاـفّنلا  یلإ  رفکلا  نم  جرخ  لـب  هنم  جرخی  یّتح  ناـمیالا  یف  لخدـی  مل  هیواـعم  ّنا  »
زا هیواعم و  ةدازولاـخ  هک  هبتع )  ) هفیذـح یبا  نب  دـمحم  ۀـمجرت  رد  دوخ  لاـجر  باـتک  رد  یّـشک  هدـعب » یلـصألا  هرفک  یلإ  عجر 

: تسا هدروآ  نینچ  هدوب  ع )  ) ّیلع يافو  اب  باحصا 

هب يو  اـب  تساوـخ و  ار  وا  يزور  دوـب  هدـنکفا  نادـنز  هب  هتفرگ و  ار  دـمحم  هک  هیواـعم ، تفاـی  تداهـش  ع )  ) یلع هک  نیا  زا  سپ  »
: تفگ نینچ  وا  هب  دمحم  هلمج  رد  تخادرپ  وگتفگ 

« ..اریثک الیلق و ال  کیف ال  مالسإلا  داز  ام  دحاو  قلخ  یلعل  مالسإلا  هّیلهاجلا و  یف  کتفرع  ذنم  ّکنا  دهشأل  ّینا  «و 

کی يوخ و  کی  رب  وت  مالـسا  نارود  رد  هچ  یلهاـج و  ناـمز  رد  هچ  مسانـش  یم  ارت  هک  ناـمز  نآ  زا  هک  مهد  یم  یهاوگ  اـنامه  »
« .تسا هدوزفین  يزیچ  وت  رب  شیب  ای  مک  مالسا  یتسه و  هدوب و  هریت 

201 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیواعم لاّمع 

ظاحل زا  زین  ار  یمالـسا  ياهرهـش  دالب و  رگید  .دـیدرگ  دای  شا  هنومن  هک  هدوب  شور  عضو و  نیدـب  ماش ، رد  وا  راـبرد  و  هیواـعم ،
دـالب نآ  رد  هیواـعم  بناـج  زا  هک  یناـسک  اریز  تسا  هدوب  لاوـنم  ناـمهب  لاـح  نید  نوئـش  ماـکحا و  هب  تموـکح  هاگتـسد  هجوـت 

تفرـشیپ ات  دنا  هدوب  وا  رظن  بلج  رد  اشوک  وا و  دصاقم  يرجم  وا و  خنـس  زا  همه  هتفای  یم  تنطلـس  مدرم  رب  هدرک و  یم  تموکح 
هدوب نانچ  نانآ  راتفگ  راتفر و  رادرک و  سپ  .دنبای  ءاقترا  دننک و 
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.دزاس دنسرخ  یضار و  ار  وا  دنک و  نیمأت  ار  يو  لیم  يوه و  هک 

شیوخ ار  وا  رطاخ  بلج  لقا  ای ال  هدوب  تقیقح  زا  يراع  نامیا و  نیدب و  هقالع  یب  یمدرم  بسانتم و  وا  دوخ  اب  همه  هیواعم  لاّمع 
نع موقلا  ءالؤه  هب  عفدن  دش ..« :) لقن  شیپ  هحفـص  دنچ   ) هتفگ هفوک  رد  هعـصعص  هب  هک  هریغم  ۀتفگ  هب  ای  هدـنایامن و  یم  نانچ  ار 

.دنا هدرپس  یم  هّیقت »  » هار هّیقت » انسفنأ 

رب ار  ردـپ  هفوک و  رب  ار  رـسپ  هتفگ : يوب  هبعـش  نب  هریغم  هتخاس  یلاو  هفوک  رب  ار  صاع  نب  ورمع  نب  ّللا 
�

ه دـبع  مکی  لهچ و  لاس  رد 
ورمع .تشادرب  ار  ّللا 

�
ه دبع  داتسرف و  هفوک  هب  ار  هریغم  دوخ  هیواعم  سپ  ینک ! یم  تراما  ریـش  ود  نایم  دوخ  هدرک و  اورنامرف  رـصم 

گنرین هب  ار  جارخ  لاوما  وا  يا  هتشاد  ّطلـسم  جارخ  رب  ار  هریغم  تفگ : وا  هب  دمآ و  رد  هیواعم  رب  دش  هاگآ  هریغم  تیاعـس  زا  صاع 
هب تفرگ و  زاب  هریغم  زا  ار  جارخ  نتفرگ  هیواعم  سپ  .یناتـسزاب  يزیچ  يو  زا  تسناوت  یهاوخن  وت  تشاد و  دهاوخ  هگن  دوخ  يارب 

.تشاذگ او  يرگید 

نانچ ار  نینمؤملا  ریما  هفوک  رب  ّللا 
�

ه دبع  تراما  ةراب  رد  وت  تفگ : وا  هب  ورمع  داتفا  رادید  ورمع  اب  ار  هریغم  هیـضق  نیا  زا  سپ  یتدـم 
تسا تسرد  تفگ : هریغم  يدرک ؟ ییامنهر 

202 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ير رب  ار  باهش  نب  ریثک  تفای  ار  هفوک  تیالو  هریغم  هک  یماگنه  «!! 1  » نم ییامنهر  نیاب  وت  ییامنهر  نآ  تفگ : ورمع  .مدرک  نم 
نامه رد  و  ربنملا » یلع  ّیلع  ّبس  رثکی  ناک  ، » وا ریغ  ریثا و  نبا  ریبعتب  ریثک  تخاس و  یلاو 
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.تخاس یلاو  هرصب  رب  ار  هاطرا  نب  رسب  هیواعم ، کی ) لهچ و  لاس   ) لاس

ار وا  هرکب  وبا  .تساوخ  دوـخ  راـتفگ  رب  دـهاش  تفگ و  ازـسان  ع )  ) یلع هب  هبطخ  رد  دـمآ و  رب  ربـنم  رب  هرـصب  هب  دورو  ماـگنه  رـسب 
ندـش هتـشک  زا  تخادـنا و  يو  يور  هب  ار  دوخ  یّبض  ةؤلؤل  وبا  .دـننک  هفخ  اج  نامه  رد  ار  وا  هک  داد  روتـسد  رـسب  .درک  بیذـکت 

.داد شتاجن 

تشون دوب  سراف  رد  هک  دایز  هب  دنکفا و  نادنز  هب  تفرگ و  داّبع  ّللا و 
�

ه دیبع  نمحرلا و  دبع  ار : دایز  گرزب  رـسپ  هس  رـسب  هاگ  نآ 
اّمنا تنأ ، كاذ  لهاف  لعفت  نا  : » تشون خـساپ  نینچ  ار  وا  دایز  .مزیوآ  یم  رادـب  ار  تنارـسپ  ناـمگ  یب  يوشن  میلـست  ییاـین و  رگا 

: تسا هدروآ  نینچ  ود  لهچ و  لاس  ثداوح  لیذ  رد  يربط  «« 2  » دابکالا هلکآ  نبا  کب  ثعب 

و نیملـسملا ، نم  کلذ  هریـسم  یف  لتق  نم  لتق  نمیلا و  هّکم و  هنیدـملا و  یلإ  يرماعلا  هاطرا  نب  رـسب  راس  هنّـسلا  هذـه  یف  لـیق : «و 
«. 3  » ریّسلا اذه  هریسم  تقو  یف  هفلاخ  نم  ترکذ  دق  .يدقاولا و  لوق  کلذ 

______________________________

هحفص 129) مراهچ  ءزج   ) يربط خیرات  ( 1)

هحفص 129) مراهچ  ءزج   ) يربط خیرات  ( 2)

و دور ، زاجح  يوسب  وجگنج  راوس  رازه  هس  اب  رـسب  هک  هداد  نامرف  هیواعم  ع ،)  ) یلع تداهـش  زا  شیپ  یکدـنا  ملهچ ، لاس  رد  ( 3)
ینامیا یب  زا  یلعا  دحب  هیواعم  هاوخلد  هب  ار  تیرومأم  نیا  رـسب  .دزادنا  هار  هب  باعرا  دـیدهت و  شاشتغا و  لالخا و  تراغ و  لتق و 

حبذ مثق ) نمحرلا و  دبع  مان  هب   ) ار سابع  ّللا 
�

ه دیبع  ریغص  رسپ  ود  نمی  رد  یتح  هداد و  ماجنا  يراوخنوخ  و 
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مهللا لاقف : رـسب  یلع  اعد  ادـیدش و  اعزج  عزج  اهلتقب  نینمؤملا  ریما  عمـس  املف   » دـنا هتفگ  وا ، ریغ  و  ریثا ، نبا  هکنانچ  تسا و  هدرک 
خوفنم قز  هیدی  نیب  لعجی  بشخ و  نم  فیـسب  یتؤیف  هبلطی  فیـسلاب و  يذهی  ناکف  هلقع  دقف  کلذ و  هباصاف  .هلقع  هنید و  هبلـسا 

«. تام یتح  کلذک  لزی  مل  هبرضی و  لازی  الف 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 165 )- مراهچ ، دلج  لاس 45 - ثداوح  لیذ   ) يربط

رد دایز  تخاس  نآ  ۀمیمـض  مه  ار  نامع  نیرحب و  دـنه و  نآ  زا  سپ  هداد و  دایز  هب  ار  ناتـسیس  ناسارخ و  هرـصب و  لمع  هیواـعم  »
، هتفگن ساپـس  ار  ادخ  نآ  رد  هک  ار ، دوخ  ءارتب »  » ۀبطخ دـمآرد و  هرـصب  هب  لاس 45  زا  یلوالا  يدامج  هرغ  ای  رخـالا  عیبر  هاـم  رخآ 

« درک ءاشنا  هرصب  هب  دورو  ماگنه 

203 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: لاقی نّمم  دحا  سیل  ساّنلا  ضرعتـسی  ارهـش  هنیدملاب  هاطرا  یبا  نب  رـسب  ماقا  لاق : ..نع  هثّدح  ناّیح  نب  دواد  ّنا  يدـقاولا : معز  «و 
یب یکاّته و  یکاّفـس و  رئبلا »! یف  مهاقلاف  مهل  رئب  یلع  مهناملغ  بعک و  ینب  نم  اموق  دـجو  لاـق : ..هلتق  اـّلا  ناـمثع  یلع  ناـعا  اذـه 
نیا رد  مه  نآ  شا ، هراب  رد  شیب  نیا  زا  هک  تسا  رتروهشم  نآ  زا  هیواعم ، ینطاب  ۀنومن  هدنیامن و  هاطرا  نب  رـسب  يزیرنوخ  یکاب و 

.دتفا مزال  نخس  هلاطا  قاروا ،

ار دوخ  « 1 « » ءارتب  » هبطخ دـش  دراو  هرـصب  هب  تفای و  ناسارخ  تلایا  تیالو  يو  بناج  زا  یتقو  مه  هیواعم  رگید  لماع  هیبا  نب  دایز 
: تفگ هبطخ  نآ  رد  هلمج  زا  دناسانش  مدرم  هب  ار  دوخ  تموکح  زرط  دوخ و  درک و  ءاقلا 

ّنذخآل ّللاب 
�

ه مسقأل  ّینا  «و 
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: لوقیف هاخا  مکنم  لجّرلا  یقلی  یّتح  میقّسلاب ! مکنم  حاحصلا  ربدملاب و  لبقملا  نعاّظلاب و  میقملا  ..ّیلولاب و  ّیلولا 

!.. دیعس کله  دقف  دعس ، جنا 

(: هحفص 167 مراهچ  ءزج   ) تسا هتشون  نینچ  دایز  ةراب  رد  يربط 

______________________________

.تسا هدش  روهشم  مان  نیدب  هبطخ  هدرواین  اج  هب  یهلا  دمح  هبطخ ، نیا  زاغآ  رد  نوچ  ( 1)

204 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هّنّظلاب ذخا  فیّـسلا و  دّرج  هبوقعلا و  یف  مّدقت  هعاطلا و  سانلا  مزلا  هیواعمل و  کلملا  ادّکا  ناطلّـسلا و  رما  ّدش  نم  لّوا  دایز  ناک  «و 
(: هحفص 169 مراهچ  ءزج   ) تسا هتشون  ومه  و  ادیدش » افوخ  هناطلس  یف  ساّنلا  هفاخ  ههبشلا و  یلع  بقاع  و 

« ..دمعلاب هیدی  نیب  یشم  بارحلاب و  هیدی  نیب  ّریس  نم  لّوا  دایز  ّنا  لیق : «و 

هب ای  تشک  یم  داد و  یم  رازآ  تفرگ و  یم  ار  ناکی  ناکی  دوب و  هدرک  لابند  یتخـس  هب  ار  ّيدـع  نب  رجح  نارای  دایز  هک  یماگنه 
، دوب راد  نید  اناد و  يدرم  رجح و  باحصا  ناگرزب  زا  هک  ار ، ینابیش  لیـسف  نب  یفیـص  هلمج  نآ  زا  داتـسرف  یم  ماش  هب  هیواعم  دزن 

.دندرب يو  دزن 

نینچ يوب  دـندرب  دایز  دزن  هب  ار  یفیـص  نوچ  هک  هحفص 236 )- ءزج 3  لـماکلا -  ) تسا هدروآ  هنوگ  نیدـب  ار  هیـضق  نیا  ریثا  نبا 
: تفگ

؟ بارت یبا  یف  لوقت  ام  ّللا 
�

ه ّودع  ای  »

.بارت ابا  فرعا  ام  لاقف : »

: لاق .معن  لاق : بلاط ؟ یبا  نب  ّیلع  فرعت  أ  هب ! کفرعا  ام  لاقف : »

.بارت وبا  كاذف 

.نیسحلا نسحلا و  وبا  كاذ  اّلک  لاق : »

؟! ال لوقت : بارت و  وبا  وه  ریمألا : لوقی  هطرّشلا : بحاص  هل  لاقف  »

.اهب یتاف  .اصعلاب  ّیلع  .اضیا  اذه  و  دایز : هل  لاقف  « !؟ دهش امک  لطاب  یلع  دهشا  انا و  بذکا  ریمألا  بذک  ناف  لاق : »

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1204 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ّیلع یف  لوقت  ام  لاقف : »

نسحا لاق : »
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.لوق

.هوبرضا لاق : »

205 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

!. ضرألاب قصل  یّتح  هوبرضف  »

.ّیلع یف  کلوق  ام  .هنع  اوعلقا  لاق : مث  »

!. یّنم تعمس  ام  ّالا  هیف  تلق  ام  یساوملاب  ینتحرش  ول  ّللا 
�

ه و  لاق : »

.کقنع ّنبرضأل  وا  هّننعلتل  لاق : »

.لعفا ال  لاق : »

نت هدزاود  زا  رگید  یکی  هک  يزنع ، ناّسح  نب  نمحرلا  دـبع  ةراب  رد  وا ، ریغ  مه  و  ریثا ، نبا  مه  زاـب  «« 1  » هوسبح ادیدح و  هوقثوأف  »
نیا ددنب  راکب  نانآ  ةراب  رد  ار  دوخ  هاوخ  لد  ات  داتـسرف  هیواعم  دزن  ماش  هب  ار  ناشیا  دایز  هک  دوب ، يدـع  نب  رجح  نارای  ناگرزب  زا 

(: هحفص 242 میس - ءزج  لماکلا   ) تسا هدروآ  ار  نومضم 

؟ یلع ةراب  رد  ییوگ  یم  هچ  هعیبر  اخا  ای  تفگ : نمحرلا  دبع  هب  هیواعم  ».. 

نینچ نمحرلا  دبع  .مراذگ  یمن  او  ارت  مرذگ و  یمن  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : .تسا  رتهب  ارت  هک  رذگرد  شسرپ  نیا  زا  راذگاو و  ارم 
: داد خساپ 

هک نیا  زا  سپ  هیواعم  ساّنلا » نع  نیفاعلا  و  طسقلاب ، نیمئاقلا  و  ّقحلاب ، نیرمآلا  نم  اریثک ، یلاعت  ّللا 
�

ه نیرکاّذلا  نم  ناک  ّهنا  دهـشا  »
ار وا  هک  داد  روتـسد  يوب  دنادرگرب و  دایز  دزن  هب  هفوک  هب  ار  وا  دش  لدب  ّدر و  نمحرلا  دـبع  وا و  نایم  اهباوج  لاؤس و  هنوگ  نیا  زا 

!!« درک نفد  هدنز  ار  وا  دایز  سپ  « 2  » دزاس دوبان  زرط  نیرتعیجف  عضو و  نیرتدب  هب 

______________________________

نیا حالطصاب  هک  نیا  زا  سپ  تفرگ و  ار  نانآ  دایز  هک  تسا  رجح  باحصا  ناگرزب  زا  اسؤر و  نت  هدزاود  زا  یکی  یفیص  نیا  ( 1)
سپ .دشکب  ار  ناشیا  هیواعم  ات  هداتسرف  ماش  هب  ار  ناشیا  هدناسر  نامیا  یب  يدوهش  تداهش  هب  تخاس و  هدنورپ »  » نانآ يارب  رـصع 

يدع و نب  رجح  داد  روتسد  هیواعم 
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.دنتشک تسا  ناشیا  زا  یکی  یفیص  هک  ار ، رگید  نت  دنچ 

.زراب تسیا  هنومن  هیضق  نیا  ار  شلامع  هیواعم و  یخنس  مه  ( 2)

206 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ رد  هک  ار  هیبا  نب  دایز  هیواعم  تشذـگ  رد  هفوک  رد  نوعاط ، ضرم  هب  هفوک ، یلاو  هبعـش  نب  هریغم  هک  يرجه  مهاـجنپ  لاـس  رد 
هداد وا  هب  مه  اب  هرصب  هفوک و  تموکح  هک  تسا  یلماع  نیتسخن  دایز  .تخاس  بوصنم  زین  هفوک  تیالو  هب  دوب  هرـصب  یلاو  ماگنه 

.تفر هفوک  هب  دوخ  تشاذگ و  دوخ  ياج  هب  هرصب  رد  ار  روهشم ، یباحص  بدنج ، نب  هرمس  دایز ، سپ  تسا  هدش 

ماکحا هک  رارـض » ررـض و ال  ال   » ثیدـح هک  تسا  نامه  هدوب و  ّراـضم » ( » ص  ) ربمغیپ ریبعتب  دـناعم و  جوجل و  رایـسب  يدرم  هرمس 
.تسا هتفای  رودص  ص )  ) ربمغیپ زا  وا  ینامرفان  یتخسرس و  جاجل و  هجیتن  رد  هدش  كردم  ذخأم و  ار  يرایسب  یهقف 

.تسا هدناسر  لتقب  ار  رایسب  یناسک  هتشاد و  یم  تموکح  وا  فرط  زا  دوب و  دایز  ۀطرش  سیئر  هرصب  رد  هرمس 

: تسا هدرک  تیاکح  ار  نومضم  نیا  دیدحلا ) یبا  نبا  لقنب   ) يرصب نسح  زا  میکح  نب  کلملا  دبع 

( دیـسر ضبق   ) تئارب دنـس  درک و  میلـست  لاملا  تیبب  دوب  هدروآ  هاکز  باب  زا  هک  ار  یلاـم  دـمآ  هرـصب  هب  ناـسارخ  مدرم  زا  يدرم  »
دش و دراو  دجسمب  هرمس  ماگنه  نیا  رد  .دروآ  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دمآ و  رد  دجـسمب  ار  قیفوت  نیا  ۀنارکـش  تشاد و  تفایرد 
اب تئارب » دنس   » دید دش  هتشک  درم  نآ  نوچ  دز  ندرگ  تخادنا و  ولج  تسا  جراوخ  زا  هک  نیا  تمهت  هب  ار  وا  سپ  دید  ار  درم  نآ 

هرکب وبا  .تسا  هتشاد  دوخ 
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: تفگ هرمس  هب 

راک نیاب  ارم  دایز  تردارب  داد : خساپ  وا  هب  هرمس  ّلَصَف ؟»
�

ی ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  ّکََزت َو 
�

ی ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  : » تسا هتفگ  ادخ  هک  يا  هدینـشن  ایآ 
« .تسا هتشاداو 

: تسا هدرک  تیاور  ار  نومضم  نیا  هغالبلا ) جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لقنب  مه  زاب   ) حلاص وبا  زا  شمعا 

یفرظ هک  یلاح  رد  تسا  هرمس  میدید  میتفر  وا  ندید  هب  تسا  هدمآ  هرـصب  هب  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  یکی  هک  دیـسر  ربخ  ار  ام  »
ولج خی  یفرظ  دوخ و  ياپ  کی  ولج  بارش 

207 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا راچد  سرقن  ضرم  هب  هک  هناهب  نیدب  هداهن  شیوخ  ياپ  رگید 

: دنتفگ هدمآ و  رد  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  »

یب تسا  جراوخ  زا  وا  هک  نیا  تمهت  هب  وت  دنروآ و  یم  تدزن  هب  ار  یسک  هک  هراب  نیا  رد  داد  یهاوخ  خساپ  هچ  ار  ادخ  هرمس  يا  »
هب زاب  دـنروآ  یم  ار  رگید  یـسک  نآ  زا  سپ  یهد  یم  ناـمرف  وا  نتـشک  هب  ینک  یـسررب  قیقحت و  شا  هراـب  رد  یـسانشب و  هک  نیا 

.؟ یشک یم  ار  ناشیا  یهد و  یم  نامرف  زین  يو  نتشک 

يربط خزود »! هب  دـشاب  خزود  لها  زا  رگا  تفر و  دـهاوخ  تشهب  هب  دـشاب  تشهب  لها  زا  رگا  تسا ؟ راک  نیا  زا  یکاب  هچ  تفگ : »
: تسا هدروآ  نینچ  دانسا ، هب  هحفص 176 )- مراهچ - ءزج   ) دوخ خیرات  رد 

تلتق دق  نوکت  نا  فاخت  له  لاقف : .ساّنلا  نم  فالآ  هینامث  لتق  دق  ءاجف و  هفوکلا  یتا  هرصبلا و  یلع  دایز  هرمس ) ینعی   ) هفلختسا »
: لاق ائیرب ؟ ادحا 

، شردپ هک  هحفص 217 ) مراهچ - ءزج   ) هدروآ یمجع  ملسم  نب  نامیلـس  زا  دانـسا  هب  يربط  زاب  تیـشخ »!! ام  مهلثم  مهیلإ  تلتق  ول 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  ملسم ،

متشذگ یم  دجسم  زا  »
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هک يروط  هب  دز  ندرگ  ار  وا  دـمآ و  شیپ  يدرم  داتـسیا  زاـمن  هب  داد و  يوب  ار  دوخ  لاـم  هاـکز  دـمآ و  هرمـس  دزن  مدـید  ار  يدرم 
.دناوخ ّلَصَف »

�
ی ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  ّکََزت َو 

�
ی ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق   » ار هیآ  نیا  دیسر و  هرکب  وبا  سب  رگید  ياج  هب  ندب  داتفا و  ییاج  هب  شرس 

هزرل و ضرم  هب  هک  نیا  زا  سپ  رگم  درمن  تفرن و  ناهج  نیا  زا  هرمس  هک  مهد  یم  تداهش  تفگ : نینچ  مردپ  تفگ : نآ  زا  سپ  »
: تفگ دورد  هب  ار  ناهج  یگرم  نیرتتخس  هب  دش و  راچد  هشعر 

: تفگ ردپ  «و 

کی ره  هرمس  دندروآ  يو  دزن  ار  یعمج  هک  دندوب  هرمس  دزن  مدرم  زا  یهورگ  »

208 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ تسیچ تنید  دیسرپ  یم  ار  نانآ  زا 

: داد یم  خساپ  وا 

«. هّیرورحلا نم  يرب ء  ّینا  و  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  ّنا  هل و  کیرش  هدحو ال  ّللا 
�

ه ّالا  هلا  نا ال  دهشا  »

رد يربط  مه  و  دندش » هتـشک  هنوگ  نیدـب  درم  يدـنا  تسیب و  ات  دـننزب  ار  شندرگ  دـننآ و  رب  ولج  ار  وا  داد  یم  نامرف  هرمـس  سپ 
: تسا هدروآ  نینچ  فوع  زا  دانسا  هب  هحفص 176 ) مراهچ  ءزج   ) هحفص نامه  ءزج و  نامه 

موقلا نم  لجر  هیلع  لمحف  لیخلا  لئاوا  أجفف  مهتّقزا  ضعب  نم  لجر  جرخ  دـسا  ینب  رود  دـنع  ناک  اّـملف  هنیدـملا  نم  هرمـس  لـبقا  »
؟ اذه ام  لاقف : همد ، یف  طّحشتم  وه  و  بدنج ، نب  هرمس  هیلع  یتأف  لیخلا  تضم  ّمث  .هبرحلا  هرجواف 

..هل و هفیلخ  بدنج  نب  هرمس  هرـصبلا  یلع  دایز و  تام  !« » انتّنـسا اوّقتاف  انبکر  دق  انب  متعمـس  اذا  لاق : .ریمألا  لیخ  لئاوا  هتباصا  لیق :
: هرمس لاقف  هلزع  ّمث  رهشا  هّتس  دایز  دعب  هرمس  هیواعم ، ّرقا 

نعل »
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رفعج وبا  هک  تسا  جوجل  بدا و  یب  یباحـص  ناـمه  هرمـس  ادـبا »! ینبّذـع  اـم  هیواـعم  تعطا  اـمک  ّللا 
�

ه تعطا  ول  ّللا 
�

ه و  هیواـعم ! ّللا 
�

ه
: تسا هتفگ  وا  ةراب  رد  ار  ریز  نومضم  دیدحلا ) یبا  نب  نیدلا  ّزع  لقنب  « ) لیضفتلا  » باتک رد  یفاکسا 

ِیف ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ّنلا 
�
ِسا َنِم  َو   » ۀیآ دیوگب  وا  هک  دهدب  بدنج  نب  هرمـس  هب  مهرد  رازه  دـص  تساوخ  هیواعم  هک  تسا  تیاور  »

ۀیآ و  ع )  ) یلع ّقح  رد  « 1  » ِما�صِْخلا َُّدلَأ  َوُه  ِِهْبلَق َو  ِیف  ا�م  �یلَع  ّللا 
�

َه ُدِهُْشی  ا�ْینُّدلا َو  ِها�یَْحلا 

______________________________

کعابتأل کل و  هموصخلا  دیدش  : » تسا هدمآ  نینچ  ِما�صِْخلا » َُّدلَأ   » ۀـملک زا  دـعب  نیلالج  ریـسفت  رد  .هرقبلا  ةروس  زا  ۀیآ 202  ( 1)
یندیف هل  بحم  هب و  نمؤم  هنا  فلحی  مّلس ، هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  یبنلل  مالکلا ، ولح  اقفانم  ناک  قیرـش ، نب  سنخالا  وه  و  کل ، هناودعل 

« ..الیل اهرقع  هقرحاف و  نیملسملا  ضعبل  رمح  عرزب و  رم  .کلذ و  یف  ّللا 
�

ه هبذکأف  هسلجم 

209 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ود ار  غلبم  هیواعم  هتفریذپن  هرمـس  نکیل  تسا  هتفای  لوزن  مجلم  نبا  ةراب  رد  « 1 « » ّللا
�

..ِه ِتا�ضْرَم  َءا�ِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ّنلا 
�
ِسا َنِم  «َو 

هدرک جاجل  هرمس  نکیل  هتفگ  مهرد  رازه  دصیـس  هدوزفا و  نآ  رب  رگید  رازه  دص  سپ  هتفریذپن  مه  زاب  هدرک  رازه ) تسیود   ) ربارب
هتـساوخ یم  هیواعم  هکنانچ  یترابع  هرمـس  هدمآ و  لمعب  تقفاوم  ناشیا  نایم  مهرد  رازه  دص  راهچ  غلبمب  ماجرفب  هب  ات  هتفریذـپن  و 

هیواـعم و هجوت  مدـع  دراوم  ۀـمه  ءاصقتـسا  ددرگ  یم  نیودـت  رگید  یـضرغ  يارب  نوچ  قاروا  نیا  تسا »! هدرک  تیاور  هتخاـس و 
.تسا دئاز  اهنآ  رد  یهقف  نوئش  ینید و  روما  هب  وا  يدایا  لاّمع و 

جارات راتشک و 
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ياهیرگمتس مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  نامز  رخآ  رد  ار  ساّبع  نبا  ناکدوک  وا  نتـشک  نمی و  زاجح و  رد  هیواعم  نامرف  هب  هاطرا  نب  رـسب 
دای دوخ  ةربتعم  بتک  رد  ار  اهنآ  ننـست  لها  ناگرزب  هک  هیواعم  ماّکح  لاّـمع و  رگید  بدـنج و  نب  هرمـس  ناورم و  هیبا و  نب  داـیز 

ءاهقف و ناگرزب  زا  هک  ّيدـع  نب  رجح  ۀـعقاو  هب  همه  نیا  اب  تسا  یفاک  ار  ام  روظنم  تابثا  میدرک  هراشا  اهنادـب  مه  اـم  دـنا و  هدرک 
فیلأت « 2 « » هباحصلا زییمت  یف  هباصالا   » باتک زا  اجنیا  رد  تسا  ناوارف  رایسب  دراوم  نآ  زا  یکی  هدوب و  دوخ  نامز  ناراد  نید 

______________________________

هنیدملا و یلإ  رجاه  نوکرـشملا  هاذا  امل  بیهـص  وه  و  : » تسا هدمآ  هیآ  لابند  رد  نیلالج  ریـسفت  رد  .هرقبلا  هروس  زا  ۀیآ 206  ( 1)
« ..هلام مهل  كرت 

ظفاحلا هیقفلا   » فیلأت باحصالا » ءامسا  یف  باعیتسالا   » باتک رد  يدایز  مک و  ظاحل  زا  فالتخا  یکدنا  اب  بلاطم  نیمه  نیع  ( 2)
هنس 463 ه» یفوتملا  هنـس 363 ه - دولوملا  یکلاملا  یبطرقلا  يرمنلا  مصاع  نب  دمحم  نب  ّللا 

�
ه دـبع  نب  فسوی  ورمع  یبا  ثدـحملا 

.تسا هدروآ  لیصفت  هب  ار  رجح  لتق  ۀیضق  يربط  ود ، ره  رب  مدقم  .تسه  مه 

210 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فورعملا ینالقسعلا  ینانکلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  ثّدحملا  هیقفلا  نیّدلا  باهش  ظاّفحلا  ماما  مالـسالا  خیش 
هیواـعم و ملاـظم  ناـیب  ةراـب  رد  ار  مـالک  منادرگ و  یم  رب  یـسراپ  هب  ار  .ه ق » هنـس 582  یفوتملا  هنـس 773 ه  دوـلوملا  رجح  نبا  هب 

: مهد یم  نایاپ  نآ  ۀصالخ  ندروآ  هب  شلاّمع 

211 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يدع نب  رجح  ۀعقاو 

..نب ّيدع  نب  رجح 

زا شّنس  هباحص و  ءالضف  زا  رجح 
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..تسا هدوب  رتمک  نانآ  ناگرزب 

دایز رجح  درک ، ار  هچ  نآ  درک  تنوشخ  يراتفردـب و  زا  وا  داد و  تیالو  تموکح و  نآ ، ءارو  ام  قارع و  رب  ار  دایز  هیواعم ، نوچ  »
.دندرک يوریپ  رجح  زا  وا  ۀعیش  یلع و  باحصا  زا  یهورگ  ار و  هیواعم  هن  دومن ، علخ  ار 

درذـگ یم  زامن  تقو  هک  وا  نارای  رجح و  يروآ  داـی  هب  داـتفا و  ریخأـتب  زاـمن  هک  يروط  هب  دـناشک  ازارد  هب  ار  هبطخ  داـیز  يزور  »
دزن ماش  هب  ار  رجح  دایز ، هک  داد  نامرف  هیواعم  .تشون  هیواعم  هب  ار  هیـضق  نیا  دایز  درک  باترپ  وا  يوسب  یگیر  رجح  درکن  ءاـنتعا 

.تشاد لیسگ  هیواعم  يوسب  ریجنز ! نهآ و  رد  رگید  نت  هدزای  اب  ار  وا  دایز  .دتسرفب  يو 

.تشاد هگن  هدنز  ار  نت  شش  تشکب و  دوب  رجح  ناشیا  زا  یکی  هک  ار  نت  شش  هیواعم 

داتـسرف و هیواعم  يوسب  ار  ماشه  نب  ثراح  نب  نمحرلا  دـبع  دیـسر  هشئاع ، نینمؤملا ، ّمأب  شنارای  رجح و  اـب  داـیز  يراتفردـب  ربخ  »
.هباحصا رجح و  یف  ّللا 

�
ه ّللا ،

�
ه : » تفگ

.دندوب هدش  هتشک  شنارای  زا  نت  جنپ  رجح و  دیسر  ماش  هب  نوچ  نمحرلا  دبع  »

اب یتشادـن و  هگن  اهنادـنز  رد  ار  ناـشیا  ارچ  یتسبن و  راـکب  شناراـی  رجح و  ةراـب  رد  ارچ  ار  نایفـس  وبا  ملح  تفگ : هیواـعم  هب  سپ 
؟! يدربن نایم  زا  ار  نانآ  نوعاط 

.دننک ییامنهر  ارم  هک  دندوبن  هّیما  ینب  زا  وت  ناگدننام  وت و  نوچ  داد : خساپ  هیواعم  »

هک ار  نیملـسم  زا  یهورگ  وت  .دروآ  دهاوخن  رامـشب  ییأر  ملح و  وت  يارب  برع  نیا  زا  سپ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نمحرلا  دـبع 
.یتشک دنا  هدش  هداتسرف  تیوس  هب  ریسا  روطب 

212 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیواعم »
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..دوب رجح  لتق  تفگ  يو  اب  هشئاع  هک  يزیچ  نیتسخن  دش  دراو  هشئاع  رب  هنیدم  رد  هکم  هب  شهار  رد 

..هدیسر لتقب  ریدقت  مکحب  دوب  هدرک  حتف  ار  عضوم  نآ  وا  دوخ  هک  ءارذع » جرم   » مان هب  یعضوم  رد  رجح  »

وا رب  هیرگ  هک  یلاح  رد  تساوخ  اپب  دش و  تحاران  رایسب  ربخ  ندینـش  زا  دیـسر  يوب  رجح  لتق  ربخ  هک  دوب  رازاب  رد  رمع  ّللا 
�

ه دبع  »
..دوب هدش  هریچ 

کبـس هناـگی  يارب  ار  هناـگود  سپ  .مرازگب  زاـمن  تعکر  ود  دـیراذگب  ارم  تفگ : دـندنار  وـلج  نتـشک  يارب  ار  رجح  هـک  یناـمز  »
مراد یساره  میب و  گرم  زا  نم  هک  دیداتفا  یم  نامگ  هب  دیـسر و  یم  مهب  مّهوت  ار  امـش  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ : هاگ  نآ  درازگب 
نینچ ار  دوخ  ناـسک  نآ  زا  سپ  متخادرپ ..! یم  زاـین  زار و  هب  رتشیب  دوخ  يادـخ  اـب  مدرازگ و  یمن  زاـمن  یکبـس  نیدـب  ناـمگ  یب 

..منک رادید  ار  هیواعم  لاح  نیمه  اب  زیخاتسر  زور  رد  مهاوخ  یم  هچ  دییوشن  ارم  دیریگنرب و  نم  زا  ار  ریجنز  نهآ و  نیا  تفگ :

لتق نمل  لیو  تفگ : یم  نسح  دمآ ، یم  نایم  هب  نخـس  ار  شنارای  رجح و  يو  نتـشک  هیواعم و  زا  يرـصب  نسح  دزن  هک  یماگنه  »
«. رجح باحصا  ارجح و 

باحـصا لضافا  زا  .يرآ و  تسا : هداد  خـساپ  هوعّدـلا ؟ باجتـسم  ناـک  ارجح  ّنا  کـغلبا  تسا : هدـش  هتفگ  نامیلـس  نب  ییحی  هب  »
.تسا هدوب  ص )  ) ربمغیپ

هتـسشن ات  هتفر و  وا  تاقالم  هب  هتـساوخ و  تاقالم  نذا  ضر )  ) هشئاع زا  هدمآ و  رد  هنیدم  هب  ترایز  ناونعب  هتفر  جحب  هیواعم  نوچ  »
: تسا هتفگ  يوب  هشئاع  تسا 

، دمحم مردارب ، نوخ  یفالت  هب  هک  مشاب  هدرکن  ناهنپ  ار  یسک  اجنیا  رد  نم  هک  تسا  نانیمطا  ارت  »

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1213 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دشکب ارت 

رجح و هک  يدیـسرتن  ادخ  زا  ایآ  تسا : هتفگ  يوب  هشئاع  هاگ  نآ  .ما  هدـش  دراو  ناما  نما و  ۀـناخ  هب  نم  تسا : هداد  خـساپ  هیواعم  »
..؟ یتشک ار  وا  نارای 

: تسا هتفگ  یم  هشئاع ، نینمؤملا  ّما  »

213 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا باحصا  رجح و  درک  یمن  تأرج  زگ  ره  تسا  یعانتما  تعانم و  ار  هفوک  لها  هک  تسناد  یم  هیواعم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ناه ! »
.تسا هتفر  نایم  زا  یمدرم  يدرم و  هک  تسناد  دابکالا » هلکآ   » رسپ نکیل  دشکب  دربب و  ماش  هب  دریگب و  ناشیا  نایم  زا  ار 

.تهاقف تعانم و  ّزع و  ظاحل  زا  دندوب  برع  نارس  نانآ  دنگوس  ادخ  هب  ناه !

: تسا هتفگ  هک  اجنآ  دیبل  تسا  هتفگ  اج  هب  بوخ و  هچ 

برجألا دلجک  فلخ  یف  تیقب  مهفانکا و  یف  شاعی  نیّذلا  بهذ 

بغشی مل  نا  مهلئاق و  باعی  مهریخ و  یّجری  نوعفنی و ال  ال 

نآ ندینش  یّتح  هک  هدوب  دنـسپان  راوگان و  بقرتمان و  يروط  هب  رجح  نتـشک  تسا » هدوب  يرجه  کی  هاجنپ و  لاس  هب  رجح  لتق  ».. 
.تسا هدش  یضعب  گرم  بجوم 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 245 ) میس - دلج   ) لماکلا باتک  زا  ( 53  ) هس هاجنپ و  لاس  ثداوح  رد  ریثا  نبا 

هک دـش  نیا  شگرم  ببـس  درمب و  دوب  ناسارخ  لماع  هیبا  نب  دایز  بناج  زا  هک  یثراح  دایز  نب  عیبر  ( 53  ) هس هاجنپ و  لاس  رد  «و 
زا نم  تفگ : ار  مدرم  تفر و  دجـسمب  هعمج  زور  هتفه  کـی  زا  سپ  دـمآ و  رد  طخـس  هب  تخـس  ّيدـع  نـب  رجح  لـتق  ندینـش  زا 

: تفگ درک و  دنلب  ار  اهتسد  درازگب و  هعمج  زامن  هاگ  نآ  .دییوگب  نیمآ  امش  منک  یم  ییاعد  سپ  ما  هدش  ریس  یگدنز 

یل ناک  نا  ّللا 
�

ّمه »
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شا هناخ  هب  داتفا  نیمز  هب  دجسم  نوریب  رد  دش  نوریب  دجسم  زا  نوچ  .دنتفگ  نیمآ  همه  مدرم  الجاع » کیلإ  ینـضبقاف  ریخ  كدنع 
«. 1  » تفای تافو  زور  نامه  دندرب و 

______________________________

ناـسارخ زا  دودـح  نیا  رد  تقو  نآ  رد  عیبر  نیا  هک  ددرگ  مولعم  رگا  دـشاب  عیبر  نیا  زا  میثخ  نب  عیبر  هب  بوسنم  ةربقم  دـیاش  ( 1)
بـسنا ارزو  ماکح و  لامع و  رب  هملک  نیا  قالطا  هچ  دنک  یم  دییات  ار  لامتحا  نیا  دـش  هدوزفا  عیبر  مان  هب  هک  هجاوخ  هملک  هدوب و 

.داهز رب  ات  تسا 

214 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. تشذگ رد  ردب  ۀعقاو  زا  دعب  هام  ود  دوب  هدش  نیعم  ردپ  ینیشناج  هب  هک  مه  ّللا 
�

ه دبع  شرسپ  »

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  يرصب  نسح  زا  هحفص 208 ) مراهچ - ءزج   ) دوخ خیرات  رد  يربط 

: تسا تکاله  بجوم  ییاهنت  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  درک  راک  راهچ  هیواعم  »

هباحـص و زا  ییاـیاقب  ندوب  هدـنز  اـب  هک  يروط  هب  ص )  ) دـمحم تّما  رب  ار  ناهیفـس  ناراـک و  متـس  رارـشا و  وا  نتخاـس  طلـسم  - 1
.درک تساوخ  هچ  ره  تفرگ و  تسدب  دوخ  نانآ  اب  هرواشم  یب  ار  اهراک  لضف ، نابحاص 

.تخاون یم  روبنط  دیشوپ و  یم  ریرح  دوب  یم  تسم  هتسویپ  راوخ و  بارش  هک  دیزی ، دوخ ، رسپ  يارب  نتفرگ  تعیب  - 2

«. 1  » نایفس وبا  هب  رجحلا » رهاعلل ، شارفلل و  دلولا   » هک ص )  ) ربمغیپ مکح  فالخ  رب  ار  هّیمس  نب  دایز  نتخاس  قحلم  - 3

« وا رب  ياو  « 2  » رجح نارای  رجح و  زا  هیواعم  رب  ياو  .ار  يو  نارای  ّيدع و  نب  رجح  نتشک  - 4

______________________________

ادحا بس  ادیعس  تعمس  ام  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  هلمرح  نبا  زا  دانسا ، هب  بیسم ، نب  دیعس  ۀمجرت  رد  میعن ، وبا  ( 1)
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دلولا ص :)  ) یبنلا لاق  دـق  مّلـس و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  ءاـضق  ریغ  نم  لوا  ناـک  اـنالف  ّللا 
�

ه لـتاق  لوقی : هتعمـس  ینا  ـالا  طـق 
« رجحلا رهاعلل  شارفلل و 

هدروآ ار  ریز  نومـضم  هباصالا »  » باـتک رد  ینالقـسع  رجح  نبا  .تسا  یعازخ  قمح  نب  ورمع  رجح ، ناراـی  فیراـعم  زا  یکی  ( 2)
: تسا

سپ رگید  یلوق  هب  هدرک  ترجه  هیبیدح »  » ۀعقاو زا  دعب  ورمع  تسا : هتفگ  ورمع  وبا  .تسا و  رامـشب  هباحـص  زا  قمح ، نب  ورمع  ».. 
وبا ۀـمجرت  ریز  ینکلا »  » باتک رد  دـمحا ، وبا  مکاح ، هچ  نآ  زا  .تسا و  حـصا  لوا ، لوق  نکیل  هدـمآ  رد  مالـسا  هب  عادولا  هجح  زا 

.تسا نییردب  زا  هتفایرد و  ار  ردب »  » گنج قمح  نب  ورمع  هک  دیآ  یمرب  نانچ  هدروآ  قاحسا  نبا  زا  يونسا ، قیرط  زا  ینزام ، دواد 
هدرک رارف  هفوک  زا  قمح  نب  ورمع  هداتـسرف  ماش  هب  هتفرگ و  شنارای  اب  ار  رجح  هیبا  نب  دایز  نوچ  هک  هدروآ  فنخم  وبا  زا  يربط  و 

«. تسا هدشن  راتفرگ  و 

يراغ رد  هتفر و  لصوم  هب  دایز  ناـمز  رد  هدوب و  رجح  ناراـی  زا  قمح  نب  ورمع  : » تسا هتفگ  باـعیتسالا » باـتک » رد  ربلا  دـبع  نبا 
هدرک ادج  نت  زا  ار  شرس  سپ  هتفای  هدرم  ار  وا  هدوب  ورمع  بیقعت  رد  هک  دایز  لماع  تسا  هتشک  هدیزگ و  ار  وا  يرام  هدش و  ناهنپ 

.تسا هدش  هداتسرف  يرهش  هب  يرهش  زا  هک  مالسا  رد  تسا  يرس  نیتسخن  ورمع  رس  .هیواعم  يارب  ار  نآ  دایز  داتسرف و  دایز  يارب  و 
.دنا هداتسرف  هدیرب و  ار  شرس  هتشک و  هتفای و  ار  وا  مه  یلوق  هب 

«. تسا هداتفا  قافتا  ( 50  ) هاجنپ لاس  رد  هعقاو  نیا 

ج 3، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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215 ص :

: تسا هدرک  لقن  فنخم  وبا  زا  ار  نومضم  نیا  ءزج ) نامه  زا  هحفص  نامه  رد   ) ومه و 

هدوب رجح  شدارم  و  « 1 « » لیوط ربدألا ، نبا  نم  یل  موی   » تسا هتفگ  راب  هس  راضتحا  ماگنه  هب  هیواـعم  هک  دـنناد  یم  ناـنچ  مدرم  «و 
هب هتفرگ و  شناتـسود  نارای و  زا  سک  هدزاود  اـب  ار  رجح  هیبا ، نب  داـیز  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  ریثا  نبا  لـماکلا »  » باـتک رد  تسا »

یضاق ثراح  نب  حیرـش  تسا  هدوب  صاخـشا  نآ  زا  هک  هتـشاداو  نانآ  لالخا  داسفا و  رب  تداهـش  هب  ار  یـصاخشا  هدنکفا و  نادنز 
ماش هب  هیواعم  يوسب  باهـش  نب  ریثک  یمرـضح و  لئاو  یهارمه  هب  همانتداهـش  اب  ار  ناراتفرگ  هاـگ  نآ  یناـه  نب  حیرـش  فورعم و 

.تشاد لیسگ 

رد ار  همان  نآ  هک  تسا  هتساوخ  وا  زا  هدرپس و  لئاو  هب  هتسب  رس  يا  همان  هدناسر و  ناشیا  هب  ار  دوخ  هفوک  نوریب  رد  یناه  نب  حیرش 
: تسا هدوب  نینچ  ترابع  ار  حیرش  ۀمان  .تسا  هداد  هیواعم  هب  دایز  ۀمان  زا  سپ  ار  حیرش  ۀمان  لئاو  .دهدب  هیواعم  هب  ماش 

یلع یتداهش  ّنا  و  ّيدع ، نب  رجح  یلع  یتداهش  بتک  ادایز  ّنا  ینغلب  »

______________________________

ار وا  ور  نیا  زا  تسا  هدوب  هدش  ریشمش  تباصا  دروم  وا  نیرس )  ) هیلأ ود  يا  هزرابم  رد  نوچ  هک  هدوب  ربدا  رسپ  رجح  ردپ  يدع  ( 1)
.دنا هدناوخ  یم  ربدا » »

216 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نإف لاملا ، مّدـلا و  مارح  رکنملا ، نع  یهنی  فورعملاب و  رمأی  هرمعلا و  ّجـحلا و  میدـی  هاـکّزلا و  یتؤی  هالّـصلا و  میقی  نّمم  ّهنا  رجح 
دبع خیّشلا  ذاتسالا ، هلیـضف  ریبکلا ، خّروملا   » ناونعب وا  زا  هک  لماکلا »  » باتک حّحـصم  مالّـسلا » و  «. 1  » هعدف تئـش  نا  هلتقاف و  تئش 

راّجنلا باّهولا 
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ار هیواعم  دایز و  تابتاکم  اهنآ  نیتسخن  رد  هک  هتـشون  یقرواپ  ود  رجح  ۀّیـضق  رب  هدـش ، دای  رهزالا » یف  صّـصختلا  مسقب  سّردـملا 
: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  اهنآ  مود  رد  هدروآ و  يربط  زا  لقنب 

نانآ هک  یناسک  نیا  نتشک  زا  ار  هیواعم  هک  دوب  نآ  ۀتـسیاش  تداهـش ، زا  دوخ  تئارب  هب  رئاد  هیواعم  هب  یناه  نب  حیرـش  ۀمان  انامه  »
نآ هک  دـسرمه  هب  دـیدرت  دـیآ و  نایم  هب  دـیدرت  کش و  نارگید  تداهـش  رد  هک  تشاد  ءاضتقا  ددرگ و  عنام  دراد و  زاب  تشک  ار 

رارق دوخ  تسایـس  ۀلیـسو  ار  لدع  نید و  شنارای  هیواعم و  نکیل  دشاب  هدش  هتـشون  دایز  ریثأت  یب  دوهـش و  ةدارا  رایتخاب و  اهتداهش 
تـسایس اب  هاگ  ره  دـندرک و  یم  ضیرحت  اهنآ  رب  هدافتـسا و  اهنآ  زا  دوب  یم  هرهب  تسایـس  هار  رد  ار  ود  نآ  هاـگ  ره  دـندوب و  هداد 

رد زاب  دوب » یمن  ود  نآ  رب  ییاّکتا  دامتعا و  تفر و  یم  رامـشب  هدوهیب  وغل و  دش  یم  هدید  اهنآ  زا  یتفلاخم  هضراعم و  ناشیا  يایند 
هداد و میب  ادخ  زا  ار  هیواعم  وا  داتـسرف و  هیواعم  دزن  هب  زین  ار  وا  دایز  دوب و  رجح  نارای  زا  هک  یمعثخ ، فیفع  نب  میرک  ۀیـضق  لیذ 

: تسا هتفگ  نینچ  هلمج  زا  هدرک و  تحیصن 

.هرخآلا راّدلا  یلإ  هلئاّزلا  راّدلا  هذه  نم  لوقنم  ّکنإف  هیواعم  ای  ّللا ،
�

ه ّللا ،
�

ه »

______________________________

نب رجح  لتاقلا  تسل  أ  : » هیواـعم یلإ  ع )  ) نیـسحلا اـنالوم  باـتک  یف  و  تسا : هدروآ  نینچ  مومهملا » سفن   » رد یمق ، ثدـحم  ( 1)
مهتلتق مث  .مئال  همول  ّللا 

�
ه یف  نوفاخی  عدبلا و ال  نومظعتـسی  ملظلا و  نورکنی  اوناک  نیذـلا  نیدـباعلا ، نیلـصملا  و  هدـنک ، اخا  يدـع 

نم اناودع  املظ و 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1218 

http://www.ghaemiyeh.com


« هدکؤملا قیثاوملا  هظلغملا و  نامیالا  مهتیطعا  تنک  ام  دعب 

217 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. انئامد کفسب  تدرا  اّمع  لوئسم  ّمث  همئاّدلا ،

: تسا هداد  خساپ  وا  و  ّیلع »؟ یف  لوقت  ام  : » تسا هدیسرپ  نینچ  ار  وا  هیواعم  و 

: تسا هتشون  نینچ  یقرواپ  رد  حّحصم  نامه  هب »! ّللا 
�

ه نیدی  يّذلا  ّیلع  نید  نم  أّربتأ  : » تسا هتفگ  هیواعم  سپ  کلوق » هیف  لوقا  »

نم هءاربلا  یلع  ساّنلا  لمحی  فیکف  مالسإلا  ّیلع ، نید  ّنا  ملعی  هیواعم  و  نوملعی ، ساّنلا  و  ملعن ، ّانإف  هیواعم  نم  شحاف  تنع  اذه  »
یلع مهءامد  قیری  يذـّلا  هیواعم ، نم  الیق  موقا  ّقحلا و  یلع  يوقا  اوناک  هّیـساّیسلا  ءاوهألا  مهتلتق  نیذـّلا  ساّنلا  ءالؤه  ّنا  « !؟ مالـسإلا

«. مهنید یف  مهناهّدا  مدع  مهتحارص و 

میناد و یم  ام  هچ  هتشذگ ، ّدح  زا  تسا  یهانگ  هزب و  هیواعم  راک  نیا  دیوگ : یم  هدییارگ و  فاصنا  هب  لضاف  حّحـصم  نیا  هلمجلاب 
یم راداو  مالـسا  زا  تئارب  يرود و  رب  ار  مدرم  هنوگ  هچ  سپ  تسا  مالـسا  نید ، ار  ّیلع  هک  دناد  یم  وا  دوخ  دنناد و  یم  همه  مدرم 

زا دـنا  هدوب  رت  هتـسار  رتراداپ و  راتفگ  رد  رتیوق و  قح  رب  هدـناسر ، لتقب  یـسایس  یـضارغا  ءاوها و  هک  ار  ینادرم  نیا  اـنامه  دـنک !؟
ياهنوخ هتـشک و  دنا ، هدرب  یم  راکب  نید  رد  هک  يا  هنهادم  مدع  هتـشاد و  راتفگ  رد  هک  یتحارـص  ۀطـساو  هب  ار ، ناشیا  هک  هیواعم 

.تسا هتخیر  ار  نانآ 

218 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا راک  رخآ  هیواعم و  تاّیلوا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هیواعم  ةراب  رد  لوا ) ءزج  « ) ناویحلا هایح   » باتک رد  يریمد  نیّدلا  لامک  خیش 

هک ناضمر  هاـم  بش 19  زا  سپ  هک  تسا  دجـسم  ةروصقم  شروـظنم   ) هدرک ذاـّختا  هروـصقم »  » هک تسا  یـسک  نیتـسخن  هیواـعم  »
دنا هتخاس  هروصقم  شدجسم  رد  هداد  روتسد  هدشن  رگراک  هدروخ و  تبرض  هیواعم 
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هطرش بحاص  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هتشاد و  بجاح  نابرد و  نابساپ و  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  و  دشاب ) ادج  تعامج  زا  هک 
هار زا  ندیشوپ  ندیشون و  ندروخ و  رد  هک  یمالسا ) نایاورنامرف  زا  ینعی   ) تسا یسک  نیتسخن  هدرک و  یم  تکرح  وا  ولج  هبرح  اب 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  باتک  نامه  رد  ومه  و  «« 1  » تسا هتفر  یهاوخ  لد  ینارذگشوخ و 

: تفگ دندش  مهارف  نوچ  دناوخب و  ار  نادناخ  ناکیدزن  دمآرد  شتافو  ماگنه  دیسر و  رخآ  هب  راک  ار  هیواعم  نوچ  »

؟ دیتسین نم  رابت  لها و  امش  ایآ  »

______________________________

نب ریبز  يرکـسع و  يریبز و  یبعـش و  ۀـتفگ  زا  ار  هیواعم  تایلوا »  » زا هرقف  دـنچ  هحفـص 200 )  ) ءافلخلا خیرات  رد  مه  یطویـس  ( 1)
نیتسخن هدـناوخ و  هتـسشن  ار  هبطخ  دایز  یهبرف  مکـش و  یگرزب  هطـساوب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هک  نیا  هلمج  زا  هدرک  لقن  راـکب 
ناگدننک تعیب  دیزی  يارب  تعیب  رد  هک  نیا  هلمج  زا  هدرک و  ذاختا  ار  نایصخ  ارسمرح )  ) دوخ صاخ  تمدخ  يارب  هک  تسا  یسک 

.تسا هداد  دنگوس  ار 

219 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دانک تیادف  ار  ام  يادخ  .ارچ  دنتفگ : »

؟ تسا هدوبن  امش  شیاسآ  یشوخ و  هار  رد  امش  يارب  نم  رازآ  جنر و  راک و  ششوک و  ایآ  تفگ : »

.ارچ دنتفگ : »

.دینادرگ سپ  زاب  ار  نآ  دیناوت  یم  رگا  هتفر  میاپ  زا  ناج  هک  نونکا  مه  سپ  تفگ : »

.میرادن نادب  یهار  میناوت و  یمن  ام  تسین و  هتخاس  ام  زا  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : دنتسیرگ و  همه  »

دوخ هتفیرف  ار  وا  داد و  دهاوخ  بیرف  ار  یـسک  هچ  نم  زا  دعب  ایند  نیا  سپ  تفگ : هاگ  نآ  تفرگ و  نتـسیرگ  دنلب  زاوآ  هب  هیواعم  »
« .تخاس دهاوخ 

نیا يریمد  مه  زاب 
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: تسا هدروآ  ار  دافم 

ناکیدزن و هب  تفای  کیدزن  ار  لجا  دش و  نیگنس  تسشن و  رس  رب  گرم  ۀیاس  ار  هیواعم  نوچ  هک  دنا  هدرک  لقن  رایـسب  یـصاخشا  »
: تفگ داد و  روتسد  نینچ  شیوخ  نایفارطا 

ار وا  دـیدرگ  ناشخرد  نغور  زا  شیور  رـس و  تفاـی و  ماـجنا  روتـسد  نوچ  دـیلامب » نغور  ار  مرـس  دیـشکب و  همرـس  ارم  نامـشچ  »
.داد دورو  هزاجا  ار  مدرم  سپ  دنداد  هیکت  دندناشنب و 

.دنتشگ زاب  دندرک و  مالس  هداتسیا  دندمآ و  رد  وا  رب  مدرم 

: تفگ دنتشگ  زاب  وا  دزن  زا  مدرم  نوچ  »

عضعضتا رهّدلا ال  بیرل  ّینا  مهیرا  نیتماّشلل  يدّلجتب 

«1»

______________________________

: تسا هتفگ  شیوخ  نادنزرف  ياثر  رد  هک  تسا  یلذه  بیوذ  وبا  فورعم  ةدیصق  زا  تیب  نیا  ( 1)

« عزجی نم  بتعمب  سیل  رهدلا  عجوتت و  هبیر  نونملا و  نما  »

ۀتفگ هب  تسا  هدیدرگ  زاغآ  يدلجت  هملک  اب  هدش و  هداد  تبـسن  هیواعم  دوخ  هب  نتم  رعـش  ود  ره  ءاشنا  لماکلا »  » يربط و خیرات  رد 
.تسا هدیدرگ  عقاو  لاس 27 ه ق  هب  رصم و  رد  بیوذ  وبا  تافو  یخرب 

220 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دناوخرب ار  هدیصق  نیا  رگید  تیب  روف  رب  دینش  هیواعم  زا  ار  لّثمت  نیا  تشاد و  روضح  هک  مشاه  ینب  نادناخ  زا  یکی 

عفنت همیمت ال  ّلک  تیفلأ  اهرافظا  تبشنأ  هّینملا  اذا  و 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 83 )- مود - دلج  « ) بهّذلا جورم   » رد يدوعسم 

شیوخ مسج  یگدوسرف  نت و  يرغال  نوچ  دـمآرد و  هبامرگ  هب  تفر ، ناهج  زا  يرامیب  نامهب  هک  دوخ ، يرامیب  زاغآ  رد  هیواعم  »
: تسج لّثمت  ریز  تایبا  هب  درک و  هیرگ  دیدرگ  هجوتم  دوب  فرشم  نآ  رب  هک  يروثد  يدوبان و  هب  دید و  ار 

نکرت یضعب و  نذخا  یضقن  یف  تعرسا  یلایّللا  يرا 
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یضعب

یضهن لوط  دعب  نم  ینندعقا  یضرع  نینح  یلوط و  نینح 

: درک داشنا  نینچ  دیدرگ  عطق  هدیرب و  يدوبهب  زا  شدیما  کیدزن و  شگرم  تخس و  شیرامیب  نوچ  و 

رظاّونلا یشعا  تاذّللا  یف  كا  مل  و  « 1  » هعاس کلملا  یف  نعا  مل  ینتیل  ایف 

______________________________

دای هب  یمدآ  دناسر و  یم  یبوخ  هب  ار  وا  ینامیـشپ  بارطـضا و  ینارگن و  هتـسج  لثمت  اهنادـب  گرم  لاح  رد  هیواعم  هک  یتایبا  ( 1)
نم توملاب  سنآ  بلاط  یبا  نبال  ّللا 

�
ه و  : » دـیوگ یم  هک  هتفای  یم  يو  نوکـس  شمارآ و  هنینأمط و  وا و  دـنلب  تاملک  یلع و  لاـح 

ینامیا و یب  قح و  لطاب و  نایم  قرف  هب  رایتخا  یب  و  هبعکلا » بر  تزف و  : » دـیوگ یم  ندروخ  تبرـض  ماگنه  و  هما » يدـثب  لـفطلا 
.ددرگ یم  هجوتم  نامیا 

221 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« رباقملا لها  راز  یّتح  رهّدلا  نم  هغلبب  شاع  نیرمط  يذک  تنک  و 

: تسا هتفگ  يدوعسم  مه  و 

: دنا هتفگ  رابخا ، نایوار  راثآ و  نالقان  رگید  و  يدع ، نب  مثیه  ییحی و  نب  طول  »

: تسا هدیدرگ  لّثمتم  تیب  نیاب  هدید  هنیاعم  ار  شگرم  هدیسر و  رد  راضتحا  لاح  ار  هیواعم  نوچ 

«1  » عظفا یهدا و  توملا  دعب  رذاحن  يّذلا  توملا و  نم  یجنم  توملا ال  وه 

و ذاذتلا ، رد  لّغوت  هتـشذگ و  نامز  زا  دای  زرط  و  راضتحا ، رـضاح و  لاح  رد  ینارگن  هک  گرم ، ماگنه  هب  هیواعم  لاح  عضو  نیا  زا 
نآ زا  هدنیآ ، هب  تبـسن  حلاص ، ّتیـصو  هبوت و  ۀلیـسو  هب  رودقم ، ةزادنا  روسیم و  ّدـحب  تاف  ام  ناربج  كرادـت و  هب  هّجوت  زا  تلفغ 

.ددرگ یم  مّسجم  رظن  رد  نامیا  ینامیا و  یب  دوش و  یم  هدنز  رطاخ  رد  یلاح  نانچ  رد  ع ،)  ) یلع عضو  ارهق  تسا  دوهشم 

« لماکلا  » رد ریثا  نبا 
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: تسا هتشون  هک  نیا  زا  سپ  هحفص 196 )- میس - دلج  )

هیف تیأر  تیقب  نا  و  ینلتق ، امک  هولتقاف  تکله  نا  ِسْفَّنلِاب » َسْفَّنلا  : » تفگ دـنتخاس و  رـضاح  شدزن  ار  مجلم  نبا  داد  روتـسد  یلع 
، نسح ای  رظنا  .یلتاق  ّالا  ّنلتقی  الا ال  .نینمؤملا  ریما  لتق  دق  نولوقت : نیملـسملا  ءامد  نوضوخت  مکّنیفلأ  بلّطملا ال  دبع  ینب  ای  .ییأر 

ول هلثملا و  مکاّیإ و  : » لوقی ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  تعمـس  ّیناف  لجّرلاب  ّنّلثمت  ـال  هبرـضب و  هبرـض  هبرـضاف  هذـه  یتبرـض  نم  ّتم  اـنا  نا 
: تسا هدروآ  نینچ  روقعلا » بلکلاب 

: تفگ نینچ  ناشیا  هب  دناوخ و  شیپ  ار  نیسح  نسح و  هاگ  نآ 

______________________________

.تسا بیوذ  وبا  فورعم  ةدیصق  نامه  زا  ( 1)

222 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ملاّظلل انوک  و  هرخآلل ، اعنـصا  عئاّضلا و  انیعا  میتیلا و  اـمحرا  قحلا و  ـالوق  ..اـمکتغب و  نا  اینّدـلا و  اـیغبت  ـال  ّللا و 
�

ه يوقتب  امکیـصوأ  »
وا زا  تساوخ و  ار  هیفنح  دمحم  نآ  زا  سپ  مئال » همول  ّللا 

�
ه یف  امکذخأت  و ال  ّللا ،

�
ه باتک  یف  امب  المعا  و  ارصان ، مولظملل  امیصخ و 

؟ يدرپس دای  هب  یتشاد و  هگن  شیوخ  رطاخب  يدینش و  مدرک  ّتیصو  تناردارب  هب  ار  هچ  نآ  ایآ  دیسرپ :

زا میوگ  یم  هوـالعب  منک  یم  تیـصو  مدرک  هیـصوت  ار  ناـشیا  هچ  نآ  هب  مه  ارت  تفگ : يوب  سپ  دروآ  تاـبثا  هب  ار  خـساپ  دـمحم 
دمحم بناج  تیاعر  ةراب  رد  زین  ناشیا  هب  هاگ  نآ  .شاـب  اـشوک  نآ  رد  نکم و  یهاـتوک  نیـسح  نسح و  تناردارب ، میظعت  ریقوت و 

: تفگ نینچ  تخاس و  بطاخم  ار  نسح  نآ  زا  دعب  درک و  هیصوت  شرافس و 

ّهناف ال ءوضولا ، نسح  اهّلحم و  دنع  هاکّزلا  ءاتیا  اهتقول و  هالّصلا  ماقا  و  ّللا ،
�

ه يوقتب  ّینب  يا  کیصوأ  »
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یف ّتبـشّتلا  و  نیّدـلا ، یف  هّقفّتلا  لهاجلا و  نع  ملحلا  محّرلا و  هلـص  ظـیغلا و  مظک  بونّذـلا و  رفغب  کیـصوأ  و  « » روهطب اـّلا  هـالص 
ار همانتّیـصو  سپ  نآ  زا  شحاوفلا » باـنتجا  و  رکنملا ، نع  یهّنلا  فورعملاـب و  رمـألا  و  راوجلا ، نسح  و  نآرقلل ، دـهاعّتلا  و  رمـألا ،

نآ زا  دعب  و  « 1  » تشون

______________________________

: ددرگ یم  دای  اجنیا  رد  نآ  زا  ۀلمج  دنچ  هک  هدرک  لقن  مه  ار  همانتیصو  نیا  يربط  ( 1)

دلو لها و  ۀمه  نسح و  هب  ار  تیـصو  هدـش  هدروآ  زاغآ  رد  هک  ّللا 
�

ه دـبع  نب  دـمحم  تلاسر  ادـخ و  تینادـحو  هب  تداهـش  زا  سپ 
هدومرف روتـسد  قارتفا  فالتخا و  زا  بانتجا  یهلا و  لبح  هب  ماصتعا  مالـسا و  رب  يرادـیاپ  تابث و  يوقتب و  ار  همه  هتخاس و  هجوتم 

: تسا هتشون  نینچ  هاگ  نآ 

..نآرقلا یف  ّللا ،
�

ه ّللا ،
�

ه ..مکناریج  یف  ّللا ،
�

ه ّللا ،
�

ه ..ماتیالا  یف  ّللا ،
�

ه ّللا ،
�

ه »

مکیبن همذ  یف  ّللا 
�

ه ّللا ،
�

ه ..مکـسفنأ  مکلاومأب و  ّللا 
�

ه لـیبس  یف  داـهجلا  یف  ّللا 
�

ه ّللا ،
�

ه ..مکبر  تیب  یف  ّللا ،
�

ه ّللا ،
�

ه ..هالـصلا  یف  ّللا ،
�

ه ّللا ،
�

ه
ّللا و ال

�
ه مکرمأ  امک  انـسح  سانلل  اولوق  ..مکـشیاعم و  یف  مهوکرـشأف  نیکاـسملا  ءارقفلا و  یف  ّللا ،

�
ه ّللا ،

�
ه ..مکرهظا  نیب  نملظی  ـالف 

ناودعلا و مثالا و  یلع  اونواعت  يوقتلا و ال  ربلا و  یلع  اونواعت  ..مکرارـش و  رمالا  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  اوکرتت 
«. ّللا

�
ه همحر  مالسلا و  مکیلع  أرقا  ّللا و 

�
ه مکعدوتسا  .مکیبن  مکیف  ظفح  تیب و  لها  نم  ّللا 

�
ه مکظفح  .باقعلا  دیدش  ّللا 

�
ه نا  ّللا 

�
ه اوقتا 

« هنع ّللا 
�

ه یضر  ضبق  یتح  ّللا 
�

ه الا  هلا  الب  الا  قطنی  مل  مث 

223 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنع و ّللا 
�

ه یضر  تام ، یتح  ّللا 
�

ه ّالا  هلا  الب  ّالا  قطنی  مل  »
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« هاضرا

224 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیواعم فالخا 

هراشا

هب ندوب  هقالع  یب  ینید و  نوئشب  هجوت  مدع  ظاحل  زا  وا ، لاّمع  راتفر  زرط  يوما و  نادناخ  ۀلسلس  رس  دنه  نب  هیواعم  تنطلس  عضو 
هراشا و نادـب  هک  هدوب  لاونم  نادـب  یـصخش  تسایـس  زا  ندرک  يوریپ  یعرـش و  روما  ندرکن  تیاعر  یهقف و  تاروتـسد  ماکحا و 

.دش هدروآ  نآ  زا  ییاه  هنومن 

دندیسر تنطلـس  تراما و  هب  تفالخ ، مان  هب  يوما  نادناخ  زا  نت  هدزیـس  تسب  رب  ناهج  زا  تخر  دش و  يرپس  زور  ار  هیواعم  نوچ 
هب هدوب و  دوخ  نادـناخ  ضوغبم  هتـشاد  یم  هّجوت  نید  رهاوظ  هب  نوچ  هک  ناورم  نب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع   ) ناشیا زا  نت  کی  زج  هک 

ار هیواعم  ۀیور  نامه  مک ، ای  شیب  همه ، نارگید  هتفر ) نایم  زا  هاتوک  رایـسب  یتدـم  زا  سپ  هدـش و  مومـسم  ناشیا  ۀلیـسو  هب  يدوز 
میکحت يارب  نآ  زا  هک  اجنآ  ات  ار  ینید  نوئـش  یهقف و  ماکحا  هدرک و  لیدـبت  يدادبتـسا  تنطلـس  هب  ار  یمالـسا  تفـالخ  هتـشاد و 

یتاذ یگتسبلد  هقالع و  ار  نانآ  هن  رگ  دنا و  هتشاد  یم  رظن  هّجوت و  دروم  هدوب  یم  روبجم  ای  هتسناد  یم  دیفم  دوخ  تموکح  ساسا 
«. 1  » تسا هدوب  یمن  نآ  فیلاکت  ماکحا و  نیدب و 

لاوحا و عضو  راصتخا  لامک  اب  ناونع و  ناشیا  ناکی  ناکی  بیترت ، ناـمهب  ددرگ  یم  داـی  ریز  رد  ناـنآ  ياـهمان  هک  نت  هدزیـس  نیا 
: دوش یم  هدروآ  نید ، هقف و  هب  هّجوت  ظاحلب  باقعا  نیا  لاعفا 

______________________________

رد دوخ  هیواعم  .هدوب  یم  رتدایز  یگتسبلد  هقالع و  مدع  هدش  یم  رترود  هتشذگ و  یم  هباحـص  و  ص )  ) ربمغیپ نامز  زا  هچ  ره  ( 1)
: تسا هتفگ  نینچ  هدرک  ءاقلا  شگرم  زا  شیپ  هک  يا  هبطخ 

دق دصحتسم و  عرزک  ینا  ».. 
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نم نا  امک  هنم  ریخ  انا  نمـالا  يدـعب  مکیتأـی  نل  و  یقارف ، متینمت  مکقارف و  تینمت  ینومتللم و  مکتللم و  یتح  مکیلع  یترما  تلاـط 
« ..ینم اریخ  ناک  یلبق  ناک 

225 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: زا دنترابع  فالخا  نآ 

ات لاـس 64  زا   ) مکح نب  ناورم  - 3 زور ) دون  ای  لـهچ  لاس 64  زا   ) دیزی رـسپ  هیواعم  - 2 ات 64 ) لاس 60  زا   ) هیواعم رـسپ  دیزی  - 1
دبع رسپ  نامیلس  - 6 لاس 96 ) ات  لاس 86  زا   ) کلملا دبع  رـسپ  دیلو  - 5 لاس 86 ) ات  لاس 65  زا   ) ناورم رـسپ  کلملا  دبع  - 4 ( 65
لاس ات  لاس 101  زا   ) کلملا دبع  نب  دـیزی  - 8 لاس 101 ) ات  لاس 99  زا   ) زیزعلا دـبع  نب  رمع  - 7 لاس 99 ) ات  لاس 96  زا   ) کلملا

-11 لاس 126 ) ات  لاس 125  زا   ) کلملا دبع  نب  دیزی  نب  دـیلو  - 10 لاس 125 ) ات  لاس 105  زا   ) کلملا دبع  رـسپ  ماشه  - 9 ( 105
لاس 127) ات  لاس 126  زا   ) کلملا دبع  نب  دـیلو  رـسپ  میهاربا  - 12 هام ) شـش  بیرق  لاس 126  زا   ) کلملا دبع  نب  دـیلو  نب  دـیزی 
هک هدش  لاس  ود  داتفه و  نت  هدزیس  نیا  تفالخ  تّدم  مامت  لاس 132 ) ات  لاس 127  زا   ) مکح نب  ناورم  نب  دمحم  رسپ  ناورم  - 13
مان هب  ناورم ، ینب  هّیما و  ینب  نادـناخ  ۀـنارباج  تموکح  نامز  عومجم  دوش  هدوزفا  نآ  رب  هیواعم  تنطلـس  تدـم  لاـس  تسیب  نوچ 

هدوب و یح  ۀفیلخ  هک  هیواعم  تنطلس  تدم  نیا  رد  ع )  ) یلع نب  نسح  تایح  لاس  هن  رگا  تسا و  لاس  ود  دون و  یمالـسا ، تفالخ 
جراخ ادج و  تدم  نآ  زا  هدش  بصغ  وا  زا  تفالخ 
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.تسا هام  رازه  بیرق  هیقب  ددرگ 

226 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

64 هیواعم 60 - نب  دیزی  - 1 - 

لاس زا  بجر  هام  رد  هتشاد  یم  تنطلس  یمالسا ، تفالخ  ناونعب  مکی 41 ، لهچ و  لاس  زا  یلوالا  يدامج  هام  زا  هک  هیواعم ، نوچ 
يو ياج  هب  وا ، دنزرف  دیزی  هدیشک  رب  تخر  رگید  يارس  هب  هتشذگ و  رد  یگلاس  داتشه  ای  هس 73 ، داتفه و  نس  هب  يرجه ، تصش 
نیا هدوب  هدنز  هک  زور  دنچ  هام و  دنچ  لاس و  هس  هتـسب و  دوخ  رب  هنابـصاغ  ار  یمالـسا  تفالخ  ناونع  هتـسشن و  تنطلـس  دنـسم  رب 

.تسا هتشاد  ار  ماقم 

رگید ناردارب و  نادنزرف و  و  ص )  ) مالسا ربمغیپ  ةون  ع )  ) یلع نب  نیسح  يو  ۀنارگمتس  نامرف  هب  دیزی ، تنطلس  لّوا  لاس  نامه  رد 
ناشیا ناگتشک  ياهرـس  هدمآ و  رد  تراسا  هب  تراهط  تیب  لها  و  ص )  ) ربمغیپ فیرـش  نادناخ  هدیـسر و  لتقب  البرک  رد  شنارای 

.تسا هدش  هدرب  ماش  هفوک و  هب  اه  هزین  زارفرب 

نآ مدرم  لاوما  تراغ  هنیدم و  راصنا  رجاهم و  راتشک  تشک و  ۀیضق  دیزی ، تنطلس  میـس  لاس  رد  ینعی  البرک  ۀعقاو  زا  دعب  لاس  ود 
«. 1  » تسا هدمآ  شیپ  يو  نامرف  هب  ناشیا  سیماون  ضارعا و  کته  رهش و 

دبع نبا  یکلام ، هیقف  .دـنا  هدروآ  دوخ  بتک  رد  لیـصفت  هب  ّتنـس ، لها  زا  ناخّروم  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  يربط و  ار  هعقاو  نیا 
.تسا هدرک  دای  هدروآ  يربط  هک  روط  نامه  ار  هعقاو  لصا  زین  ّهبر 

______________________________

هدیدرگ طبض  دای و  هداتفا  قافتا  اجنآ  رد  هعقاو  نیا  هنیدم و  رد  تسا  یعضوم  مان  هک  هرح » ۀعقاو   » مان هب  خیرات ، رد  هیضق ، نیا  ( 1)
.تسا

227 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، يربط خیرات  هب  هّجوت  اب  قاروا ، نیا  رد 
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اب هدروآ  باتک  نآ  رد  ریثا  نبا  هچ  نآ  دودح  رد  ار  هعقاو  نیا  هداد و  رارق  ذـخأم  هّجوت و  دروم  ار  لماکلا »  » باتک رتشیب  نآ ، ریغ  و 
.مروآ یم  ریز  رد  منادرگ و  یم  رب  یسراف  هب  راصتخا ، تیاعر 

زاجح تیالو  ار  نایفـس  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  دوخ ، مع  رـسپ  ( 62  ) ود تصـش و  لاس  رد  دـیزی  هک  دوب  نانچ  زاغآ  ار  هّرح »  » هعقاو »
.تسا هتشاذگ  وا  ياج  هب  ار  نایفس  وبا  نب  دمحم  نب  نامثع  دوخ  رگید  مع  رسپ  هتـشادرب و  ار  وا  ( 63  ) هس تصش و  لاس  رد  هداد و 

.تسا هتشاد  لیسگ  دیزی  دزن  هب  ماش  هب  ار  هنیدم  ناگرزب  فارشا و  زا  یهورگ  نامثع 

.تسا هداد  هزئاج  ناشیا  ۀمه  هب  هتشاد و  یمارگ  رایسب  ار  هنیدم  زا  نادراو  دیزی  »

مهرد و رازه  دص  هدوب  راوگرزب  فیرش و  دباع ، لضاف ، يدرم  هک  هکئالملا » لیـسغ   » هب روهـشم  هلظنح  نب  ّللا 
�

ه دبع  هب  هلمج  نآ  زا 
.تسا هدیشخب  مهرد  رازه  دص  مه  ریبز  نب  رذنم  هب  مهرد و  رازه  هد  دنا  هدوب  هارمه  وا  اب  هک  شرسپ  تشه  زا  کی  رهب 

هتشاد یم  راهظا  ار  وا  لامعا  حئابق  دیزی و  دسافم  هداتسیا و  یم  اپب  مدرم  نایم  رد  دنا  هتـشگ  زاب  هنیدم  هب  هک  یماگنه  تعامج  نیا  »
: دنا هتفگ  یم  و 

دبع تسا » زاسمد  رشاعم و  ناگدنزاون  رارشا و  اب  زاب و  گس  زاون ، روبنط  راوخ ، بارش  نید ، یب  هک  میا  هتـشگ  رب  یـسک  دزن  زا  ام  »
«: 1  » تسا هتفگ  هداتسیا و  اپب  هلظنح  نب  ّللا 

�
ه

یمارگ ارم  وا  انامه  .مزیخ  یمرب  داهجب  نم  دنکن  يرای  ارم  منارسپ  نادنزرف و  نیا  زج  سک  چیه  رگا  هک  میآ  یم  یسک  دزن  زا  نم  »
هداد رانید  مهرد و  نمب  هتشاد و 
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نآ زا  سپ  هک  مه  ریبز  نب  رذـنم  « » میآرب داهجب  يو  اب  مناوتب  مباـی و  ورین  هک  نیا  يارب  رگم  ما  هتفرگن  وا  زا  ار  اـهلام  نیا  نم  نکیل 
هدمآ رد  هنیدم  هب  نوچ  هتشگرب  ماش  زا  تعامج 

______________________________

نم هراجحلاب  یمرن  نا  انفخ  یتح  دیزی  یلع  انجرخ  ام  ّللا 
�

ه و  لاق : لیـسغلا  نب  هلظنح  نب  ّللا 
�

ه دبع  نا  قرط : نم  يدقاولا  جرخا  و  ( 1)
هحفص 209) ءافلخلا  خیرات  « ) هالصلا عدی  رمخلا و  برشی  تاوخالا و  تانبلا و  دالوالا و  تاهما  حکنی  لجر  هنا  ءامسلا !

228 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  یم  هتخاس و  یم  شاف  هتسناد  هدید و  دیزی  زا  ماش  رد  هچ  نآ 

یمن زاـب  میوگ  نخـس  یتـسار  هب  مزاـس و  شاـف  ار  تقیقح  هک  نیا  زا  ارم  وا  مارکا  هّیطع و  نیا  هداد و  نمب  مهرد  رازه  دـص  دـیزی  »
یم دوخ  یب  تسم و  يراسگ  یم  يراوخ و  بارـش  زا  نانچ  دیزی  دنگوس  ادخ  هب  دماشآ ، یم  بارـش  دـیزی  دـنگوس  ادـخ  هب  .دراد 

« ..درازگ یمن  زامن  هک  ددرگ 

هتفگ شیپ  زا  دیزی  تشز  ياهراک  ةراب  رد  هتـشگ  رب  ماش  زا  هک  تعامج  رگید  و  هلظنح )  ) هکئالملا لیـسغ  دنزرف  ّللا 
�

ه دبع  هچ  نآ  »
ناهیقف ناراد و  نید  عمجم  نید و  زکرم  هنیدم ، مدرم  تشاد  یم  راهظا  هنیدم  مدرم  يارب  ار  اهنآ  زا  رتشیب  رتالاب و  ریبز  نب  رذنم  دوب 

هدش و درس  دیزی  يرادربنامرف  زا  هتفشآرب و  تخس  دنا  هتسناد  ار  تموکح  هاگتـسد  داسف  هدش و  هاگآ  دیزی  راتفر  رادرک و  زا  نوچ 
.دنا هتشادرب  رس 

نایم زا  يارب  مه  اجنآ  زا  دهد و  یبوک  رـس  ار  هنیدم  مدرم  دور و  هنیدم  هب  هفوک  زا  هک  هداد  روتـسد  ار  دایز  ّللا 
�

ه دیبع  تسخن  دیزی  »
هّکم هب  ریبز  ّللا 

�
ه دبع  ندرب 
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: تسا هتفگ  نینچ  هتفریذپن و  ار  روتسد  نیا  دایز  نبا  .دناسر  نایاپ  هب  ار  وا  ۀلئاغ  دورب و 

عمج مه  اب  راکدـب  قساف  دـیزی  يارب  ار  هّکم  هنیدـم و  گـنج  و  « 1  » ربمغیپ دنزرف  نتـشک  گرزب : راک  ود  زگ  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  »
ۀعقاو زا  دـعب  هدوب و  ضیرم  ماـگنه  نآ  رد  ریپ و  هک  ار  « 2  » يّرم هبقع  نب  ملـسم  هدش  دیمون  دایز  نبا  زا  نوچ  دـیزی  « » درک مهاوخن 

وا هب  ددرگ و  راپـسهر  زاجح  هب  یهاپـس  نت  رازه  هدزاود  اب  هک  هداد  روتـسد  يوب  هتـساوخ و  هتفای  ترهـش  فرـسم »  » بقل هب  هنیدم 
يوب هک  ییاهروتسد  هلمج  رد  دنیزگرب و  هاپس  یهدنامرف  هب  دوخ  ياج  هب  ار  ینوکس  ریمن  نب  نیـصح  ددرگ  فلت  رگا  تسا : هتفگ 

: تسا هتفگ  هداد 

______________________________

.تسا ع )  ) یلع نب  نیسح  نتشک  البرک و  ۀعقاو  شدارم  ( 1)

لجر هنإف  هبقع  نب  ملـسم  مهمراف  اولعف  ناف  اموی  هنیدـملا  لها  نم  کل  نا  : » تسا هدوب  هتفگ  دـیزی  هب  دوخ  يایاصو  رد  هیواـعم  ( 2)
« هتحیصن تفرع  دق 

229 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وهف ماعط  وا  حالـس  وا  ّهباد  وا  لام  نم  اهیف  ام  ّلکف  اثالث  اهحباف  مهیلع  ترهظ  اذإـف  مهلتاـقف  اـّلا  و  كوباـجا ، نإـف  اـثالث  موقلا  عدا  »
!!..« دنجلل

هدروآ دوجوب  ار  هّرح  ۀـعقاو  ( 63  ) هس تصـش و  لاس  زا  هجحلا  وذ  هام  رخاوا  رد  هتفر و  هنیدـم  هب  یناـمرف  نینچ  اـب  هبقع  نب  ملـسم  »
يراصنا مزح  نب  ورمع  نب  دّمحم  ندش  هتشک  مه  شنادنزرف و  ۀمه  هکئالملا و  لیسغ  رسپ  ندش  هتـشک  زا  دعب  هعقاو  نیا  رد  .تسا 

زا راصنا و  رجاهم و  زا  رایسب  یهورگ  ندش  هتشک  مصاع و  نب  دیز  نب  ّللا 
�

ه دبع  ندش  هتشک  و  « 1»
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.تسا هتفای  نایاپ  نایماش  يزوریپ  هبلغ و  هب  راک  « 2  » هنیدم مدرم  رگید 

یماش نایهاپس  زور  هنابش  هس  نیا  رد  هتخاس و  حابم  ماش ، نایهاپس  رب  زور  هنابش  هس  ار  هنیدم  لها  سومان  لام و  ناج و  ملسم ، سپ  »
.دنا هدرک  لامعا  هنیدم  مدرم  هب  تبسن  «، 3  » ضارعا سیماون و  کته  لاوما و  جارات  سوفن و  لتق  زا  دنا ، هتسناوت  هتساوخ و  هچ  ره 

هدنب ار  وا  هک  دننک  تعیب  ناونع  نیدب  دیزی  اب  هک  تسا  هتساوخ  هنیدم  مدرم  زا  ملسم  هتفای  نایاپ  زور ) هنابش  هس   ) هحابا تّدم  نوچ  »
!. دنک لمع  دهد و  مکح  ناشیا  ةراب  رد  دهاوخب  هنوگ  ره  هک  دراد  ّقلعت  دیزی  هب  ناشیا  لها  لام و  ناج و  و  دنا !!

هدیـشک و ندرگ  هدـیچیپ و  رـس  نآ  زا  یـسک  رگا  دـنا و  هداهن  ندرگ  نآ  رب  هتفریذـپ و  ار  تعیب  هنوگ  نیا  هاوخان  راچان و  هب  مدرم  »
تعیب شربمغیپ  ّتنس  ادخ و  باتک  رب   » تسا هتفگ 

______________________________

« اهبنج یلإ  هالصلا  یف  مایقلا  لیطت  کتیأر  دق  هیراسلا  بر  ّللا ،
�

ه کمحر  لاقف : مکحلا  نب  ناورم  هب  رمف   » تسا هتشون  ریثا  نبا  ( 1)

: تسا هداد  خساپ  دنا  هدیسرپ  هرح  ۀعقاو  ناگتشک  ةرامش  زا  ار  يرهز  ( 2)

« فالآ هرشع  مهریغ  و  دبع ، رح و  نم  فرعا  نمم ال  .یلاوملا و  هوجو  و  راصنالا ، نیرجاهملا و  نم  سانلا ، هوجو  نم  هئامعبس  »

ناگزیشود زا  يرایـسب  هعقاو  نآ  رد  مه  و  جوز » ریغ  نم  مایالا  کلت  یف  هأرما  فلا  تلبح  یتح  ءاسنلا  یلع  اوعقو  و  : » دنا هتفگ  ( 3)
.دنا هتفرگ  رارق  زواجت  دروم 

230 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنا هدرک  ادج  نت  زا  ار  شرس  ملسم  نامرف  هب  هفیذح  نب  مهج  یبا  نب  دّمحم  دوسا و  نب  هعیبر  نب  ّللا 
�

ه دبع  دننام  منک » یم 

ءافلخلا خیرات  رد  یطویس 
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: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 209 ) )

لیـسگ اجنادب  نایماش  زا  هوبنا  یهاپـس  سپ  دنا  هدرک  علخ  ار  وا  هنیدم  لها  هک  دـنداد  ربخ  ار  دـیزی  ( 63  ) هس تصـش و  لاس  رد  «و 
زا ار  وا  دنزاس و  هرسکی  ار  ریبز  ّللا 

�
ه دبع  راک  دنوش و  هّکم  راپسهر  هنیدم  مدرم  لتق  لاتق و  زا  سپ  هک  داد  روتسد  ناشیا  هب  تشاد و 

.دنرادرب نایم 

.داد خر  تسیچ ؟ هعقاو  نآ  یناد  هچ  هک  هّرح ، ۀعقاو  سپ  »

: تسا هتفگ  نینچ  هدرک و  دای  هعقاو  نیا  زا  يرصب  نسح  »

و ص )  ) ربمغیپ ۀباحـص  زا  یهورگ  .دنکن  ادیپ  تاجن  ییاهر و  هنیدم  مدرم  زا  نت  کی  یّتح  هک  دوب  نیاب  کیدزن  دـنگوس  ادـخ  هب  »
تراکب ۀلازا  هزیـشود  رازه  زا  دش و  تراغ  مدرم  لاوما  تفر و  امغی  هب  هنیدم  دـندش و  هتـشک  هعقاو  نآ  رد  هباحـص  ریغ  زا  یهورگ 

: تفگ مّلس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  .نوعجار  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  دیدرگ 

«. تسا هدرک  تیاور  ملسم  ار  ثیدح  نیا  نیعمجا » سانلا  هکئالملا و  ّللا و 
�

ه هنعل  هیلع  ّللا و 
�

ه هفاخا  هنیدملا  لها  فاخا  نم  »

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 306 )- لّوا - دلج   ) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

ار نآ  لها  سپ  دش  هحابا  هنیدم  ملسم  نامرف  هب  زور  هنابش  هس  دمآ  رد  هنیدم  هب  يّرم  ۀبقع  نب  ملسم  یگدرکرس  هب  هّرح  هاپس  نوچ  »
نارجاهم ءانبا  ! » تفر یم  ورف  نوخ  رد  اهمدق  هک  يروط  هب  دندنارذگ  ریشمش  مد  زا  دنک  یم  هلماعم  نادنفـسوگ  اب  هک  باّصق  دننام 

دندوب هتفای  ییاهر  ندـش  هتـشک  زا  هک  ار ، ناعبات  هباحـص و  زا  یناسک  دـنارذگ و  غیت  مد  زا  غیرد  یب  ار  ردـب  لها  هّیرذ  راـصنا و  و 
هک تخاس  روبجم 
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!! دنتسه هیواعم  نب  دیزی  نینمؤملا ، ریما  دشاب ) هداز  هدنب  ردام  ردپ و  زا  هک  يا  هدنب   ) ّنق دبع  دننک  تعیب  ترابع  نیدب 

231 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدرک ملـسم  نب  دیزی  هک  یـشرافس  بسحب  ار  نیـسح  نب  یلع  هک  نیا  زج  دوب  هنوگ  نیمه  هب  هنیدم  مدرم  همه  يارب  تعیب  ترابع  »
تعیب تسا » دـیزی ، نینمؤملا ، ریما  ّمع  رـسپ  ردارب و   » هک تراـبع  نیاـب  وا  زا  هدـناشن و  دوخ  تخت  رب  هتـشاد و  گرزب  یمارگ و  دوب 

.دناتس

زا شردام  هک  هدنک  ۀلیبق  هب  تخیرگ و  هنیدم  زا  دنک  تعیب  هنیدم  مدرم  رگید  دـننام  دوبن  رـضاح  نوچ  سابع  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  یلع 
رسپ هک  هنوگ  نادب  زج  مه  ام  ةداز  رهاوخ  دنتفگ : ار  ملسم  دنتساخ و  اپب  ار  وا  تعافش  تیامح و  هلیبق  مدرم  درب و  هانپ  دوب  هلیبق  نآ 

: تفگ تفریذپن و  ملسم  دنک  یمن  تعیب  هدرک  تعیب  نیسح  نب  یلع  شّمع ،

زا لتقب  دنرتراوازس  تیب  نیا  لها  هچ  متشک  یم  مه  نیـسح  نب  یلع  هن  رگ  دیزی و  شرافـس  روتـسد و  هب  رگم  منک  یمن  يراک  نم  »
نایم هب  اپ  ناحلـصم  تبقاـع  .متفرگ  تعیب  هنیدـم  مدرم  رگید  زا  هک  متفرگ  یم  تعیب  هنوگ  ناـمه  زین  وا  زا  هک  نیا  اـی  مدرم ،! رگید 

: ترابع نیدب  سابع  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  یلع  هک  دنداد  رارق  نیا  رب  دنداهن و 

دقعلا  ) ّهبر دـبع  نبا  ریبعتب  نیگنن  راتفر  عیجف و  راتـشک  نآ  زا  سپ  ملـسم  « » هتعاط مزتلا  هیواـعم و  نب  دـیزی  نینمؤملا  ریما  عیاـبا  اـنا  »
: دحا موی  يرعبّزلا  نبا  لوقی  لّثمتی  لعج  هیدی  نیب  تیقلأ  اّملف  دیزی  یلإ  هنیدملا  لها  سوءرب  ثعب  دیرفلا )

لسألا عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشا  تیل 

اولاقل احرف و  اّولهتسا  اّولهأل و 
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«1  » لشف دیزیل ال 

______________________________

نادـب بوچ  اب  دوب و  هدـش  هداهن  وا  ولج  ع )  ) یلع نب  نیـسح  رـس  هک  یماـگنه  هب  طوبرم  ـالاب  تاـیبا  هب  ار  دـیزی  لـثمت  یخرب ، ( 1)
ال  » ياج هب  مود  تیب  رخآ  ۀـملک  رد  .دـشاب  هتفای  ققحت  لـثمت ، نیا  هعقاو  ود  ره  رد  هک  تسین  دـیعب  .دـنا  هتـسناد  هدرک  یم  تراـشا 

.هدش هدروآ  لشت » ال   » بتک زا  یخرب  رد  لشف »

232 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

و لاق : ّللا 
�

.ه رفغتسن  یلب  لاق : نینمؤملا ؟ ریما  ای  مالـسإلا  نع  تددترا  مّلـس : هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  باحـصا  نم  لجر  هل  لاقف 
رد نکیل  هتفرگ  شیپ  ار  هّکم  هار  دوخ  هتخاس  ماش  هناور  ار  اهرـس  هک  نیا  زا  سپ  ملـسم  هنع » جرخ  .ادـبا و  اـضرا  کـتنکاس  ـال  ّللا 

�
ه

اجنآ رد  دور و  هّکم  هب  هک  هدـیزگرب  شیوخ  ياج  هب  ار  ریمن  نب  نیـصح  سپ  هداتفا  گرم  لاحب  هتفای و  تدـش  شیرامیب  هار  ناـیم 
ۀناخ رد  شتآ  هدرک و  هرـصاحم  ار  اجنآ  زور  هاـجنپ  هتفر و  هکم  هب  نیـصح  هدرم و  ملـسم  .تسا  هدرک  هنیدـم  رد  يو  هک  دـنک  نآ 

هتشاد همادا  هتفای  راشتنا  نآ  ربخ  هدرم و  دیزی  هک  عیبر  هام  رخآ  ات  هکم  ةرـصاحم  لوالا ) عیبر  لئاوا   ) هدنازوس ار  نآ  و  هدنکفا ! هبعک 
.تسا هدیدرگ  زاب  ماش  يوسب  هدیشک و  تسد  هرصاحم  زا  نیصح  هتشگ  رشتنم  دیزی  گرم  ربخ  نوچ  تسا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 365 ) مجنپ  ءزج  « ) دیرفلا دقعلا   » باتک رد  ّهبر  دبع  نبا 

روتسد نینچ  يوب  درک  رومأم  نسح  نب  ّللا 
�

ه دبع  نارـسپ  اب  هبراحم  يارب  ار  یـسوم  نب  یـسیع  یـسابع ، هفیلخ  روصنم ، هک  یماگنه  »
: داد

دبع نب  دمحم  یسرب  هنیدم  هب  نوچ  یسوم  وبا  ای  »
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گنج زج  رگا  و  ورم ، يو  یپ  زا  تخیرگ  رگا  ریذپ و  هب  وا  زا  تفریذپ  رگا  ناوخب  تعامج  زا  يوریپ  تعاطا و  هب  ار  نسح  نب  ّللا 
�

ه
ناشیا ۀـمه  رب  نکفیم و  ساره  سرتب و  ار  هنیدـم  مدرم  یتشگ  زوریپ  وا  رب  نوچ  هاوخب و  يرای  ادـخ  زا  و  گنج ، هب  وا  اـب  تساوخن 

.دنتسه مّلس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  ربق  راوج  رد  دنراصنا و  نارجاهم و  ۀمخت  زا  رابت و  هشیر و  ناشیا  هچ  اشخبب 

داد روتسد  وا  هب  تشاد  لیسگ  هنیدم  هب  ار  هبقع  نب  ملسم  هک  یماگنه  هیواعم  نب  دیزی  هکنانچ  هن  وت ، هب  نم  روتسد  نامرف و  تسنیا  »
رب ار  هنیدـم  مدرم  سوماـن  لاـم و  ناـج و  زور  هس  دـشکب و  ار  وا  دوش  ناـیامن  عادوـلا » هّینث   » رد سک  ره  هک  درک  شرافـس  يوـب  و 

هک يرعبز ، نبا  رعش  هب  دیسر  دیزی  هب  ربخ  نوچ  درک و  نینچ  مه  وا  دزاس و  حابم  ماش ، نایهاپس 

233 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دوب هتفگ  دحا »  » گنج زور  رد 

( لسالا عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشا  تیل  )

.تسج لّثمت 

مه ادـخ و  ناگتـسب  ناشیا  هچ  يا ، هتـشذگ  رد  ناشاهراک  ناهانگ و  زا  يا و  هدیـشخب  ار  ناشیا  هک  سیونب  هّکم  مدرم  هب  هاـگ  نآ  »
تـسا اجنآ  دوبن ، اور  اجنآ  رد  متـس  هک  دـنا  هناخ  ناگرزب  رابت و  شیوخ و  همه  دنتـسه و  نما  هاگیاج  مرح و  نانکاس  وا و  ناگیاس 
گرزب دنا  هتخادرپ  وا  ۀناخ  تشادگرزب  هب  هک  ور  نآ  زا  ار  ام  ناکاین  ناردـپ و  هتخیگنارب و  اجنآ  زا  ار  دـمحم  دوخ  ربمیپ  ادـخ  هک 

.تسا هتشاد 

هداد روتسد  جاّجح  هب  کلملا  دبع  هکنانچ  هن  وت ، هب  نم  شرافس  روتسد و  تسنیا  »
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دبع نوـچ  درک و  نینچ  وا  دزیخرب و  روـج  متـس و  هب  ادـخ  مرح  رد  دزارفا و  رب  هبعک  يوـسب  اـهقینجنم  هـک  تـسا  هدرک  شرافـس  و 
: تفگ تسج و  لّثمت  موثلک  نب  ورمع  تیبب  دش  هاگآ  وا  ةدرک  زا  کلملا 

انیلهاجلا لهج  قوف  لهجنف  انیلع  دحا  نلهجی  ّالا ال 

انیرداق شطبن  نیح  شطبن ، اهیلع و  یحضا  نم  اینّدلا و  انل 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  « 1 « » یسارهایک  » هب فورعم  یعفاش  هیقف  ۀمجرت  ّیط  رد  ناکّلخ  نبا 

: تسا هداد  خساپ  نینچ  وا  تسا ؟ هدوب  یسک  هنوگ  هچ  هیواعم  نب  دیزی  هک  دندیسرپ  یسارهایک  زا  »

.حیرصت حیولت و  تسا : لوق  ود  دیزی  ةراب  رد  ار  لبنح  دمحا  »

______________________________

.يرمق يرجه  ( 504  ) راهچ دصناپ و  لاس  هب  یفوتم  نیدلا  دامع  هب  بقلم  يربط  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ( 1)

234 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.حیرصت حیولت و  تسا : لوق  ود  زین  ار  سنا  نب  کلام  »

.حیرصت حیولت و  تسا : لوق  ود  مه  ار  هفینح  وبا  »

ةراب رد  وا  راعـشا  هدوب و  رمخلا  مئاد  زابدرن ، دیزی ، هک  نیا  اب  دـشابن ؟ نینچ  ارچ  حـیولت ، هن  حیرـصت ، هب  تسا  لوق  کی  ار  ام  نکیل  »
: تایبا نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  فورعم  رمخ ،

ّمنرتی يوهلا  تابابص  یعاد  مهلمش و  ساکلا  تّمض  بحصل  لوقا 

مّرصتی يدملا  لاط  نا  ّلکف و  هّذل  میعن و  نم  بیصنب  اوذخ 

یف نانعلا  تددـمل  ضایبب  تددـم  ول  : » تسا هتـشون  نینچ  هقرو  تشپ  رد  نآ  زا  سپ  هتخادرپ  دـیزی  داسف  ةراب  رد  یلـصف  هاـگ  نآ  »
: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  هحفص 127 ) مراهچ - ءزج  « ) دیرفلا دقعلا   » باتک رد  یکلام ، هیقف  ّهبر ، دبع  نبا  لجّرلا » اذه  يزاخم 

وا ناهارمه  زا  هک  فسوی  نب  جاّجح  دمآ  رد  هنیدم  هب  ناورم  کلملا  دبع  هک  یماگنه  »
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، دوب هتـسشن  دجـسم  رد  هک  هیواعم ، نب  دیزی  نب  دـلاخ  رب  یـشنمگرزب  رتخبت و  اب  هتـسب و  رمک  رب  نّیزم  يریـشمش  هک  یلاح  رد  دوب 
.تسا صاع  ورمع  نیا  هب ! هب  تفگ : دلاخ  تسیک ؟ امنگرزب  ّربکتم  درم  نیا  هک  دیسرپ  ار  دلاخ  شیرق  زا  يدرم  .تشذگ 

: تفگ نینچ  ار  دلاخ  تشگرب و  سپ  دینشب  نخس  نیا  جاّجح  »

یم وت  هب  یهاوخب  رگا  نکیل  دوب  هتفای  دلوت  نم  زا  صاع  هک  نیا  ای  مدوب  هدش  دلوتم  صاع  زا  هک  تسین  شوخ  ارم  دنگوس  ادخ  هب  »
رب همه  هک  ار  رفن  رازه  دـص  هک  متـسه  یـسک  نم  .متـسه  شیرق  زا  ییاه  هلیقع  فیقث و  زا  خویـش  رـسپ  نم  .متـسیک  نم  هک  میوگ 
وا رب  هاگ  نآ  تسا !! هدوب  هفیلخ  وا  هک  دننک  رارقا  ات  مدز  ریـشمش  نیمه  اب  دنداد  یم  یهاوگ  رمخ  برـش  هب  رفکب و  دیزی ، تردـپ ،

! تسا صاع  ورمع  نیا  تفگ : یم  دوخ  اب  درک و  تشپ 

235 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  جاّجح  ةراب  رد  نآ  لابند  رد  هدروآ و  ار  هّیضق  نیا  هحفص 133 ) مراهچ - ءزج  « ) لماکلا  » باتک رد  مه  ریثا  نبا 

زیمآ رفک  نانخس  و  اوران ، لامعا  نیگنن و  تنطلس  نیا  اب  دیزی  «« 1  » دحاو بنذ  یلع  لتق  فلا  هئامب  هماّیأ  ضعب  یف  فرتعا  دق  وهف  »
تصش و لاس  زا  لوالا  عیبر  رد  هدز و  تنطلس  ۀکیرا  رب  تشپ  هتـشاد و  تسد  رد  ار  نیملـسم  رما  مامز  هام  دنچ  لاس و  هس  ازـسان  و 

.تسا هتسشن  يو  ياج  هب  هیواعم  شدنزرف  هتشذگ و  رد  یگلاس  ( 38  ) تشه یس و  نس  هب  راهچ 

______________________________

رفکب هک  تسا  رفن  رازه  دص  نتشک  هدرک  فارتعا  نادب  دوخ  هک  جاجح  رامش  یب  ياههانگ  زا  یکی  ینعی  ( 1)
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.دنا هداد  یهاوگ  دیزی 

236 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دیزی نب  هیواعم  - 2 - 

یناگدـنز و دـیزی  شردـپ  زا  سپ  هدوب  زور  دون  یلوق  هب  زور و  لـهچ  روهـشم ، لوـقب  هک  هاـتوک  رایـسب  یتّدـم  دـیزی  رـسپ  هیواـعم 
.تسا هتسبرب  تخر  ناهج  نیا  زا  هتسویپ و  ردپ  هب  هاگ  نآ  هدرک و  تموکح 

: تفگ دیزگنرب و  دهع  تیالو  هب  ار  یسک  دیزی  نب  هیواعم 

« ..اهترارم عّرجتا  اهتوالحب و  هّیمأ  ونب  بهذی  .اتّیم ال  اهدّلقأ  الف  اّیح  اهب  عفتنا  مل  »

مدرم هچ  تفاین  لماک  رارقتـسا  یـسک  رب  يوما  تنطلـس  درکن  نّیعم  دوخ  ياج  هب  ار  یـسک  تشذـگ و  رد  دـیزی  رـسپ  هیواعم  نوچ 
ناورم رب  یگدنکارپ  يزیرنوخ و  زا  دـعب  ماش  مدرم  دـندرک و  تعیب  ریبز  ّللا 

�
ه دـبع  اب  یمالـسا  دالب  رتشیب  هلمجلاب ، قارع و ، زاجح و 

رب شدـنزرف  هیواعم و  ياج  هب  تقیقح  رد  تفای و  تموکح  ماـش  رب  يوما  ناورم  سپ  .دـندرک  تعیب  يو  اـب  دـندمآ و  مهارف  مکح 
.تسشن تنطلس  دنسم 

237 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

65 مکح 64 - نب  ناورم  - 3 - 

درکن راـیتخا  دوـخ  ینیـشناج  هب  ار  یـسک  تفگ و  دورد  هـب  ار  یناگدـنز  ( 64  ) راهچ تصـش و  لاس  رد  دـیزی  رـسپ  هیواـعم ، نوچ 
ناونع ماش  رد  راهچ  تصـش و  لاس  زا  هدـعقلا  وذ  هاـم  زا  دـش و  زوریپ  ماـش  رد  مکح  ناورم  ناـیم  نآ  زا  دیـسرمه و  هب  یتاـفالتخا 

.داهن دوخ  رب  ار  تفالخ 

هک  ) هیواعم نب  دیزی  زا  دـلاخ  ردام  هکتاع  روتـسد  هب  لاس ، هس  تصـش و  ّنس  هب  ( 65  ) جنپ تصـش و  لاس  زا  ناضمر  هام  رد  ناورم 
ینز هب  ار  هکتاع  شردام  يو  یگتـسکش  رـس  دـلاخ و  ندرک  کچوک  يارب  دـندرک  تعیب  يو  اـب  ماـش  مدرم  هک  نیا  زا  سپ  ناورم 

هتسشن وا  ياج  هب  ناورم  کلملا  دبع  شرسپ ، هدش و  هتشک  دوب ) هتفرگ 
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.تسا

وا داسفا  داسف و  رثا  رب  رتشیب  ار  نامثع ، میـس ، ۀفیلخ  راک  دمآ  شیپ  قافتا ، هب  هعیـش ، یّنـس و  ناخّروم  هک  سب  نیمه  ناورم  ةراب  رد 
لمج گنج  رد  هرّشبم ،» ةرشع   » زا یکی  روهشم و  یباحص  هحلط ، نّنـست  لها  زا  دمتعم  ناخّروم  زا  يرایـسب  هدیقع  هب  دنا و  هتـسناد 

.تسا هدش  هتشک  وا  ریت  هب 

: تسا هدمآ  نینچ  هحفص 463 ) متشه - دلج   ) لاجرلا سوماق  رد 

هدرک تیاور  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  زا  دوخ  كردتـسم  زا  محالملا » نتفلا و   » باتک رد  مکاح  هک  تسا  يریمد  ناویحلا  هاـیح  رد  »
شا هراب  رد  وا  دنا و  هدروآ  یم  ص )  ) ربمغیپ دزن  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  دش  یمن  دلوتم  یـسک  يارب  يدولوم  چیه  تسا : هتفگ  وا  هک 

نب نوعلملا  غزولا ، نب  غزولا  وه   » تفگ ص )  ) ربمغیپ دـندروآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  هب  ار  وا  تفای و  تدـالو  ناورم  نوچ  درک  یم  اـعد 
«. نوعلملا

238 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ءاسنلا رابخا   » باتک زا  تسا  هجوت  لباق  ینید  ماکحا  هفـسلف  یهقف و  ۀـبنج  زا  هک  ناورم  دـساف  لامعا  زا  هیـضق  کی  سب  اـجنیا  رد 
(: هصالخ روطب   ) دوش یم  لقن  همجرت و  « 1  » يزوج مّیق  نبا  یّنس  ریهش  ملاع  فیلأت  هحفص 3 ) )

دوب هتـسشن  هّزنتم  درـس و  یلحم  رد  دوخ  نارای  زا  یهورگ  اب  ار  حیرفت  یـشوخ و  گنهآ  قشمد ، رد  هیواعم  دوب  مرگ  رایـسب  يزور  »
.دش نایامن  رود  زا  دوب  تکرح  رد  وا  يوسب  باتش  يدنت و  اب  هک  هنهرب  اپ  هدایپ و  یبارعا 

.دیسرپ وا  تجاح  زا  دندرک و  رضاح  ار  وا  داد  روتسد  هیواعم  »

: تفگ نینچ  یبارعا  »

شیاتس رد  یتایبا  هاگ  نآ  .ما  هدمآ  وت  دزن  هب  هدش  نم  رب  هک  یمتس  زا  ار  تیاکش  متسه و  هرذع  ینب  ۀلیبق  زا  یبارعا و  يدرم  »
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: دناوخرب هیواعم 

؟ دنا هتشاد  اور  متس  وت  رب  ام  نالماع  زا  کی  مادک  دیسرپ : هیواعم  »

: درک دای  هصالخ  نیدب  ار  دوخ  ۀیضق  سپ  ، » هنیدم لماع  ناورم ، تّمع ، رسپ  داد : خساپ  یبارعا  »

هب ار  يو  هتسارآ  لامج  لقع و  لامک  هب  تشاد  يرتخد  هک  دوب  ییومع  ارم  .متشاد  رایـسب  دنفـسوگ  رتش و  رادلام : مدوب  يدرم  نم  »
هک دیـسرمه  هب  يرامیب  ارم  نارتش  نادنفـسوگ و  ار  اضق  متـشاد  یم  تسود  تخـس  شلامک  لاـمج و  يارب  ار  وا  نم  داد  نمب  ینز 

ار منز  دنارب و  دوخ  زا  ارم  میومع  .مدش  راچد  یگراچ  یب  يراوخ و  هب  ییاونیب  يرادان و  هار  زا  دندش و  دوبان  دنتفر و  نایم  زا  همه 
.درب دوخ  ۀناخ  هب  تفرگ و  نم  زا 

رضاح ار  نز  مدرک  تساوخرد  نم  درک  راکنا  ار  ام  ییوشانز  میومع  .مدرب  تیاکش  ناورم ، هنیدم ، لماع  هب  شیوخ  ّمع  زا  ریزگان  »
.دنسرپب ار  رما  تقیقح  وا  زا  دننک و 

شمشچ نوچ  ناورم  .دندروآ  ار  نز  .داد  روتسد  نز  راضح  اب  تفریذپ و  ناورم 

______________________________

(. .ه ق  751 - 691  ) یلبنح یقشمد  یعرز  رکب  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  نیدلا  سمش  ظفاح ، همالع  ( 1)

239 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ ار  میومع  دنکفا و  نادنز  هب  ارم  داد و  وا  هب  لد  دید  ار  وا  بیرف  لد  ییابیز  داتفا و  يو  رب 

وا قالط  مدوخ  داد و  مهاوخ  وت  هب  دـعب  زین  مهرد  رازه  ود  مهد و  یم  وت  هب  دـقن  رانید  رازه  کی  یهدـب  ینز  هب  نمب  ار  رتخد  رگا  »
.داد يدنسرخ  راک  نیدب  ومع  .مریگ  یم  ار 

: تفگ تفرگ و  نتسیرگن  نم  رد  نیگمشخ  يریش  نوچ  تساوخب و  نادنز  زا  ارم  زور  نآ  يادرف  »

داد روتسد  .مهد  یمن  قالط  متفگ : .هدب  قالط  ار  يدعس  یبارعا  يا 
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ارم هک  داد  روتسد  راب  نیا  .دش  رارکت  راکنا  رارـصا و  نامه  تساوخ و  دوخ  دزن  ارم  زاب  زور  رگید  .دننادرگرب  نادنز  هب  دننزب و  ارم 
دراو وا  رب  ارم  نوچ  تساوخب  ارم  میس  زور  .دندنادرگرب  نادنز  هب  دندز و  تسا  ناوتان  نآ  نایب  زا  نابز  هک  رتشیب  هچ  ره  یتخـس  هب 

: تفگ نینچ  سپ  .دنتخاس  رضاح  ار  میخژد  دندروآ و  یعطن  ریشمش و  داد  روتسد  تساخ و  اپب  دندرک 

.دنزاس ادج  نت  زا  ار  ترس  مهد  یم  نامرف  یهدن  قالط  ار  يدعس  رگا  مردپ ! یگرزب  هب  ادخ و  هب  دنگوس  یبارعا  يا  »

.متفگ قالط  کی  ار  نز  مدیسرت و  دوخ  یگدنز  رب  مدید  نینچ  ار  عضو  نوچ  نم  »

ارم درک و  فافز  تفرگ و  ینز  هب  ار  وا  ناورم  سپ  .دیـسر  نایاپ  هب  هدع  ار  نز  ات  دنتـشاد  هگن  اجنآ  رد  دندنادرگرب و  نادنز  هب  ارم 
.تخاس اهر  نادنز  زا 

هاگ نآ  یـشخب  تاجن  یفاصنا  یب  متـس و  نیا  زا  ارم  يرب و  راکب  هراب  نیا  رد  ار  فاصنا  لدـع و  اـت  ما  هدـمآ  وت  دزن  هب  نم  کـنیا  »
.داتفا نیمز  رب  یشوه  یب  لاحب  دش و  دوخ  یب  دوخ  زا  دناوخ و  يدعس  هب  دوخ  ۀقالع  قشع و  تدش  رب  ینبم  یتایبا 

دنچ هب  ار  همان  درک و  شنزرـس  شهوکن و  یتخـس  هب  اوران  تشز  راک  نیا  رب  ار  وا  تشون و  ناورم  هب  يا  همان  دـش و  ّرثأتم  هیواـعم  »
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  داد  همتاخ  تیب 

240 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناز ئرما  لعف  نم  ّللا 
�

ه رفغتساف  همکحت  تسل  ارما  کحیو ، تّیلو ،

ناسنا لعف  اّقح  کلعفک  رشب و ال  یف  تغّلب  امک  تعمس  امف 

ناورم .داتسرف  ناورم  يارب  داهن و  رب  رهم  ار  همان  هاگ  نآ 
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: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنچ  یتایبا  نمضتم  يا  همان  اب  ار  يدعس  دناوخ  ار  همان  نوچ 

ناسنا لاثما  یلع  یقامألا  کنم  ترجل  اهترصبا  ول  ّکناف  رذعا 

ناج ناسنا و ال  هفیلخلا  دنع  اهلداعب  سمش ال  کیتای  فوسف 

ةدعو هب  تخاب و  لد  يوب  تفایرد  ار  وا  تحاصف  لامک و  لامج و  هیواعم  دمآ و  رد  هیواعم  رب  يدعس  نوچ  .داتـسرف  هیواعم  دزن  هب 
.تخادرپ يو  عیمطت  هب  یبارعا  يارب  رگید  نز  نتفرگ  هاج و  لام و  ندیشخب 

یتقو .داتفا  نیمز  رب  ناگدرم  نوچ  دیشکرب و  لد  زا  يدایرف  دش و  تحاران  تخس  دینـش  هیواعم  زا  نانخـس  هنوگ  نیا  نوچ  یبارعا  »
.دناوخرب هنازجاع  یتایبا  دمآ  شوه  هب 

ادـج ناورم  زا  مه  وت و  زا  مه  نز  نیا  نونکا  هداد ! قالط  ار  وا  مه  ناورم  يا  هتفگ  قـالط  ار  وا  هک  يدرک  رارقا  وت  تفگ : هیواـعم  »
دهاوخ یم  ار  مادـک  ره  وت ، ناورم و  نم ، نت : هس  ام  زا  هک  مراذـگ  یم  دازآ  ار  وا  نم  .رایتخا  بحاص  دازآ و  دوخ  راک  رد  تسا و 

.دریذپ هب  يرسمه  هب  دنیزگرب و 

: تفگ ار  يدعس  هاگ  نآ  »

رد ار  یبارعا  نیا  ای  ییوگ ! روز  يرگمتس و  نآ  اب  ار  ناورم  ای  یهاوخ  یم  اهرصق  ماقم و  فرـش و  ّزع و  نیا  اب  ار ! نانمؤم  ریما  ایآ  »
؟ ییاونیب یگنهرب و  یگنسرگ و 

: تفگ درک و  هراشا  دوخ  يومع  رسپ  يوسب  يدعس  »

241 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يراج نم  یلها و  نم  يدنع  ّزعا  رامطا  عوج و  یف  ناک  نا  اذه و 

« رانید مهنم و  مهرد  يذ  ّلک  هلماع و  ناورم  وا  جاّتلا  بحاص  و 

دبع شرسپ  دیدرگ و  دوبان  هکتاع  روتسد  هب  ( 65  ) جنپ تصش و  لاس  زا  ناضمر  هام  رد  دش  هتفگ  هکنانچ  ناورم 
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.دش يو  نیشناج  کلملا 

242 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

86 کلملا 65 - دبع  - 4 - 

هدوب یم  يدصتم  یعّدم و  ار  تنطلـس  تراما و  هتفرگ و  ار  ردـپ  ياج  ناورم  رـسپ  کلملا  دـبع  يرجه  متـصش  لاس  زا  ناضمر  هام 
لاس زا  رگم  هتـسویپن  تحـص  هب  وا  تفالخ  نّنـست ، ءاملع  زا  رگید  یخرب  و  ءاـفلخلا ، خـیرات  رد  یطویـس  نیدـلا  لـالج  ریبعتب  نکیل 

: تسا نینچ  یطویس  ترابع  نیع  .تسا  هتشک  ار  ریبز  نبا  هک  ( 73  ) هس داتفه و 

، نیعبـس ثالث و  هنـس  ریبّزلا ، نبا  لتق  نا  یلإ  اهالاو  ام  قارعلا و  یلع  بلغ  ّمث  ماّشلا  رـصم و  یلع  ابّلغتم  یقب  هتفـالخ و  ّحـصت  مل  ».. 
راک هک  نیا  يارب  کلملا  دبع  نامرف  هب  فسوی  نب  جاّجح  ( 73  ) هس داتفه و  لاس  رد  رمالا » هل  قثوتسا  و  ذئموی ! نم  هتفالخ  تّحصف 

هب هنیدم  لها  اب  هتفر و  هنیدـم  هب  ( 74  ) راهچ داتفه و  لاس  رد  هدرک و  بارخ  ار  هبعک  هتفر و  هّکم  هب  دـنک  هرـسکی  ار  ریبز  ّللا 
�

ه دـبع 
هداد رارق  تناها  فافختسا و  دروم  تسخن  دنا  هدوب  یم  هنیدم  رد  هک  ار  هباحـص  زا  ناگدنام  یقاب  هدومن و  راتفر  تنوشخ  یتخس و 

کلام نب  سنا  يدعاس و  دعس  نب  لهس  يراصنا و  ّللا 
�

ه دبع  نب  رباج  دننام  یناگرزب  روظنم  نیدب  هتـشاد و  لیلذ  راوخ و  ار  ناشیا  و 
خیرات  ) یطویـس دـشاب )! ناـشن  ار  یگدرب  یگدـنب و  هک  هتـشاذگ  غاد  حالطـصاب ، دـیاش ، ! ) هداـهن رهم  ناشیاهتـسد  اـهندرگ و  رب  ار 

: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  هحفص 317 ) ءافلخلا -

نیا زا  تفگ : کلملا  دبع  مهتکلم » اذا  دّمحم  هّمأ  یف  ّللا 
�

ه ّقتا  : » تفگ دز و  تسد  وا  ۀناش  هب  کلملا  دبع  ناتـسود  زا  یکی  يزور ، »
یماقم اجک و  نم  رذگرد ، یخوش 
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«. مهرمأ یف  ّللا 
�

ه ّقتا  : » تفگ درم  نآ  زاب  اجک ؟! یگرزب  نیاب 

243 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  کلملا  دبع  هتشاد  لیسگ  هکم  يوسب  هاپس  هیواعم  رسپ  دیزی  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  صخش  نامه  »

زا یطویـس  مه  زاب  مظعا » مهیلإ  کشیج  : » تسا هتفگ  هداهن و  تسد  وا  ۀـناش  رب  زاـب  تسود  نآ  ّللا ؟
�

ه مرح  یلإ  ثعبی  ّللاـب أ 
�

ه ذوعا  »
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  باتک ) نامه  زا  هحفص  نامه  رد   ) هشئاع یبا  نبا 

هحفص  ) باتک نامه  رد  یطویس  مه  و  کب !» دهعلا  رخآ  اذه  لاق : هقبطاف و  هرجح  یف  فحـصملا  کلملا و  دبع  یلإ  رمالا  یـضفا  »
: تسا هدروآ  تراشا  ترابع ، نیدب  کلملا  دبع  ةراب  رد  ار  دوخ  ةدیقع  ( 220

: مّهلدی مهنیهی و  مهنع ، ّللا 
�

ه یـضر  هباحّـصلا ، یلع  نیملـسملا و  یلع  هاّیإ  هتیلوت  جاّجحلا و  ّالا  کلملا  دـبع  يواسم  نم  نکی  مل  ول  »
نم هریغ  سنا و  قنع  یف  متخ  مهریغ و  نع  الضف  یصحی ، ام ال  نیعباتلا  رباکا  هباحّصلا و  نم  لتق  دق  .اسبح و  امتش و  ابرض و  التق و 

زا هحفـص 327 ) مجنپ - ءزج  « ) دـیرفلا دـقعلا   » رد ّهبر  دـبع  نبا  هنع » افع  ّللا و ال 
�

ه همحر  ـالف  مّهلذ ، کلذـب  دـیری  اـمتخ ، هباحّـصلا 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  یعمصا 

یبلـص لتق و  ناشیا  زا  مادک  چیه  رب  هک  تشاد  ینادنز  سک  رازه  هس  یـس و  دـندرک  یگدیـسر  ار  اهنادـنز  جاّجح  گرم  زا  سپ  »
ءاشنا ار  تیب  نیا  دـش  دازآ  نارگید  اب  نوچ  سپ  دوب  هدرک  لوب  طـساو  ۀـنیدم  نادـیم  رد  هک  دوب  یبارعا  هلمج  نآ  زا  دوبن !! بجاو 

: درک

اباقع فاخن  انلب ال  انیرخ و  طساو  هنیدم  انرواج  نحن  اذا 

244 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسا هتفگ  لیمش  نب  رضن  »
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! دنا هدوب  نت  ( 120  ) رازه تسیب  دص و  کی  دـنا  هدرک  ءاصحا  هتـشک  ربص  هب  جاجح  هک  ار  یناسک  تفگ : یم  هک  مدینـش  ماشه  زا 
: تفگ سپ  تفگ  یم  هبطخ  ار  قارع  مدرم  يزور  جاجح  »

هادی هلولغم  همایقلا  موی  هب  یج ء  نیملسملا  نم  باقر  هرـشع  یلع  کلم  نم  : » لاق ّهنا  مکّیبن ! نع  نوورت  مّکنا  ینغلب  قارعلا ، لها  ای  »
مکعم رـشحا  نا  نم  ـالولغم ! رمع  رکب و  یبا  عم  رـشحا  نا  ّیلإ  ّبحـأل  ّینا  ّللا 

�
ه میا  و  مرجلا » هقبوی  وا  لدـعلا  هّکفی  یّتـح  هقنع ، یلإ 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 328 )- باتک - نامه  زا  ءزج  نامه  رد   ) ومه زاب  اقلطم »!

ربنم هب  هاگ  نآ  داد  وا  هب  ار  قارع  مدرم  رب  تموکح  تخاس و  شیوخ  نیـشناج  ار  دّمحم  دوخ  رـسپ  سپ  درک  ّجـح  گنهآ  جاّجح  »
: تفگ نینچ  دمآ و  رب 

هب یـصوا  ام  فالخب  هتیـصوأ  و  يدلو ، ادّمحم  مکیلع  تفلختـسا  دـق  ّجـحلا و  تدرا  ّینا  ! » قافّنلا قاقّـشلا و  لها  ای  قارعلا  لها  ای  »
.مهئیسم نع  زواجتی  و  مهنسحم ، نم  لبقی  نا  مهیف  یصوا  ّهناف  راصنالا ! یف  ص )  ) ّللا

�
ه لوسر 

!..« مکئیسم نع  زواجتی  نا ال  و  مکنسحم ! نم  لبقی  نا ال  هتیصوأ  ّینا  «و 

هب مه  کلملا  دبع  هدرمـش و  یم  رتالاب  تلاسر  ماقم  زا  ار  تفالخ  ماقم  دوخ  تراما  میکحت  کلملا و  دبع  دمآ  شوخ  يارب  جاّجح 
.تسا هتساوخ  یم  دانتسا  شا  هتفگ  هب  هدمآ و  یم  ششوخ  وا  زا  هدوب و  یم  یضار  نآ 

: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 332 ) دقع »  » مجنپ ءزج   ) ّهبر دبع  نبا 

داوعاب و نوفوطی  اّمنا  هربنم : مّلـس و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  ربقب  نوفوطی  ساّنلا  يار  هلوق و  جاّجحلا  ءاـملعلا  هب  ترّفک  اّـمم  «و 
دانسا هب  ار  نومضم  نیا  هحفص ) نامه  رد   ) ومه و  هّمر »
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: تسا هتفگ  هک  هدروآ  سابع  نبا  زا 

245 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زج يزیچ  هب  نیمز  نامـسآ و  هک  نیا  تفالخ و  رما  تشادگرزب  رب  ینبم  دیـسر  يوب  جاجح  زا  يا  همان  هک  میدوب  کلملا  دبع  دزن  »
دوخ تسدـب  ار  مدآ  ادـخ  اریز  تسا  لضفا  نیلـسرم  ءاـیبنا  نیبرقم و  هکئـالم  زا  ادـخ  دزن  رد  هفیلخ  هک  نیا  درادـن و  ماـیق  تفـالخ 

ار هکئالم  هداد و  شرارق  دوخ  ۀفیلخ  داتسرف  شنیمز  هب  نوچ  هتشاداو و  وا  ةدجس  هب  ار  هکئالم  هتخاس  نکاس  شتـشهب  رد  هدیرفآ و 
.تسا هتشاد  لیسگ  وا  يوسب  تلاسر  هب 

هماـن نیا  اـب  ار  وا  نم  دوب و  یم  اـجنیا  یـسک  جراوـخ  زا  هک  متـشاد  تسود  تفگ  داـتفا و  دـنیآ  شوـخ  هماـن  نیا  ار  کـلملا  دـبع  »
ناـیم هب  ار  نخـس  نیا  شیوـخ  ناـنامهیم  اـب  تشگزاـب و  دوـخ  لزنم  هب  دوـب  اـجنآ  هک  دـیزی  نب  ّللا 

�
ه دـبع  سپ  مدرک  یم  همـصاخم 

کلملا دبع  زا  تفگ : ّللا 
�

ه دبع  هب  تشاد  روضح  اجنآ  رد  دوب و  جاجح  زا  نایرارف  زا  جراوخ و  زا  هک  یتنج  دیز  نب  راوح  .تشاذگ 
.منک وگتفگ  وا  اب  مورب و  ات  زاس  هاگآ  ارم  ریگب و  ناما  نم  يارب 

.تخاس هاگآ  ار  راوح  تفرگ و  ناما  ّللا 
�

ه دبع 

يوب هک  دیفس  يا  هماج  اب  هزاجتـسا  زا  سپ  تفر و  رابرد  هب  دومن و  طونح  دیـشوپ و  هماج  ود  درک و  لسغ  راوح  ادرف  دادماب  سپ  »
.تسشن مکیلع و  مالّسلا  تفگ : دمآ و  رد  کلملا  دبع  سلجم  هب  دیسر  یم  ماشم  هب  نآ  زا  طونح 

هب ارت  هک  منیب  یم  نانچ  تفگ : راوح  دش  مامت  نوچ  درک  تئارق  وا  روتـسد  هب  هدروآ و  ار  جاجح  ۀمان  دومرف  ار  مالغ  کلملا  دـبع  »
هتشرف ياج 
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هچ يربمیپ  رگا  و  داتسرف ؟ ورف  ارت  یسک  هچ  یتسه  هتـشرف  وت  رگا  سپ  هداد  رارق  هفیلخ  عضوم  رد  هدناشن و  ربمغیپ  ياج  هب  هداهن و 
ایآ هداد  رارق  دوخ  ۀفیلخ  نیشناج و  ارت  یسک  هچ  یتسه  نیشناج  هفیلخ و  رگا  و  هداتسرف ؟ مدرم  هب  هدیزگرب و  يربمیپ  هب  ارت  یـسک 

؟ هتفای تفالخ  نیملسم  اب  روش  هار  زا 

؟ يا هدش  بلاغ  هریچ و  ناشیا  رب  هتفرگ و  تسدب  ار  مدرم  روما  ریشمش  هب  ای 

وت مشاـب  نم  هک  يرهـش  رد  دـیابن  دـنگوس  ادـخ  هب  نکیل  مناـسر  یمن  وـت  هب  يرازآ  ما  هداد  ناـما  ارت  نوـچ  تـفگ : کـلملا  دـبع  »
« ..ینک یناگدنز 

: تسا هتفگ  یمالک  ّیط  رد  جاّجح  هحفص 333 ) مجنپ  ءزج   ) ّهبر دبع  نبا  لقنب  مه  زاب 

246 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدروآ ار  نومضم  نیا  هحفـص 220 )  ) ءافلخلا خـیرات  رد  یطویـس  مهیلإ » هلوسر  ما  هیلع  مرکا  هلها ، یف  مکدـحا  هفیلخ  أ  مکحی ! «و 
: تسا

هدرک شرافس  وا  هب  ار  ریز  نومـضم  هلمج  رد  هدرک  یم  تیـصو  ار  دیلو ، دوخ ، نیـشناج  دنزرف و  هک  گرم  ماگنه  هب  کلملا  دبع  »
: تسا

رد هک  تسا  وا  هتخاس و  مار  هدامآ و  امـش  يارب  ار  ماقم  نیا  هک  تسا  وا  هچ  نک  مارکا  ار  وا  راد و  هگن  کـین  ار  جاّـجح  بناـج  ».. 
هدـم و شوگ  يو  قح  رد  مدرم  تیاعـس  هب  ریذـپم و  شا  هراب  رد  ارـسک  چـیه  نخـس  سپ  تسا  تسد  ریـشمش و  ارت  نافلاخم ، ربارب 

.وت هب  وا  ات  یتسه  رتدنمزاین  وا  هب  وت  هک  نادب 

.رادرب رادبآ  غیت  اب  ار  شرس  دنادرگرب  رس  سک  ره  ناوخ  ارف  شیوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  مدنب  ورف  ناهج  زا  مشچ  مریمب و  نم  نوچ  »

ار دیلو  هک  دناوخ  ار  یتیب  هاگ  نآ  »
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: تفگ تفشآرب و  کلملا ، دبع  داد  تسد  هیرگ 

رآ رب  غیت  شاب و  گنلپ  دننام  نز و  رمک  هب  نماد  مریمب  نم  نوچ  ینک ؟ یم  هلان  یهد و  یم  رـس  هیرگ  نانز  دننام  ایآ  تسیچ ؟ نیا  »
دنکن دـنلب  رـس  وت  ربارب  رد  دـیارگ و  یـشوماخ  هب  هک  ار  نآ  نزب و  ندرگ  دـنک  تاـیح  راـهظا  ییاـمندوخ و  تربارب  رد  سک  ره  و 
لقنب « ) لئاوالا  » باتک رد  يرکـسع  دریمب » دورب و  نایم  زا  ینورد  جنر  درد و  زا  دـشاب و  شیوخ  ناهن  جـنر  نورد و  دردـب  راذـگب 

: تسا هتفگ  نینچ  هدروآ  کلملا  دبع  يارب  هک  یفاصوا  ۀلمج  رد  هحفص 218 )- ءافلخلا - خیرات  رد  یطویس 

زا يرکسع  روظنم  فورعملاب » رمألا  نع  یهن  نم  لّوا  ءافلخلا و  هرضحب  مالکلا  نع  یهن  نم  لّوا  مالسإلا و  یف  ردغ  نم  لّوا  وه  «و 
دوخ بتک  رد  دمتعم  ناخّروم  هک  صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  هب  تبـسن  تسا  وا  ردغ  هدرک  دای  کلملا  دبع  تاّیلّوا »  » رد هک  ردـغ » »

: تسا هتفگ  مه  شدوخ  يرکسع  .دنا  هدروآ  لیصفت  هب  ار  نآ 

هلتقف هنبا  دعب  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  دهعلا  ّیلو  مکحلا  نب  ناورم  ناک  »

247 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: مهضعب لاقف  .مالسإلا  یف  ردغ  لّوا  هلتق  ناک  و  کلملا ، دبع 

اناورم ءانبا  نم  ردغلا  متبّرج  دقلف  مکیأر  نع  اوبلغت  موق ال  ای 

اناسیک ّللا ،
�

ه دبعب  اردغ  نوعدی  اودشر  ام  ًارمع و  اولتق  دق  اوسما و 

انادلو ساّنلا  روما  اّولوی  یکل  هیحاص  لزبلا  لاجّرلا  نولتقی  و 

« انآرق ّللا 
�

ه یصاعم  یف  مهاوه  اوذّختاف  ّللا 
�

ه باتکب  اوبعالت 

جنپ داتفه و  لاس  رد  ریبز  ّللا 
�

ه دبع  ندش  هتشک  زا  سپ  کلملا  دبع  دنا : هتفگ  هک  درک  لقن  هحفص 218 )  ) ءافلخلا خیرات  رد  یطویس 
هب هتفر  هنیدم  هب  هک  ( 75)
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: تسا هتفگ  نینچ  یهلا  ءانث  دمح و  زا  دعب  هدمآ و  رب  ربنم 

ّنا الا و  دیزی .) ینعی   ) نوفأملا هفیلخلا  و ال  هیواعم ) ینعی   ) نهادملا هفیلخلا  و ال  نامثع ) ینعی   ) فعضتسملا هفیلخلاب  تسلف  دعب  اّما  »
یل میقتسی  یّتح  فیّسلاب  ّالا  هّمالا  هذه  ءاودا  يوادا  ّینا ال  الا و  لاومألا  هذه  نم  نومعطی  نولکأی و  اوناک  ءافلخلا  نم  یلبق  ناک  نم 

.مکتانق

.مکنیب اننیب و  فیّسلا  مکحب  یّتح  هبوقع  ّالا  دادزت  نلف  مهلامعا  لثم  نولمعت  نیرجاهملا و ال  لامعا  اننوفّلکت  »

ابوث ّالا و  یش ء  ّلک  مکل  لمحن  ّانا  الا و  .اذکه  انفایسأب : انلقف  اذکه  هسأرب : لاق  هعضوم  هعضوم  هتبارق و  هتبارق  دیعـس  نب  ورمع  اذه  »
.هیار بصن  وا  ریما  یلع 

.هقنع یف  اهتلعج  ّالا  هلعف  دحا  لعفی  ّللا ال 
�

ه .يدنع و  دیعس  نب  ورمع  قنع  یف  اهتلعج  یّتلا  هعماجلا  ّنا  الا و 

«« 1  » هقنع تبرض  ّالا  اذه ، یماقم  دعب  ّللا ،
�

ه يوقتب  دحا  ینرمای  ّللا ال 
�

ه «و 

______________________________

لقن مه  هحفـص 104 ) مراـهچ  ءزج  « ) لـماکلا  » رد هلمج  زا  هدـش  هدروآ  هربتعم  بتک  زا  يرایـسب  رد  ریخا  هلمج  نیا  صوصخ  ( 1)
.تسا هدیدرگ 

248 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یگلاس هس  تصـش و  ّنس  هب  ( 86  ) شـش داتـشه و  لاس  زا  لاوش  همین  رد  کلملا  دبع  .تسا  هدمآ  دورف  ربنم  زا  نانخـس  نیا  زا  دعب 
هتسشن و تفالخ  دنسم  رب  هتـشگ و  تموکح  راد  مامز  ردپ  ياج  هب  هتـشاد ، یم  دهع  تیالو  هک  دیلو ، شدنزرف  هتـشذگ و  رد  ( 63)
رگید 44 یلوق  هب  و   ) یگلاس ود  لهچ و  نس  هب  ریثا  نبا  هتفگ  هب  هک  ( 96  ) شش دون و  لاس  زا  لوالا ، عیبر  ای  هرخآلا  يدامج  هام  ات 

.تسا هتشاد  یم  تنطلس  هتشذگ  رد  یگلاس )

ص: ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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249

96 دیلو 86 - - 5

هراشا

تسشن تنطلس  هب  ردپ  ياج  هب  تشاد ، یم  دهع  تیالو  هک  دیلو ، مان  هب  شدنزرف  نیرتگرزب  تشذگ ، رد  کلملا  دبع  لاوش  هام  رد 
تخس ار  وا  کلملا  دبع  نوچ  .تسا  هدوب  « 1 « » ناّحل ، » حالطصاب هدنار و ، یمن  نخس  یتسرد  هب  هتـشاد و  یمن  تسرد  یتیبرت  دیلو 

لقن کلملا  دـبع  زا  ترابع  نیا  .تسا  هدرک  یهاتوک  هتفای ، یم  ماـجنا  هیداـب  رد  ـالومعم  هک  تیبرت ، میلعت و  رد  هتـشاد  یم  تسود 
«. 2 « » هیدابلا یلإ  ههّجون  ملف  هل ، انّبح  دیلولا  یف  انّرضا  : » تسا هدش 

: ددرگ یم  دای  دروم  دنچ  ار  هنومن  هک  هدش  هدروآ  خیرات  بتک  رد  يدراوم  دیلو  ییوگطلغ  ةراب  رد 

هدروآ مال ) مضب  « ) هنیدملا لها  ای   » طلغ هب  ار  هنیدم  مدرم  هب  باطخ  دناوخب  هبطخ  ات  هدمآ  رب  ص )  ) لوسر ربنم  رب  هنیدم  رد  يزور 
.تسا هدرک  تئارق  تیل ) ءات  مضب  « ) هیضاقلا تناک  اهتیل  ای   » طلغ هب  ار  هیآ  ربنم  رب  رگید  يراب  .تسا 

« افلأ صقنا  : » تسا هتفگ  يوب  دـیلو  احلاص » ای   » تسا هدروآرب  گناب  مـالغ  حـلاص » یل  عدا  : » تسا هتفگ  ار  دوخ  مـالغ  رگید  یتقو 
رد هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

______________________________

: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 138 ) مراهچ - ءزج  « ) لماکلا  » باتک رد  ریثا  نبا  ( 1)

نونلا و حتفب  کنتخ » نم  : » دیلولا هل  لاقف  هتبارق  نیب  هنیب و  رهـصب  هیلا  تمف  یبارعا  هیلع  لخد  وحنلا ، نسحی  اناحل ال  دیلولا  ناک  «و 
: لاقف ناتخلا  دیری  هنا  یبارعالا  نظ 

« ..هنتخ رکذ  .نالف و  معن  یبارعالا : لاقف  .نونلا  مض  و  کنتخ » نم   » نینمؤملا ریما  دیری  امنا  نامیلس : هل  لاقف  ءابطالا » ضعب  »

(. هحفص 187 مجنپ  ءزج   ) دیرفلا دقعلا  ( 2)

250 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نبا ریبعتب  و  املاظ » اراّبج  ناک   » یطویس ریبعتب  دیلو  افلأ » دزف  نینمؤملا  ریما  ای  تنأ  و  : » تسا هتفگ  هدوب  اجنآ 
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: هک هدرک  لقن  ءایلوالا » هیلح   » باتک زا  یطویس  ادیبع » اراّبج  ناک   » ریثا

نب رمع  دنا  هتشاد  یم  تراما  رصم  رد  کیرش  نب  هّزق  زاجح و  رد  هرابج  نب  نامثع  قارع و  رد  جاّجح  ماش و  رد  دیلو  هک  یماگنه  »
تاحوتف لاس  هد  نیا  رد  هدوب  نیملسم  روما  راد  مامز  لاس  هد  تدم  دیلو  اروج » ّللا ،

�
ه و  ضرألا ، تألتما   » تسا هتفگ  یم  زیزعلا  دبع 

هقرونم و ةریزج  هناوط و  هموثرج و  سلدنا و  دنه و  مقیمق و  هرومطـس و  هینادرـس و  اراخب و  دـنگیب و  هتفای : هعـسوت  رایـسب  یمالـسا 
هناغرف و دغس و  لباک و  دنقرمـس و  مزراوخ و  ءاضیب و  هجاب و  لیبد و  ناجیابرذآ و  زا  ینوصح  ناموش و  ّشک و  فسن و  هقرویم و 

دیلو نامز  تاحوتف  زا  دنا  هدرب  مان  هدرک و  طبض  ار  اهنآ  ربتعم  ناخّروم  هک  ار  رگید  ياهاج  زا  يرایسب  سوط و  هرادنـس و  شاش و 
.دنا هتفرگ  رامشب 

رد  ) یطویس ریبعتب  هلمج  زا  تسا  هدرک  یم  زاربا  يدنم  هقالع  راثآ  هتشاد و  یم  هجوت  دروم  يّدح ، ات  ار ، ینید  نوئش  زا  یخرب  دیلو 
يرادـمامز و زاغآ  نامه  رد  هک  نیا  هلمج  زا  و  ..سانلا » لاؤس  مهیلع  مّرح  ءارقفلا و  ءافعـضلا و  ءاهقفلا و  قزر  و  ( » ءاـفلخلا خـیرات 

تشه داتـشه و  لاس  ای  ( 87  ) لاس نامه  رد  دنهد و  هعـسوت  ار  ص )  ) ربمغیپ دجـسم  تسا  هداد  روتـسد  لاس 87 )  ) دوخ یئاورنامرف 
.تسا هدرک  مادقا  يوما ) دجسم   ) قشمد عماج  دجسم  نتخاس  هب  ( 88)

251 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

قشمد دجسم 

: ددرگ داریا  نآ  ةراب  رد  يرصتخم  عضوم ، نیا  رد  هک  تسا  بسانم  رظن  ود  زا  تسا و  مالسا  لئاوا  دجاسم  نیرتمهم  زا  دجـسم  نیا 
زا هک  تسا  يدجسم  نیتسخن  هک  نیا  یکی 
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هب دجسم  نیا  تسا  نسحتـسم  بولطم و  دجاسم  رد  هفرخز  مدع  یگیاریپ و  یب  یگداس و  هک  یمالـسا ، رظن  ظاحل  زا  یهقف و  ۀبنج 
رب دـهع و  فالخ  رب  اـسیلک  ندرک  بارخ  مه  هدـش و  هتـسارآ  هتخادرپ و  هتخاـس و  یهقف  ینید و  روظنم  فـالخ  رب  رگید و  يروط 
رثا نیتـسخن  هک  ناـمتخاس ، نیا  رد  هک  یلاوما  تداـیز  تمظع و  ظاـحل  زا  هک  نیا  رگید  ود  هدـمآ و  لـمعب  یهقف  روتـسد  فـالخ 

.تسا هدیدرگ  فرصم  تسا ، ّمهم  یمالسا 

یمور يومح  ّللا 
�

ه دبع  نب  توقای  ّللا 
�

ه دبع  وبا  نیدلا  باهش  خیش  نادلبلا » مجعم   » باتک زا  ار  نآ  ءانب  دجسم و  نیا  عضو  یگنوگچ 
: منک یم  لقن  اجنیا  رد  همجرت و  .ه ق ) شش 626 - تسیب و  دصشش و  لاس  هب  یّفوتم   ) يدادغب

کلملا دبع  نب  دیلو  ار  دجسم  نیا  .قشمد  دجسم  اهر و  ۀسینک  هیردنکسا ، ةرانم  هجنـس ، لپ  تسا : راهچ  ایند  بئاجع  دنا : هتفگ  ».. 
.تسا هتخاس  هتشاد  یم  تّمه  دجاسم  يدابآ  نامتخاس و  رب  هک 

دیلو هک  یماگنه  تسا  هدـش  زاغآ  ( 88  ) تشه داتـشه و  یلوـق  هب  و  (، 87  ) تفه داتـشه و  لاس  رد  دجـسم  نیا  نتخاس  هب  عورـش  »
: تفگ ناشیا  هب  دندمآ  مهارف  نوچ  تساوخب  ار  قشمد  ياراصن  درک  گنهآ  ار  انب  نیا  نتخاس 

ییاسیلک دیهاوخب  امش  هک  اج  ره  رد  نآ  ياج  هب  مییازفیب و  دوخ  دجسم  رب  ار  اّنحوی - ياسیلک  ینعی  امش - ياسیلک  میهاوخ  یم  ام  »
.میهد یم  ربارب  دنچ  ندوزفا  اب  امش  هب  ار  نآ  ياهب  دیهاوخب  مه  رگا  میهدب و 

252 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دنتفگ نینچ  نآ  زا  سپ  دندروآ و  ار  دیلو  نب  دلاخ  ۀماندهع  دنتفریذپن و  نایحیسم  »

ناریو ار  اسیلک  نیا  سک  ره  هک  میا  هدید  دوخ  ياهباتک  رد  ام 
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.دوش یم  راتفرگ  قانخ  ضرم  هب  دنک 

هدیشوپ درز  ییابق  هک  یلاح  رد  سپ  دنک  دنلب  تسد  نآ  ندرک  ناریو  يارب  هک  دوب  مهاوخ  یسک  نیتسخن  نم  نونکا  تفگ : دیلو  »
اـسیلک نتخاـس  ناریو  هب  دـندرک و  يوریپ  ار  وا  دـندید  دـیلو  زا  ار  نیا  نوـچ  مه  مدرم  تـخادرپ  نآ  ندرک  بارخ  هـب  تساـخرب و 

.دندش لوغشم 

درک و عمج  ار  مدرم  دوب  نکمم  شیارب  هک  هزادنا  نادب  نآ  ءانب  رد  دوزفا و  دجـسم  رب  اسیلک  زا  تساوخ  یم  هک  هزادنا  نآ  هب  سپ  »
.دوب ناسآ  يو  رب  هار  نیا  رد  لاوما  جرخ  تسارآ و  لفحم 

نمب هماّیأ ، ّللا 
�

ه مادا  ینابیش ، فسوی  نب  یلع  نسحلا  وبا  مرکا ، نیدلا  لامج  هچ  نآ  هب  انب  قشمد ، باتک  رد  يزانمرا  یلع  نب  ثیغ  »
: هک تسا  هدروآ  تفگ ،

اجنآ ات  دیآ و  لمعب  ءاصقتـسا  دجـسم  ياهراوید  يراذگ  هیاپ  يارب  نیمز  ندرب  نییاپ  ندرک و  دوگ  رد  ات  تسا  هداد  روتـسد  دـیلو  »
هک ییاج  رانک  ار  فداصت  دندوب  اشوک  ندرک  دوگ  ندنک و  رد  ار  وا  رما  تعاطا  مه  نارگراک  .دنورب  نییاپ  دشاب  هتشاد  ناکما  هک 

تزاجا وا  زا  دنتفگ و  يوب  ار  راوید  ۀشیر  ندوب  راوتـسا  یتخـس و  دنتخاس و  هاگآ  ار  دـیلو  دـندروخرب  يراوید  هب  دـندرک  یم  دوگ 
.دنهد رارق  دوخ  راک  ۀیاپ  تسا  مکحم  هک  ار  نآ  دنراد و  اپب  راوید  نآ  رب  ار  دجسم  نایم  هک  دنتساوخ 

دیدرت و ار  راک  داینب  ندوب  مکحم  مهاوخ  یم  تسین و  دـیاب ، هکنانچ  نانیمطا ، نیقی و  راوید ، نیا  ندوب  مکحم  هب  ارم  تفگ : دـیلو  »
يافرژ دیفاکـشب و  ار  راوید  لباقتم  نیمز  ار  نیقی  لیـصحت  سپ  ددرگن  هارمه  نامگ  کش و  ار  يراذگ  هیاپ  دشابن و  راک  رد  لزلزت 

نآ
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زا يراوید  دوخ  هن  رگ  دیراد و  راوتـسا  نآ  رب  ار  انب  دیدیدنـسپ  دیتفای و  مکحم  راد و  هشیر  ار  راوید  رگا  هاگ  نآ  دیناسرب  بآ  ات  ار 
.دیزاسب ون 

253 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّکح و يا  هتـشون  گنـس ، نآ  رب  هداهن و  یگنـس  نآ  رب  هک  دنتفای  يرد  هاگان  دنتفر  نییاپ  دندرک و  دوگ  ار  نیمز  دـیلو  روتـسد  هب  »
تخانش و یم  ار  طخ  نآ  هک  دنتفای  ار  یسک  دندرک  ششوک  دنیوجب  دشاب  انشآ  طخ  نآ  هب  هک  ار  یسک  داد  رما  دیلو  دوب  هدش  رقن 

: تسا نینچ  شدافم  تسا و  ینانوی  طخ ، نیا  تفگ : وا  .دناوخب  تسناوت  یم 

ریزگاـن سپ  تسا  ثداـح »  » تسا ناـهج  رد  هچ  نآ  ناـهج و  سپ  تسا  هارمه  ناـهج  اـب  ثودـح »  » ياـه هناـشن  تاراـما و  نوـچ  »
.دراد ثدحم » »

(7900  ) لاس دـصهن  رازه و  تفه  تشذـگ  زا  سپ  هدـش ، هتخاس  وا ، لالح  صلاخ و  لام  زا  ریخ ، راد  تسود  نامرف  هب  لکیه  نیا  »
.ناوطسا لها  يارب 

« .درک دهاوخ  دنک  يدای  ریخب  نآ ، یناب  زا  دهاوخب  رگا  دیآ  رد  نآ  نورد  هب  دبای و  هار  اج  نیا  هب  هک  یسک  ره  »

.دنا هتسیز  یم  کبلعب »  » رد هک  نیتسخن  نیشیپ و  ءامکح  زا  دنا  هدوب  یهورگ  ناوطسا  لها  »

باسح تروص  هنیزه و  رتافد  نوچ  تسا و  هدرک  فرصم  دجسم  نیا  نتخاس  رد  ار  یمالسا  دالب  لاس  تفه  جارخ  دیلو  دنا : هتفگ  »
دـننازوسب و ار  اهنآ  تسا  هداد  روتـسد  هدرک و  یهاگن  اه  نآ  هب  دـنا  هدرب  دـیلو  دزن  هب  دوب  راب  رتش  هدـجه  رب  هک  ار  دجـسم  جراخم 

.درک دیاشن  یسرزاب  یسررب و  هتفای  ماجنا  وا  يارب  ادخ و  مان  هب  هک  ار  يراک  تسا  هتفگ 

دنک رمع  لاس  دص  یصخش  رگا  هک  تسنیا  دجسم  ياهیتفگش  بئاجع و  زا  »

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1254 

http://www.ghaemiyeh.com


ندـش گـنراگنر  قوذ و  راـثآ  ندوـب  نوگاـنوگ  زا  رنه و  تعنــص و  ییاـبیز  زا  زور  ره  درگنب  لـّمات  تـّقد و  هـب  نآ  رد  زور  ره  و 
.تسا هدوب  هتفاین  رد  ار  نآ  شیپ  ياهزور  هک  دبای  یم  رد  ار  يزیچ  یّنف  ياهتفارظ  تادوهشم 

! رانید رازه  شـش  دنا  هدروخ  دوخ  كاروخ  اب  اجنآ  رد  ناداتـسا  نارگراک و  هک  ار ، ندروخ  يزبس  رادقم  ياهب  هک  هدـش  تیاکح  »
.تسا هدوب  باسحب 

هدمآ رد  ادص  هب  هدش و  تحاران  قشمد  مدرم  نآ  ندوب  فازگ  جراخم و  يدایز  زا  »

254 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدئاف و نآ  رد  ار  ناشیا  هک  دسر  یم  یفرصم  هب  دوش و  یم  جرخ  یهار  رد  نیملسم  لاملا  تیب  لاوما  ارچ  هک  دنا  هتـشاد  ضارتعا  و 
: تسا هتفگ  خساپ  نینچ  هتفای  یهاگآ  ناشیا  نانخس  زا  هتسناد و  ار  مدرم  ضارتعا  نوچ  دیلو  تسین  يدوس 

لاس هدجه  ات  رگا  هک  تسنانچ  امش  لاملا  تیب  نونکا  مه  هک  دینادب  کنیا  دییوگ و  یم  ینانخس  وس  نآ  وس و  نیا  امش  ما  هدینـش  »
نیا نوچ  مدرم  .تسا  دوجوم  نآ  رد  امـش  ۀـلاس  هدـجیه  ءاطع  دـهد و  یم  باوج  امـش  هب  دوشن  دراو  نآ  هب  مدـنگ  هناد  کی  رگید 

.دنا هدش  شوماخ  هتفای و  نانیمطا  هدینش  ار  دیلو  نانخس 

و هدیـشک ! لوط  دنا  هتـشاد  یم  لاغتـشا  ندیرب  گنـس  هب  درم  رازه  هن  زور  ره  هک  لاس ، هن  تدـم  دجـسم  نیا  نامتخاس  دـنا : هتفگ  »
ناینب دش و  لصاح  غارف  دجسم  رما  زا  نوچ  ! » تسا هتشاد  دوجو  دجسم  نیا  رد  هدوب  بان  رز  زا  هک  ریجنز )  ) هلـسلس ( 600  ) دصشش
تفر راکب  اهنآ  ۀمه  تساوخب و  زیزرا  دالب  ۀمه  زا  سپ  .دنرب  راکب  زیزرا  دجـسم  فقـس  يارب  داد  روتـسد  دیلو  دیـسر  مامتا  هب  نآ 

کی دشن و  یفاک  نکیل 
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.دشن تفای  مه  زیزرا  دنام و  صقان  دیسرن و  نادب  زیزرا  هک  دنام  یقاب  فقس  زا  هعطق 

نزوب هک  نیا  رگم  دشورف  یمن  ار  نآ  نکیل  دیآ  مامتا  هب  راک  نیا  هک  تسه  زیزرا  هزادنا  نآ  هب  ار  ینز  هک  دـنتخاس  هاگآ  ار  دـیلو  »
.دندرک نینچ  .دهاوخب  رز  نآ ، نزو  ربارب  ود  دنچ  ره  دیرخب  نز  نآ  زا  ار  نآ  تفگ : دیلو  دوش  هداد  يوب  رز  نآ ،

متـس روج و  رب  انب  نامتخاس  نیا  يانب  رد  ار  امـش  ریما  هک  متـشاد  یم  نامگ  ناـنچ  نم  تفگ : تشاد  تفاـیرد  ار  رز  نز ، نآ  نوچ 
هک مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  نم  دـیوج  یم  يرود  روز  يّدـعت و  زا  راـک  نیا  رد  دور و  یم  فاـصنا  هار  زا  منیب  یم  هک  نوـنکا  تسا 

زیزرا ربارب  رد  هک  ار  اهرز  هاگ  نآ  .دینک  دجسم  راک  فرصم  ات  مراذگ  یم  امـش  رایتخا  رد  ناگیار  ادخ ) يارب  « ) هّلل  » ار دوخ  زیزرا 
.داد سپ  زاب  ناشیا  هب  دوب  هدش  هداد  يوب  وا 

هک زیزرا  زا  هحفص  نآ  رب  داد  روتسد  دش  هاگآ  نز  نآ  تشذگ  نیا  زا  هک  دیلو  »

255 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنزاسن لخاد  هدش  هتشون  نآ  رب  دیلو  دوخ  مان  هچ  نآ  رد  ار  اهنآ  دنسیونب و  هّلل »  » ۀملک دوب  نز  نآ  ییادها 

.تسا هدش  هچغاب  نیا  ثادحا  جرخ  رانید  رازه  داتفه  هک  هدرک  ثادحا  یناتسکات )  ) همرکم دجسم  ۀلبق  رد  »

: تسا هتفگ  يربرب  داّمح  نب  یسوم  »

رب ماف  خرس  يرهوگ  دوب و  هدش  ّکح  هدنک و  رثاکّتلا » مکیهلأ   » ةروس رز  هب  نآ  رب  هک  مدید  ار  يا  هنییآ )  ) هشیش قشمد  دجـسم  رد 
: دنتفگ مدش  ایوج  ار  نآ  یگنوگچ  دندوب  هدناشن  نآ  رد  هدنابسچ و  َِربا�قَْملا »  » ۀملک زا  فاق »  » فرح

نیا هک  هدوب  يرتخد  ار  دیلو  »
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دیلو ددرگ  نفد  ربق  رد  دشاب و  رتخد  اب  رهوگ  نیا  هک  تسا  هتـساوخ  شردام  تسا و  هدرم  رتخد  هتـشاد  یم  ّقلعت  يوب  خرـس  رهوگ 
ار رهوگ  هک  هدرک  دای  دنگوس  رتخد  ردام  هب  دنراذگب و  رباقملا »  » هملک فاق »  » رد ار  نآ  هک  تسا  هداد  روتسد  هدرب و  راکب  ار  هلیح 

«. تسا هدرک  تکاس  عناق و  ار  ردام  ریبدت  نیا  سپ  تسا  هداد  اج  رباقم »  » رد

هک نیا  زا  نآ و  رمرم  میظع  ياهنوتـس  زا  دجـسم و  ياهییابیز  زا  ظحاج ، روهـشم ، بیدا  فیلأت  نادـلبلا »  » باتک زا  توقاـی  مه  زاـب 
مه هدیدرگ و  میسرت  ریوصت و  قّرعم  ةدش  دودنا  رز  درز و  خرس و  ياهکتـسب  نآ  لالخ  رد  تسه  ایند  رد  هک  یتخرد  ره  اهرهش و 

.تسا هتفگ  هدرک و  لقن  ..و  تسه  دجسم  رد  هک  یمیظع  ربنم  هس  زا 

لاملا تیبب  نم  هدشن  جرخ  دوخ  هار  رد  هک  ار  دجسم  لاوما  همه  نیا  تسا : هتفگ  هتفای  تنطلـس  تراما و  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نوچ  »
نامسیر اهریجنز  نیا  ياج  هب  مراد و  یمرب  ار  نیّرز  لسالـس  نیا  مه  مراد و  یمرب  ار  اهقّرعم  اهگنـس و  نیا  منادرگ ، یمرب  نیملـسم 

دـندمآ و قشمد  هب  مور  ناـگرزب  زا  نت  هد  ناـیم ، نیا  رد  هدـمآ  نارگ  تخـس  رمع  میمـصت  هتفگ و  ار  قـشمد  لـها  ! » مهد یم  رارق 
داد تصخر  رمع  دنتساوخ  تزاجا  دندش و  دجسمب  نتفر  راتساوخ 

256 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب ار  اهنآ  درپسب و  دای  هب  دنک و  شوگ  دنوشن  هجوتم  هک  يروط  هب  ار  نانآ  نانخـس  دنک و  هارمه  ار  ناشیا  ناد  نابز  يدرم  دومرف  و 
.دهد ربخ  رمع 

دجسم تمظع  ندید  يارب  ار  اهرس  دنتفر و  هلبق  يوسب  دندمآ و  رد  دجسمب  نایمور  »
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: تفگ دندش  ایوج  ار  ببس  دنکفا  ریز  هب  رس  دش و  درز  شگنر  نانآ  گرزب  نکیل  دنتفرگ  الاب 

مرگن یم  ار  تمظع  اب  راوتسا و  تخس و  هاگشتسرپ  نیا  هک  نونکا  دییاپ  دهاوخنرد  برع  هک  تفر  یم  نامگ  نانچ  ار  نایمور  ام ، »
.تسا زارد  ناشیا  راگزور  منیب  یم 

: تفگ دش  هاگآ  هتفگ  نیا  زا  نوچ  رمع  »

شیپ هشیدـنا  زا  مراذـگ و  یم  تسه  هکنانچ  ار  نآ  نم  تسنارفاـک  مشخ  یتحاراـن و  بجوم  نآ  تمظع  دجـسم و  نیا  هک  نونکا  »
.تشذگ رد  شیوخ 

هچ نآ  رخآ  ات  ..تسا » هدیدرگ  هتخیوآ  نآ  رد  نیرز ، نیمیـس و  دایز  ییاهلیدـنق  هدـش و  عّصرم  اهبنارگ  ياهرهوگ  هب  دجـسم  نیا  »
.تسا هدروآ  دجسم  نیا  ةراب  رد  توقای 

شیاج هب  کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  شردارب  هتـشذگ و  رد  ( 96  ) شـش دون و  لاس  زا  لوالا  عیبر  ای  هرخـآلا ، يداـمج  هاـم  رد  دـیلو 
.تسا هتسشن 

257 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

99 نامیلس 96 - - 6 - 

دبع شردـپ ، تیـصو  بسحب  نامیلـس  شردارب  هدرم  دـیلو  هک  ( 96  ) شـش دون و  لاس  زا  لّوالا ) عیبر  اـی   ) هرخـآلا يداـمج  هاـم  رد 
رفص هام  ات  هدش و  نیملـسم  روما  راد  مامز  ار و  مکح  تفالخ ، ناونعب  تسا ، هدوب  هداد  دیلو  زا  دعب  دهع  تیالو  ار  يو  هک  کلملا ،

.تسا هدرک  تموکح  هدرم  رهظا ) یلوق  هب   ) یگلاس هس  لهچ و  نس  هب  هک  ( 99  ) هن دون و  لاس  زا 

، دشابن رود  هب  فازگ  هغلابم و  زا  دیاش  هک  ار  ییاهناتساد  هراب  نیا  رد  هدوب و  وا  يروخ  رپ  یگرابمکش و  نامیلـس ، ةزراب  تافـص  زا 
.دنا هتشون  تنس  لها  ناگرزب 

: تسا هتشون  نینچ  هحفص 226 )- ءافلخلا - خیرات  رد   ) یطویس هلمج  نآ  زا 

تاجاجد و ّتس  و  « 1  » افورخ هناّمر و  نیعبس  سلجم  یف  لکا  .نیروکذملا  هلکالا  نم  ناک  »
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« ..ّیفئاط بیبز  « 2  » كوّکم

.تسا هدیزرو  یم  توادع  تخس  ع )  ) یلع هب  تبسن  نامیلس  هدش  لقن  یخرب  زا  هکنانچ 

______________________________

.ههام شش  ةرب  ( 1)

راتسا و هیقوالا  .هیقوأ و  رشع  ینثا  لطرلا  نالطر و  نملا  .انم و  نامثا  هعبس  نم و  هجلیک  .تاجلیک و  ثلث  وه  هنامیپ و  كوکم ، ( » 2)
.ناطاریق و قنادـلا  .قیناود و  هتـس  مهردـلا  .مهرد و  عابـسا  هثالث  مهرد و  لاـقثملا  .فصن و  لـیقاثم و  هعبرا  راتـسالا  .راتـسا و  ثلث 

عمج کیکاکم ، .مهرد  نم  ءزج  نیعبرا  هیناـمث و  نم  ءزج  وه  مهرد و  نمث  سدـس  هبحلا  .ناـتبح و  جوسطلا  .ناـجوسط و  طاریقلا 
(. هغللا حارص  )

258 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نومضم نیدب  يا  هصق  زیرک  نب  ءالع  زا  دانسا  هب  فرصم ، نب  هحلط  ۀمجرت  ّیط  هحفص 105 ) مجنپ  دلج   ) ءایلوالا هیلح  رد  میعن  وبا 
.تسا هدروآ 

: تسا هتفگ  ءالع  »

.تشذگ اجنآ  زا  هناّربکتم  یلاح  اب  يدرم  هک  دوب  هتسشن  کلملا  دبع  نب  نامیلس  »

سپ .دـیروایب  ار  وا  تفگ : هاگ  نآ  .دـشاب  نادـمه  ۀـلیبق  زا  هفوک و  زا  قارع و  مدرم  زا  درم  نیا  هک  دـیامن  یم  نانچ  تفگ : نامیلس 
زاـب .ناـیفوک  زا  تفگ : ناـنآ ؟ رهـش  مادـک  زا  .قارع  مدرم  زا  داد : خـساپ  یتسه ؟ یناـسک  هچ  زا  دیـسرپ  .دـندروآ  شدزن  هب  ار  يو 

: دیسرپ

: دیسرپ دش و  نوزفا  یتفگش  ار  نامیلس  .نادمه  ۀلیبق  زا  داد : خساپ  هفوک ؟ مدرم  ۀلیبق  مادک  زا 

دای یکین  هب  ار  وا  مدرم  نکیل  هدیـسرن  نم  نامزب  مه  وا  ما  هدرکن  كاردا  ار  وا  نامز  نم  داد  خساپ  ییوگ ؟ یم  هچ  رکب  وبا  قح  رد  »
.تسا هدوب  نینچ  ّللا 

�
ه ءاش  نا  دنا و  هدرک 

ةراب رد  دیسرپ  .داد  خساپ  مه  شسرپ  نیاب  دوب  هتفگ  رکب  وبا  يارب  هچ  نآ  دننام  یخساپ  هب  ییوگ ؟ یم  هچ  رمع  قح  رد  دیسرپ  »
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؟ ییوگ یم  هچ  نامثع 

رد دیـسرپ  .تسا  اناد  ادـخ  دـنا و  هتفگ  دـب  یهورگ  بوخ و  ار  وا  مدرم ، زا  یهورگ  نکیل  میا  هدرکن  كاردا  ار  مه  ناـمز  تفگ : »
.تفگ دوب  هداد  نامثع  يارب  هک  یخساپ  دننام  یخساپ  زاب  ییوگ ؟ یم  هچ  یلع  ةراب 

.میوگ یمن  تفگ : وگب ! شیازسان  هدب و  مانشد  ار  یلع  تفگ : نامیلس  »

.منک یمن  ار  راک  نیا  ادخ  هب  داد  خساپ  .ییوگ  ازسان  ینک و  ّبس  ار  یلع  دیاب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : »

.منک یمن  ّبس  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : مه  زاب  .منز  یم  ار  تندرگ  ینکن  ّبس  ار  یلع  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نامیلس  »

.دننزب ندرگ  ار  درم  نآ  درک  رما  نامیلس  »

قرب هکنانچ  داد  یم  ناکت  تخس  ار  وا  تشاد و  تسد  رد  هنهرب  يریشمش  هک  يدرم  »

259 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تندرگ ینکن  ّبس  ار  وا  ییوگن و  یلع  هب  ازسان  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  زاب  نامیلـس  سپ  .تساخرب  تخاس  یم  هریخ  ار  هدید  نآ 
: داد زاوآ  درک و  دهاوخن  يراک  نینچ  هک  درک  دای  دنگوس  مه  درم  نآ  .دوش  یم  هداتفا  ترس  هدز و 

.میوگب وت  هب  یبلطم  موش و  کیدزن  ارت  ات  هد  تزاجا  ارم  نامیلس  يا  »

: تفگ نینچ  سپ  دناوخ  کیدزن  ار  يو  نامیلس ،

تسا ّرش  یلع  هب  تبسن  هک  یـسک  ةراب  رد  تسا  رتهب  نم  زا  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  وت  زا  هک  یـسک  هچ  نآ  هب  وت  ایآ  نامیلـس ! يا  »
؟ يوش یمن  دنسرخ  یهد و  یمن  اضر  دیدرگ  یضار  داد و  يدنسرخ 

؟ تسیچ نآ  زا  تدوصقم  تسا و  ینعم  هچ  ار  نخس  نیا  تفگ : نامیلس  »

: تفگ درم  نآ 

نا كدابع و  مّهنإف  مهبذـعت  نا  : » تفگ تسا  ّرـش  یلع  هب  تبـسن  هک  لیئارـسا  ینب  ةراب  رد  تسا و  رتهب  نم  زا  هک  میرم  نب  یـسیع  »
مهل رفغت 
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.درک تیانع  شا  هتفگ  هب  دش و  یضار  وا  زا  ادخ  میکحلا » زیزعلا  تنأ  ّکناف 

سپ دیـسر  وا  ینیب  كون  هب  ات  دـیآ  یم  دورف  شا  هرهچ  زا  مشخ  ییوگ  هک  متـسیرگن  ار  نامیلـس  ماگنه  نیا  رد  تسا : هتفگ  ءالع  »
رتـهب درم  رازه  زا  هک  ار  يدرم  نم  .تفرگ و  شیپ  ار  شیوـخ  هار  تفر و  اـجنآ  زا  وا  دـندرک و  اـهر  ار  وا  .دـیراذگاو  ار  وا  تفگ :

«. دوب فرصم  نب  هحلط  وا  مدیدن و  وا  زج  دشاب 

نایّنغم و اب  مرگرـس و  بعل  وهل و  هب  نت ) ود  یکی  زج   ) نادـناخ نیا  ناراد  مامز  رگید  دـننام  يراوخ  رپ  یگرابمکـش و  اـب  ناـمیلس 
.تسا هدوب  یم  مدمه  نابرطم 

تسا طوبرم  ناتساد  نآ  هک  هدروآ  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  زا  یناتـساد  هحفـص 49 ) « ) ءاسّنلا رابخا   » باتک رد  « 1  » يزوج مّیق  نبا 
ردارب کلملا ، دـبع  نب  دیعـس  هب  هک  « 2  » ابر لد  اـبیز و  رایـسب  هدوب  یکزینک  وا  ءاـفلذ و  ماـن  هب  نامیلـس  ناـکزینک  ناـنز و  زا  یکیب 

نامیلس

______________________________

.ه ق)  751 - 691  ) یلبنح یقشمد  یعرز  رکب  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  ( 1)

.هتبنرا توتسا  رغص و  فنالا : فلذ  .فلذا  ثنؤم  ءافلذ  ( 2)

260 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتـشگ بحاص  ار  نآ  نامیلـس  هدرم  دیعـس  نوچ  تسا و  هدوب  هدـیرخ  نویلیم ) کی   ) مهرد رازه  رازه  هب  ار  وا  دیعـس  هتـشاد و  ّقلعت 
.تسا

.دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  شا  هصالخ  هدنادرگ و  رب  یسراپ  هب  ناتساد  نیا 

رثکی هیلا و  نکسی  هب و  سنأی  نامیلس  ناک   » راسی و مان  هب  افرظ » مهفرظا  اهجو و  ساّنلا  نسحا   » هدوب ناوخ ) هزاوآ   ) یّنغم ار  نامیلس 
« نابهر رید   » مان هب  یهاگتهزن  هب  ءافلذ  اب  ار  هّزنت  حیرفت و  نامیلس ، ینامز  هثیدح » عمتسی  و  هعم ! هولخلا 
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رداچ يولهپ  يرداچ  تسا  هداد  روتـسد  هدرب و  دوخ  اب  مه  ار  راسی  هتفر و  دـنا  هدوب  هدرک  اـپب  هاـگرخ  همیخ و  شیارب  اـجنآ  رد  هک 
.دنک یگدنناوخ  دیابن  رگید  ییاج  رد  وا  روضح  رد  وا و  سلجم  رد  زج  تسا : هتفگ  ار  راسی  دنا و  هتشارفا  يو  يارب  دوخ 

ریزگان ار  نانامهیم  رطاخ  تیاعر  .دنا  هتـساوخ  ار  ندناوخ  وا  زا  دـنا و  هدـمآ  رد  وا  رب  راسی  ناتـسود  زا  یهورگ  بش  کی  ار  اضق  »
هدش نوریب  شیوخ  رداچ  زا  رایتخا  یب  هدیـسر  ءافلذ  شوگ  هب  هدیدرگ و  دنلب  ندناوخ  هب  شگناب  نوچ  تسا  هدناوخ  یگنهآ  دـنچ 

هدش و رادیب  نامیلس  ماگنه  نیا  رد  هدیدرگ  دنلب  شیادص  دولآ و  کشا  شمشچ  نوگرگد و  شلاح  هدمآ و  رد  هّزنتم  نحـص  هب  و 
.تسا هدیمهف  ار  نآ  ببس  هدید و  تلاح  نادب  ار  ءافلذ  هتفر و  نوریب  سپ  هدیدن  دوخ  ياج  رد  ار  ءافلذ 

: تسا هتفگ  هاگ  نآ  هدروآ و  رذـع  ار  نانامهیم  رارـصا  دوخ و  یتسم  راـسی  .هدرک  دـیدهت  گرم  هب  ار  وا  هتـساوخ و  ار  راـسی  سپ  »
.دربن نایم  زا  ارم  دزاسن و  دوبان  دراد ! نم  زا  هک  ار  شیوخ  ذاذتلا  ّظح و  نینمؤملا ! ریما  تسا  بوخ 

هدرک رما  سپ  .مراذـگ  یمن  یّظح  وت  رد  ناـنز  يارب  نکیل  منک  یمن  دوباـن  وت  زا  ار  دوخ  ّظـح  بوـخ  رایـسب  تسا : هتفگ  نامیلـس  »
رید  » هب نابهر » رید   » مان تبـسانم  نادب  هدرم و  هعقاو  نیا  زا  سپ  لاس  کی  وا  دنا و  هدرک  هتخا  ار  وا  هدیرب و  ار  وا  يدرم  تلآ  تسا 

.تسا هدیدرگ  لّدبم  نایصخ »

هدوب مکاح  هنیدم  رد  وا  رماب  هک  ناّیح  نب  نامثع  هب  نامیلس  هیضق  نیا  زا  سپ  »

261 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

صخا  » هتشون نینچ 
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هک لالد  تسا ! هدرک  هتخا  ار  هنیدم  ناگدنناوخ  ناناوخ و  هزاوآ  ۀمه  هتسب و  راکب  ار  نامیلس  رما  مه  نامثع  نیّنغملا » نم  کلبق  نم 
«. اّقح ءاسن  انرص  نآلا   » تسا هتفگ  هدوب  ناشیا  زا  یکی 

لیوأت حالصا و  ددص  رد  هتفایرد  ار  یمالسا  هقف  نوناق  اب  فلاخم  عورشمان و  لمع  نیا  هک  ناورم  ینب  زا  یخرب  هک  تسنیا  بیجع  »
ءاح اب  ّصحا »  » زا ار  نامیلس  ۀمان  هنیدم  مکاح  تسا : هتفگ  دشاب ، هداد  ناشن  ار  دوخ  قوذ  تفارظ  هتساوخ  مه  دیاش  و  هدمآ ، رب  نآ 

ءاخلا ناک  دـقل  کلذ و  نولوقت  فیک  باتکلا : أرق  يذـّلا  بتاـکلا  لاـقف   » .تسا هدرک  فیحـصت  همجعم  ءاـخ  هب  صخا »  » هب هلمهم 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 305 ) مجنپ  ءزج   ) دوخ خیرات  رد  يربط  « 1 « » لیهس اّهناک  هطقنب  همجعم 

: تسا هتفگ  ّبلهم  نب  لّضفم  »

.دندروآ .تساوخ  رگید  يا  هماج  .دماین  ششوخ  دیشوپ  ار  نآ  دندروآ و  .تساوخ  هماج  مدمآ  رد  نامیلس  رب  قباد  رد  هنیدآ : زور  »
داهنرب و رسب  همامع  دیشوپ و  هب  تساوخب و  دوب  هداتـسرف  يو  يارب  شوش  زا  ار  نآ  ّبلهم  نب  دیزی  دوب و  زبس  شگنر  هک  هماج  نیا 

نم : » تفگ دز و  الاب  نیتسآ  سپ  .ابیز  وکین و  تسیا  هماج  متفگ : دـمآ ؟ تشوخ  نآ  زا  يدیدنـسپ و  ار  نیا  ّبلهم  رـسپ  يا  تفگ :
.دروآ اج  هب  ار  نآ  زامن  نامیلس  هک  دوب  يا  هعمج  نیرخآ  نیا  درازگب و  هنیدآ  زامن  هاگ  نآ  مناوج » هاشداپ  نآ 

نتـسیرگن هنیآ  رد  نآ  زا  سپ  داهن  رـسب  زبس  يراتـسد  همامع و  دیـشوپ و  زبس  يا  هماج  نامیلـس  يزور  دـنا : هتفگ  ءاـملع  زا  یخرب  »
، هتفه کی  زا  درم  نامیلس  هک  يزور  ات  زور  نآ  زا  مناوج » هاشداپ  نآ  نم  : » تفگ تفرگ و 
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«« 2  » دوبن شیب 

______________________________

« ..کلذ یف  ببسلا  هعم و  یـصخ  نم  یـصخ و  نیح  هتـصق  لالدلا و  رکذ   » لیذ یناغالا »  » باتک رد  يوما  یناهفـصا  جرفلا  وبا  ( 1)
.تسا هدروآ  فلتخم  ءاحنا  ددعتم و  قرطب  ار  ندرک  یصخ  ۀیضق  هحفص 59 )- مراهچ  ءزج  )

نامیلس گرم  ببس  رد  هلمج  زا  دراد  تبارغ  رایسب  هک  هدروآ  نامیلـس  یگرابمکـش  زا  یئایاضق  دیرفلا » دقعلا   » رد یکلام  هیقف  ( 2)
اورـشق لاقف : اـنیت  ءولمم  رخآ  اـضیب و  ءولمم  لـیبنزب  قبادـب  وه  هاـتا و  اینارـصن  نا  نامیلـس  توم  ببـس  ناـک  و  : » تسا هدروآ  نینچ 

«. تامف ضرمف  مختاف  هلکاف  رکسب  اخم  هءولمم  هعصقب  هوتا  مث  نیلیبنزلا ! یلع  یتا  یتح  هنیت  هضیب و  لکأی  لعجف  اورشقف 

262 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تـسدب ار  روما  مامز  دیدرگ و  وا  نیـشناج  تشاد  یم  دهع  تیالو  هک  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  شا ، هدازردارب  نامیلـس ، گرم  زا  دـعب 
.تفرگ

ظاحل زا  مه  مدرم و  ینید  عضو  ظاحل  زا  مه  یهقف و  ۀـبنج  زا  مه  نوچ  نامیلـس  بناج  زا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  ندـش  دـهعیلو  زرط 
یم لقن  همجرت و  هحفص 226 )  ) یطویس ءافلخلا  خیرات  زا  اجنیا  رد  تسا  هجوت  هتسیاش  هظحالم و  روخ  رد  يوما  نیطالس  دادبتـسا 

: ددرگ

وا تفگ : ءاجر  ار ؟ مرسپ  ایآ  مزاس : دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  هچ  وت  رظنب  تفگ : ار  « 1  » هویح نب  ءاجر  دش  ضیرم  نامیلـس  نوچ  ».. 
هک تسنیا  نم  ةدیقع  داد : خساپ  ار ؟ هک  سپ  تفگ : .تسا  ریغص  وا  تفگ : ءاجر  .تسه  هک  ارم  رگید  رـسپ  تفگ : .تسین  اجنیا  رد 

: تفگ نامیلس  .یهد  رارق  هفیلخ  دوخ  زا  دعب  يارب  ار  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

کلملا دبع  نب  دیزی  تردارب  يارب  دهع  تیالو  رمع ، زا  دعب  تفگ : .دنهدن  يدنسرخ  راک  نیاب  مناردارب  مسرت  یم 
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رهم دوش و  هتـشون  دشاب ، کلملا  دـبع  نب  دـیزی  وا  زا  دـعب  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  تسخن  هک  بیترت ، نیمه  هب  همان  دوش و  هداد  رارق 
.دوش هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  هتسب  رس  روط  نامه  ددرگ و 

سک نآ  هب  هک  هداد  نامرف  نینمؤملا  ریما  تفگ : مدرم  هب  درب و  ار  نآ  ءاجر  دش و  هتـشون  هماندهع  دیدنـسپ و  ار  يار  نیا  نامیلـس  »
: دنتفگ مدرم  دینک ! تعیب  هدش  دای  هتسب  رس  ۀمان  نیا  رد  هک 

______________________________

.ءاجر ردپ  مان  ءاجه  فورح  رخآ  ءای  نوکس  هلمهم و  ءاح  حتفب  ( 1)

263 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مه ام  دـنتفگ : مدرم  دـش ! دـیهاوخن  هاگآ  نآ  زا  تسا  هدرمن  نامیلـس  ات  تسا و  رهم  هب  رـس  همان  تفگ : ءاجر  تسیک ؟ مان  هماـن  رد 
.مینک یمن  تعیب 

: تفگ نامیلس  .تفگ  زاب  وا  هب  ار  مدرم  ۀتفگ  تشگرب و  نامیلس  دزن  هب  ءاجر  »

ءابا یچیپرـس و  تعیب  زا  هک  ره  سپ  نک  راداو  تعیب  هب  ار  ناشیا  عمج و  ار  مدرم  هدامآ و  ار  ناـنابهگن  نانابـساپ و  هطرـش و  سیئر 
: دندرک تعیب  دنتفر و  راب  ریز  راچان  هب  مدرم  داتفا و  راکب  روتسد  نیا  دینزب ! ندرگ  ار  وا  دنک 

ام دزن  ار  دوخ  ۀبترم  ماقم و  وت  تفگ : دروخرب و  نمب  ماشه  شردارب  متشگ  یمرب  نامیلـس  دزن  زا  نم  هک  نایم  نآ  رد  تفگ : ءاجر  »
رگا دـشاب  هتخاس  لئاز  نم  زا  تنطلـس )  ) ار نآ  مسرت  یم  متـسین و  هاـگآ  نآ  زا  نم  هک  هدرک  يراـک  نینمؤملا  ریما  اـنامه  یهاـگآ 

.مشیدنا هراچ  ات  نک  هاگآ  ارم  دراد  یسرتسد  راک  حالطصاب ، تسا و  یسفن  ار  وا  هک  زونه  تسا  نینچ 

تسا نامتک  راتساوخ  نم  زا  نینمؤملا  ریما  ّللا 
�

ه ناحبس  متفگ : ار  يو  نم 
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.دش دهاوخن  زگ  ره  راک  نیا  .ناهاوخ  ار  رما  نآ  رب  عالطا  وت  و 

: تفگ نینچ  نمب  وا  مدروخ  رب  زیزعلا  دبع  رمع  هب  نآ  زا  سپ  »

راک نیاب  مناوت  یمن  نم  دشاب و  هدرک  راذـگاو  نمب  ار  راک  نیا  مسرت  یم  داتفا ، رطاخ  رد  درم  نیا  زا  یگرزب  ۀـشیدنا  ارم  ءاجر  يا  »
يراتفرگ زا  ار  دوخ  میآرب و  ددـص  رد  تسا  هراچ  ار  راک  هدـنز و  وا  هک  زونه  ات  نک  مـالعا  ار  تقیقح  نمب  سپ  منک  ماـیق  گرزب 

.درک مهاوخن  علطم  نآ  رب  ارت  نم  دنامب  ناهنپ  موتکم و  تسا  هتساوخ  نینمؤملا  ریما  هک  ار  يرما  ّللا 
�

ه ناحبس  متفگ : .منک  صالخ 

دیدرگ نوگرگد  هرهچ  ار  کلملا  دبع  نادنزرف  دـش  هتـسناد  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  يدـهعیلو  هدوشگ و  همان  تشذـگ و  رد  نامیلـس  »
یعیبط لاحب  دـندش و  مارآ  تسا ) کلملا  دـبع  نب  دـیزی  اب  دـهع  تیالو  رمع  زا  دـعب   ) هک دندینـش  ار  همان  زا  هلمج  نیا  نوچ  نکیل 

.دندرک مالس  تفالخ  هب  ار  وا  دنتفر و  رمع  دزن  هب  دنتشگرب و 

تسناوتن دیدرگ و  ریگ  نیمز  هک  دش  تحاران  نارگن و  نانچ  نآ  ندینش  زا  رمع  »

264 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یمن نخـس  دوب و  ربنم  رب  زارد  ینامز  دـندناشن  شربنم  رب  دـندرب و  ربنم  کیدزن  دـندرک و  دـنلب  ار  وا  هک  يروط  هب  دوش  دـنلب  اج  زا 
تـسد وا  دنتـساخرب و  مدرم  دینک ؟! یمن  تعیب  نینمؤملا  ریما  اب  دیزیخ و  یمن  رب  ایآ  داد : رد  کناب  ار  مدرم  ءاجر  هک  نیا  ات  .تفگ 

: تفگ نینچ  دروآ و  اج  هب  یهلا  ءانث  دمح و  دش و  دنلب  سپ  دندرک  تعیب  وا  هب  درک و  زارد  ناشیا  يوسب 

ذفنم یّنکل  ضرافب و  تسل  ّینا  ساّنلا  اهّیأ  »
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تـسلف اوبا  مه  نا  مکیلإ و  اناف و  متعطا  اـمک  اوعاـطا  مه  نا  ندـملا  راـصمألا و  نم  مکلوح  نم  ّنا  .عبّتم و  یّنکل  عدـتبمب و  تسل  و 
« ..لاوب مکل 

نیرتگرزب هک  هجرد  نیاب  رگید  فرط  زا  نیملسم  ینوبز  فعض و  یفرط و  زا  ناشیا  توربج  تردق و  هّیما و  ینب  ءالیتسا  دادبتسا و 
حور اب  تهج  همه  زا  هک  هطرش ) بحاص  سرت  زا  تعیب  هتـسب و  رـس  همان   ) دبای یم  ماجنا  یعـضو  نانچب  ینید  مکح  یمالـسا و  رما 

راکـشآ نایامن و  هیـضق  نیا  رد  یبوخ  هب  تسا  راگزاسان  فلاخم و  ینید  تیبرت  یگنادرم و  تماهـش و  یلقع و  يدازآ  یمالـسا و 
هنادبتـسم و هنارباـج و  لـمع  ناـنچ  هداد  ناـشن  دوـخ  زا  هک  سّدـقت  دّـهزت و  ماـقم  نآ  اـب  زیزعلا  دـبع  رمع  هک  نیا  تفگـش  تسا و 

ریثأـتب دـیاش  لاـح  رهب  دزاـس و  یمن  نشور  مدرم  رب  ار  نید  تساوخ  عقاو  یهلا و  مکح  تقیقح  دـنک و  یمن  راـکنا  ار  هنابآمرـصیق 
.دریذپ یم  ار  تنطلس  کلم و  دوخ  ۀبون  هب  دروخ و  یم  بیرف  میقع » کلملا  »

265 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

101 زیزعلا 99 - دبع  نب  رمع  - 7 - 

.تشگ راد  مامز  دوب  هدش  دهعیلو  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تشذگ و  رد  نامیلس  ( 99  ) هن دون و  لاس  زا  رفص  هام  رد 

.تسا هدوب  رمع  رسپ  مصاع ، رتخد  شردام  هچ  تسا  باطخ  رمع  يرتخد  ةون  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

ماـکحا یهقف و  نیناوق  هتـشاد و  یم  هّجوت  ینید  روـما  هب  هّیما ، ینب  زا  دوـخ ، ناـقحال  مه  ناـقباس و  فـالخ  رب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
اشوک ّتنس  ءایحا  تفـصن و  ۀعاشا  لدع و  ۀماقا  رب  شیوخ  تموکح  تراما و  هاتوک  رایـسب  تدم  رد  هدرک و  یم  تیاعر  ار  یعرش 

هزادنا نآ  ات  هدوب و 
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.تسا هتسب  یم  راکب  ار  یهلا  ماکحا  هتسناوت  یم  هک 

ناشیوخ و زا  دیـسر  تفالخ  هب  رمع  نوچ  ( » هحفـص 232 ءافلخلا - خـیرات   ) تسا هتفگ  ار  دافم  نیا  هک  هدرک  لـقن  ثیل  زا  یطویس 
هحفـص باتک - نامه  رد   ) ومه زاب  داهن » اـهنآ  رب  ملاـظم  ماـن  تفرگ و  ار  ناـشیا  لاوما  درک و  زاـغآ  شیوخ  تیب  لـها  ناـکیدزن و 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  -( 243

، تراما ۀبون  هک  یماگنه  دنتفگ  یم  ازـسان  دنداد و  یم  مانـشد  يوب  دندرک و  یم  ّبس  هبطخ  رد  ار  یلع  هک  دندوب  نانچ  هّیما  ونب  ».. 
.دنربب نایم  زا  ار  شور  نآ  هک  تشون  دوخ  لاّمع  باّون و  هب  تخاس و  لطاب  ار  هدوتسان  ةویش  نیا  دیسر  ارف  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

..ِنا�سْحِْإلا ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  ّللا 
�

َه َّنِإ   » دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  یلع  هب  ازسان  ّبس و  ياج  هب  دوخ  و 

« دیدرگ لومعم  لوادتم و  هبطخ  رد  هفیرش  ۀیآ  نیا  ندناوخ  نامز  نآ  زا  و  «« 1  » هیآلا

______________________________

.لحنلا ةروس  زا  ۀیآ 90  ( 1)

266 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  رمع  هب  هحفص 242 ) یطویس  لقنب   ) ناسارخ زا  ّللا 
�

ه دبع  نب  حاّرج 

ریما سپ  دروآ  یمن  حالـص  هب  رگید  يزیچ  هنایزات  ریـشمش و  زج  ار  ناشیا  دـنا و  هدـش  راتفر  دـب  تداعدـب و  ناسارخ  مدرم  اـنامه  »
: تسا هتشون  خساپ  نینچ  ار  وا  رمع  منک ! حالصا  مناد  هکنانچ  ار  ناشیا  ات  دیامرف  تصخر  ارم  تسا  هتسیاش  ار  نانمؤم 

مهحلـصی لب  تبذک  دقف  طوّسلا ، فیّـسلا و  الا  مهحلـصی  ّهنا ال  مهتّیعر و  تءاس  دق  ناسارخ  لها  ّنا  رکذت  کباتک  ینغلب  دـقف  اّما  »
: تسا هتفگ  نینچ  ءاطع  هک  هدروآ  هحفص 238 )  ) ءافلخلا خیرات  رد  یطویس  مه  زاب  مالّسلا » .مهیف و  کلذ  طسباف  ّقحلا  لدعلا و 

نب رمع  ناک  »
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«1 « » ..توملا نورکاذتیف  ءاهقفلا  .هلیل  ّلک  یف  عمجی  زیزعلا  دبع 

: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  بیعش  ۀتفگ  زا  ومه  زاب 

: تفگ نینچ  يوب  دمآ و  رد  ردپ  رب  زیزعلا  دبع  رمع  رسپ  کلملا  دبع  »

.؟ اهیحت ملف  هّنس  وا  اهتمت  ملف  هعدب  تیأر  لاقف : کلأس  اذا  ادغ  ّکبرل  لئاق  تنأ  ام  نینمؤملا  ریما  ای  »

هورع و هورع  هدقع و  هدقع  رمألا  اذه  اوّدش  دق  کموق  ّنا  ّینب  ای  .اریخ  دـلو  نم  كازج  ّللا و 
�

ه کمحر  : » تفگ نینچ  ار  رـسپ  رمع  »
نا نم  ّیلع  نوها  اینّدـلا  لاوزل  ّللا 

�
ه .ءامّدـلا و  هیف  رثکی  اقتف  ّیلع  اوقتفی  نا  نمآ  مل  مهیدـیأ  یف  ام  عازتنا  یلع  مهترباـکم  تدرا  یتم 

«. مد نم  همجحم  یببس  یف  قاری 

تیمی وه  ّالا و  اینّدلا  ماّیا  نم  موی  کیبا  یلع  یتأی  نا ال  یضرت  ام  وا  »

______________________________

.تسا هدش  لقن  ءاطع  زا  بلطم  نیا  زین  یبرع  نیدلا  یحم  راربالا » هرضاحم   » رد ( 1)

267 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: هک دسرپب  وت  زا  ادخ  زیخاتسر  يادرف  هاگ  ره  تسا : هتفگ  ار  ردپ  رسپ  هلمجلاب  ( »؟ هّنس هیف  ییحی  هعدب و  هیف 

:؟ تفگ یهاوخ  خساپ  هچ  يدرکن  ءایحا  ار  یتّنس  یتخاسن و  دوبان  ار  نآ  يدید و  تعدب 

هرگ رب  هرگ  تخس  ار  راک  نیا  هّیما ، ینب  وت ، ناشیوخ  انامه  نم  كرسپ  داهد  ریخ  شاداپ  تیادخ  تسا : هداد  خساپ  يوب  نینچ  ردپ 
دیدپ یفاکش  نانچ  مناتسزاب  ناشیا  زا  دنراد  تسد  رد  قحان  هب  ار  هچ  نآ  مهاوخب  رگا  هک  ناس  نادب  دنا  هتسب  هتسد  رب  هتـسد  هدز و 

نم هک  نیا  زا  تسا  رتناسآ  نم  رب  ایند  لاوز  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـنزیرب  ناوارف  ییاهنوخ  هک  دـنزیخرب  هضراعم  هزرابم و  هب  دـنروآ و 
تماجح هشیش  کی  ةزادنا  هب  موش  ببس 
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.دوش هتخیر  نوخ 

کی دناریمب و  ار  تعدب  کی  هک  نیا  رگم  درذگن  تردپ  رب  زور  چیه  هک  يوش  یمن  یضار  یهد و  یمن  يدنسرخ  نیاب  ایآ  مرسپ  »
هب هجوت  ظاحل  زا  عضو و  نیدـب  ّتنـس  تعدـب و  ظاحل  زا  يوما  تموکح  رمع ، تراما  نامز  نامز ، نیا  اـت  دزاـس »؟ هدـنز  ار  ّتنس 

گرم رابنوخ و  یهقف  ياهتّنـس  نتـشاذگ  ینید و  ياهتعدب  نتـشادرب  رمع ، ۀتفگ  هب  هک ، هدوب  هنوگ  نیدـب  هقف  ماکحا  نید و  عرش و 
نکیل دراذگب  تنس  کی  درادرب و  تعدب  کی  يزور  هک  دشاب  یـضار  مه  شرـسپ  هتـساوخ  یم  هدوب و  عناق  رمع  تسا و  هدوب  روآ 

«. 1  » تسا هتشذگ  رد  هتشاذگ و  راک  نیا  يور  ار  دوخ  ناج  هدوب و  هاتوک  رایسب  شتموکح  رمع  هک  غیرد 

______________________________

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 246 )  ) ءافلخلا خیرات  رد  یطویس  .دنا  هتشک  رهز  هب  ار  وا  هیما  ینب  ( 1)

نانآ زا  دنراد  تسد  رد  هچ  نآ  زا  يرایسب  دریگ و  یم  تخس  ناشیا  رب  رمع  دنا  هدید  نوچ  هیما  ونب  .تسا  هدوب  رهز  هب  رمع  تافو  »
مدرم تفگ : ارم  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تسا : هتفگ  دهاجم  .دنا  هتخاس  مومسم  ار  وا  دراد  یمن  ینابهگن  ار  دوخ  ظفح  دناتـس و  یم  زاب 

رهز نمب  هک  ار  یتعاس  نآ  دنگوس  ادخ  هب  متسین  روحـسم  نم  تفگ : هدش  روحـسم  دنیوگ : یم  متفگ : دنیوگ ؟ یم  هچ  نم  ةراب  رد 
رازه تفگ : یناروـخ ؟ یم  رهز  ارم  هک  تشاداو  هچ  ارت  کـحیو ! تفگ : وا  هب  تساوـخب و  ار  یمـالغ  هاـگ  نآ  مناد  یم  هدـش  هداد 

.روایب ار  رانید  رازه  تفگ : .يدازآ  و  رانید ،

« .دنیبن ارت  یسک  هک  ورب  تفگ : وا  هب  داهن و  لاملا  تیب  رد  تفرگ و  وا  زا  .دروآ 

268 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اهراک رد  هشیمه  مدرم 
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ننـس و بادآ و  رد   » دـنا هدرک  یم  راـتفر  مهکولم » نید  یلع  ساـّنلا   » روهـشم ۀـتفگ  هب  هتـشاد و  یم  يوریپ  تموـکح  تردـق و  زا 
يرهق و ای  یعیبط  نایاوشیپ  يرادـمامز ، ییاورناـمرف و  ذوفن و  روز و  ناـبحاص  هراـمه  ناـمیا  نید و  یّتح  ریـس  قـالخا و  تاداـع و 

.دنا هدوب  یم  مدرم  يربج 

: تسا هتفگ  نینچ  هحفص 137 ) مراهچ  ءزج  « ) لماکلا  » باتک رد  ریثا  نبا 

.ءانبلا نع  اضعب  مهضعب  لأسیف  هنامز  یف  نوقتلی  ساّنلا  ناکف  عایّضلا  عناصملا و  ذاّختا  ءانب و  بحاص  کلملا  دبع  نب  دیلو  ناک  و  ».. 

نب رمع  ناک  و  « » 1  » ماعّطلا حاکّنلا و  نع  اضعب  مهـضعب  لأسی  ساّنلا  ناکف  حاکن  ماعط و  بحاص  کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  ناـک  «و 
نم موصت  مک  و  نآرقلا ؟ ظفحت  مک  و  هلیّللا ؟ كدرو  ام  ریخلا : نع  اـضعب  مهـضعب  لأـسی  ساـّنلا  ناـکف  هداـبع  بحاـص  زیزعلا  دـبع 

؟ رهّشلا

کلملا دبع  رسپ  دیزی  يو  زا  سپ  هتشذگ و  رد  یگلاس  لهچ  نس  هب  (، 101  ) کی دص و  کی  زا  بجر  هام  رد  زیزعلا  دبع  نب  رمع 
.تسا هدیسر  تراما  هب 

______________________________

یتم و   » ياه هلمج  نآرقلا » نم  ظـفحت  مک   » زا دـعب  و  يراوجلا » جـیوزتلا و  نع   » ۀـلمج ماـعطلا » حاـکنلا و  نع   » ياـج هب  يربط  ( 1)
.تسا هدروآ  ار  تمتخ » یتم  و  متخت ؟

269 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

105 کلملا 101 - دبع  نب  دیزی  - 8 - 

هک کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  ۀـماندهع  بجومب  هتفای  تافو  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  ( 101  ) کی دـص و  کی  لاس  زا  بجر  هاـم  رد 
ءاطع هدوب ، هیواعم  نب  دیزی  رتخد  هکتاع  شردام  هک  کلملا ، دبع  نب  دیزی  دوخ  ردارب  هب  رمع ، شا ، هدازردارب  زا  دـعب  ار  دـهعتیالو 

.تسا هدیسر  تموکح  تنطلس و  هب  دیزی  هدرک 

وهل و هب  مرگرس  هتسویپ  نارذگشوخ و  شاّیع و  یصخش  دیزی 
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هب تدش  هب  هدوب و  دنم  هقالع  تخـس  « 1 « » هبابح  » مان هب  ار  یکزینک  دیزی  تسا  هتـشاد  یم  فارـسا  طارفا و  هار  نیا  رد  هدوب و  بعل 
هداد و یم  حیجرت  تنطلس  تفالخ و  نوئش  مامت  ایند و  نید و  روما  ۀمه  رب  ار  وا  اب  ینارذگشوخ  ترشاعم و  هدیزرو و  یم  قشع  وا 

.تسا هدرمش  یم  مّدقم 

هدرک و یم  شهوکن  شنزرـس و  عضو  نیا  رب  ار  وا  کلملا ، دـبع  نب  هملـسم  شردارب  رتشیب  همه  زا  و  ناشیوخ ، ناکیدزن و  مدرم و 
نآ نانچ  هداهن و  یمن  یجرا  عقو و  اـه  نآ  هب  هدرک و  یمن  رثا  يو  رد  ناـنآ  حـئاصن  اـیاصو و  نکیل  دـنا  هداد  یم  شزردـنا  دـنپ و 

یمرگرس یشوخ و  زور  رد  دنا ، هتشون  هک  یتّیفیک  هب  كزینک ، نآ  هک  نیا  زا  سپ  یتح  هک  هدوب  هتفیرف  هتفیش و  ار  كزینک 

______________________________

همالـس هباـبح و  يزور  هک  تسا  هدروآ  وـمه  .تسا و  هتفاـی  ترهـش  هباـبح  هب  هک  هدوـب  هیلاـع  يو  ماـن  تسا  هتفگ  مـه  يربـط  ( 1)
هلمج زا  هدنار  نابز  رب  ینانخس  هدمآ و  برط  هب  تخس  یشوخ  یتسم و  زا  وا  هک  دنا  هدوب  دیزی  دزن  دیزی ) رگید  هقوشعم  هبوبحم و  )

»؟ همالا رما  عدت  نم  یلإ   » تسا هتفگ  يوب  هبابح  سپ  ریطا » ینوعد   » تسا هتفگ 

270 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم هدرم  كزینک  يور  هب  ار  دوـخ  هتـشادهگن و  ار  وا  هدرم  زور  دـنچ  دـننک و  نفد  ار  وا  هتـشاذگن  تـسا  هدرم  هدـش و  ریگوـلگ  وا 
لّمحت لباق  ریغ  نآ  تنوفع  هدش و  هدیدنگ  كزینک  ندـب  ات  هدرک  یم  نویـش  هلان و  هیرگ و  هدیـسوب و  یم  هدـییوب و  یم  هدـنکفا و 

.تسا هدیدرگ 

هداتفا و هار  هب  هزانج  شیپاشیپ  نیملسم ، هفیلخ  شدوخ ، هداد و  هزاجا  ار  شنفد  ریزگان  ماگنه  نآ  رد 
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ار تیزعت  تیلـست و  هملـسم ، شردارب ، .هدرپس  كاخ  هب  ار  وا  شدوخ  هتفر و  روگ  نورد  هب  دیزی  دـنا  هداهن  ربق  رانک  ار  هزانج  نوچ 
: تسا هتفگ  نینچ  ار  شخساپ  دیزی  هدناوخ و  شربص  يرابدرب و  ییابیکش و  هب  هدش و  کیدزن  يوب 

دّلّجتلاب کنع ال  ولست  سایلابف  يوهلا  عدت  وا  سفّنلا  کنع  لست  نإف 

دغ وأ  مویلا  ّتیم  اذه  کلجا  نم  لئاق  وهف  ینراز  لیلخ  ّلک  و 

.تسا هتسویپ  هبابح »  » هب و  « 1  » هتشذگ رد  هک  هدوبن  هدنز  زور ) هدفه  ای  تفه   ) زور دنچ  زا  شیب  هبابح  ندرپس  روگ  هب  زا  سپ  دیزی 

.تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هبابح )- رابخا  لیذ  هحفص 148  ءزج 13 - « ) یناغالا  » باتک رد  یناهفصا  يوما  جرفلا  وبا 

هتفگ دـیزی  ..تسا  هداهن  يو  رب  هبابح »  » مان هدـیرخ  ار  وا  دـیزی  نوچ  هک  تسا  هدوب  هیلاع  شمان  هنیدـم و  تادـّلوم  زا  یکی  هباـبح  »
« هباـبح  » سپ نآ  زا  يرهز و  لهـس  نب  بعـصم  كزینک  هماّلـس  تسخن  هک  نیا  اـت  هفـالخلا »! نم  تـیتوأ  اـمب  ینیع  ّرقت  اـم  : » تـسا

رعاش هک  منانچ  نم  نونکا  مه  تسا  هتفگ  دـنا  هدوب  شدزن  ود  ره  هدـش و  کلام  ار  ود  نیا  نوچ  هدـیرخ و  ار  هّیّکم  قحـال  كزینک 
: تسا هتفگ 

______________________________

نا فاخ  هملـسم و  کلذب  هیلع  راشا  سانلا  یلإ  جرخی  ال  مایا ، هعبـس  هبابح  توم  دعب  کلملا  دبع  نب  دـیزی  ثکم   » يربط لقنب  ( 1)
-(. هحفص 375 خیرات - مجنپ  ءزج   ) سانلا دنع  ههفسی  یش ء  هنم  رهظی 

271 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« رفاسملا بایإلاب ، انیع  ّرق  امک  يّونلا  اهب  تّرقتسا  اهاصع و  تقلأف 

: تسا هدروآ  نینچ  ار  هبابح »  » گرم ببس  هاگ  نآ 

: تفگ نینچ  سپ  دوب  يو  اب  مه  هبابح  درک  لزنم  ماش  « 1 « » سأر تیب   » رد کلملا  دبع  نب  دیزی  »
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نم .دیآ و  یمن  مهارف  ددرگ  هریت  يزیچ  هب  نآ  يافص  هک  نیا  یب  دبای  ماود  زور  کی  هک  یشیع  سک  چیه  يارب  دنیوگ : یم  مدرم 
میارب يا  هماـن  چـیه  دـیناسرن و  نمب  يربـخ  چـیه  دوش  ادرف  نوچ  تفگ : ار  دوـخ  ناـمزالم  سپ  .منک  یم  هبرجت  ار  نآ  نوـنکا  مه 

رد نآ  زا  يا  هناد  .تخادرپ  نآ  ندروخ  هب  تشادرب و  يراـنا  هباـبح  .دـندروآ  هویم  .تسـشن  توـلخ  هب  هباـبح  اـب  هاـگ  نآ  دـیرواین 
وا دیزی  دش و  نّفعتم  نوگرگد و  ات  تشاذگ  لاح  نامهب  ار  وا  ندب  زور  هس  درم  هبابح  نوچ  دیـسر  تکاله  هب  درک و  ریگ  شیولگ 

ۀشال اب  وت  هک  تسیراک  هچ  نیا  دنتفگ : دندرک و  شهوکن  دنـسپان  راک  نیا  رب  ار  وا  ناکیدزن  ناشیوخ و  دیکم ! یم  و  دییوب ! یم  ار 
ار نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دندرک  نفد  ار  كزینک  نوچ  ..داد  نفد  نفک و  لسغ و  روتـسد  دش و  ریزگان  سپ  ینک ؟ یم  يرادرم 

: تسا هتفگ  ّریثک  هک  تسا  نانچ  لاح 

دّلّجتلاب کنع ال  ولست  سایلابف  ابّصلا  عدی  وا  بلقلا  کنع  لسی  ناف  »

دغ وأ  مویلا  هماه  اذه  کلجا  نم  لئاق  وهف  ینءار  لیلخ  ّلک  «و 

..دیدرگ نفد  يو  رانک  رد  هک  نیا  ات  دنامن  هدنز  بش  هدزناپ  زا  شیب  هبابح  نفد  زا  سپ  دیزی 

قاتشم تخس  دیزی  هبابح ، نفد  زا  دعب  زور  هس  زا  سپ  هک  هدرک  تیاور  ینئادم  »

______________________________

( نادلبلا مجعم  « ) ..سدقملا تیبلاب  امهادحإ  رمخلا : امهیلإ  بسنی  هریثک  مورک  امهنم  هدحاو  لک  یف  نیتیرقل  مسا  ( » 1)
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تشز و تخـس  دندوشگ  ار  يو  ةرهچ  وا  رما  هب  دندرک و  شبن  ار  ربق  سپ  هتفاکـش  وا  روگ  دیاب  ریزگان  تفگ : سپ  دش  يو  رادـید 
وا هب  سپ  .دوب  هدش  نوگرگد 
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: نینمؤملا ریما  ای  دش : هتفگ 

: تفگ تسا ؟ هدمآ  رد  تروص  هچب  هتفای و  رییغت  هنوگچ  هک  ینیب  یمن  رگم  سرتب  ادخ  زا 

نآ دنتفرگ و  ار  وا  رود  شا  هداوناخ  ناگرزب  هملـسم و  سپ  دیروایب ! شنوریب  روگ  زا  ما ! هدیدن  زورما  زا  رتابیز  ار  وا  هاگ  چـیه  نم 
.دندرک شنفد  دنتخاس و  رود  كزینک  ۀشال  زا  ار  وا  دنتسناوت  ات  دندرک  رارصا  وا  هب  هزادنا 

«. دش نفد  كزینک  رانک  رد  درم و  دعب  زور  دنچ  ات  دوب  لاح  نیا  رب  دش و  نوزحم  كانهودنا و  یتخس  هب  تشگرب و  دیزی  هاگ  نآ  »

رد ار  دوخ  هداد و  ناشن  مالسا  نیدب و  دوخ  ۀقالع  ّدح  زا  ار  يا  هنومن  هداد و  ماجنا  هک  يراک  نیتسخن  دیسر  تنطلس  هب  نوچ  دیزی 
هیلع ظفحی  اّمم  و  « » 1  » رـصاعم يرـصم  لضاف  ۀتفگ  هب  ای  هدناسانـش  یفاصنا  یب  یتلادع و  یب  زا  يا  هناشن  ینید و  یب  ۀنومن  خـیرات 

نیدب هداتسرف  همانشخب ) نامز  نیا  حالطـصاب   ) يا همان  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاّمع  ۀمه  هب  هک  تسنیا  هدرک ، یخیرات  يراک  خیراّتلا ،»
: ترابع

.مکباحصا متنأ و  هومتررغ  ارورغم  ناک  رمع  ّنإف  دعب  اّما  »

.هبیرّضلا جارخلا و  راسکنا  یف  هیلا  مکبتک  تیأر  دق  «و 

!، اوهرک ما  اّوبحا ، اوبدجا ، ما  اوبـصخا ، یلوالا ، مهتعاط  یلإ  ساّنلا  اودـیعا  هدـهع و  نم  نوفرعت  متنک  ام  اوعدـف  یباتک ، مکاتأ  اذإف  »
همان نم  .دیداد  بیرف  دـیدز و  لوگ  ار  وا  امـش  نارای  امـش و  دوب و  هدروخ  بیرف  يدرم  رمع  انامه  «« ) 2  » مالّـسلا و  اوتام .! ما  اّویح ،
دیاب دسرب  امش  هب  نم  ۀمان  نیا  نوچ  نونکا  .مدید  دیا  هدوب  هتشون  وا  هب  تایلام  هبیرض و  شهاک  جارخ و  رـسک  ةراب  رد  هک  ار  ییاه 

دیراذگاو دیسانش  یم  دیناد و  یم  وا  دهع  روتسد و  زا  ار  هچ  نآ 
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یناوارف یلاس و  شوخ  رد  هاوخ  دینادرگ ، زاب  رمع  زا  شیپ  نامز  تعاطا  يربنامرف و  هب  ار  مدرم  دینک و  اهر  و 

______________________________

-( هحفص 265 لوا - دلج   ) فراعملا هرئاد  رد  يدجو  دیرف  دمحم  ( 1)

-( هحفص 205 مجنپ - وزج  « ) دیرفلا دقعلا  ( » 2)

273 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

و دـنریمب ، ای  دـننامب  هدـنز  دنـسرخان ، ای  دنـشاب  دنـسرخ  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  هاوخ  و  يزور ، گنت  یلاسکـشخ و  رد  اـی  دنـشاب ،
هب هتـسب و  ناهج  زا  مشچ  هباـبح  گرم  هودـنا  رد  ( 105  ) جنپ دص و  کی  لاس  زا  نابعـش  هام  رد  دیزی  دـش  هتـسناد  هکنانچ  مالّـسلا )

کلملا دبع  نب  ماشه  دوخ ، ردارب  هب  ار  دـهع  تیالو  دـیزی  هدوب  غلابان  یکدوک  دـیلو ، شرـسپ ، نوچ  تسا و  هتـسویپ  دوخ  بوبحم 
.دشاب قلعتم  دیزی  دنزرف  دیلو  هب  دهع  تیالو  ماشه  زا  سپ  هک  هنوگ  نیاب  هداد 

.تسا هتفرگ  تسدب  ار  تنطلس  مامز  کلملا  دبع  نب  ماشه  شردارب  تسا  هتشذگ  رد  دیزی  نوچ  سپ 

274 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

125 کلملا 105 - دبع  نب  ماشه  - 9 - 

هدیسر تنطلـس  تموکح و  هب  ماشه ، شردارب ، هتـشذگ  رد  کلملا  دبع  نب  دیزی  هک  ( 105  ) جنپ دص و  کی  لاس  زا  نابعـش  هام  رد 
.تسا

یمن لماک  یتاعالطا  اهنآ  ةراـب  رد  ور  نیا  زا  هدوب و  یم  هقـالع  یب  نید  روما  هب  يوما  ناـیاورنامرف  ناریما و  رگید  دـننام  زین  ماـشه 
نامگ هب  هک  ار ، هناّدبتـسم  هتـسیاشان و  لامعا  هتخادرپ و  یم  يراکمتـس  هب  شیب ، مک و  اج ، همه  رد  شلاّـمع  وا  ناـمز  رد  هتـشاد و 

ار نیسح  نب  یلع  نب  دیز  نتشک  .دنا  هتـسب  یم  راکب  هتـشاد و  یم  اور  هتـسناد ، یم  هنارباج  تموکح  تنطلـس و  نابهگن  دوخ  دساف 
.دروآ رامشب  دیاب  دساف  عاضوا  نآ  زا  يا  هنومن 

وا یعالطا  یب  رب  تلالد  هک  هنومن  دنچ  اجنیا  رد 
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: دوش یم  هدروآ  دراد  هقف  نوئشب  نانآ  یهاگآ  مدع  نید و  روما  زا  شلاّمع  رسپ و  و 

نومضم نیا  يدقاو  زا  لقنب  مه  و  دوخ ، دانسا  هب  هحفص 384 ،)- مجنپ - ءزج  ( ) 106  ) شش دص و  کی  لاس  ثداوح  لیذ  يربط ،
: تسا هدروآ  ار 

.درک رازگرب  مدرم  اب  شدوخ  ار  ّجح  مسارم  کلملا  دبع  نب  ماشه  لاس  نیا  رد  »

: تسا هتفگ  هک  هداد  ربخ  شردپ  زا  دایز  وبا  زا  يدقاو 

وا بکوم  رد  ..متشون و  مه  نم  مسیونب  شیارب  ار  ّجح  ننس  کسانم و  هک  تشون  نمب  ددرگ  دراو  هنیدم  هب  هک  نیا  زا  شیپ  ماشه  »
ماشه رانک  رد  داد و  مالـس  دمآ و  ریز  هب  دوخ  بوکرم  زا  سپ  درک  رادید  ار  وا  نامثع  نب  دیلو  نب  ّللا 

�
ه دبع  نب  دیعـس  هک  مدوب  یم 

هدایپ
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: تفگ هک  مدینش  ار  دیعس  سپ  مداتفا  هار  هب  شرگید  يولهپ  رد  متفر و  شیپ  نم  دناوخ  ارم  دروآ و  رب  زاوآ  ماشه  .داتفا  هار  هب 

وبا حـلاص ، نکاما  نیا  رد  هرامه  وا  نادـناخ  هتـشاد و  هتـسویپ  نینمؤملا  ریما  نادـناخ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادـخ  انامه  نینمؤملا  ریما  ای  »
!..« دنک نعل  ار  وا  سدقم  نکاما  نیا  رد  مه  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هتسیاش  نانچ  نونکا  دنا ! هدرک  یم  نعل  ار  بارت 

، دنزومایب نید  ماکحا  هتسشن  ربمغیپ  ياج  هب  هک  وا  زا  مالسا ، تّما  مدرم و  دیاب  هدعاق  هک  نید ، ظفاح  نیملسم و  ۀفیلخ  یعالطا  یب 
هک نیا  اب  هک  ع )  ) یلع نعل  عوضوم  رگید  یفرط  زا  تسا و  هّجوت  روخ  رد  یفرط  زا  نیا  دـناد ! یمن  ارجح  بادآ  کسانم و  وا  دوخ 

هبطخ  ) یمسر عقاوم  رد  ربانم  زا  هدرک و  عنم  ار  نآ  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1277 

http://www.ghaemiyeh.com


هسّدـقم و نکاـما  رد  هدـش و  یم  لـمع  نآ  هب  زونه  ماـشه  ناـمز  اـت  هدـنادرگرب و  ار  نآ  يو  زا  دـعب  هّیما  ینب  زاـب  هتـشادرب  هعمج )
.تسا هجوت  لباق  دشاب ) هدرکن  ار  راک  نیا  ماشه  هچ  رگا  ! ) هتفای یم  ماجنا  دیاب  هدوب و  یم  ننس  بادآ و  ءزج  حلاص »  » ياهلحم

تـسا هدوب  هداتـسیا  هدرازگ و  زامن  رجح  رد  ماشه  هک  نیا  زا  سپ  هحفـص 385 )- ءزج - نامه  ومه - لقنب  مه  زاب   ) رفـس نامه  رد 
: تسا هتفگ  يوب  هحلط  نب  دمحم  نب  میهاربا  »

.نادرگرب نم  زا  ار  متس  هنیدم )  ) يا هتشاد  گرزب  ار  شقح  هدمآ و  نآ  زا  هک  يرهش  هناخ و  نیا  تمرح  هب  ادخ و  هب  ارت  »

؟ متس مادک  تسا : هتفگ  ماشه  »

.ارما هناخ  : » هداد خساپ  میهاربا  »

؟ یتساوخن داد  وا  زا  یتفگن و  کلملا  دبع  هب  ار  نخس  نیا  ارچ  تسا : هتفگ  ماشه  »

.درک متس  نمب  دوخ  وا  دنگوس  ادخ  هب  تسا : هتفگ  میهاربا  »

؟ یتساوخن داد  دیلو  شرسپ  زا  ارچ  تفگ  ماشه  »

.درک متس  نمب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : میهاربا  »

.؟ کلملا دبع  نب  نامیلس  تفگ : ماشه  »
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.درک متس  نمب  مه  وا  داد : خساپ  میهاربا  »

.؟ زیزعلا دبع  نب  رمع  تفگ : ماشه  »

.دنادرگرب نمب  ارما  هناخ  وا  دنگوس  ادخ  هب  هک  دازرمایب  شیادخ  تفگ : میهاربا  »

.؟ کلملا دبع  نب  دیزی  تفگ : ماشه  »

دیزی دوـب  هدـنادرگرب  نمب  ارما  هناـخ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  نیا  زا  سپ  درک و  متـس  نمب  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  داد : خـساپ  میهاربا  »
.يا هدروآ  فرصتب  يراد و  تسد  رد  وت  ارما  هناخ  نونکا  مه  تفرگ و  سپ  زاب  ار  هناخ  درک و  متس  نم  رب  هرابود 

ارت هدوب ) توترف  ریپ و  نوچ  دیاش   ) دوب یم  ندز  يارب  وت  ندب  رد  ییاج  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ناه ! تفگ : ماشه  »
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.مدز یم 

.تسه نم  نت  رد  اج  ریشمش  اب  هنایزات و  اب  ندز  يارب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : میهاربا  »

دانسا هب  مه  يدقاو و  زا  يربط  لقنب  ( ) 109  ) هن دص و  کی  لاس  رد  تفرب » اجنآ  زا  دنادرگرب و  ور  دینشب و  نخس  نیا  نوچ  ماشه  »
هتفگ هلمج  رد  هدناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  نابرق  دیع  زا  دعب  زور  رهظ  زا  دـعب  ماشه  رـسپ  میهاربا  هحفص 397 )- مجنپ ، ءزج  دوخ -

«. یّنم ملعا  ادحا  نولاست  دیحولا ال  نبا  اناف  ینولس  : » تسا

دیوگ خساپ  هچ  ار  یقارع  هتـسنادن  وا  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  ایآ  هک  هدیـسرپ  ینابرق  زا  ار  وا  هتـساوخ و  اپب  قارع  مدرم  زا  يدرم  سپ 
.تسا هدمآ  دورف  ربنم  زا  سپ 

نب دلاخ  هدـیزگرب  میدـق ) ناسارخ   ) قرـش لامعا  قارع و  تراما  هب  ار  وا  دوخ  تنطلـس  لّوا  لاس  نامه  رد  هک  ماشه  لاّمع  زا  یکی 
هدش هتفگ  شا  هراب  رد  هکنانچ  هتـشاد  ترهـش  یکاّفـس  یکاب و  یب  یکاپان و  هب  هک  هدوب  هینارـصن » نبا   » هب فورعم  يرـسق  ّللا 

�
ه دبع 

حکنی نیملـسملا و  یلع  سوجملا  ّیلوی  سئانکلا و  عیبلا و  ینبی  دجاسملا و  مدهی  يّذلا  هحفص 458 ..« :) يربط  خیرات  مجنپ  ءزج  )
« تاملسملا هّمّذلا  لها 

277 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتشاد  لیسگ  هیحان  نادب  هداد و  ناسارخ  تراما  ار  « 1  » ّللا
�

ه دبع  نب  دسا  دوخ  ردارب  مه  دلاخ  و 

هتشاد یم  اور  متس  يزیرنوخ و  يریگ و  تخس  ماشه  تنطلـس  دوخ و  تراما  ناینب  میکحت  يارب  هدوب و  زیرنوخ  ردارب ، لثم  زین  دسا 
یناهن ناشیا ، لاّمع  ناورم و  لآ  ۀنارباج  رادرک  هنارگمتـس و  راتفر  زا  خـلب  ورم و  رد  سابع  لآ  یلع و  لآ  ناتـسود  زا  یناسک  تسا 

مدرم هتفگ و  یم  نخس 
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یم هدناوخ  یسوم  وبا  هک  یـصخش  دنا  هدرب  دسا  دزن  هب  هدوب  دایز  نانآ  گرزب  هک  ار  ناشیا  زا  سک  دنچ  .دنا  هتخاس  یم  نشور  ار 
َْتنَأ ا�م  ِْضقاَف  : » تسا هتفگ  يوب  یـسوم  وبا  هدرک  دـیدهت  هتخانـش و  هدوب  هدـید  ار  وا  قشمد  رد  هک  دـسا  هدوب و  نایم  نآ  رد  هدـش 
خساپ یسوم  وبا  .یتفگ  نمب  هدش  هتفگ  يوب  ار  هچ  نآ  یتسناد و  نوعرف  نوچ  ارم  تسا : هتفگ  هتـشگ و  نوزفا  مشخ  ار  دسا  ٍضا�ق »

.تسا هداد  رارق  هلزنم  نادب  ارت  ادخ  هداد :

لقن یتعامج  زا  يربط  هکنانچ   ) نآ زا  سپ  دنا  هتشک  دنا  هدوب  هفوک  مدرم  زا  ناشیا  نت  هد  هک  ارهورگ  نآ  هداد  روتسد  دسا  هاگ  نآ 
يدنک ریشمش  .دننک  مین  ود  هب  نایم  زا  ار  وا  دنـشکب و  دایز  نایم  زا  یّطخ  تسا  هدرک  رما  هحفص 395 )- خیرات ، مجنپ  ءزج  هدرک -

!. دنا هدرک  مین  ود  ار  يو  تبقاع  ات  هدرک  رما  هراب  هس  هرابود و  هدرک 

دّمحمب انید و  مالسإلاب  ّابر و  ّللاب 
�

ه انیـضر   » تسا هتفگ  یم  وا  هدش و  هدرب  دسا  دزن  هب  راتفرگ و  هورگ  نآ  زا  يرگید  زور  نآ  يادرف 
هدز ندرگ  ریشمش  نآ  اب  ار  يو  دوخ  تسدب  هتساوخ و  هتـشاد  یم  ادخ » اراخب   » زا هک  ار  يریـشمش  دسا  اّیبن » مّلـس  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص 

.تسا

ّللا
�

ه دبع  نب  سرشا  هتشادرب و  ناسارخ  زا  ار  دسا  ماشه ، ( 109  ) هن دص و  کی  لاس  رد 

______________________________

ام  ) ناسارخ مدرم  هک  دشاب  یتایبا  هدش  طبض  هتفگ و  مالسا  زا  دعب  هک  یـسراپ  رعـش  نیتسخن  دیاش  هک  تسا  یـسک  نامه  دسا  ( 1)
: دنا هتفگ  هدرک و  وجه  ار  وا  هدروخ  تسکش  نافلاخم  زا  لتخ  گنج  رد  وا  هک  یماگنه  رهنلا ) ءارو 

هابت وری  هیذمآ  نالتخ  زا 
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هیذمآ

هیذمآ رازن  گنشخ  هیذمآ  زاب  رابا 

278 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مدرم زا  ار ، هّمذ  لـها  سرـشا  .هداد  ناـسارخ  تراـما  دـسا  ياـج  هب  هدـش  یم  هدـناوخ  لـماک »  » ناونعب لـضف  هطـساوب  هک  ار  یملس 
رارق ناشیارب  هیزج  دنا  هتفریذپ  ار  مالسا  نوچ  درادرب  ناشیا  زا  ار  هیزج »  » هک طرش  نیدب  هدناوخ  مالـسا  هب  رهنلا ، ءارو  ام  دنقرمس و 

.تسا هدرک  هبلاطم  ار  نآ  یتخس  هب  هداد و 

رایتخا مالسا  مدرم  هک  تسا  هتشون  سرشا  هب  یناه  هدش  یم  عنام  هیزج  نتفرگ  زا  ادیص  وبا  هحفص 398 ) مجنپ  ءزج   ) يربط ۀتفگ  هب 
رب سرـشا  لاّمع  سپ  دـیریگب  مه  زاب  دـیا  هتفرگ  یم  جاـب  سک  ره  زا  هک  هتـشون  خـساپ  يوب  سرـشا  .دـنا  هتخاـس  دـجاسم  هدرک و 

.دنا هداد  رارق  هیزج  هرابود  دندوب  هدمآ  رد  مالسا  هب  هک  یناسک 

هناّدبتسم و عورـشمان  ياهتازاجم  متـس و  ردغ و  زا  نایوما  لاّمع  وا ، قحال  قباس و  ياهنامز  لثم  مه  ماشه  نامز  رد  هک  نیا  هصالخ 
دـشاب هنارباج  تنطلـس  ساسا  ماکحتـسا  مدرم و  میب  سرت و  بجوم  ناشیا  نامگ  هب  هک  یمالـسا  ریغ  ۀـنارباج  ۀنارـسدوخ  ياهرفیک 

.دنا هدرک  یمن  يراددوخ 

تـسد ندیرب  مشچ و  ندرک  روک  نابز و  ندیرب  هلثم و  زا  رهنلا  ءارو  ام  ورم و  اراخب و  خلب و  ناسارخ و  عئاقو  رد  يرـسق  دسا  نامه 
هب هقالع ، هجوت و  نیا  مرج  هب  هتـشاد  یم  هّجوت  مشاه  ینب  هب  هدوب و  ناملـسم  نّیدـتم و  يدرم  هک  شادـخ  .تسا  هدرک  داد  یب  اپ  و 

.تسا هدیدرگ  بولصم  مه  رخآ  رد  روک و  شمشچ  هدیرب و  شنابز  دسا  نامرف 

شیاهنادـند ات  دنـشکب  دـننز و  شناهد  هب  رخ  ماگل  ات  هداد  نامرف  هدوب  يو  نافلاخم  زا  هک  ار  بعک  نب  یـسوم  رگید  يا  هیـضق  رد 
دوش درخ  دنکشب و 
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: تسا هتفگ  نآ  زا  سپ 

هدوب هدنام  یقاب  هتفرن و  نوریب  ماجل  اب  هک  ینادند  دنفاکشب و  دراک  اب  ار  وا  نیریز  ّکف  دننکشب و  ار  شتروص  دنبوکب و  ار  شغامد 
!. دنروآ نوریب  تسا 

ار ناشیا  زا  سک  هاجنپ  : » تسا هتشون  هدوب  هدش  زوریپ  هک  دوخ  ةدرک  رسب  رگید  يدروم  رد  نیملسم  ۀفیلخ  لماع  دسا  نامه  مه  زاب 
هتخیوآ رادب  ار  نانآ  ۀـمه  هداد  روتـسد  هک  يو  دـننام  یناسک  نومیم و  نب  رجاهم  تسا  هدوب  نانیا  هلمج  زا  راد » لیـسگ  نم  دزن  هب 

.دنا

279 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نینچ ناشیا  اب  شخب و  هس  دـنا  هدوب  وا  راـتفرگ  هدوب و  هداتـسرفن  هک  ار  ناـفلاخم  ۀـیقب  تسا  هتـشون  یناـمرک ، هدرک ، رـسب  هاـگ  نآ 
ناشیاهتسد اهنت  ار  میس  شخب  دنک  ادج  نت  زا  ار  ناشیاپ  اهتسد و  ار  رگید  میس  کی  دزیوایب  رادب  ار  نانآ  زا  میس  کی  دنک :! هلماعم 

.دنک عطق  ار 

.دنا هدوب  نت  دص  راهچ  هتخیوآ  رادب  هتشک و  ینامرک  هک  یناسک  هدرک ، ءارجا  ار  دسا  روتسد  یمالسا  رادرس  هدرک و  رس  ینامرک 

فالخ رب  درادن و  یعضوم  یمالسا  هقف  رد  هک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  مشچ  ندرک  روک  نابز و  ندیرب  و  قیرط ، نیاب  اپ ، تسد و  عطق 
مالسا رد  «، 1  » هیواعم نامز  زا  تسا و  نید  عرش و 

______________________________

: تسا هتفگ  هدروآ ، مه  يربط  هک  ار ، نومضم  نیا  هیدا  نب  هورع  لتق  یگنوگچ  رد  هحفص 255 )- لماکلا - میس  دلج   ) ریثا نبا  ( 1)
مدرم زا  یهورگ  اب  هک  هورع ، .دوب  هتسشن  هقباسم  ياهبسا  ندیـسر  راظتنا  هب  تفای و  روضح  هدوب  ار  وا  هک  یناود  بسا  رد  دایز  نبا  »

هیآ نیا  هلمج  رد  تخادرپ و  دایز  نبا  دنپ  زردنا و  هب  دندوب ، اجنآ  رد 
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نامگ هب  دایز  نبا  ّبَج »
َنیِرا� ُْمتْـشََطب  ُْمتْـشََطب  ا�ذِإ  َنوُدـُلَْخت َو  ْمُکَّلََعل  َِعنا�صَم  َنوُذِـخَّتَت  َنُوثَبْعَت َو  ًهَیآ  ٍعیِر  ِّلُِکب  َنُوْنبَت  َأ   » دـناوخ وا  رب  ار 

.تفر داتـسیان و  نایاپ  ات  ار  یناود  بسا  دش و  راوس  تساخرب و  دشن و  يو  ضرعتم  دـنهارمه  ار  وا  هورع  نارای  زا  یهورگ  هک  نیا 
مه ار  وا  تساوـخب و  ار  هورع  رتـخد  هاـگ  نآ  دـندرک  ادــج  ار  شیاـپ  ود  تـسد و  ود  اـت  داد  ناـمرف  تـفرگ و  ار  هورع  سپ  نآ  زا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  ءاجثب  ۀیضق  رد  هحفص ) نامه  دلج و  نامه  رد   ) ریثا نبا  تشکب »!

مدرم هب  ار  دایز  نبا  يراکبان  يرگمتـس و  يراتفر و  دب  دوب  هدباع  ینز  و  تادهتجملا » نم  تناک  و   » عوبری ینب  ۀـلیبق  زا  ینز  ءاجثب  »
يارب مسرت  یم  تفگ : .نک  ناهنپ  ار  دوخ  دـنتفگ : ار  ءاجثب  دوب  ددـص  رد  ار  وا  نتـشک  يریگتـسد و  دایز ، نبا  .درک  یم  يروآ  دای 

«. دیدرگ ادج  هراچ  یب  نز  ياپ  ود  تسد و  ود  وا  نامرف  هب  دش و  دایز  نبا  راتفرگ  نز  نآ  تبقاع  .ددرگ  راتفرگ  يرگید  نم  رطاخ 

يرطـس دنچ  باتک  زا  عضوم  نیا  رد  تسا  لماکلا »  » باتک ححـصم  و  رهزا » عماج  گرزب  ناداتـسا   » زا هک  راجن  باهولا  دبع  خـیش 
: هدز هقیلعت  ار  لماکلا  نومضم ، نیدب 

هک ار  هیواعم  ادخ ، .دراد  تلالد  ثیبخ  یـسفن  رب  هک  تشز  رایـسب  تسیا  هلثم  هدرک  هورع  ءاجثب و  ةراب  رد  دایز  نبا  هک  ار  راک  نیا  »
زاب دـنهد  رازآ  اهباذـع  نیرت  تخـس  نیرتدـب و  هب  ار  ناشیا  ات  هتخاـس  اورمکح  طلـسم و  ناناملـسم  رب  ار  داـیز  نبا  دـننام  یناقـساف 

« درک دهاوخ  تازاجم  تساوخ و 

280 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مک و ماشه  نامز  رد  ایوگ  هتفای  هار 
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.تسا هتسب  راکب  ار  راجنهان  تشز و  عورشم و  ریغ  ياهراک  هنوگ  نیا  هدرک و  ییاهتازاجم  نینچ  زین  وا  دوخ  یتح  هتفای  جاور  شیب 

-(: هحفص 516 خیرات -؟؟؟ مجنپ  ءزج   ) تسا هدروآ  دانسا  هب  يربط ،

: تسا هتفگ  نالیغ  هب  ماشه  »

یم يوریپ  ارت  دـشاب  وت  اب  قح  رگا  نک  هرظانم  دوخ  رما  رد  ام ، اب  .تسا  هدـش  ناوارف  نخـس  وت  ةراب  رد  ار  مدرم  نالیغ ، ای  کـحیو  »
.نک يوریپ  ارقح  درگرب و  نآ  زا  یشاب  لطاب  رب  رگا  مینک و 

هب نومیم  دزادرپ  هرظانم  هملاکم و  هب  يو  اب  اـت  تسا  هتفگ  نارهم  نب  نومیم  هب  ماـشه  سپ  تسا  هتفریذـپ  ار  نخـس  نیا  « 1  » نالیغ »
: تسا هتفگ  نالیغ 

: تسا هدیسرپ  نالیغ  .دوب  یهاوخ  رتدنمورین  ماگنه  نیا  رد  اریز  سرپب  نم  زا  وت  »

؟ دننک ینامرفان  ار  وا  هک  هتساوخ  ادخ  ایآ 

؟ دوش یم  نایصع  وا  هب  تبسن  ینامرفان و  دروم  شدوخ ، هاوخان  راچان و  هب  ادخ  ایآ  تسا : هداد  خساپ  نومیم  »

______________________________

رد دـعب  ياـهلاس  رد  هیـضق  نیا  ریظن  .تسا  هداد  خـساپ  ربـج »  » ةدـیقع هب  اـنب  نومیم  هدرک و  شـسرپ  ضیوفت »  » ینبم رب  نـالیغ  ( 1)
لدـب در و  ار  دوخ  بهذـم  بسانم  ۀـلمج  ود  مه  اب  يرعـشا  یلزتعم و  گرزب  دنمـشناد  ود  هک  داتفا  قافتا  دابع  نب  بحاص  سلجم 

یف يرجی  نم ال  ناحبـس  : ) تسا هتفگ  روف  رب  يرگید  و  ءاشحفلا » نع  هزنت  نم  ناحبـس  : » تسا هتفگ  ناـشیا  زا  یکی  سپ  دـنا  هدرک 
« ءاشی ام  الا  هکلم 

281 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدییارگ  یشوماخ  هب  هدنام و  ورف  خساپ  زا  نالیغ  »

.تسا هدرواین  خساپ  هتفگن و  يزیچ  مه  زاب  نالیغ  وگ ، خساپ  يدش  شوماخ  ارچ  تسا : هتفگ  ار  وا  ماشه ، ماگنه  نیا  رد 

رگا درذگن  نم  زا  يادخ  تسا : هتفگ  ماشه  »
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.مرذگب وا  زا 

- مهدراهچ دلج   ) هیواّرلا ساّیملا  وبا  ۀمجرت  لیذ  يدادـغب ، بیطخ  دـنا »! هدرک  عطق  ار  نالیغ  ياپ  ود  تسد و  ود  هداد  نامرف  سپ  »
: تسا هدروآ  ار  ریز  نومضم  دانسا ، هب  هحفص 427 ،)-

دبع نب  ماشه  زا  رتالاب  ار  یبلک  ةرامع  سپ  تسا  هدوب  يّدـصتم  ار  نآ  یـسعقف  ساـّیم  هک  هدـمآ  شیب  یناـمهیم  همیلو و  ار  شیرق  »
ار وا  دسر  تفالخ  هب  نوچ  هک  هدرک  مزع  دوخ  اب  هدرپس و  دای  هب  ار  نآ  هدـش و  راجنهان  نارگ و  ار  ماشه  راک ، نیا  هدـناشن  کلملا 
دـننکب و ار  يو  ياهنادـند  تـسا  هداد  روتـسد  هاـگ  نآ  دـنا  هدروآ  ار  وا  هدرک  رما  هتفاـی  تفـالخ  هـک  یماـگنه  سپ  دزاـس  بقاـعم 

: تسا هدرک  ءاشنا  هراب  نیا  رد  ار  تایبا  نیا  .دنا  هدیشک  ار  وا  ياهنخان  اهنادند و  هدش و  ءارجا  روتسد  .دنشکب  ار  شیاهنخان 

یسأر رهوج  اوعلق  باذعب  ینوبّذع 

«1  » یساسط یّنع  اوعزن  اباذع  ینوداز  ّمث 

« یساوملا فارطأب  یمحل و  زّزح  يدملاب 

ۀبنج رتشیب  نکیل  تسا  هدوب  دایز  اقیرفا )  ) برغم رد  هچ  و  میدـق ) ناسارخ   ) قرـشم رد  هچ  تاـحوتف ، مه  ماـشه  تنطلـس  ناـمز  رد 
مه ناناملسم  هزات  زا  نتفرگ  هیزج  زا  یهاگ  هکنانچ   ) یناملـسم هن  هدوب  یم  روظنم  ییاورنامرف  تموکح و  ۀصرع  ۀعـسوت  یتنطلس و 
زا رخآلا  عیبر  هام  رد  دش ، هتفگ  هکنانچ  ماشه ، تسا ) هدش  یمن  رظن  فرـص  دـندرگرب  مالـسا  زا  هک  هدـش  یم  نیا  بجوم  دـنچ  ره 

دیلو دوخ  ةدازردارب  هب  ار  تنطلـس  تموکح ، لاـس  تسیب  زا  سپ  (، 53  ) هس هاـجنپ و  نس  هب  ( 125  ) جنپ تسیب و  دـص و  کی  لاس 
.تسا هتشذگ  رد  هتشاذگاو و  دیزی  نبا 

______________________________

.تسا رافظا »  » ینعمب ساسط »  » هک هدرک  لقن  سایملا  وبا  زا  یلع  وبا  لوق  زا  بیطخ  ( 1)

ص: ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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282

126 دیزی 125 - نب  دیلو  - 10 - 

راد و مامز  دیلو ، دیزی ، رـسپ  دیزی ، شردارب  تیـصو  بسح  رب  هدرم  ماشه  هک  جـنپ  تسیب و  دـص و  کی  لاس  زا  رخآلا  عیبر  هام  رد 
تموکح ناهج  ناناملسم  رب  تسا و  هتـسشن  تفالخ ،»  » دنیوگ یم  ام  یّنـس  ناردارب  هکنانچ  ای  تنطلـس ، دنـسم  رب  هتـشک و  اورنامرف 

.تسا هدرک 

خیراـت  ) تسا هتفگ  ار  تراـبع  نیا  شا  هراـب  رد  مه ، ءاـملع  رگید  و  یطویـس ، نیّدـلا  لـالج  هک  تسا  ناـمه  هـفیلخ ! اـی  دـیلو  نـیا 
-(: هحفص 250 ءافلخلا -

یف لتقف  هیلع  اوجرخ  هقسفل و  سانلا  هتقمف  هبعکلا  رهظ  قوف  برـشیل  ّجحلا  دارا  ّللا ،
�

ه تامرح  اکهتنم  رمخلل  ابیّرـش  اقـساف  ناک  و  ».. 
ار نومـضم  نیا  مدرم  هب  باطخ  رد  هدوب و  مدرم  ةرـصاحم  رد  هک  یماگنه  هئاملا ) دعب  ینعی  « ) نیرـشع ّتس و  هنـس  هرخآلا  يدامج 

: دنا هتفگ  خساپ  نینچ  ار  يو  مدرم  ما »؟ هدرکن  امش  هب  یلام  تدعاسم  هنوگ  همه  ایآ  ما ؟ هدوزفین  امش  ياهاطع  رب  نم  ایآ   » هتفگ

رماب کفافختـسا  و  کیبا ! دالوا  تاهّما  حاکن  رمخلا و  برـش  ّللا و 
�

ه مّرح  ام  كاهتنا  کـیلع  مقنل  نکل  انـسفنأ  یف  کـیلع  مقنن  اـم  »
«. ّللا

�
ه

: تسا هتشون  یطویس  زاب 

هدرب صقان ) هب  روهـشم  دیزی   ) کلملا دبع  نب  دیلو  نب  دیزی  شمع ، رـسپ  دزن  هدز و  هزین  هب  ار  وا  رـس  هتـشک و  ار  دیلو  هک  یماگنه  »
: تسا هتفگ  نینچ  هدنکفا و  رظن  رس  رب  لوتقم ) دیلو  ردارب   ) دیزی نب  نامیلس  دنا 

283 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لقن لضف  نبا  زا  هک  یتارابع  هلمج  رد  ومه  زاب  یـسفن »!! یلع  یندوار  دـقل  اقـساف و  اـنجام  رمخلل  ابورـش  ناـک  ّهنا  دهـشا  هل ، ادـعب  »
: تسا هدروآ  ار  ترابع  نیا  هدرک 

هحفص مجنپ - ءزج  « ) دیرفلا دقعلا   » رد یکلام  هیقف  ماثآلا » فاخ  ام  قسف و  ماهّسلاب و  فحصملا  قشر  »
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: تسا هتفگ  -( 215

( هدش هدروآ  هدعـس  یناغا  رد   ) يدعـس قشاعتف  ءاسّنلا  هقـشاعم  بارّـشلا و  یهالملا و  نایقلا و  ّبح  هلاطبلا و  یلع  دیلولا  فکع  ّمث  »
يدعس تعجرف  یملـس  تجّوزت  يدعـس و  ّقلطف  یملـس  اهتخا  قشاعت  ّمث  اهجّوزتف  نافع  نب  نامثع  نب  ورمع  نب  دلاخ  نب  دیعـس  هنبا 

.کلملا دبع  نب  دیلولا  نب  رشب  تجّوزتف  هنیدملا  یلإ 

کل هلاسر و  یّنع  يدعس  غّلبت  نا  کل  له  دیلولا : هل  لاقف  کحضملا  بعـشا  هیلع  لخدف  اهّبحب  فّلک  اهقارف و  یلع  دیلولا  مدن  ّمث  »
لوقی اهل  لق  اهیلع و  نذأتـساف  هنیدملا ، تمدـق  اذا  لاق : کتلاسر ؟ ام  لاق : اهـضبقف و  .هیلا  اهعفدـف  .اهتاه  لاق : مهرد ! فلا  نورـشع 

: دیلولا کل 

قالت نم  همایقلا  یّتح  لیبس و ال  انل  کیلإ  ام  يدعسا 

قارف وا  کلیلخ  نم  تومب  یتاؤی  نا  ارهد  ّلعل  یلب و 

»..؟ انترایز یف  کل  ادب  ام  هل : تلاقف  .هنع  نبجحی  هنیدملا ال  ءاسن  ناک  اهیلع و  نذأتساف  بعشا  اهاتاف  »

هک یتایبا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدروآ  اه  هنیمز  نیا  رد  يو  زا  یتایبا  یملـس  يدعـس و  اب  دـیلو  هقـشاعم  ياهناتـساد  زا  یکلام  هیقف 
: تسا هتفگ  یم  دنک  جاودزا  یملس  اب  هک  نیا  زا  شیپ  دیلو 

رضح ودب و  ّلک  هاور  رهظ و  یملس و  یف  يرعش  عاش 

رشتنا یّتح  هب  نیّنغت  اهنیب و  یناوغلا  هتداهت  و 

! رثألل فلا  فلا  اندجسل  ارثا  یمیلس  نم  انیأر  ول 

284 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رمتعملا انّجح و  ناکل  یضترم و  امامإ  اهانذّختا  و 

! رمقلل اندجس  نا  انجرح  له  رمق  دیعس  تنب  اّمنا 

-(: هحفص 220 مجنپ - ءزج  دیرفلا - دقعلا   ) تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  یکلام  هیقف  مه  زاب 

هب هفوک  زا  ار  هعارش  نبا  هک  مدوب  وا  دزن  دیزی  نب  دیلو  تفالخ  نامز  رد  : » تسا هتفگ  شاّیع  نب  ّیلع  »
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اجنیدب ارت  دنگوس  ادخ  هب  هعارش  رسپ  يا  تفگ : وا  هب  دسرپب  هار  لاح و  زا  ار  يو  هک  نیا  زا  شیپ  دنگوس ، ار  ادخ  .دندروآ  شدزن 
هک منک  یم  دای  دنگوس  ار  ادخ  مه  نم  تفگ : هعارش  رسپ  مسرپب ! موش و  ایوج  وت  زا  ار  شربمیپ  تنـس  ادخ و  باتک  ات  ما  هتـساوخن 

شـسرپ بارـش  زا  ات  ما  هتـساوخ  اجنیدـب  ارت  تفگ : دـیلو  سپ  ! » یبای یم  ناداـن  يراـمح  اـهنآ  رد  ارم  یـسرپب  نم  زا  ار  ود  نآ  رگا 
.تسا هدروآ  لیصفت  هب  ار  اهنآ  یکلام  هیقف  دش و  هرکاذم  ود  نآ  نایم  هداب  ةراب  رد  هک  یباوج  لاؤس و  رخآ  ات  ..منک »

: تسا هتفگ  قرزا  دمحم  نب  قاحسا  »

: تفگ ارم  دوب  وا  دزن  دیلو  ناکزینک  زا  زینک  ود  مدمآ  رد  يدسا  روهمج  نب  روصنم  رب  يزور  دوب  هدش  هتـشک  دیلو  هک  نیا  زا  سپ  »
.دنیوگ یم  هچ  هک  زینک  ود  نیا  زا  ونشب 

: تفگ نینچ  ود  نآ  زا  یکی  دییوگب  مه  وا  هب  دیداد  ربخ  نمب  ار  هچ  نآ  تفگ : روصنم  میداد  ربخ  ارت  ام  دنتفگ : ار  يو  ناکزینک 

تلاح نآ  دوب و  هداتفا  قافتا  عامج )  ) یکیدزن وا  اب  ار  ام  هک  دـش  یتقو  ار  قافتا  میدوب  دـیلو  ناکزینک  نیرتبوبحم  نیرتیمارگ و  اـم  »
تلاح هب  تسم و  هک  ار  كزینک  وا  سپ  دـنداد  ربخ  زاـمن  يارب  ار  وا  دـمآرب و  زاـمن  ۀـماقا  يارب  ناـنّذؤم  ناذا  کـناب  هک  میتشاد  ار 

يو اب  مدرم  تفر و  تلاح  نآ  اب  كزینک  دنرازگب  زامن  يو  اب  مدرم  ات  داتـسرف  دجـسمب  دنکفا  شا  هرهچ  رب  هک  یماثل  اب  دوب  تبانج 
عضو اورپ  یب  يّدحب  وا  هدوب و  ادیوه  اوسر و  نانچ  دیلو  راجنهان  تشز و  راتفر  دندرازگ »! زامن 

هقف راودا 
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285 ص : ج 3 ، یباهش ،) )

هتفگ و یم  دـب  ار  وا  هدروآ و  یم  ناـبز  هب  ار  وا  تشز  ياـهراک  هدـمآرد و  ادـص  هـب  مدرم  هـک  هتخاـس  یم  ـالمرب  ار  دوـخ  نـیگنن 
هحفص مجنپ - ءزج  « ) دیرفلا دقعلا   » بحاص لقنب  هدش  هاگآ  ناشیا  شنزرـس  مدرم و  ییوگدب  زا  نوچ  دیلو  دنا  هدرک  یم  شهوکن 

: تسا هتفگ  نینچ  ( 222

« الام کلذب  یبسح  الا  ساک ، هنیق و  ءالط و  عم  یمیلـس  یل  اوعد  الاقع  تییح ، ام  يواسی ، اتابث  مککلم  ّللا 
�

ه ّتبث  ال  مککلم ، اوذخ  »
دوخ نآ  فلؤم  هک  یناغألا ،»  » لیبق زا  نّنست  لها  ربتعم  بتک  رد  هفیلخ  حالطصاب ، نیا ، روآ  مرـش  راتفر  نیگنن و  لامعا  زا  یئایاضق 

ندناشوپ نومیم و  تئیه  هب  ار  بعـشا  ندروآ  رد  ۀیـضق  ریظن   ) هدـش هدروآ  اهنیا ، ریغ  و  دـیرفلا ،» دـقعلا   » و تسا ، يوما  نادـناخ  زا 
بعشا ریبعتب  ار ، دوخ  تلآ )  ) يدرمان هک  یلاح  رد  يورب ، تروص  نامهب  ار  وا  هک  نداد  روتسد  هرخسم و  درم  نآ  رب  هرخـسم  سابل 
ندروآ هک  دنا ) هدرک  لقن  لیـصفت  هب  نانآ  دنک  هدجـس  ار  نآ  هک  بعـشا  هب  يو  ندرک  رما  هتـشاد و  تسد  رد  نوهدملا ،» دوعلاک  »

.تسا رود  هب  یمالسا  بدا  زا  قاروا  نیا  رد  اهنآ 

یس و ّنس  هب  ( 126  ) شـش تسیب و  دص و  کی  لاس  زا  رخآلا  يدامج  هام  رد  دیـسر  تنطلـس  هب  لاس 125  رخآلا  عیبر  زا  هک  دـیلو 
.تسا هدیسر  کلملا  دبع  رسپ  دیلو  رسپ  دیزی  هب  ییاورنامرف  تموکح و  تبون  هدش و  هتشک  ( 35  ) لاس جنپ 

286 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

126 کلملا 126 - دبع  نب  دیلو  نب  دیزی  - 11 - 

ناورم کلملا  دبع  نب  دیلو  نب  دیزی  شّمع ، رـسپ  اب  مدرم  وا  زا  سپ  هدیـسر  لتقب  دـیلو  دـش ، هتفگ  هکنانچ  هرخآلا ، يدامج  هام  رد 
مامز وا  دنا و  هدرک  تعیب 
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.تسا هتفرگ  تسدب  ار  يوما  تموکح 

.دنا هتفگ  یم  صقان » دیزی   » ار وا  هتفای و  ترهش  صقان »  » بقل هب  تبـسانم  نیدب - هدرک و  مک  ار  نایهاپـس  قوقح  ایاطع و  دیزی  نیا 
ضرم هب  هـک  ( 126  ) لاس ناـمه  زا  هجحلا  وذ  هاـم  رخاوا  اـت  ( 126  ) شـش تسیب و  دـص و  کی  لاس  زا  بجر  هاـم  زا  صقاـن  دـیزی 

.تسا هدرک  تنطلس  هدوب و  تفالخ  رما  راد  مامز  هتشذگ  رد  لاس  ( 35  ) جنپ یس و  ّنس  هب  نوعاط 

ناقاخ رتخد  هیوریـش  ردام  يرـسک و  رـسپ  هیوریـش  رتخد  زوریف ، ردام  و  درگدزی ، رـسپ  زوریف  رتخد  دـنرپهاش  شرداـم  صقاـن  دـیزی 
: تسا هتفگ  یم  هدرک و  یم  تاهابم  هدیزان و  یم  اهتبسن  نیاب  وا  هدوب و  مور  هاشداپ  رصیق  رتخد  زوریف  ردام  ردام  كرت و  هاشداپ 

ناقاخ يّدج  يّدج و  رصیق  ناورم و  یبا  يرسک و  نبا  انا 

هجحلا وذ  رخاوا  رد  صقان  دیزی  « 1 « » هیفرط نم  هفالخلا  کلملا و  یف  ساّنلا  قرعا  : » تسا هتفگ  يو  ةراب  رد  یبلاـعث  تهج  نیدـب  و 
.تسا هدش  هدیزگرب  ییاورنامرف  هب  میهاربا  شردارب  هتشذگ و  رد  ( 126  ) شش تسیب و  دص و  کی  لاس  زا 

______________________________

(. هحفص 252  ) ءافلخلا خیرات  ( 1)

287 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

126 کلملا 127 - دبع  نب  دیلو  نب  میهاربا  - 12 - 

.دنا هدرک  تعیب  دیلو  نب  میهاربا  يو ، ردارب  اب  مدرم  زا  یهورگ  تسا  هدرم  دیلو  نب  دیزی  هک  هّجحلا  وذ  رخاوا  رد 

سپ دنا  هدز  زاب  رـس  تعیب  زا  یخرب  هدرک و  تعیب  یخرب  هکلب  دنا  هدرکن  تعیب  وا  اب  مدرم  ۀمه  هچ  « 1  » هدوب لزلزتم  شراک  میهاربا 
هام رد  تبقاع  هک  نیا  ات  .تفالخ  هب  هن  تراما و  هب  هن  مدرم  زا  يرایسب  تفالخ و  هب  یهورگ  هداد  یم  مالس  تراما  هب  ار  وا  یهورگ 

تسیب و دص و  کی  لاس  زا  رفص 
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رامح ناورم  اب  علخ و  تفالخ ، زا  ار  دوخ  ریزگاـن  تسـس ، نازرل و  يرادـمامز  زور  تصـش  زا  شیب  یکدـنا  زا  سپ  (، 127  ) تفه
.تسا هداهن  وا  يربنامرف  تعاطا و  هب  ندرگ  هدرک و  تعیب 

راهتـشا عولخم »  » ناونعب هدرک  راذـگاو  رامح  ناورم  هب  ار  يوما  تنطلـس  مامز  رانک و  رب  راک  زا  ار  دوخ  هک  نیا  تبـسانم  هب  میهاربا 
.تسا هتفای 

زا یهورگ  اب  یسابع ، ۀفیلخ  نیتسخن  حاّفس ، سابع  وبا  رابرد  ۀیضق  رد  لاس  نآ  رد  هتـشاد و  دادتما  میهاربا  یناگدنز  ( 132  ) لاس ات 
.تسا هدیسر  لتقب  هّیما  ینب 

______________________________

: ریز تیب  ةدنیوگ  هدرک  بلطم  نیدب  هراشا  ( 1)

عئاض هیلا  تنأ و  ارما  نا  الا  هعمج  لک  یف  میهاربا  عیابن 

288 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

132 رامح 127 - ناورم  - 13 - 

ییاورنامرف تبون  ماگنه  نآ  زا  .درک  تعیب  ناورم  اب  علخ و  تنطلـس  زا  ار  دوخ  لاس 127  زا  رفـص  هام  رد  میهاربا  دش  هتفگ  هکنانچ 
.دیدرگ مکح  نب  ناورم  نب  دمحم  نب  ناورم  بیصن 

شبّدؤـم مّلعم و  تبـسانم  هب  هتـشاد و  یم  لازتـعا  بهذـم  هدوـب و  تسا ، هلزتـعم  ناـگرزب  زا  یکی  هک  مهرد ، نب  دـعج  وریپ  ناورم 
و هدوب ، رادیاپ  رابدرب و  تخس  گنج  هراکم  رهد و  دئادش  رب  هک  نیا  تبسانم  هب  تسا و  هدش  یم  هدناوخ  يدعج  تبـسن  هب  دعج ) )
ار لاس  دـص  ره  سأر  برع ، هک  نیا  تبـسانم  هب  اـی  و  بورحلا » یف  راـمحلا ، نم  ربصا  نـالف   » هک تسا  رئاـس  لاـثما  ءزج  يزاـت  رد 

ناورم  » ار وا  هداد و  وا  هب  رامح »  » بقل هدـش  یم  لاس  دـص  هب  کیدزن  وا  نامز  رد  يوما  نادـناخ  تموکح  تّدـم  هتفگ و  راـمح » »
.تسا هدیدرگ  روهشم  بقل  نیدب  دنا و  هدناوخ  رامح »

تفه تسیب و  دص و  کی  لاس  زا  رفص  هام  رد 
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دبع اب  گنج  رد  هک  (، 132  ) ود یـس و  دص و  کی  لاس  زا  هجحلا  وذ  هام  ات  هدش و  تعیب  يو  اب  هدوب  هّینمرا  رد  هک  یماگنه  ( 127)
وا لابند  زا  ّللا 

�
ه دبع  هتخیرگ و  ماش  هب  هتشگ و  بولغم  لصوم  کیدزن  رد  یساّبع ، ۀفیلخ  نیتسخن  حاّفس ، ساّبع  وبا  ّمع  یلع  نب  ّللا 

�
ه

روهـشم ياههید  زا  هک  ریـصوب »  » رد ار  وا  تبقاع  هتفر و  رـصمب  يو  یپ  زا  ّللا 
�

ه دبع  ردارب  حـلاص  هتخیرگ و  رـصمب  ریزگان  وا  هتفر و 
ّنس هب   ) رامح ناورم  ندش  هتشکب  تسا و  هدوب  تنطلس  تموکح و  رما  راد  مامز  تفالخ و  ماقم  يدصتم  هدناسر ، لتقب  تسا  رـصم 

تنطلـس تموکح و  ۀـبون  هتفای و  ضارقنا  هدـیدرگ و  هدـیدرون  رد  قرـشم ، رد  نایوما ، تفالخ  ای  تنطلـس  طاسب  یگلاـس ) تصش 
.تسا هدیسر  یمالسا  تفالخ  ناونعب  نایساّبع 

289 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دب هب  اـج  همه  نکیل  هدوب  زاـتمم  تموکح ، ياـیازم  رگید  و  تعاجـش ، تسایـس و  رد  ناورم  ینب  ناـیم  رد  راـمح  ناورم  دـنا : هتفگ 
.تسا هدش  یم  راتفرگ  یماکان  هب  راچد و  یتخب 

نآ هب  هک  يراک  نیتسخن  هتفرگ  تعیب  مدرم  نایهاپـس و  زا  نوچ  هک  تسنیا  رامح  ناورم  تشز  هدیهوکن و  رایـسب  ياهراک  زا  یکی 
.تسا هدوب  نآ  نتخیوآ  رادب  روگ و  زا  ار  وا  ۀشال  ندروآ  نوریب  صقان و  دیزی  ربق  شبن  هدرک  مادقا 

.دشاب ّتنس  باتک و  ماکحا  ظفاح  مالسا و  هقف  نابهگن  دیاب  هک  يوما  ۀفیلخ  لمع  نیرخآ  مه  نیا 

رابرد و عضو  ظاحل  زا  دوب  يوما  نادناخ  تنطلس  اب  ربارب  هک  ّدح  نآ  رد  مود  دهع  زا  لوا  ةرود  یمومع  لاوحا  عاضوا و  هک  نونکا 
.دش هداد  حرش  ناشیا  تموکح 

تمسق نیا  نایاپ  رد 
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هک نیا  يارب  هدش  هتـشون  هیما  ینب  نادناخ  هیواعم و  نایفـس و  وبا  یفرعم  رد  یـسابع  ۀفیلخ  دضتعم  روتـسد  نامرف و  هب  هک  يا ، همان 
سک همه  رب  نادناخ  نیا  ۀمکاح  دارفا  یگقالع  یب  ینامیا و  یب  اج  همه  رد  ات  دننک  همانـشخب  زورما  حالطـصاب  دنهد و  رـشن  ار  نآ 

زا منک و  یم  صیخلت  صیلخت و  دـش  دای  یمومع  عاضوا  زا  ار  هچ  نآ  يریگ  هجیتن  يارب  سپ  نآ  زا  ددرگ و  یم  لقن  دوش ، هتـسناد 
.هیادهلا قیفّوتلا و  هنم  هناعتسالا و  ّللاب 

�
ه .مزادرپ و  یم  رصع  هرود و  نیا  ناهیقف  هقف و  عضو  حرشب  سپ  نآ 

290 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يوما نادناخ  زا  نخس  نایاپ 

لاس رد  ،( 289 - 242 دیشرلا ، نوراه  نب  مصتعم  نب  لکوتم  نب  قفوملا )  ) هحلط نب  دمحا  سابعلا  وبا   ) یـسابع ۀفیلخ  ّللاب 
�

ه دضتعملا 
نعل ربانم  رب  شفالخ  ياهراک  ینامیا و  یب  ینید و  یب  يارب  ار  هیواعم  دـهد  نامرف  هک  دـش  مزاع  ( 284  ) راهچ داتشه و  تسیود و 
نعل ةراب  رد  وا  رماب  نومأم و  نامز  رد  هک  ار  يا  همان  داد  روتسد  راک  نیا  يارب  دننک و  ءاشنا  هراب  نیا  رد  يا  همان  درک  رما  سپ  دننک 
نینچ دننک  ءاشنا  ون  زا  يا  همان  دنریگرب و  هخسن  همان  نآ  عماوج  زا  دنهد و  رارق  هعلاطم  دروم  هدوب  طوبـضم  ناوید  رد  هدش و  ءاشنا 
ریزو نامیلـس  نب  ّللا 

�
ه دـیبع  مساقلا  وبا  نکیل  دـنتخاس  مهارف  هعمج  زامن  زا  دـعب  نآ  تئارق  يارب  ار  هنیمز  هدامآ و  ار  هماـن  دـندرک و 

ار بوقعی  نب  فسوی  یـضاق  دزاس  فرـصنم  راـک  نیا  زا  ار  هفیلخ  دوب  هتـسناوتن  دوخ  دوبن و  قفاوم  راـک  نیا  اـب  هک  ّللاـب 
�

ه دـضتعملا 
مزع لاطبا  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  راضحا 
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.دشیدنا هراچ  ار  دضتعملا 

هب دنونـشب  ار  هماـن  نعل  نیا  نوـچ  هّماـع  هک  تسا  نآ  میب  ارم  تفگ : تخادرپ و  نخـس  هب  هراـب  نیا  رد  دـضتعملا  اـب  تفر و  یـضاق 
.دننک شروش  دنیآ و  شبنج 

.منک یم  بدا  ار  ناشیا  مهن و  یم  ناشیا  نایم  رد  ریشمش  دنرآ  نابز  هب  فالخ  رب  ینخس  ای  دننک  نینچ  رگا  تفگ : دضتعم 

زا يرایـسب  دننک و  یم  جورخ  دنتـسه و  تکلمم  یحاون  ۀـمه  رد  ناشیا  درک ؟ دـیاب  هچ  نییبلاط  اب  نکیل  تسرد  نیا  تفگ : یـضاق 
ندوتـس رد  هدـش و  دای  اهنآ  زا  مه  همان  نیا  رد  دـنراد و  هک  يرخافم  رثآم و  ۀطـساو  هب  ربمغیپ و  هب  ناشیا  یکیدزن  ۀطـساو  هب  مدرم 

اهنآ

291 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لیلد و رتزاب و  نانآ  نابز  دـش و  دـنهاوخ  رتبغار  همان  نیا  راشتنا  زا  سپ  دـنراد  تبغر  هجوت و  ناشیا  هب  مدرم  هدـمآ و  لـمعب  ءارطا 
.دش دهاوخ  رتدنمورین  ناشتجح 

.تفگن هراب  نآ  رد  يزیچ  دادن و  همان  نآ  ةراب  رد  يروتسد  نآ  زا  سپ  تفگن و  یخساپ  درک و  ریثأت  دضتعم  رد  یضاق  نانخس 

مدـع ظاـحل  زا  ار  هیما  ینب  هیواـعم و  عضو  یبوخ  هب  نوچ  دـنا ، هدروآ  دوخ  بتک  رد  ار  شا  هخـسن  يو  ریغ  يربـط و  هک  هماـن  نیا 
زا دزاس  یم  نشور  هدـش  لقن  اجنیا  رد  نونک  ات  ار  هچ  نآ  دـناسر و  یم  یمالـسا  ماکحا  هب  هقـالع  مدـع  ینید و  نوئـشب  یگتـسبلد 

: دوش یم  هداد  همتاخ  يوما  نادناخ  زا  ثحب  هب  هدروآ و  اجنیا  رد  نآ  ۀمجرت  هصالخ و  هحفص 183 ) مشش  ءزج   ) يربط خیرات 

: تسا هدش  هدروآ  نینچ  لیصفت ) لیضفت و  هب   ) سابع لآ  زا  فلس  ندوتس  ربمغیپ و  رب  دورد  ادخ و  ساپس  زا  سپ 

هتفای یهاگآ  نینمؤملا  ریما  »
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تفرعم هک  نیا  یب  هدیدرگ و  هریچ  ناشیا  رب  بّصعت  هدیسرمه و  هب  داقتعا  رد  يداسف  نید و  رد  ههبش  ار  هّماع  زا  یهورگ  هک  تسا 
هتشاذگ و ار  هتسیاش  ياهتّنس  هدومن و  يوریپ  ار  یهارمگ  نایاوشیپ  ییانیب ، هنّیب و  یب  هدرک و  زاب  نابز  نآ  هب  دنـشاب  هتـشاد  يرکف  و 

َّنِإ ّللا 
�

ِه َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُها�وَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو   » دـنا هدـییارگ  یهارمگ  هب  هتفریذـپ و  ار  هعدـتبم  ءاوها  هتخادرپ و  اهنآ  تفلاخم  هب 
زا هتـساوخن و  ار  ناشیا  تالاوم  یتسود و  ادـخ  هک  دـنا  هدرک  رهاظت  یناسک  تالاوم  یتسود و  هب  و  ّظلا »

ـ�
َنیِِملا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـا�ل  ّللا 

�
َه

هداد و رارق  کچوک  ار  ناشیا  ادـخ  هک  دـنا  هدروآ  ور  یناسک  میظعت  هب  هتخاس و  بجاو  ار  نانآ  رب  نعل  هتـساوخ و  ناشجراخ  تلم 
.دنتسه هنوعلم ، ةرجش  هّیما ، ینب  نانیا  هدومرف و  تسس  نوهوم و  ار  ناشرما 

امش دنکن و  راکنا  ار  نآ  رگا  هک  دراد  هدیقع  نانچ  هدرمـش و  گرزب  ار  نآ  تسخن  هتفای  یهاگآ  عضو  نیا  زا  نینمؤملا  ریما  نوچ  »
ود رب  تّجح  ۀـماقا  نالهاج و  داشرا  نافلاخم و  میوقت  زا  ادـخ  هچ  نآ  رد  هدرکن و  راتفر  ینید  ۀـفیظو  هب  دزاسن  راداو  نآ  كرتب  ار 

نالد

292 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دیوگ یم  مدرم  امش  هب  هک  تسنیا  هدرک  یهاتوک  هتخاس  بجاو  وا  رب  هتشاذگ و  وا  ةدهع  رب  نادناع  بیدأت  و 

تیامح هب  دندرک و  یناشفناج  وا  هار  رد  دندیورگ و  وا  هب  شکیدزن  ناشیوخ  زا  دنچ  ینت  دیزگرب  دوخ  نیدب  ار  دّمحم  نوچ  ادخ  »
وا و فیوخت  رازآ و  بیرثت و  بیذکت و  تبراحم و  تدناعم و  ةریشع و  زا  رتشیب  دنتخادرپ و  وا  يرای  و 
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رت تخسرس  تبراحم  تفلاخم و  ینمشد و  رد  همه  زا  نانیا  نایم  رد  دنتخاس  شیوخ  راعش  راک و  ار  يو  ناگتـسب  ناوریپ و  بیذعت 
بحاص و وا  هک  نیا  رگم  دش  یمن  هتشارفارب  مالـسا  اب  ةزرابم  يارب  یمچرپ  چیه  هک  دوب  برح  نب  نایفـس  وبا  رتزاتـشیپ  رتراداپ و  و 

ینطاوم رد  ربمغیپ  ادخ و  هک  هیما ، ینب  زا  وا  ناوریپ  نایفـس و  وبا  قدنخ ، رد  هچ  دحا و  رد  هچ  ردب و  رد  هچ  دوب ، نآ  سیئر  دئاق و 
.دندوب یم  هدرک ، نعل  ار  ناشیا  رایسب 

رب دوخ  رفک  رب  ناهن  رد  هدروآ و  مالسا  نابز  هب  راچان  نایفس  وبا  سپ  دندش  بولغم  روهقم و  نانیا  تفای و  هبلغ  ادخ  رما  هک  نیا  ات  »
ادـج يو  يارب  یمهـس  دروآ و  رامـشب  مهبولق » هّفلؤم   » ناونعب ار  وا  ص )  ) ربمغیپ ور  نیا  زا  دنتـسناد  مه  نیملـسم  ربـمغیپ و  دوب  اـج 

.دنتفریذپ ار  نآ  عوضوم  نیاب  ملع  اب  مه  شدالوا  تخاس و 

ْمُهُدیِزَی ا�مَف  ْمُُهفِّوَُخن  ِنآْرُْقلا َو  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  َو   » تسا هیآ  نیا  هدرک  نعل  دوخ  باتک  رد  ار  ناشیا  ادـخ  هک  يدراوم  هلمج  زا  »
.تسا هدش  هدارا  هّیما  ینب  هنوعلم ، هرجش  زا  همه ، قافتا  هب  هک  ًارِیبَک » ًانا�یْغُط  ّلِإ 

�
ا

وبا رـسپ  دـیزی  دـشک و  یم  ار  نآ  ولج  زا  هیواـعم  راوس و  يرخ  رب  دـید  ار  نایفـس  وبا  هک  یماـگنه  تسا ، ربـمغیپ  ۀـتفگ  هلمج  زا  «و 
«. قئاّسلا بکاّرلا و  دئاقلا و  ّللا 

�
ه نعل  ، » دیآ یم  وا  هب  ور  دنار و  یم  ار  نآ  بقع  زا  نایفس 

نیا و  ران » هّنج و ال  كانه  امف  هرکلا  فّقلت  اهوفّقلت  فانم  دبع  ینب  ای  : » دـنا هدرک  تیاور  ار  هتفگ  نیا  نایفـس  وبا  زا  همه  نایوار  «و 
حیرص تسا  يرفک  هتفگ 
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.تسا نوعلم  ادخ  بناج  زا  شا  هدنیوگ  هک 

293 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ادّمحم انببذ  انهاه   » تسا هتفگ  دوخ  دئاق  هب  هدوب  انیبان  هک  یلاح  رد  هداتسیا و  دحا  هتـشپ )  ) هّینث رب  هک  دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  مه  «و 
..دنور یم  الاب  وا  ربنم  رب  دید  ار  هّیما  ینب  زا  یهورگ  هک  ص )  ) ربمغیپ باوخ  ۀلأسم  مه  و  « » هباحصا و 

دروخ یم  اذغ  هک  دروآ  هناهب  درک و  ینامرفان  وا  دـسیونب  همان  شروضح  رد  ات  تساوخ  ار  هیواعم  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  هلمج  زا  «و 
..دش یمن  ریس  اذغ  زا  دوب  ات  سپ  هنطب » ّللا 

�
ه عبشا  ال  : » تفگ ربمغیپ 

.دمآرب اجنآ  زا  هیواعم  سپ  یتّلم » ریغ  یلع  رشحی  یتّمأ  نم  لجر  هّرد )  ) ّجفلا اذه  نم  علطی  : » تفگ ربمغیپ  هلمج  نآ  زا  «و 

«. هولتقاف يربنم  یلع  هیواعم  متیأر  اذا  : » تسا ص )  ) ربمغیپ ۀتفگ  نیا  هلمج  زا  «و 

، ناّنم ای  ناّنح  ای  يدانی  اهنم  كرد  لفسا  یف  ران  نم  توبات  یف  هیواعم  ّنا  (: » ص  ) ربمغیپ زا  روهشم  عوفرم  ثیدح  تسا  هلمج  زا  «و 
«. نیدسفملا نم  تنک  لبق و  تیصع  دق  نآلا و 

نسحا تقبـس و  ظاحل  زا  ناشیا  مدقا  تناکم و  ظاحل  زا  مالـسا  رد  نیملـسم  لضفا  اب  هبراحم  هب  هک  نیا  هیواعم  يواسم  هلمج  زا  «و 
نارای اـب  ار  وا  راـصنا  تخادرپ و  هعزاـنم  هب  شیوخ  لـطاب  اـب  ار  وا  قح  درک و  ماـیق  بلاـط  یبا  نب  یلع  رکذ  رثا و  ظاـحل  زا  ناـشیا 

دـننک و شوماـخ  ار  قح  نید  غورف  ادـخ و  رون  دنتـساوخ  یم  هشیمه  شردـپ  وا و  دومن و  هدـهاجم  تشاد  هک  یناـمیا  یب  هارمگ و 
نانادان دز و  یم  لوگ  ار  ندوک  مدرم  ْکلا »

�
َنوُِرفا َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  ْنَأ  ّلِإ 

�
ا ّللا 

�
ُه َیبْأَی  َو   » نکیل
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« راّنلا یلإ  کنوعدـی  هّنجلا و  یلإ  مهوعدـت  هیغابلا  هئفلا  کلتقی  : » تفگ داد و  ربخ  راّـمع  هب  ص )  ) ربمغیپ هکناـنچ  داد  یم  بیرف  ار 
يا هنتف  رد  هک  يروط  هب  درمش  لالح  ار  ناهانگ  یب  نوخ  نتخیر  دش  جراخ  مالـسا  هقبر  زا  تفریذپن و  ار  ترخآ  دیزگرب و  ار  ایند 

یهورگ تخیگنارب  وا  هک 

294 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نتشک هب  تخیرب و  نوخ  ار  تقیقح  هار  رد  نادهاجم  قح و  نارصان  ادخ و  نید  زا  ناعفادم  ناناملسم و  ناگدیزگرب  زا  رامـش ، یب 
هب يدنلب  ار  تلالض  ۀملک  دبای و  جاور  نید  فالخ  دوشن و  هماقا  نید  ماکحا  دننکن و  تعاطا  ار  ادخ  مدرم  ات  درک  شـشوک  داد و 

..دریگ جوا  لطاب  توعد  دسرمه و 

هانگ مه  شهانگ و  هک  ار  داسف  ياهـشور  تفرگ و  ندرگ  هب  دـش  هتخیر  اهنآ  زا  دـعب  هک  ییاهنوخ  اوراـن و  ياـهنوخ  نیا  ةدـهع  «و 
..دوب دهاوخ  وا  يارب  دننک  لمع  نآ  هب  زیخاتسر  زور  ات  هک  یناسک 

تناید لضف و  لها  ناعبات و  هباحص و  زا  ناگدیزگ  رب  تسا  وا  نتـشک  هداد  رارق  بجاو  ار  وا  رب  نعل  ادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  «و 
هردقلا و کلملا و  هّزعلا و  هّلل  دشاب و  هتشاد  هبلغ  کلم و  تزع و  ات  درک  ار  راتـشک  نیا  يدع و  نب  رجح  قمح و  نب  ورمع  دننام  ار 

«. ًامیِظَع ًابا�ذَع  َُهل ، َّدَعَأ  ُهَنََعل َو  ِْهیَلَع َو  ّللا 
�

ُه َبِضَغ  ا�هِیف َو  ًاِدلا�خ  ُمَّنَهَج  ُهُؤا�زَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو   » دیوگ یم  ّلج  ّزع و  ادخ 

وا زا  تسا  یتراسج  تارج و  نیا  ار و  هّیمس  نب  دایز  تسا  وا  ءاعّدا  هدرک  لوسر  ادخ و  نعل  بجوتـسم  ار  وا  هک  اهراک  هلمج  زا  «و 
رد
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ربارب رد  و  هیلاوم » ریغ  یلإ  یعّدا  نم  نوعلم   » ادـخ ربمغیپ  ۀـتفگ  ربارب  رد  و  ّللا »
�

ِه َدـْنِع  ُطَْـسقَأ  َوُه  ْمِِهئـا�بِآل  ْمُهوُعْدا   » ادـخ ۀـتفگ  ربارب 
شارف ریغ  يارب  ار  دلو  هدرک و  تفلاخم  ار  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  مکح  اراکـشآ  سپ  رجحلا » رهاعلل ، شارفلل و  دلولا   » وا رگید  ۀتفگ 

رب نآ  دـننام  تشادـن و  دـننام  هک  تخاس  دراو  مالـسا  رب  یملظ  نانچ  درک و  حابم  ار  یهلا  ياهمارح  شیوخ  راک  نیاـب  هداد و  رارق 
.دوب هدشن  دراو  نید 

ناگدیزگرب دننک و  تعیب  وا  زاب  نومیم  يزات و  سورخ و  راسگ  یم  ّربکتم  رسپ  دیزی  هب  ات  درک  توعد  ار  مدرم  هک  نیا  هلمج  زا  «و 
یم ار  وا  يدـیلپ  ثبخ و  ینادان و  هک  نیا  اب  درک  راداو  راک  نیا  رب  دـیدهت  هفاـخا و  دـیعوت و  توطـس و  رهق و  هب  ار  مالـسا  لـها  زا 

تسدب ار  تردق  دش و  راوس  دارم  رخ  رب  هک  نیا  ات  تشاد  یم  هنیاعم  ار  وا  رفک  روجف و  یتسم و  تسناد و 

295 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يا هعقاو  مالسا  رد  هک  ار  هّرح  ۀعقاو  سپ  درک  مایق  نیملسم  زا  ناکرـشم ، یهاوخنوخ  هب  تخادرپ و  لوسر  ادخ و  ینامرفان  هب  دروآ 
هدناسر هاوخلد  هب  ار  ادخ  نانمـشد  هتفرگ و  ماقتنا  ادخ  ءایلوا  زا  هک  درک  نامگ  دروآ و  دیدپ  هدوبن  نآ  زا  رتروآ  تحاضف  رتعینش و 

: تفگ تخاس و  راکشآ  ار  شیوخ  رفک  راهظا و  ار  دوخ  كرش  سپ 

لسالا عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشا  تیل 

لدتعاف ردب  لیم  انلدع  مکتاداس و  نم  موقلا  انلتق  دق 

لشت دیزی ال  ای  اولاق : ّمث  احرف  اّولهتسا  اّولهاف و 

ناک ام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدنخ  نم  تسل 
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لعف

لزن یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل 

.درادن نامیا  وا ، نید  ادخ و  باتک  ربمغیپ و  ادخ و  هب  تسا و  جراخ  نید ، زا  هک  تسا  یسک  ۀتفگ  نیا  »

ربـمغیپ رتـخد  س )  ) همطاـف دـنزرف  ع ،)  ) یلع نب  نیـسح  نوـخ  نتخیر  نید ، زا  تسا  وا  يرد  هدرپ  نیرت  تخـس  نیرتـگرزب و  زا  «و 
تـشهب لـها  تدایـس  هب  شردارب  وا و  ةراـب  رد  ربمغیپ  هک  تشاد ، لـضف  نید و  رد  هک  یتلزنم  و  ربـمغیپ ، دزن  هک  یماـقم  اـب  (ص ،)

هک هدوب  ترتع  اب  تدـناعم  وا و  هب  یمارتحا  یب  ربمغیپ و  اب  توادـع  نیدـب و  رفک  ادـخ و  رب  تأرج  هار  زا  اهنیا  ۀـمه  داد ، تداـهش 
سپ دروآ ، باسحب  ار  یهلا  تردـق  توطـس و  هن  درک و  اورپ  ادـخ  ماقتنا  زا  هن  دـشک ، یم  ار  ملید  كرت و  راّفک  زا  یهورگ  ییوگ 

شیارب ار  باقع  باذع و  تفرگ و  زاب  تشاد  تسد  رد  هچ  نآ  تخاس و  نک  هشیر  ار  شعرف  لصا و  درک و  هاتوک  ار  شرمع  ادخ 
.دومرف هدامآ 

296 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ۀناخ نتخاس  ناریو  لاملا و  تیب  طیرفت  وا و  ماکحا  لیطعت  ادخ و  باتک  لیدبت  زا  دندرک  ناورم  ینب  هچ  نآ  هوالعب  دوب  اهنیا  ۀـمه  »
تمرح کته  ندرک و  بارخ  ندـنازوس و  يارب  نآ  رد  شتآ  ندـنکفا  هناخ و  رب  اهقینجنم  بصن  وا و  مارح  نتخاـس  لـالح  ادـخ و 

..ناگدنهانپ نوخ  نتخیر  ندومن و 

هب رگم  ددرگ  یمن  لصاح  ادخ  هب  یکیدزن  هک  یناسک  زا  دییوج  يرود  هدرک و  نعل  ادـخ  هک  ار  یناسک  دـینک  نعل  مدرم  يا  سپ  »
.ناشیا زا  نتسج  يرود 

هیواعم نب  دیزی  هنبا و  هیواعم  برح و  نب  نایفس  ابا  نعلا  ّللا 
�

ّمه »
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یلّدبم ماکحالا و  يّریغم  لوسرلا و  يدهاجم  نیدـلا و  ءادـعا  هلالـضلا و  هداق  رفکلا و  هّمئا  نعلا  ّللا 
�

ّمه .هدـلو  مکحلا و  نب  ناورم  و 
اموق دـجت  ال  تلق : امک  کتیـصعم  لهأل  ضامغالا  نم  کئادـعا و  هالاوم  نم  کیلإ  أّربتن  ّانا  ّللا 

�
ّمه .مارحلا  مّدـلا  یکاّفـس  باتکلا و 

.هلوسر ّللا و 
�

ه ّداح  نم  نوّداوی  رخآلا  مویلا  ّللاب و 
�

ه نونمؤی 

تمالم زا  ادخ  هار  رد  سپ  ..دیسانشب  ار  اهنآ  ناگدنور  ات  دینک  لّمات  ار  یهارمگ  ياههار  دیسانشب و  ار  نآ  لها  ات  دیسانشب  ار  قح  »
ینب نادـناخ  عضو  تسا  هدوب  نینچ  همان » رخآ  ات  ..دـیوشم  فرحنم  ناراـکبان  بیرف  یتسود و  يوه و  هب  ادـخ  نید  زا  دیـشیدنیم و 

.دوش هدرمش  دیاب  بجعلا » نم  بجعا   » خیرات رد  هّیضق  نیا  هدرک  ریبعت  دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  یتسار  هب  نید و  نوئشب  تبسن  هّیما 

لقثتـسملاک  » ترابع هک  اجنآ  ..کباوج » یف  دّدرتلا  یلع  ّیناف  دـعب  اما   » هیواعم هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ۀـمان  لـیذ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 233 ) مراهچ  دلج   ) دهد یم  حرش  ار  مئاّنلا »

ربمغیپ نامز  رد  رگا  هک  تسا  ور  نیا  زا  مرگرـس ، مالحا  تافـص  اب  تسا و  باوخ  رد  هک  یـسک  هب  ار  هیواـعم  ع )  ) یلع هیبشت  اـما  »
دـنک و یم  راکیپ  تفالخ  يارب  یلع  اب  دوش و  یم  باطخ  نانمؤم  ریما  وا  هب  تسا و  هفیلخ  وا  هک  دـید  یم  باوخ  رد  هیواـعم  (ص )

نیملسم نایم  رد 

297 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم مالحا  ثاغـضا  لایخ و  سواسو  زا  ار  نآ  تفای و  یمن  يریبعت  لیوأت و  ار  دوخ  باوخ  نیا  نامگ  یب  دنیـشن  یم  ربمغیپ  ياج  هب 
قلخ نیرترود  وا  هک  نیا  لاح  درک و  یم  روطخ  وا  رطاخب  یلایخ  نینچ  هنوگ  هچ  درمش 
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« قیلط  » رـصتخم و تسا  یتّوبن  تماما ، هک  رگنب  نیدب  ..دـتفایب  رطاخب  یهاشداپ  سوه  ار  طاّفن »  » هک تسنانچ  نیا  نآ و  زا  دوب  ادـخ 
هب رگا  هدوب و  هیاـپ  مک  نیملـسم  دزن  رد  رارقا و  ناـبز  هب  هچ  رگ  هتـشاد  یم  بیذـکت  لدـب  هک  هدوـب  رامـشب  مهبوـلق » هّفلؤـم   » زا هک 

تـسا هتـشذگ  یم  شرطاخ  هب  هنوگ  هچ  هتـسشن  یم  فص  نیرخآ  رد  هدمآ  یم  رد  دندوب  یم  نارجاهم  زا  قباوس  لها  هک  یـسلجم 
لـضف نید و  لها  زا  ناـگرزب  نآ  باـقر  رب  دوش و  یم  ریما  ناـنمؤم  رب  دـنک و  یم  ادـیپ  ار  ناونع  نیا  ددرگ و  یم  هفیلخ  يزور  هک 

؟ دشاب یم  اورنامرف  ناشیا  رب  راوس و 

دنک و نعل  ار  ناشیا  هدهاجم و  یهورگ  اب  لاس  ( 23  ) هس تسیب و  نابز ، اب  ریشمش و  اب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  بجع  زا  بجعا  نیا  »
هبلغ اـیند  رب  نید  دوش و  هدرتسگ  وا  تلود  هک  نیمه  ددرگ و  لزاـن  ناـنآ  زا  تئارب  نعل و  شهوکن و  رد  نآرق  دراد و  رود  دوخ  زا 
تلم يدنلب  دننک و  دییشت  ار  نید  ناینب  وا  باحـصا  زا  ناحلاص  و  درذگ ، رد  ربمغیپ  ددرگ و  مکحم  تباث و  نید  تعیرـش و  دنک و 

دنرادرب و رـس  هتـشاد  یم  داهج  ناشیا  اب  ص )  ) ربمغیپ هک  نانمـشد  نامه  ناهگان  دنزاس  روانهپ  سوفن  رد  ار  وا  تّما  ردق  یگرزب  و 
يرادربنامرف وا  زا  هک  ار  ص )  ) ربمغیپ براقا  راربا و  ءاحلـص و  دـنریگ و  تسدـب  تموکح  تنطلـس و  ماـمز  دـندرگ و  زوریپ  نآ  رب 

..دنشکب هتشاد 

هب هنوگ  هچ  شباقعا  رـسپ و  ناورم و  شرـسپ و  قیلط و  ۀیواعم  دـید  یم  تشاد و  یم  رب  كاخ  زا  رـس  ص )  ) ربمغیپ شاک  يا  سپ  »
دنا و هتسشن  وا  ياج 
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: تسا هدروآ  نینچ  تمسق  نآ  رخآ  رد  و  دننک » یم  ییاورنامرف  تموکح و  نیملسم  رب  یعضو  هچب 

و همالـسا ، دعب  هیواعم  نعلی  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  نم  اوعمـس  نوریثک  موق  هباحّـصلا  نم  ّیلع ) عم  ینعی   ) هعم ناک  دق  ».. 
« هروهشم کلذ  یف  رابخالا  رانلا و  لها  نم  ّهنا  رفاک و  قفانم  ّهنا  لوقی :
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زا ماش  تموکح  هاگتـسد  و  يوما »  » راـبرد هرود  نیا  رد  هک  نیا  راـتفگ  هاـتوک  مود  دـهع  زا  لوا  ةرود  رد  یمومع  عاـضوا  صیلخت 
مالسا یعرف  یلصا و  لئاسم  رد  رظن  ثحب و  ناگنـشت  ماکحا و  قئاقحب  هّجوتم  صاخـشا  دمآ  تفر و  نامیا و  اب  ناهیقف  دّدرت  ظاحل 

.تسا هتفای  هنیدم ، رد  نیدشار ، ءافلخ  سلاجم  عضو  فالخ  رب  یعضو  روما ، هنوگ  نیا  حیقنت  قیقحت و  و 

نایارد و هزره  تاقوا  رتشیب  نامیا ، شناد و  دهم  رد  ناگتفای  شرورپ  زا  رباکا  نآرق و  هب  ناگتخاب  لد  هباحص و  زا  ناگرزب  ياج  هب 
یم تساخرب  تسـشن و  دـمآ و  تفر و  نارادمتـسایس  ناقفانم و  ناسولپاچ و  نایوگ و  هفازگ  نایارـس و  هوای  ناحاّدـم و  نارعاـش و 

.دنتشاد

هدـش ینید  روما  مّلعت  میلعت و  نوناک  هک  ناگرزب ، نآ  نطوم  زا  ماش )  ) وا فالجا  فالخا  هیواعم و  ۀناّدبتـسم  تنطلـس  زکرم  هوالعب 
رود دندوب  هدیدرگ  سونأم  هتفرگ و  وخ  ینید  نوئشب  درم ، نز و  کچوک ، گرزب و  نطاوم ، رجاهم و  زا  شنانکاس  و  هنیدم ،)  ) دوب
دنوش کیدزن  یهاگ  رگا  ای  دنوشن و  کیدزن  رابرد  هاگتـسد  نآ  هب  چیه  ای  صاخـشا  هنوگ  نیا  هک  دش  یم  بجوم  دوخ  نیا  دوب و 

يارب ای  دشاب  شباقعا  هیواعم و  لاّمع  زواجت  يّدعت و  عفر  يارب 
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.دنوش رابرد  نآ  راپسهر  دوب ، یم  مودصم  دودحم و  نانیا  رتشیب  یگدازآ  يدازآ و  لاح  رهب  هک  رگید ، یتاجاح  دصاقم و 

لفاـحم رـضاحم و  هیواـعم و  هاگتـسد  رد  ینید  دـصاقم  قئاـقح  رد  قـیقحت  یمالـسا و  ماـکحا  یعرـش و  روـما  زا  ثحب  تـهج  رهب 
هدوب یم  یقافتا  زیچان و  مک و  رایسب  وا  نانیشناج 
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لئاسم و نید و  قیقحت  جـیورت و  هدوب و  یمن  یگتـسبلد  هقالع و  روما  نیاـب  ار  وا ) فـالخا  مه  و   ) هیواـعم هتـشذگ  زیچ  همه  زا  هچ 
وا ۀـناشنم  رـصیق  هنابآم و  يرـسک  تنطلـس  ییاورمکح و  هاگتـسد  اب  رگا  هدـش و  یمن  رظن  هّجوت و  دروم  هلاصالاب ، مالـسا ، ماـکحا 

ار مالسا  نوئش  نید و  روما  تقیقح  هب  هکلب  هدرمش  یمن  يزیچ  هب  ار  نآ  زا  يوگتفگ  هتـسناد و  یمن  مهم  ار  نآ  هتـشاد  یمن  سامت 
تسا و هتخانـش  یم  اهنآ  رادـم  رئاد  هداد و  یم  رارق  دوخ  ءالیتسا  تنطلـس و  نوئـش  روما و  ءاقر  طسب و  ءاقب و  ظـفح و  زیوآ  تسد 

اهنآ مهف  ّلح و  ثحب و  حرط و  رد  يزاین  دروم  نیا  ریغ  رد  هتـساوخ و  یم  هتـشاد  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  يدروم  رد  ار  اهنآ  حرط 
یم دیاوز  زا  تنطلـس  دصاقم  هب  تبـسن  تسا  ینید  تفالخ  ماقم  صاوخ  مزاول و  زا  هک  ار  روما  نآ  تقیقح  رد  تسا و  هدـید  یمن 

.تسا هدرمش 

دصاقم نوئـش و  زا  عیرـشت و  لحارم  زا  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  اهنآ  رادصا  ءاشنا و  هک  یعرف  ماکحا  ینید و  لئاسم  هک  نیا  هصالخ 
فئاظو زا  اـهنآ  میهفت  مهف و  جـیورت و  ءارجا و  طـسب و  ظـفح و  رـشن و  عمج و  صحف و  ثحب و  يو  زا  دـعب  ناـمز  رد  دوب ، تّوبن 

نانیشناج ءافلخ و 
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اهنت تّما  یعامتجا  تایح  نوئش  ریبدت  تسایس و  ایند و  روما  رد  هکنانچ  تفالخ  ماقم  هک  ینعم  نیدب  دش  یم  هتخانـش  ص )  ) ربمغیپ
ننس بادآ و  نید و  عرش و  تاررقم  ظاحل  زا  نیملسم  فیلاکت  فئاظو و  نییعت  صیخشت و  ینید و  روما  رد  دوب  یم  عجرم  أجلم و 

تفالخ و حور  ياضتقا  هب  و  دوب ، یم  ذالم  عجرم و  ماقم ، هزوح و  نامه  زین  هدیدرگ ، حلطـصم  اهنآ  يارب  هقف »  » مان اهدعب  هک  نییآ 
.دشاب دوب و  یم  نینچ  مه  دیاب  تّوبن  ماقم  زا  تباین  تقیقح 

هدـش و هدوشگ  مالـسا  لها  تسدـب  هک  ییاهروشک  دالب و  رگید  رد  ای  زاجح  رد  اـی  هنیدـم ، تفـالخ ، زکرم  دوخ  رد  هاـگ  ره  سپ 
دیاب هک  دنتشاد  هدیقع  نآ ، هب  عطق  ملع و  نابلاط  دوبن  عوطقم  ای  دوب  لوهجم  نآ  مکح  ار  یعوضوم  هتفای  رارقتسا  اهاجنآ  رد  مالـسا 

ناشیا هب  ماقم  نآ  زا  هک  یخساپ  دانتسا  هب  دننک و  مالعتسا  راسفتـسا و  ماقم ، نآ  زا  ار  عوضوم  نآ  مکح  هعجارم و  تفالخ ، ماقم  هب 
ار دوخ  مه  تفالخ  ماقم  .دنرب  راکب  ار  مکح  نآ  دیسر  یم 
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ملاع علطم و  رگا  عالطا ، ملع و  هار  زا  سپ  دنک  ّلح  ار  لکشم  هک  درمش  یم  فّلکم  تسناد و  یم  لوئـسم  تاعجارم ، نیا  ربارب  رد 
.داد یم  خساپ  ناگدننک  هعجارم  هب  تخاس و  یم  نشور  ار  نآ  يار  ای  هرواشم و  يور  زا  ای  دندوب ، نآ  هب 

یلـصا و یماقم  نآ ، زاغآ  رد  ینید ، فیلاکت  ماکحا و  ناـیب  يارب  ندوب  عجرم  ظاـحل  زا  ار  تفـالخ  ماـقم  مالـسا  لـها  تقیقح  رد 
نییعت و قیقحت و  حیقنت و  صحف و  ثحب و  يارب  مّلسم  یعجرم  ار  نآ  دنتخانش و  یم  یمسر  يزکرم 
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میلعت هب  ار  هفیلخ  دنتشاگنا و  یم  تسا  داشرا  أشنم  تیاده و  أدبم  هک  تّوبن  ۀلابند  ار  تفالخ  دنتـسناد و  یم  ماکحا  لئاسم و  نییبت 
هب ار  نید  ناوریپ  فّلکم و  تلاسر ، قئاـقح  دـصاقم و  جـیورت  رـشن و  تعیرـش و  ماـکحا  نییعت  غیلبت و  تمکح و  باـتک و  نییبت  و 

.دندرمش یم  فّظوم  نانآ  ینید  ياه  هتفگ  زا  تعاطا 

رد .دروآ و  یم  مهارف  ار  هباحص  ناگرزب  تاقوا  زا  رتشیب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هفیلخ  هدش ، هتفگ  مه  شیپ  نیا  زا  هکنانچ  ور ، نیا  زا 
ناـنآ رظن  زا  هتخادرپ و  یم  هرکاذـم  هرواـشم و  هب  هتفاـی  رارق  لاؤس  دروـم  هک  هثدحتـسم  لـئاسم  و  هعقاو » ثداوـح   » نیا مکح  ةراـب 

ینادرگرس جارختسا و  شیوخ  داهتجا  هب  ار  یعوضوم  ینید  مکح  هتـسب و  یم  راکب  ار  دوخ  يار »  » مه یهاگ  هدرک و  یم  هدافتـسا 
.تسا هتخاس  یم  عفر  عفد و  ار  هدننک  لاؤس  لهج  و 

، قباس ۀفیلخ  ّصن  ای  ص )  ) ربمغیپ ّصن  دانتـسا  هب  هاوخ  تّما و  باختنا  دانتـسا  هب  هاوخ  تفالخ  نیدـشار ، ءافلخ  ةرود  هرود ، نآ  رد 
ینید ۀبنج  لاح ، رهب  هدوب و ، یم  نید  رشن  ظفح و  يارب  نید و  نوئش  زا  نید ، بادآ  هب  ناگتفای  شرورپ  ربمغیپ و  باحـصا  رظن  رد 
ّیبرم یّکزم و  يداه و  دشرم و  مّلعم و  امنهر و  بئان  ادـخ و  ةداتـسرف  نیـشناج  هک  نیا  دـید  زا  ار  هفیلخ  ینعی  هتـشاد  یم  هبلغ  نآ 
نیمه هب  ار  دوخ  زین  وا  دنا و  هتسیرگن  یم  هدید و  یم  تسا  نآ  قئاقح  فشاک  دصاقم و  رشان  نید و  ظفاح  سپ  تسا ، یهلا  لماک 

.دنسانشب هنوگ  نیمه  هب  ار  وا  تّما  هک  تسا  هتساوخ  یم  هدناسانش و  یم  ناونع 

هدز یم  دایرف  ربنم  زارفرب  تحارص  لامک  اب  هفیلخ  هک  هدوب  هدش  دای  تاهج  هب 
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متسار هار  هب  دیزاس و  هاگآ  ارم  دیدید  نم  رد  نید  هار  زا  یفارحنا  يورجک و  رگا  : » هک تسا 
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هفیلخ ربارب  رد  ار  دوخ  ریشمش  تماهش  تیاهن  تعاجش و  لامک  اب  هتساخ و  یمرب  هک  دنا  هتـشاد  یناسک  مه  نیملـسم  و  دینادرگرب »
و مینک » یم  تسار  ریـشمش  اب  ارت  ییاپ  هب  نآ  رد  ییامیپ و  فارحنا  هار  ییارگ و  یجک  هب  رگا  : » دنا هتفگ  یم  هدیـشک و  یم  ماین  زا 

تعیب طرش  ار  قباس  ۀفیلخ  ود  ةریس  زا  تعباتم  فوع  نب  نمحرلا  دبع  مّیس ، ۀفیلخ  باختنا  ماگنه  هب  هک  هدوب  تهج  نیمه  زا  رهاظب 
ءاـفلخ هریـس  هویـش و  تسا  هدوب  ناـنچ  تفـالخ و  ماـقم  هب  نیملـسم  رظن  هدـیقع و  تسا  هدوب  نینچ  هک  نیا  هصـالخ  .هداد  یم  رارق 

.نیدشار

دادتما و  ص )  ) ربمغیپ باکر  رد  تدهاجم  ترجاهم و  نامیا و  هب  قبس  لیبق  زا  مالسا ، ردص  ۀیلاع  يایازم  زا  هن  هک  ار  هیواعم  نکیل 
تریصب اب  نامدرم  تّما و  يامعز  زا  هن  هدوب و  شراک  رد  یّصن  قباس ، ۀفیلخ  زا  هن  هتـشاد و  دوجو  یتّیزم  فرـش و  تبحـص ، تدم 

دنزرف مّلـسم  قح  گنج و  دشار  ۀفیلخ  اب  لغد  گنرین و  رز و  روز و  هب  هکلب  هدمآ  نایم  هب  یباختنا  دقع  ّلح و  لها  حالطـصاب ، و ،
ار دیزی  دوخ  قساف  دنزرف  دهع  تیالو  هداد و  نآ  هب  يرصیق  یلقره و  ییاورنامرف  يرـسک و  تنطلـس  ۀبنج  هدرک و  بصغ  ار  ربمغیپ 
اب نیملـسم و  هب  یئانتعا  یب  لاـمک  اـب  هکناـنچ  تسا  هدرک  لـیمحت  ناملـسم  تّما  رب  رورغ  هلیح و  روز و  رز و  هب  دوخ  زا  دـعب  يارب 

ربنم زارف  رب  شدوخ  ار  بلطم  نیا  ییایح  یب  دادبتسا و  تیاهن 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1307 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتفگ  ربمغیپ  هنیدم  رد  و 

دنا هدوب  تسرپ  يوه  راد و  ایند  نید و  تسـس  وا  دوخ  دننام  هک  شیرق  زا  یناقفانم  ناقلمتم و  هدـش  فرـشم  هنیدـم  هب  هک  یماگنه 
: دنا هتفگ  نینچ  يوب  ار  دمآ  شوخ  یسولپاچ و 

: تسا هتفگ  نینچ  هدمآ و  رب  ربنم  هب  هدینش  نخس  نیا  نوچ  وا  کبعک » یلعا  كرصن و  ّزعا  يّذلا  هّلل  دمحلا  »

هیقف هچ  نآ  رخآ  ات  « ) ..هدلاجم هذه  یفیسب  مکتدلاج  یّنکل  و  یتیالوب ، هّرسم  مکنم و ال  اهتملع  هّبحمب  اهتّیلو  ام  ّللا 
�

ه ّینإف و  دعب  اّما  »
: تفگ دیاب  هصالخ  روطب  دش ) هدروآ  قاروا  نیا  رد  مه  شیپ  نیا  زا  هدروآ و  دیرفلا » دقعلا   » رد ار  نآ  یکلام 
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هقف و حیقنت  قیقحت و  عرش و  جیورت  هّقفت و  هیقفتب و  تفالخ ، ای  تموکح ، رابرد  هاگتسد و  هّیما  ینب  زا  وا  باقعا  هیواعم و  نامز  رد 
تامّرحم و هدش و  یم  راتفر  نید  تاّیرورـض  تامّلـسم و  فالخ  رب  هکلب  هتـشاد  یمن  ار  مزال  ۀقالع  یگتـسبلد و  نآ  هب  لمعب  یّتح 

.تسا هتفای  یم  ماجنا  تارکنم 

تفالخ ناونع  ریز  دوخ  تموکح  طسب  ییاشگروشک و  رد  شـشوک  و  « 1  » تنطلـس ساسا  میکحت  نادناخ ، نیا  دارفا  یعقاو  فده 
رد تسا و  رامـشب  تاحوتف  ناشخرد  ياـه  هرود  زا  هرود  نآ  ور  نیزا  هدوب  یم  تاـحوتف  قیرط  زا  لاـم  تورث و  بسک  یمالـسا و 

ینعمب هقف »  » تفگ ناوت  یم  هک  هدیـسرمه  هب  هجوت  لباق  بلاج و  یـشبنج  تکرح و  مه  ار  هیقفت  هّقفت و  هرود  نامه  رد  لاـح  نیع 
هرود نامه  رد  هدش و  يراذگ  هیاپ  نآ  لالقتـسا  هتفای و  داینب  هرود  نآ  رد  يرظن  ثحب و  ّنف  یمـسر و  ملع  تروصب  یحالطـصا و 

ناونعب ءاّرق »  » ناونع هک  تسا  هدوب 
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مان دوخ  لحم  رد  هک  مان ، هب  ناهیقف  نت  تفه  يارب  هعبس » ءاهقف   » ناونع هتفای و  ترهـش  هیقف »  » ناونعب یناسک  هدش و  لیدبت  ءاهقف » »
یعورف یّتح  هداهن و  نایم  هب  اپ  یملع  ثحب  هجو  رب  عورف  رد  صحف  ثحب و  تسا و  هدیدرگ  ناونع  حالطـصا و  دش ، دـنهاوخ  هدرب 

عقاو ءالتبا  دروم  يزور  هک  نیا  دـصقب  يداهتجا و  ثحب  ناونعب  اهنآ  مکح  ةراب  رد  هدـش و  جارختـسا  عقاو ، ریغ  هکلب  هب ، یلتبم  ریغ 
سّردـت و سیردـت و  صحف و  ثحب و  يارب  لزاـنم  دـجاسم و  رد  یـسلاجم  هدـمآ و  شیپ  ثحب  وگتفگ و  ددـنویپ  عوقوب  اـی  ددرگ 

ندرک دای  ناشیا و  زا  میرکت  میظعت و  ناثّدحم و  نایوارب و  تیانع  هّجوت و  اب  ّتنـس  لقن  ثیدـح و  ظفح  رکذ و  هلداجم و  هرظانم و 
.تسا هتفای  ققحت  رابخا  ثیدحت و  ماگنه  هب  دانسا )  ) نانآ مان 

، دراد ددعتم  لماوع ، للع و  هرود  نآ  رد  تهاقف »  » يارب عضو  نیا  ندش  ادیپ 

______________________________

هریج قوـقح  قازرا و  رب  مهرد  هد  هدرک  یم  هک  يراـک  نیتـسخن  هتفاـی  یم  تنطلـس  هـک  نادـناخ  نـیا  زا  مادـک  ره  ور  نـیا  زا  ( 1)
هدـش رئاس » لثم   » هتفگ و نادـناخ  نآ  لمع  نیاب  هراـشا  يارب  هرـشع » هداـیز  ریعب و  ریع   » ۀـلمج تسا  هدوزفا  یم  نایهاپـس  ناراوخ و 

ماق تاـم و  اذا  هیمأ  ینب  نم  هفیلخلا  ناـک  هرـشع » هداـیز  ریعب و  ریع  مهلوق  و  تسا ..«  هدروآ  نینچ  هغللا  حاحـص  رد  يرهوج  .تسا 
« ..مهارد هرشع  مهقازرا  یف  داز  رخآ 

304 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تنطلـس زرط  زا  یـشان  لاوحا  عاـضوا و  اـب  طـبترم و  تموکح  هاگتـسد  هب  هک  لـماع ، تلع و  ود  اـهنآ : زا  یخرب  قاروا  نیا  رد  هک 
دروم تسا ، بسانتم 
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: زا تسا  ترابع  هصالخ ، روطب  تلع ، لماع و  ود  نیا  ددرگ : یم  عقاو  هراشا 

تموکح و ترورـض  هک  يرادـقم  هب  رگم   ) ثحابم لئاسم و  نیاب  طوبرم  نوئـش  زا  ار  دوخ  تموکح ، هاگتـسد  نتفرگ  رانک  رب  - 1
(. تسا هدرک  یم  باجیا  ار  نآ  تسایس  تیاعر 

مرگرـس رد  نانآ  ندوب  دازآ  ناعبات و  هباحـص و  زا  نادنمـشناد  شود  هب  ماکحا  ثحابم  نید و  لئاسم  جارختـسا  فیلکت  نداتفا  - 2
یعیبط و اج  نآ  هب  ۀـعجارم  و  عجرم ، هناگی  نیدـشار  ءافلخ  نامز  ربمغیپ و  نامز  زا  هک  هنیدـم  رد  تسخن  بلاطم  هنوگ  نیاـب  ندـش 
، دالب رگید  زا  هنیدم ، اب  یطباور  هدوب و  هنیدم ، زکرم ، هب  یمالـسا  دالب  نیرتکیدزن  هک  هکم  نآ  زا  سپ  هدوب و  یم  سونأم ، يداع و 

.یمالسا گرزب  ياهرهش  رئاس  رد  سپ  نیا  زا  هتشاد و  یم  رت  مکحم  رتهیبش و  رتدایز و 

هب یعرـش  ۀـعقاو  ثداوح  ینید و  هلـضعم  لئاسم  هک  هدوب ، مزال  لومعم و  نیدـشار  ءافلخ  نامز  رد  هچ  نآ  فـالخ  رب  هرود  نآ  رد 
تموکح رابرد  يوما و  تنطلـس  هاگتـسد  هب  دیاش  هدش ، یم  ءاتفتـسا  اجنآ  زا  ار  اهنآ  ّلح  هعجارم و  تلاسر  دهعم  تفالخ و  نوناک 

.تسا هدش  یم  هعجارم  هاگتسد  نآ  هب  تموکح ، لاّمع  ای  مدرم  فرط  زا  مک ، رایسب  ای  هدش ، یمن  هعجارم  چیه  یناورم 

ار دوخ  یهقف  ماکحا  ینید و  لئاسم  نانآ  زا  و  هدرک ، یم  عوجر  هدوب  یم  ناشیا  دامتعا  دروم  هک  ناعبات  ای  هباحـص  هب  مدرم  الومعم 
و دنا ، هتـشاد  یم  فوقو  رتشیب  اعبط  ینید  نوئـش  تاهج و  هب  هدوب و  هنیدم  رد  هک  یناسک  زا  هژیوب  دنا ، هدیـسرپ  یم  هتـساوخ و  یم 

ار دوخ  یّتح  دنزادرپ و  صحف  ثحب و  هب  هدراو  یهقف  لئاسم  رد  ناعبات  هباحص و  زا  ءالضف  هک  هدش  ثعاب  رما ، نیمه 
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.دنراذگ ثاریم  هب  دنروآ و  دوجوب  هقف »  » مان هب  یملع  ّنف و  ار  هجیتن  دنزاس و  هدامآ  هدنیآ  تاعجارم  ییوگ  باوج  يارب 

305 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  هتفگ  وا  هک  ار  نومضم  نیا  هصیبق  نبا  زا  باهش  نبا  زا  دانسا  هب  مود ) دلج   ) كولملا ممالا و  خیرات  باتک  رد  يربط 

.دشکب هبعک  رانک  رد  ار  دوخ  رسپ  دهد  ماجنا  رگا  هک  دوب  رذن  یلمع  رب  ار  ینز  »

.دنک ءاتفتسا »  » هنیدم ناگرزب  زا  رذن  نیا  ةراب  رد  ات  هدمآ  هنیدم  هب  سپ  هدش  بکترم  ار  راک  نآ 

.تسا هتساوخ  يوتف  وا  زا  هتفگ و  وا  هب  ار  دوخ  لمع  رذن و  هتفر و  رمع  ّللا 
�

ه دبع  دزن  هب  تسخن  »

ینابرق ار  دوخ  رـسپ  دیاب  نم  سپ  تسا : هتفگ  نز  نآ  .تسا  هتـساوخ  ار  رذنب  ءافو  ادـخ  مناد ، یمن  نم  تسا : هداد  خـساپ  ّللا 
�

ه دـبع 
هدوزفین يزیچ  خساپ  هتفگ و  نیا  رب  و  تسا » هدومرف  یهن  دیـشکب  ار  دوخ  هک  نیا  زا  ار  امـش  ادخ  : » تسا هتفگ  رمع  ّللا 

�
ه دـبع  منک ؟

.تسا

: تسا هتساوخ  يوتف  يو  زا  هتفر و  سابع  ّللا 
�

ه دبع  دزن  هب  نز  نآ  نیا ، زا  سپ  »

: تسا هتفگ  خساپ  نینچ  سابع  ّللا 
�

ه دبع 

دنزرف هد  يوب  ادـخ  رگا  هک  تسا  هدوب  هدرک  رذـن  مشاـه  نب  بلّطملا  دـبع  .یهن و  دوخ  نتـشک  زا  هدرک و  رما  ار  رذـنب  ءاـفو  ادـخ  »
، ّللا

�
ه دبع  مان  هب  هعرق  .هدنکفا  هعرق  نانآ  نایم  ار  رذنب  ءافو  هدیـسر  نت  هدب  شنادنزرف  .دنک و  نابرق  ار  ناشیا  زا  یکی  دیامرف  تیانع 

دـص ّللا و 
�

ه دبع  نایم  هعرق  سپ  رتش ، دص  اب  ّللا 
�

ه دبع  ادنوادخ  تسا : هتفگ  بلّطملا  دبع  هدمآ  نوریب  هدوب  شنادنزرف  نیرتبوبحم  هک 
رب هعرق  هدیشک  رتش 
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.تسا هداتفا  رتش  دص 

.نک نابرق  رتش  دص  ترسپ  ياج  هب  تسا : هتفگ  ار  نز  سابع  ّللا 
�

ه دبع  هاگ  نآ 

، سابع ّللا 
�

ه دبع  رمع و  ّللا 
�

ه دبع  نم  رظنب  تسا : هتفگ  وا  .هدیسر  هتشاد ، یم  ار  هنیدم  تراما  ماگنه  نآ  رد  هک  ناورم ، هب  هیـضق  نیا  »
.دبای یمن  داقعنا  ادخ  تیصعم  رد  رذن ، هچ  دنا  هداد  يوتف  اطخ  هب  هداتفا و  رود  هب  باوص  هار  زا  باوج  رد  ود ، ره 

: تسا هتفگ  يوب  هتساوخ و  ار  نز  نآ  هاگ  نآ  »

زا ارت  ادخ  هک  نادب  ناسر و  ماجنا  هب  یناوت  یم  ریخ  ياهراک  زا  هچ  نآ  هدب و  قّدصت  ریگ و  شیپ  هبوت  هار  نک و  رافغتـسا  ار  ادخ  »
.تسا هدومرف  یهن  ترسپ  نتشک 

دنتسناد باوص  رب  يوتف »  » نیا رد  ار  وا  يار  داتفا و  دنسپ  ناورم  ۀتفگ  ار  مدرم  »

306 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. ّللا
�

ه هیصعم  یف  رذن  ال  : » هک تفرگ  رارق  نیا  رب  يوتف  و 

داسف یّتح  نید و  ماکحا  ظاحل  زا  نایدـصتم  ینادان  تموکح و  هاگتـسد  داسف  نادـناخ  نیا  ةرود  رد  هک  نیا  شیپ  نانخـس  هصالخ 
.تسا نشور  رایسب  ور ، ود  قفانم و  نایفارطا 

هب هک  دـسیون  یم  ار  یبلطم  ناورم  نب  کـلملا  دـبع  نب  دـیزی  همجرت  لـیذ  هحفـص 246 )  ) ءافلخلا خیرات  رد  یطویـس  نیدلا  لالج 
.نایامن ادیوه و  نآ  زا  رما  یلاو  ینادان  هاگتسد و  نایفارطا  لاح  یگنوگچ  تسا و  لمات  هّجوت و  لباق  یتسار 

: تسا هتشون 

لهچ هک  ینادان  ۀفیلخ  باذـع » باسح و ال  نم  ءافلخلا  یلع  ام  « » هل اودهـشف  اخیـش  نیعبرأب  کلملا ) دـبع  نب  دـیزی  ینعی   ) یتاف ».. 
؟ دنکب دیابن  هچ  ای  دنکب ؟ دیاب  هچ  تسین  یباذع  باسح و  ار  هفیلخ  هک  دنهد  یهاوگ  وا  دزن  داقتعا  یب  نامیا و  یب  گرزب  درم 

باسح ار  هفیلخ  هک  بلطم  نیا 
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زا ناگدننک  هدافتـسا  ناسولپاچ و  ناقّلمتم و  هدوب و  حرطم  وا ) زا  شیپ  هکلب   ) کلملا دـبع  نب  دـیزی  نامز  زا  هن ! ای  تسه  باذـع  و 
نامیا و رـصتخم  رگا  دنا و  هداد  خوسر  هکلب  هار ، نادناخ  نیا  نیطالـس  ماّکح و  ۀـشیدنا  رد  ار  نآ  ینید  یب  روج و  ملظ و  هاگتـسد 

نایم زا  هدرک و  دوبان  اهتداهـش  نیا  نانخـس و  نیاب  هتخاس  یم  ناشنارگن  هدرک و  یم  ریثأت  یهاگ  هدوب و  یم  ار  ناشیا  مه  يداـقتعا 
«. 1  » دنا هدرب 

: هک تسا  هدروآ  دیزی ) ردپ   ) کلملا دبع  نب  دیلو  ۀمجرت  لیذ  یطویس  زاب 

______________________________

ياه هتفگ  زا  يا  هنومن  هک  ناورم  کلملا  دبع  هب  تبـسن  جاجح  زیمآ  قلمت  ياه  همان  تاملک و  ناورم  کلملا  دـبع  ۀـمجرت  رد  ( 1)
دقعلا  » رد هک  کلملا  دـبع  هب  ار  جاجح  ياه  همان  زا  یکی  زاغآ  مه  عضوم  نیا  رد  .دـش  داـی  تسا  هرود  نآ  ناـقلمتم  ناـسولپاچ و 

، هیالولاب دیؤملا  نیملاعلا  بر  هفیلخ  و  نینمؤملا ، ریما  ّللا 
�

ه دـبعل  منک ..« : یم  لقن  هدـش  هدروآ  هحفص 308 )- مجنپ - ءزج  « ) دیرفلا
« ..و للزلا  هتفنتکا  دبع  نم  هرمأ ، يوذل  هبجاولا  هلا  هلافکب  لعفلا  للز  لوقلا و  لطخ  نم  موصعملا 

307 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  وا  هب  دیلو  هک  هدرک  جارخا  هعرز  یبا  نب  میهاربا  زا  دوخ  ریسفت  رد  متاح  وبا  »

».!؟ هفیلخلا بساحی  «أ 

یبلطم هرود  نآ  لاوحا  عاضوا و  لیذ  ردـص و  رب  هطاحا  هیما و  ینب  ۀـمکاح  هاگتـسد  داسف  هب  تبـسن  ییانیب  لامکا  يارب  همتاـخ  رد 
هب طوبرم  رگید  هس  نادـناخ و  نیا  تموکح  طساوا  رد  عاـضوا  یگنوگچ  هب  عجار  يرگید  و  هیواـعم ، نادـناخ ، ۀلـسلس  رـسب  عجار 

یگنوگچ  ) هقف راودا  یلصا  ثحبم  سپ  نآ  زا  مروآ و  یم  نادناخ  نیا  نایاورمکح  زا  درف  نیرخآ  نامز  رد  عاضوا  یگنوگچ 
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: منک یم  زاغآ  ار  ..يوتف ) هقف و 

(: هحفص 347 حرش  لوا  دلج   ) تسا هدرک  لقن  دانسا ، هب  محازم ، نب  رصن  زا  دیدحلا  یبا  نبا  نادناخ ، نیا  ۀلسلس  رس  ةراب  رد 

: لاق ماشلا  لها  هیواعم و  تایار  یلإ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  رظن  اّمل  ».. 

مّهنا ّالا  انل ، مهتوادع  یلإ  اوعجر  اناوعا  هیلع  اودجو  اّملف  رفکلا  اوّرسا  اوملستسا و  ّنکل  اوملسا و  ام  همسّنلا ، أرب  هّبحلا و  قلف  يّذلا  «و 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  تباث  یبا  نب  بیبح  زا  وا  دانسا  هب  رصن  زا  دیدحلا  یبا  نبا  زاب  هالّصلا » اوکرتی  مل 

یّنم اومصع  اوملسا  اذاف  اوملسی  یّتح  ساّنلا  اولتاق  ص :)  ) ّللا
�

ه لوسر  لقی  مل  ناضقیلا أ  ابا  ای  راّمعل : لجر  لاق  نیّفـص  لاتق  ناک  اّمل  »
یبا نبا  مه  و  اـناوعا » هیلع  اودـجو  یّتح  رفکلا  اوّرـسا  اوملـستسا و  ّنکل  اوملـسا و  اـم  ّللا 

�
ه نکل و  و  یلب ، لاـق : مهلاومأ ؟ مهءاـمد و 

: تسا هتفگ  نینچ  هّیفنح  نب  دّمحم  هک  هدروآ  يروث  رذنم  زا  شدانسا  هب  رصن  زا  دیدحلا 

الم هلفسا و  نم  يداولا و  یلعا  نم  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  مهاتأ  اّمل  »

308 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا ریهظ  نب  مکح  زا  شدانـسا  هب  رـصن  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  اـناوعا » اودـجو  یّتـح  اوملـستسا  هّکم ، حـتف  موـی  ینعی  بئاـتک ، هیدوـالا 
یبا نب  هیواعم  متیأر  اذا  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  ثیدح  ص )  ) ربمغیپ زا  دوعسم  ّللا 

�
ه دبع  زا  دانسا  هب  وا  هک  يرصب  نسح  زا  لیعامسا 

ةراب رد  اوحلفا » اولعف و ال  ام  ّللا 
�

ه وف  : » تسا هتفگ  نینچ  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  نسح  سپ  هقنع » اوبرضاف  يربنم  یلع  بطخی  نایفس 
دیعس اب  ناورم  کلملا  دبع  نامرف  هب  هچ  نآ  هب  تسا  یفاک  هرود ، نآ  طساوا  رد  عاضوا  یگنوگچ 
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هدش و هلماعم  يو  زا  دعب  کلملا ، دبع  نادنزرف  نامیلس ، دیلو و  دهع  تیالو  هب  وا  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  هنیدم  یمان  هیقف  ّبیسم  نب 
.دوش هعجارم  هجوت و  دش  دهاوخ  هدروآ  دیعس  ۀمجرت  رد  یکیدزن  نیمه  هب 

رامح ناورم  فرط  زا  هک  هّیطع  نبا  ۀیـضق  رد   ) دیدحلا یبا  نبا  نادـناخ ، نآ  ياورنامرف  نیرخآ  نامز  رد  عاضوا  یگنوگچ  ةراب  رد 
يدنک ییحی  نب  ّللا 

�
ه دـبع  فرط  زا  هک  یجراخ  هب  فورعم  هزمح  وبا  اب  دورب و  هّکم  هب  هک  هدوب  رومأم  ماش  نایهاپـس  یگدرکرـس  هب 

نینچ یناغالا » بحاص   » زا هتفای ) عوقو  ( 130  ) یـس دص و  کی  لاس  هب  گنج  نیا  دگنجب و  هتـشاد  تراما  قحلا » بلاط   » هب بّقلم 
: تسا هدرک  لقن 

ای اولاقف : .اوحاصف  مهوربتخت  یّتح  مهولتاقت  ال  هباحـصأل : هزمح  وبا  لاق  هزمح  یبأب  یقتلا  اّمل  هّیطع  نبا  ّنا  نوشجاـملا : نبا  رکذ  «و 
هلام و لکأن  اولاق : میتیلا ؟ لام  یف  نولوقت  امف  اولاق : قلاوجلا ! فوج  یف  هعـضن  هّیطع : نبا  لاـقف  نآرقلا ؟ یف  نولوقت  اـم  ماـشلا  لـها 

!..« هّمأب رجفن 

309 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( یلک روطب   ) ناهیقف تاقبط  يوتف و  هقف و  یگنوگچ  - 10

هراشا

310 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ماع یلک و  روطب  ناهیقف  تاقبط  يوتف و  هقف و  یگنوگچ  لوا  لصف 

هراشا

ملهچ لاس  هب  هقف ،» راودا   » يدنب میسقت  ظاحل  زا  دهع ، نآ  تفای و  رارق  صحف  ثحب و  دروم  هباحـص  دهع  قاروا ، نیا  لّوا  دلج  رد 
بـسحب بیترت   ) ینامز ماظن  ظاحل  زا  تقیقح و  هب  هک  دـلج ، نیا  رد  ناعبات »  » ةرود دـعب  هب  لاـس  نآ  زا  دـش و  هداد  همتاـخ  يرجه 

نآ زا  یحالطصا  روظنم  ریسفت و  هباحـص »  » ناونع دلج ، نآ  رد  هکنانچ  سپ  ددرگ  یم  عورـش  دور ، یم  رامـشب  مود  دلج  تاونس ،)
: دوش نییبت  حیضوت و  نآ  زا  یحالطصا  دوصقم  و  عبات »  » ناونع دیاب  مه  دلج  نیا  رد  دیدرگ  حیرشت 

311 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناعبات

«: فراعملا هرئاد   » باتک رد  يرصم ، يدجو  دیرف  رصاعم ، لضاف  ۀتفگ  هب  حالطصا  رد  وریپ و  ینعمب  تغل  رد  عبات »  » ۀملک

یسک عبات  « ) هباحّـصلا نم  هلمج  وا  ادحاو  يار  يا  ّیعبات »  » وه لاقیف : ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  باحـصا  اوأر  نم  یلع  قلطی  ظفل  نوعباّتلا ، »
باتک رد  « 1  » یناـقمم هکناـنچ  رتقیقد ، رتلماـک و  يریبعت  هب  و  دـشاب ) هدـش  رادروخرب  رتشیب ) اـی  کـی   ) هباحـص رادـید  زا  هک  تسا 
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: زا تسترابع  هدرک  هدافا  هیادهلا » سابقم  »

اب وا  رادید  هک  ینامز  نایم  دنچ  ره  دشاب  هتفر  ناهج  زا  نامیا  اب  هدـید و  ار  یباحـص  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  هب  نامیا  لاح  رد  هک  یـسک  »
« ..دشاب هدیسرمه  هب  يرفک  دادترا و  هتفای  تسد  وا  رب  نامیا  لاح  رد  گرم  هک  ینامز  نایم  هداد و  تسد  نامیا 

هدـش رابتعا  یحالطـصا ) ینعمب  « ) یعبات  » ینعم ققحت  يارب  ندرم ، ماگنه  رد  یباحـص و  ندـید  ماگنه  رد  نامیا » ، » فیرعت نیاب  انب 
.تسا

« عامس تّحص   » رگید یخرب  هتسناد و  طرـش  یعبات »  » ینعم ندش  ققحم  يارب  ار  یباحـص  اب  تمزالم » لوط   » یخرب ومه : ۀتفگ  هب  و 
هداد رارق  طرش  ار  وا 
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.دنا هدرک  رابتعا  نآ  یحالطصا  ینعم  رد  ار  زیمت »  » یخرب و 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هیادهلا ) سایقم   ) باتک نامه  رد  ومه  زاب 

دنا هدشن  لئان  هباحص »  » تاقالم هب  هک  ار  يا  هقبط  یهورگ  دندایز  زین  نویعبات  ».. 

______________________________

.یناقمام ( 1)

312 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هباحص زا  یعمج  رگید  یهورگ  هکنانچ  عبات »  » هن دنشاب  یم  عبات »  » ناعبات نانیا  هک  یتروص  رد  دنا  هدروآ  رامـشب  ناعبات »  » دادع رد 
.دنا هدرک  دای  ناعبات »  » دادع رد  ار 

رد یلوق  هب  دـص ) زا  دـعب  ینعی  ، ) یـس لاـس  رد  هک  هدوـب  دـیز  نب  رّمعم  دـیز  وـبا  هتفر ، ناـهج  زا  هک  یـسک  نیتـسخن  ناـعبات »  » زا »
لاس رد  هک  هدوب  هفیلخ  نب  فلخ  هدرم  هک  ناشیا  زا  یـسک  نیرخآ  تسا و  هدـش  هتـشک  ناجیابرذآ ، رد  رگید  یلوق  هب  و  ناـسارخ ،

«. تسا هتفای  تافو  داتشه  دص و  کی 

: تسا هدروآ  نینچ  « 1  » هتشون ثیدح  لوصا  نف  رد  هک  بیرقّتلا ،»  » باتک رد  يوون  هب  فورعم  فرش  نب  ییحی 

«. عبات  » و ّیعبات »  » مهدحاو لصّتملا ،»  » و لسرملا » فرعی  اهب  نامیظع  نالصا  هلبق  ام  وه و  ضر ،)  ) نیعباّتلا هفرعم  نوعبرألا  عّونلا  »

.ّیباحّصلا بحص  نم  وه  لیق : »

« .رهظألا وه  و  هیقل ، نم  لیق : «و 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  ومه  زاب 

دننام دشاب ، هدرک  كاردا  « 2 ( » هرّشبم ةرشع   ) ار هرشع »  » هک تسا  یسک  ناشیا  نیتسخن  دنا  هقبط  هدزناپ  ناعبات ، تسا : هتفگ  مکاح  »
.ود نیا  ریغ  ّبیسم و  نبا  مزاح و  یبا  نب  سیق 

______________________________

باتک زا  تسا  یصیخلت  نونظلا » فشک   » رد یپلچ  بتاک  ۀتفگ  هب  باتک  نیا  مان  ریذنلا » ریشبلا  ننس  هفرعمل  ریـسیتلا  بیرقتلا و  ( » 1)
فرـش نب  ییحی  نیدـلا  یحم  ماما  خیـش   » .تسا هدرک  رـصتخم  حالـص ، نبا  ثیدـحلا » مولع   » باـتک زا  ار  نآ  يوون  هک  داـشرالا » »

.تسا هتفای  تافو  ( 676  ) شش داتفه و  دصشش و  لاس  هب  يوون 
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هب بیرقتلا »  » رب تسا  یحرش  ار  .ه ق ) لاس 911  هب  یفوتم   ) یطویس نیدلا  لالج  هلمج  زا  دنا  هتـشون  حرـش  سک  دنچ  وا  بیرقت  رب 
«. يواونلا بیرقت  حرش  یف  يوارلا  بیردت   » مان

.دیز نب  دیعس  هحلط و  فوع  نب  نمحرلا  دبع  حارج ، ةدیبع  وبا  صاقو ، دعس  ریبز ، نیدشار ، ءافلخ  هرشبم : ( 2)

313 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هکلب هتشادن  یعامـس  نت  هد  نآ  زا  رتشیب  زا  هدش و  ّدلوتم  رمع  تفالخ  رد  ّبیـسم  نبا  اریز  هتفر  طلغ  هب  ّبیـسم  نبا  ةراب  رد  مکاح  »
.دشاب هداتفا  قافتا  یعامس  گرزب  هد  نآ  زا  يرگید  زا  دعس  زا  زج  ار  ّبیسم  نبا  هک  هدیسرن  تحص  هب  هک : دنا  هتفگ  یخرب 

ار سیق  دنا : هتفگ  مه  یـضعب  تسا  لامه  یب  ّتیزم  نیا  رد  هدرک و  تیاور  ناشیا  مامت  زا  هتـشاد و  عامـس »  » نانآ ۀمه  زا  سیق  اّما  »
.تسا هدادن  تسد  یعامس  نمحرلا ، دبع  زا 

.دنا هدوب  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  ناگداز  زا  هباحص و  دالوا  زا  هک  دنتسه  یناسک  نیتسخن ) ۀقبط   ) هقبط نآ  زا  دعب  ۀقبط  »

نامز هک  تسا  یـسک  مرـضخم  زا  دارم  دنرامـشب و  ناعبات »  » ۀلمج زا  مه  دشاب  یم  ءار  حـتفب  مرـضخم »  » نآ درفم  هک  نامرـضخم ، »
رد مالسا  هب  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  هتشگن و  فّرشم  ص )  ) ربمغیپ رادید  هب  نکیل  هتفایرد  ار  ص )  ) ربمغیپ نامز  مه  تیلهاج و 

.تسا هدمآ 

هدرکن دای  فنحا  زا  ینالوخ و  ملسم  وبا  زا  وا  .دنا و  هدوب  سک  تسیب  زا  شیب  هک  نیا  اب  هدرمش ، سک  تسیب  ار  نامرضخم  ملسم ، »
.تسا هدرواین  رامشب  ار  ود  نآ  و 

دبع نب  هملس  وبا  دیز ، نب  هجراخ  هورع ، دمحم ، نب  مساق  ّبیسم ، نب  دیعـس  ار : هعبـس ) ءاهقف   ) هناگتفه ناهیقف  ناعبات ،»  » رباکا زا  «و 
نب ّللا 

�
ه دیبع  نمحرلا ،
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.دروآ رامشب  دیاب  راسی  نب  نامیلس  هبتع و  نب  ّللا 
�

ه دبع 

.تسا هدروآ  ار  ّللا 
�

ه دبع  نب  ملاس  وا  ياج  هب  هدرواین و  ار  هملس  وبا  كرابم ، نبا  »

.تسا هدرک  دای  ار  نمحرلا  دبع  نب  رکب  وبا  ود  ره  ياج  هب  دانّزلا  وبا 

: تسا هتفگ  نینچ  لبنح  نب  دمحا  »

! ود نیا  وا و  تسا : هداد  خساپ  روطچ ؟ دوسا  همقلع و  سپ  هدش : هدیسرپ  وا  زا  .تسا  ّبیسم  نبا  ناعبات ،»  » لضفا »

314 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ار نسح  هرصب  لها  ار و  سیوا  هفوک  لها  دنناد و  یم  ناعبات  لضفا  ار  ّبیسم  نبا  هنیدم  لها  تسا : هتفگ  فیفخ  نب  ّللا 
�

ه دبع  «و 

ّما ود ، نیا  زا  سپ  تسا و  نمحرلا  دبع  رتخد  هرمع  نیریـس و  رتخد  هصفح  تاعبات »  » نانز ۀمه  رورـس  تسا : هتفگ  دواد  یبا  نبا  «و 
.تسا لضفا  هّیعبات  نانز  رگید  زا  « 1  » ءادرد

نیا هک  دنا  هتفرگ  رامشب  ناعبات »  » زا ار  يا  هقبط  یخرب ، هک  تشاد  هّجوت  دیاب  «و 

______________________________

باعیتسالا و : ) دوخ باتک  ود  رد  ار  هیعبات  هیباحـص و  نانز  زا  رایـسب  یهورگ  نت  ود  ره  هک  ینالقـسع  رجح  نبا  ربلا و  دبع  نبا  ( 1)
.دنا هدرک  همجرت  هدرب و  مان  هباصالا )

.دنا هدروآ  هریخ »  » مان هب  ءامسا »  » رد ار  ءادرد  ما  نکیل  دنا  هدرواین  مان  هب  ار  نمحرلا » دبع  رتخد  هرمع   » و نیریس » رتخد  هصفح  »

: تسا نینچ  رجح  نبا  ۀتفگ  هصالخ 

ما لاق : ..اهنع و  همثیخ  یبا  نبا  هاور  ام  یف  نیعم  نب  ییحی  لـبنح و  نب  دـمحا  اهامـس  .يربکلا  ءادردـلا  ما  دردـح ، یبا  تنب  هریخ : »
عم نهیف  يأرلا  تاوذ  نهئالقع و  ءاسنلا و  یلـضف  نم  يربکلا  ءادردلا  ما  تناک  ورمع : وبا  لاق  ..همیجه و  اهمـسا  يرغـصلا  ءادردـلا 

هفالخ یف  ماشلاب  کلذ  ءادردلا و  یبا  لبق  تیفوت  کسنلا  هدابعلا و 
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هلفاح همجرت  اهل  ..و و  نارهم  نب  نومیم  مهنم  نیعباتلا  نم  هعامج  اهنع  يور  اهجوز  نع  و  ص )  ) یبنلا نع  تظفح  تناک  ناـمثع و 
..رکاسع نبا  خیرات  یف 

نع بشوح  نب  فلخ  نع  رـش  قیرط  نم  اثیدـح  ءادردـلا  مأل  هدـنم  نبا  دروأ  ..هبحـص و  اهل  يربکلا  ءادردـلا  ما  الوکام : نبا  لاـق  و 
: لاق نارهم  نب  نومیم 

یف عضوی  ام  لوقی : هتعمـسف  دجـسملا  یف  سلاـج  وه  هیلع و  تلخد  .معن  تلاـق : ائیـش ؟ ص )  ) یبنلا نم  تعمـس  ءادردـلا : مـال  تلق 
هک ار ، ءادرد  ما  هک  هدش  لقن  دواد  یبا  نبا  زا  الاب  رد  هچ  نآ  نیا  رب  انب  ..قیرط » نم  یناربطلا  جرخا  و  نسح » قلخ  نم  لقثا  نازیملا 

، تسا تایباحص  زا 

315 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ملعا ّللا 
�

ه .دنهابتشا و  رب  رظن  ود  ره  رد  هک  دنا  هدروآ  رامشب  هباحص  زا  ار  يا  هقبط  هدوبن و  یتاقالم  یباحص  اب  ار  هقبط 

هیبنت

دیدرگ دای  لوا  دـلج  رد  هنومن  ناونعب  مه  يدراوم  هدـمآ و  دوجوب  هباحـص  دـهع  رد  شیب ، ای  مک  يوتف ، داهتجا و  هک  دـش  هتـسناد 
تفرگ یم  رارق  ءاصقتـسا  دروم  اجنآ  رد  تایئزج  نآ  ۀمه  مه  دیابن  دماین و  لمعب  ءاصقتـسا  یئزج ، دراوم  نآ  ۀمه  هب  تبـسن  نکیل 

هدرک حیرصت  نادنمشناد  زا  یضعب  هک  يروط  هب  هچ  دیاب  صوصخم  ییاهباتک  فیلأت  دیاش  صاخ و  یباتک  فیلأت  ار  راک  نیا  هکلب 
.دروآ مهارف  یباتک  نانآ  زا  کی  ره  يواتف  عومجم  زا  ناوت  یم  هک  تسا  هدوب  يوتف  هزادنا  نآ  ار  هباحص  زا  یعمج  دنا :

رد يرمق ) لاس 852  هب  یّفوتم  « ) رجح نبا   » هب فورعم  یعفاش  ینالقـسع  یلع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  باهش 
نومضم نیا  هدئاف »  » ناونع تحت  هباحّصلا » زییمت  یف  هباصإلا   » باتک
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: تسا هدروآ  ار 

: دنا هدوب  سک  تفه  هتشاد  يوتف  رتشیب  همه  زا  قالطا  روطب  هک  یسک  هباحص  زا  »

316 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  مزح  نبا  ضر .) « ) 1  » تباث نب  دیز  سابع و  نبا  رمع و  نبا  دوعسم و  نبا  یلع و  رمع و 

« .دوش فیلأت  يروآ و  عمج  روطق  يدّلجم  تسا  نکمم  نت  دنچ  نیا  زا  کی  ره  يواتف  زا  »

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  ومه  زاب 

: دنیآ یم  رامشب  سک  تسیب  يوتف ، ترثک  ظاحل  زا  سک ،) تفه   ) هتسد نیا  زا  سپ  »

وبا رباج و  ناملس و  صاع و  نب  ورمع  نب  ّللا 
�

ه دبع  سنا و  هریره و  وبا  صاّقو و  یبا  نب  دعس  ذاعم و  یسوم و  وبا  نامثع و  رکب و  وبا 
«. هملس ّما  ریبز و  نبا  هیواعم و  تماص و  نب  هدابع  هرکب و  وبا  نیصح و  نب  نارمع  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  ریبز و  هحلط و  دیعس و 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  مه  زاب 

دـص و کی  هب  کیدزن  هباحـص  نایم  رد  ..ددرگ و  عمج  کچوک  هوزج )  ) یئزج تسا  نکمم  صاخـشا ، نیا  زا  کی  ره  يواتف  زا  »
لقن ناشیا  زا  هلأسم  هس  هلأسم و  ود  هلأسم و  کـی  زا  شیب  هک  يروط  هب  تسا  مک  رایـسب  ناـنآ  ياوتف  هک  دنتـسه  سک  رازه  تسیب 

مهارف کچوک  هوزج )  ) ءزج کی  ةزادـنا  هب  دایز  شواک  شـشوک و  زا  سپ  ناـنآ ، ۀـمه  يواـتف  عومجم  زا  تسا  نکمم  هک  هدـشن 
« ..دادقم هحلط و  وبا  ءادرد و  وبا  بعک و  نب  ّیبا  دننام  دروآ 

______________________________

« سک تفه  ، » ما هدرک  لقن  نآ  دـلج  مادـک  هحفـص و  مادـک  زا  تسین  مدای  هب  نونکا  هک  هباـصالا ،»  » زا لوقنم  تراـبع  نیا  رد  ( 1)
مان نت  شش  دیدعت  رد  نکیل  هتفگ 
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: تسا هدروآ  نینچ  زاب  تباث  نب  دیز  ۀمجرت  رد  باتک  نامه  هحفص 544  لوا  دلج  رد  تسا  هدش  هدرب 

وبا یبا و  دوعسم و  نبا  یلع و  رمع و  هتس : مه  و  يوتفلا ، باحصا  دحا  تباث  نب  دیز  ناک  لاق : حیحـص  دانـسا  هب  دعـس  نبا  يور  «و 
.تسا هدوب  خسان  زا  يوهس  دیاش  هدش  هدروآ  الاب  رد  هک  تفه »  » ددع سپ  تباث » نب  دیز  یسوم و 

317 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رـصع رگا  هک  دوش  هجوت  بلطم  نیاب  دـیاب  ددرگ  یم  زاـغآ  نآ  نماریپ  رد  صحف  ثحب و  نونکا  مه  هک  لّوا ، ناـعبات »  » ةرود يارب 
طابنتـسا فیلاکت و  فئاظو و  جارختـسا  يارب  ینیقی  یعطق و  ذـخآم  لیـصحت  تلوهـس  نید و  قئاقح  مهف  ناکما  ظاحل  زا  ناعبات » »

، دعب راصعا  هب  تبسن  نیقی  روطب  هدوبن  هباحص  دهع  و  ص )  ) ربمغیپ نامز  دننام  هدیـسر و  یمن  تداعـس  رـصع  ۀیاپ  هب  یهقف ، ماکحا 
یب میقتـسم و  ةدافتـسا  رگا  اریز  دراد  ناـحجر  يرترب و  هیلاوتم  ۀـیلات  نورق  راـصعا و  رب  ظاـحل  نیا  زا  هدوـب و  رتـکیدزن  تداعـس  هب 
مک رایسب  هطساو  ار  هدافتسا  هتشادن  ناکما  یسرتسد  ترضح  نآ  دوخ  هب  هتفر و  نایم  زا  هرود  نیا  رد  سدقم  عراش  دوخ  زا  هطـساو 

دروم هدومزآ و  هتخانـش و  صاخـشا  نارـشاعم و  ناراـی و  هباحـص و  زا  هدـمآ  یم  راـکب  هک  مه  يا  هطـساو  هوـالعب  تسا  هدوـب  یم 
یم راضحتسا  عالطا و  ماکحا ، عورف  لوصا و  زا  تعیرش و  قئاقح  رهاوظ و  زا  شیب  ای  مک  طئاسو  نآ  ۀمه  هدوب و  دامتعا  نانیمطا و 
دعب ياهنامز  رد  هک  یعانـص ، ياهتّقد  صحف و  ثحب و  هدوب و  ناـسآ  هداـس و  رایـسب  ماـکحا  كرد  مهف و  ور  نیا  زا  دـنا و  هتـشاد 

لومعم
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.تسا هدومن  یمن  يرورض  هتشگ ، رتلوادتم  رت و  جیار  هدمآ  نایم  هب  دهع  دعب  هچ  ره  و  هدش ، جیار  و 

: هک نومضم  نیاب  ددعتم  قرطب  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  زا  یثیدح 

دنیآ و یم  ناشیا  زا  دعب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  زا  سپ  دنا و  هدرک  كاردا  ارم  نرق  هک  دنتـسه  یناسک  نم  تّما  زا  مدرم  نیرتهب  »
..دشاب هّجوتم  ندوب  رتهب  تهج  هب  رظان و  الاب  بلطم  نامهب  دیاش  هک  هدیدرگ  لقن  دراو و  ناشیا » زا  دعب  دنتسه  یمدرم  سپ  نآ  زا 

: تسا هدرک  تیاور  ریز  ترابع  هب  ددعتم  یقرط  زا  دانسا  هب  ار  قوف  ثیدح  میعن  وبا 

لها رازه  تسیب  دـص و  کـی   » هک دـنامن  هتفگن  مه  بلطم  نیا  ناـیاپ ، رد  مهنولی » نیذـّلا  ّمث  مهنوـلی ، نیذـّلا  ّمث  ینرق ، یتـّمأ  ریخ  »
یب ..نانآ » ياوتف  هک  دنتـسه  سک  رازه  تسیب  دص و  کی  هب  کیدزن  هباحـص  نایم  رد  و   » هک دـش  لقن  رجح  نبا  زا  هکنانچ  يوتف »

رد هک  یثیداحا  ظاحلب  هکلب  تسا  هدوبن  هتفای  یعانـص  ۀبنج  هدش و  حالطـصا  يوتف »  » يارب دعب  ياهرـصع  رد  هک  ینعم  نادب  نامگ 
لئاسم ةراب 

318 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تیاور لقن و  رب  رظن ، نیاب  هدوب و ، رظن  هّجوت و  هدـیدرگ  باقعا  ءاتفا  هّقفت و  أشنم  أدـبم و  هدیـسر و  ناشیا  زا  ینید  ماکحا  یهقف و 
.تسا هدش  يوتف »  » قالطا ناشیا 

عـضو یگنوگچ  دیاب  نونکا  تسا ، یفاک  ار  هقف » راودا   » ةدنناوخ دش  نایب  قاروا  نیا  رد  یعبات »  » و عبات »  » حالطـصا ةراب  رد  هچ  نآ 
یهقف ماکحا  لئاسم و  زا  ثحب  هتفای و  ترهش  هتـشاد و  دوجو  هرود  نیا  رد  هک  ناهیقف  زا  صحف  هار  زا  رـصع ، نیا  رد  يوتف  هّقفت و 

ناونع هداهن و  داینب  ار 
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.دییأتلا قیفوتلا و  ّیلو  ّللا 
�

ه دریگ و  رارق  یسررب  هّجوت و  دروم  دنا  هدوب  اراد  ار  يوتف  تهاقف و 

319 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مود دهع  زا  تسخن  ةرود  رد  روهشم  ناهیقف  تهاقف و  - 11

هراشا

( ناعبات )

320 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مود دهع  زا  لوا  ةرود  رد  روهشم  ناهیقف  تهاقف و 

[ یمالسا دالب  رئاس  رد  نآ  هقرفت  تهاقف و  يارب  هنیدم  ندوب  زکرم  نتفر  نایم  زا  هیجوت  ]

ءاتفا ردصم  تهاقف و  زکرم  ینید ، نیناوق  یهلا و  تاروتسد  علطم  و  ماکحا ، رودص  عیرشت و  رود  نطوم  هنیدم ، دش  هتـسناد  هکنانچ 
تهاـقف و عبنم  يوتف و  عجرم  تفـالخ و  زکرم  تلاـسر ، تّوـبن و  قرـشم  هک  تسا  هدوـب  نیمه  مه  قـح  هدوـب و  یم  تّما  عـجرم  و 

تنطلس تموکح و  هب  ار  تفالخ  تقیقح  هتفرگ و  تسدب  تفالخ ، مان  هب  ار ، تنطلس  مامز  هک  یماگنه  هیواعم  نکیل  دشاب  تیاده 
ۀلاـس تسیب  تراـما  تّدـم  رد  ار  اـجنآ  مدرم  هتـشاد و  یم  تموکح  ماـش  رد  شیپ  لاـس  تسیب  زا  نوچ  هتخاـس  نوگرگد  لّدـبم و 
هدامآ شیوخ  تنطلـس  شریذپ  يارب  هتـشاد و  مار  هداد و  شرورپ  هدرک  یم  ینیب  شیپ  هکنانچ  دوخ  ۀناشنم  رـصیق  هنابآم و  يرـسک 
هتسناد یم  تنطلس  زا  یناونع  ار  نآ  هتخانـشن و  ار  تفالخ  تقیقح  نآ ، مدرم  هک  ار  ماش  نامه  تسا  هتـسناد  نیا  رد  حالـص  هتخاس 

.دهد رارق  دوخ  ۀنادبتسم  تموکح  زکرم  هنارس و  دوخ  تنطلس  ّرقم  دنا ،

: دوب رورض  رظن  ود  زا  هیواعم  يارب  راک  نیا 

هب هدش و  تیبرت  وا  هاوخلد  هب  هتفرگ و  وخ  هدرک و  تداع  وا  تنطلس  تموکح و  هب  لاس  تسیب  نآ  عباوت  ماش و  مدرم  هک  نیا  یکی 
مالسا ربمغیپ  هب  صخش ، نیرتکیدزن  اجنآ  عالطا  یب  ناملـسم  هزات  مدرم  هب  ار  دوخ  وا  دنا و  هدیدرگ  مارآ  مار و  يو  زا  يرادربنامرف 

وا و  « 1  » تسین یشیوخ  تبارق و  وا  زج  ار  مالسا  ربمغیپ  هک  هدنامهف  نانچ  ناشیا  هب  هکلب  هدرک  یفرعم  (ص )

______________________________

نسحملا نب  لاله  ۀمجرت  لیذ  هحفص 433 )- مجنپ - دلج   ) فراعملا هرئاد  باتک  رد  يدج  دیرف و  دمحم  ( 1)
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: تسا هدروآ  نینچ  یباصلا 

نم هردانلا  تاوفهلا   » باتک هل  نیفلؤملا  ینقتم  نم  الـضاف  ناک  لـاله ، نب  دـمحم  نسحلا  وبا  همعنلا » سرغ   » همـسا دـلو  هل  ناـک  «و 
نا اهنم : بابلا  اذـهب  قلعتت  یتلا  تاـیاکحلا  نم  اریثک  هیف  عمج  نیظوحلملا » نیلفغملا  نم  هدراـبلا  تاـظعلا  نیظوظحملا و  نیلوفغملا 

مهتیـالو لوا  یف  حافـسلا ، هیخا ، نبا  یلإ  ذـفنأ  روصنملا ، رفعج  یبا  و  حافـسلا ، مع  وه  و  ساـبع ، نب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  یلع  نب  ّللا 
�

ه دـبع 
متیلو یتـح  هیمأ  ینب  ریغ  هنوثری  نم  ّللا 

�
ه لوسرل  اوملع  اـم  مهنا  اوفلح : مهنا  و  مهداـقتعا ، مهلوـقعب و  هفرطی  ماـشلا  لـها  نم  هخیـشم 

« متنأ

321 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تعاطا وا  زا  رتشیب  رتهب و  تفـالخ )  ) رتبـسانم نییآ  نید و  اـب  یماـن  رتـالاب و  یناونع  هب  ـالاح  سپ  هدرک  یم  یحو  تباـتک  هک  هدوب 
تعیرـش و هب  نادـنمقالع  نید و  لـها  تروص  نیا  رد  و  « 1  » دمآ دـهاوخ  رادـیدپ  ناشیا  رد  مه  ّتیبصع  هک  هژیوب  تشاد  دـنهاوخ 
زا دشاب  یـضتقم  رگا  دراد و  بوعرم  دنک و  دیدهت  تسناوت  دهاوخ  رتهب  یمالـسا  دالب  رئاس  رد  هچ  دـشاب و  هنیدـم  رد  هچ  ار  نییآ 

.دنک بوکرس  درادرب و  نایم 

______________________________

رد هدنازوس و  ار  هبعک  ۀناخ  هدرک و  هرـصاحم  ار  مارحلا  دجـسم  ریبز  ّللا 
�

ه دبع  نتفرگ  يارب  دیزی  نامرف  هب  هک  ریمن ، نب  نیـصح  ( 1)
عفادا و ماشلا ال  لها  دیـس  انا  رکب  ابأ  ای   » تسا هتفگ  نینچ  وا  هب  هدرک و  تاقالم  ریبز  نبا  اب  هدیـسر  وا  هب  دـیزی  گرم  ربخ  نایم  نیا 

بحا یناف ال  ماشلا  یلإ  یعم  جرخت  هرحلا و  موی  هانبـصا  یـش ء  لک  ردهی  هعاسلا و  کعیابا  لاعتف  کب ، اوضر  دق  زاجحلا  لها  يرا 
« زاجحلاب کلملا  نوکی  نا 
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زا دعب  تسا  هتـشون  هک  نیا  زا  سپ  دیرفلا  دـقع  زا  هحفـص  نامه  ءزج و  نامه  رد  مه  و  هحفـص 156 )- مجنپ - ءزج  دیرفلا - دقع  )
ار يرهف  سیق  نب  كاحض  ریبز ، نبا  دندرک و  تعیب  ریبز  نبا  اب  رـصم  مدرم  مه  و  ندرا ، مدرم  زج  ماش ، لها  دیزی  نب  هیواعم  گرم 

: تسا هتشون  نینچ  تخاس  مکاح  ماش  رب 

نا ضعبل : مهـضعب  لاق  هریغ ، عابنز و  نب  حور  مهنم  مههوجو  ماشلا و  لـها  فارـشا  نم  ساـن  هیمأ و  ینب  لاـجر  کـلذ  يار  اـملف  »
« ..کلذب یضرن  زاجحلا ال  یلإ  انع  لقتناف  ماشلا  لها  انیف  ناک  کلملا 

322 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

کین وا  يرادـنید  ّدـح  رب  دنتخانـش و  یم  بوـخ  ار  وا  نادـناخ  هیواـعم و  ناراد ، نید  نید و  زکرم  هنیدـم ، مدرم  هک  نـیا  رگید  ود 
ییاورناـمرف تشاد ، یمن  یجرا  هک  ناـنآ ، ناـیم  رد  ار  وا  سپ  دنتـشاد  یم  یهاـگآ  ـالماک  يو  ندوب  قیلط »  » زا دـندوب و  یم  فقاو 

دـش و یم  مامت  نارگ  شیارب  الّوا  دـبای  ءالیتسا  اجنآ  رد  تسناوت  یم  ماـش  نایهاپـس  يورین  هب  هک  نیا  ضرف  رب  دوب و  راوشد  رایـسب 
بتارم و نید و  قئاقحب  دـندوب  یم  هنیدـم  مدرم  نایم  رد  هک  یتدـم  زا  سپ  نایماش  اثلاث  دوب و  یم  برطـضم  لزلزتم و  هشیمه  اـیناث 
بادآ و زا  تساوخ  یم  رگا  لاح  رهب  دـش و  یم  نوگرگد  ناشیا  ۀـناروک  روک  تعاطا  عضو  دـیاش  دـندرب و  یم  یپ  هیواعم  قباوس 
ار ص )  ) ربمغیپ دوخ  یتح  هک  دـندوب ، یم  هنیدـم  رد  دایز  یهورگ  زونه  هک  نیدـشار ، ءافلخ  ةریـس  زا  رگید  يریبعت  هب  ای  نید  ننس 

لومعم ماش  رد  هک  هنابآم  رصیق  ةویش  هب  دیوج و  فارحنا  هدیدنسپ ، ار  ناشیا  ةریس  شور و  و  هدید ، ار  ءافلخ  هدرک و  كاردا 
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هار هب  ار  وا  دـندرک و  یم  مایق  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هب  دـندمآ و  یم  رب  تفلاخم  رد  زا  وا  اـب  ریزگاـن  دـنک  لـمع  تشاد  یم 
هدرک هّیما  نب  صاعلا  یبا  نب  ناّفع  نب  نامثع  شّمع  رـسپ  اب  هک  دندرک  یم  ار  هلماعم  نامه  وا  اب  هن  رگ  دـندناشک و  یم  نید  تسار 

.دندوب

مورحم هدوب  نآ  قحتـسم  هتـسیاش و  هچ  نآ  زا  هتفر و  ناـیم  زا  هشیمه  يارب  هنیدـم  ندوب  زکرم  هک  هدـش  بجوم  تاـهج  هنوـگ  نیا 
یمالسا تموکح  نوچ  هک  هدوبن  يا  هقباس  نانچ  ياراد  یهقف  لئاسم  یعرـش و  نوئـش  ینید و  روما  رد  مه  ماش  فرط  نآ  زا  هدنام 

.ددرگ لـقتنم  اجنادـب  نآ  اـب  زین  ثحاـبم  لـئاسم و  نیاـب  ۀـقالع  يوتف و  هقف و  ندوب  زکرم  هتفاـی  لاـقتنا  اجنادـب  ینید  ندوب  زکرم  و 
روما نوئش و  هنوگ  نیا  ّرقم  ار  شیوخ  مارآ  هاگرارق  هک  هدوبن  عوضوم  نیاب  یگتسبلد  هّجوت و  نانچ  مه  ار  يوما  تموکح  هاگتسد 

.دنک فیعض  دوخ  ةوق  هب  ار  دوخ  دیلوت و  يرس  درد  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ناونعب  تقیقح  رد  دهد و  رارق 

ّمهم دـالب  رد  ءاـتفا  هب  ناـمئاق  هقف و  نـالماح  هکلب  هدوبن  دـحاو  يزکرم  ار  يوـتف  هقف و  عـضو ، نآ  اـب  رـصع و  نآ  رد  مرج  ـال  سپ 
هدش و هدناشفا  اجنآ  رد  نآ  رذب  هدوب و  ماکحا  یلـصا  یلّوا و  زکرم  هک  هنیدم ، رد  یهورگ  دـنا : هدوب  هدـنکارپ  ّتتـشتم و  یمالـسا 

لاهن

323 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رودـص و زکرم  هب  هک  هّکم  رد  رگید  یهورگ  .تسا  هداـهن  شلاـب  هب  ور  هتـشادرب و  رـس  رتسگ  نید  مدرم  ۀلیـسو  هب  ءاـتفا  تهاـقف و 
ندوب ینید  زکرم  يارب  رتکیدزن و  ماکحا  عیرشت 
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رد نینچ  مه  ناـسارخ و  رد  يا  هفیاـط  هرـصب و  رد  يا  هقرف  هفوک و  رد  يا  هّدـع  ماـش و  رد  یخرب  نمی و  رد  یعمج  .هدوـب  رتبـسانم 
.دنا هدیدرگ  روهشم  هیقف »  » ناونعب مئاق و  هّقفت  ءاتفا و  رماب  یمالسا  ّمهم  ياهرهش  رگید 

يراذگناینب داهتجا و  زرط  هب  دسانشب و  بوخ  ار  ناهیقف  نیا  هک  تسا  هتسیاب  مزال و  هکلب  هتسیاش  ار  هقف  راودا  تالّوحت و  زا  ثحاب 
لئاسم و رد  نانآ  نایم  تافالتخا  زا  دـبای و  عالطا  یهاگآ و  شیوخ  راکب  نانآ  یگتـسبلد  هقالع و  زا  ددرگ و  انـشآ  ناشیا  تهاقف 

داهتجا هّقفت و  رد  زاتمم  صاخ و  بتاکم  صوصخم و  شور  نآ  ۀـجیتن  رد  تسا و  طیحم  لاوحا  عاضوا و  ۀـجیتن  دوخ  هک  ماـکحا ،
رب هطاحا  هجو  رب  هن  دشاب  یّلک  هجو  رب  راضحتـسا  یهاگآ و  نیا  هچ  رگ  ددرگ  رـضحتسم  هدـنام ، اج  رب  شیب  مک و  هدـمآ و  دوجوب 

هنمزا و ۀمه  رد  ناهّقفتم  ۀمه  نایم  اهیف  فلتخم  لئاسم  مامت  رب  هطاحا  ام  نامز  رد  دـیاش  هکلب  یـصخش ، عورف  یئزج و  لئاسم  مامت 
.دشاب راوشد  رایسب  لقا  ای ال  دشاب  هتشادن  ناکما  راصما ، راصعا و  هنکما و 

بتک رد  هک  يروـط  هب  هقبط  تیاـعر  اـب  دـنا  هدوـب  هرود  نآ  رد  هک  ار ، ّمهم  رهـش  ره  ناـهیقف  زا  ریهاـشم  قاروا ، نیا  رد  ور  نـیا  زا 
روهشم دنمشناد  ءاهقفلا » تاقبط   » باتک رد  هک  يدنب  هقبط  قبط  ابیرقت  هدش ، هدروآ  یّنس  هعیـش و  یمالـسا ، نادنمـشناد  زا  ناگرزب 

نآ رد  روهـشم ، ناـهیقف  نآ  نتخانـش  ّیط  رد  هّقفت  زرط  هقف و  عضو  اـت  منک  یم  لـقن  هدـش ، ّبترم  « 1  » یعفاش يزاریش  قاحـسا  وبا 
نتسناد و هب  هقف ، زا  ةرود  نآ  هتسناد و  يّدح  ات  هرود ،
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.ددرگ هتخانش  ناشیا  راک  ندش  نشور  ریهاشم و  نآ  نتخانش 

تسا راب  راک ، نیا  رب  تسا ، راکشآ  شلها  رب  هک  مه ، رگید  رایسب  دئاوف  هوالعب 

______________________________

نتم رد  وا  لاـح  حرـش  .تسا  سوماـق ) بحاـص   ) فورعم يداـبآ  يداـبآزوریف  ياـین  هک  يزاریـش ، فسوی  نب  یلع  نب  میهاربا  ( 1)
.دمآ دهاوخ 

324 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هرکذـت و ار  نایاناد  هک  دـشاب  .دریگ  یم  رارق  هراشا  دروم  عضوم ، نیا  رد  قاروا  نیا  نارظان  ةدافتـسا  طـسب  يارب  اـهنآ  زا  یخرب  هک 
.ددرگ هرصبت  ار  نالفاغ 

: تسا دئاوف  نآ  ۀلمج  زا 

.نآ زا  عنم  ای  يأر »  » هب لمع  باب  رد  ریهاشم  نآ  رظن  رکف و  رب  عالطا  - 1

.هاگتسد نآ  هب  ندش  کیدزن  بّرقت و  ای  تموکح  هاگتسد  زا  نانآ  نتسج  يرود  دهز و  تالاح  نتسناد  - 2

.تسا بانتجا  زارتحا و  ۀتسیاب  ای  باستکا  عاّبتا و  ۀتسیاش  هک  نانآ  لاعفا  لاوقا و  رب  فوقو  - 3

تفرعم دانـسأ و  ظفح  هدش و  هّجوت  تایاور ) ثیداحا و   ) نآ زا  یکاح  ّتنـس و  هب  هرود ، نآ  رد  دهع و  نآ  زا  هک  نیا  هب  هّجوت  - 4
.تسا هدوب  ّتقد  تیانع و  دروم  ناشیا  لیدعت  حرج و  ثیدح و  يوار  ربخ و  لقان  لاجر 

هدروآ باب  نآ  هب  صوصخم  ای  بساـنم  یباـب  رد  یهقف  بتک  رد  یهاـگ  هک  ناـشیا  زا  لوقنم  دنتـسم و  یثیداـحا  هب  ندروخ  رب  - 5
لقن و وا  زا  حیحص  دانسا  هب  روهـشم ، ناگرزب  نآ  زا  یکی  ۀمجرت  لاح و  حرـش  ّیط  رد  ار  فداصت  هدیدرگن و  هّجوت  دروم  هدشن و 

.تسا هدش  هدروآ 

دننام و  « 1  » هدش ثیدح  ص )  ) ربمغیپ ءوضو  تیفیک  نایب  رد  ضر ) ، ) نامثع میـس ، ۀفیلخ  زا  هک  اپ » حسم   » ثیدح دـننام  لثملا  یف 
رصع و رهظ و  نایم  عمج  »
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زامن رفس  رضح و  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  هدش  هدروآ  ثیدح  دنچ  يروث  نایفـس  زا  دانـسا  هب  هک  رـضح » رد  رفـس و  رد  ءاشع  برغم و 
«. 2  » تسا هدناوخ  عمج »  » روطب ار  ءاشع  برغم و  زامن  مه  رصع و  رهظ و 

______________________________

.دنا هدرمش  هملسم  دیناسم  زا  ار  ثیدح  نیا  دش  دهاوخ  هتفگ  هرصب ) یعبات  ناهیقف  زا   ) راسی نب  ملسم  ۀمجرت  رد  هکنانچ  ( 1)

.دش دهاوخ  هدروآ  ثیداحا  نیا  يروث  نایفس  ۀمجرت  رد  ( 2)

325 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

الب تسا و  طارفا  هقف » راودا   » باتک رد  تهاقف  لاجر  ریهاـشم  نیا  لاـح  ۀـمجرت  ةراـب  رد  نخـس  لـیوطت  هک  دورن  روصت  تهج  رهب 
رد نآ ، یهاتوک  دیامن و  هاتوک  باب  نیا  رد  ام  نخـس  ناشیا  ةدیقع  هب  دـیاش  هک  تسنانچ  شلها  رظن  رد  راک  نیا  دـئاوف  هکلب  لئاط 

.دیآ رامشب  طیرفت  ریصقت و  باتک  نیا 

ترفاسم دالب  نآ  هب  ناهوژپشناد  ناگدنناوخ و  اب  هرود  نآ  رد  یمالسا  دالب  روهشم  ناهیقف  ندید  نتخانش و  يارب  نونکا  تهج  رهب 
.هناعتسالا ّللاب 

�
ه .مینک و  یم  زاغآ  ص )  ) ربمغیپ ۀنیدم  نآ  علطم  تهاقف و  زکرم  زا  ار  رفس  نیا  و 

326 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناشیا تاقبط  هنیدم و  یعبات  ناهیقف  - 1

هراشا

327 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتسناد یم  هقف  شیب  ای  مک  هک  هدوب  هنیدم  رد  رایسب  یناسک  ثحب ، دروم  رصع  رد  نانآ  نیتسخن  ۀقبط  هنیدم و  یعبات  ناهیقف  تاقبط 
تسا هدمآ  یم  لمعب  لاؤس  نانآ  رظن  يوتف و  زا  هدش و  یم  هعجارم  ناشیا  هب  هقف  لئاسم  هب  ندرب  یپ  نید و  ماکحا  نتخانـش  يارب  و 
ریرقت لعف و  لوق و   ) ّتنس و  نآرق )  ) باتک زا  دنا  هتشاد  یم  تسد  رد  هتسناد و  یم  ربتعم  هک  يذخآم  كرادم و  دانتـسا  هب  ناشیا  و 

سایق عامجا و  و  موصعم )
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.دنا هدرک  یم  داشرا  يربهر و  یهقف  ماکحا  هب  ار  مدرم  هداد و  یم  يوتف  « 2  » هنیدم لها  ةریس  و  « 1»

______________________________

تسا ملسم  هچ  نآ  اریز  میدرکن  دای  دنناد  یم  ماکحا  طابنتسا  يارب  مراهچ  كردم  سایق »  » ياج هب  هعیـش  ناهیقف  هک  ار  لقع » ( » 1)
نکیل دـنا  هدروآ  یمن  رامـشب  كردـم  ار  نآ  هتـسناد و  یم  لطاب  راک  زاـغآ  ناـمه  زا  ار  يار »  » ساـیق و هب  لـمع  هعیـش  هک  تسنیا 
تهج رهب  دـشاب  يربک  تبیغ  لئاوا  ینعی  رخأتم  ياهرـصع  دـعب و  ياهنامز  رد  دـیاش  سایق »  » ۀـملک ياج  هب  لقع »  » ظـفل حالطـصا 

.حلطصم سایق »  » و يار »  » زا تسا  معا  تسا  هدش  دای  كرادم  زا  هک  سایق » »

راهچ رب  هک  هنوگ  نیدـب  هتـسناد  جـنپ  ار  دانتـسا  طابنتـسا و  كرادـم  تسا ، بوسنم  يوب  یکلاـم  بهذـم  هک  سنا ، نب  کـلام  ( 2)
لها ةریـس  رگا  هک  دـسر  یم  نانچ  رظنب  تسا و  هدرک  ریبعت  هنیدـم » لها  ةریـس   » هب نآ  زا  هدوزفا و  مجنپ  یکردـم  تسخن ، كردـم 
تسا عامجا »  » دننام لقا  دانتـسا و ال  لباق  تسا  یکردم  دشاب  عوطقم  ملـسم و  ص )  ) ربمغیپ نامزب  نآ  لاصتا  ددرگ و  ققحم  هنیدم 

.تسا عامجا  قافتا و  دروم  هلمجلا  یف  نآ  ندوب  تجح  هک 

328 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدرک  دای  دنا  هدش  هتخانش  هتفای و  ترهش  هنیدم  رد  هیقف »  » ناونعب هرود  نیا  رد  هک  ار  یناسک  زا  هقبط  هس  يزاریش  قاحسا  وبا 

يارب ناونع  نیا  هدش و  قالطا  نانآ  رب  هعبس » ءاهقف   » ناونع هک  هدوب  نت  تفه  هتشاد  ترهش  ناونع  نیدب  هک  ناشیا  زا  نیتسخن  ۀقبط 
: تسا رارق  نیدب  ّلقا ) هب  لوقب  انب   ) تافو لاس  بیترتب  نانآ  ياهمان  « 1  » تسا هدیدرگ  حالطصا  ناشیا 

يرمق ( 74  ) راهچ داتفه و  لاس  هب  یّفوتم  ماّوع  رسپ  ریبز  رسپ  هورع  - 1
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( ..ای ای 99  )

( ..ای ای 92   ) يرمق ( 91  ) کی دون و  لاس  هب  یّفوتم  ّبیسم  رسپ  دیعس  - 2

يرمق ( 94  ) راهچ دون و  لاس  هب  یّفوتم  راسی  رسپ  نامیلس  يرمق 4 - ( 94  ) راهچ دون و  لاس  هب  یّفوتم  نمحّرلا  دبع  رـسپ  رکب  وبا  - 3
( ..ای ای 99   ) يرمق ( 98  ) تشه دون و  لاس  هب  یّفوتم  هبتع  رسپ  ّللا 

�
ه دیبع  - 5 ای 107 ) ای 100  )

(101  ) کی دص و  کی  لاس  هب  یّفوتم  رکب  یبا  نب  دّمحم  رـسپ  مساق  يرمق 7 - ( 99  ) هن دون و  لاس  هب  یّفوتم  دیز  رـسپ  هجراخ  - 6
یبیترت هب  دنا  هدمآ  رامشب  قلطم ، روطب  ناهیقف  هکلب  هنیدم ، ناهیقف  تسخن  ۀقبط  زا  هک  نت  تفه  نیا  ۀمجرت  هب  قاروا  نیا  رد  يرمق 

: دوش یم  راعشا  ماملا و  راصتخا ، هجو  رب  دش ، هدرب  مان  ناشیا  زا  الاب  رد  هک 

______________________________

نآ زا  یـضعب  ینـس  ءاملع  زا  یخرب  هعیـش و  تایاور  هب  هچ  هدوب  هعبـس  ءاهقف  قوف  هعیـش  مراهچ  ماما  ع )  ) نیـسح نب  یلع  ماقم  ( 1)
.دنا هدوب  ماما  نادرگاش  زا  ناهیقف 

329 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنیدم یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  ۀقبط 

هراشا

330 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنیدم یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  ۀقبط 

هورع - 1 - 

.يدسا ماّوع  رسپ  ریبز  رسپ  هورع 

لوقب هّنّسلا ،» حرـش   » باتک زا  ومه  لقنب  هدش و  دلوتم  يرمق  يرجه  ( 26  ) شش تسیب و  لاس  هب  هورع  يزاریش  قاحـسا  وبا  ۀتفگ  هب 
کی لاس  هب  رگید  یلوق  هب  و  ( 100  ) دص لاس  هب  یلوق  هب  و  ( 99  ) هن دون و  لاـس  هب  یلوق  هب  و  ( 74  ) راهچ داتفه و  لاس  رد  يدقاو 

.تسا هتفای  تافو  ( 101  ) کی دص و 

«. ءالّدلا هردکت  رحب ال  هورع  : » تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  يرهز  زا 
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: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  ماشه  نب  ثراح  نب  نمحّرلا  دبع  رکب ، وبا 

ملعب ار  دوـخ  نید  هک  يرادـنید  اـی  تسا ، روـیز  بیز و  ار  وا  شملع  هک  یبـسح  بحاـص  تسا : صخـش  هـس  زا  یکی  يارب  مـلع ، »
چیه نم  دشاب و  امنهر  دزاس و  مرگرـس  ار  ناطلـس  دوخ  ملع  اب  هک  ناطلـس  میدن  رـشاعم و  ای  دـهد  شرورپ  دـشاب و  سئاس  شیوخ 

راد نید  بسح ، اب  ود  ره  .دشاب  رتاراد  رتمزالم و  ار  تلصخ  هس  نیا  زیزعلا  دبع  رسپ  رمع  ریبز و  رسپ  هورع  زا  هک  مسانش  یمن  ارسک 
: تسا هداد  تبسن  وا  هب  هدرک و  لقن  هورع  زا  ار  ریز  ياه  هلمج  هیلح ، رد  میعن ، وبا  دنکیدزن » يوب  رشاعم و  ناطلس  اب  و 

نا یسع  موق  ءارغص  اونوکت  نا  مّکنإف  اومّلعت  ّینب  ای  - » 2 الیوط » اّزع  ینتثروأ  اهتلمتحا  ّلذ  هملک  ّبر  - » 1

331 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

میعن وبا  مه  و  « 2 « » مهتاهّمأ مهئابآب و  مهنم  هبـشا  مهتنمزأب  ساّنلا  - » 3 لهاج » خیـش  نم  حـبقا  اذ  ام  هاتأوس  او  «. 1  » مهئاربک اونوکت 
هب تسا  هلمج  زا  هک  هدروآ  هورع  زا  دانسا  هب  یتایاور 
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يارب نوچ  ص )  ) ربمغیپ هک  دانـسا  نامهب  تسا ، هلمج  زا  و  هدابع » ّیلع  یلإ  رظّنلا  : » تسا هتفگ  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  هشئاـع  زا  دانـسا 
: تفگ یم  داهن  یم  نیلاب  هب  رس  باوخ 

ۀمجرت لـیذ  رد  ومه  و  يراـث » هیف  ینرا  يّودـع و  یلع  ینرـصنا  یّنم و  ثراوـلا  اـهلعجا  یلقع و  يرـصب و  یعمـسب و  ینعّتم  ّللا 
�

ّمه »
.تسا هدروآ  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  ثیدح  نیا  هورع  زا  دانسا  هب  هحفص 163 )- میس - دلج   ) میلس نب  ناوفص 

«. اهتقادص ریسیت  اهتبطخ و  ریسیت  هأرملا  نمی  نم  »

تـسا مومذم  نوعطم و  هعیـش  رظن  رد  اهنت  هن  هدیزرو  یم  ینمـشد  ع )  ) یلع هب  تبـسن  نوچ  هورع  هک  تشاذـگ  هتفگن  دـیابن  ار  نیا 
«. 3  » دنک یم  تیوقت  دییات و  ار  هعیش  رظن  هک  دنا  هتشون  یبلاطم  وا  ةراب  رد  زین  نّنست  لها  زا  فاصنا  لضف و  بابرا  هکلب 

.تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  یفاکسا  رفعج  وبا  لوق  زا  لّوا ) دلج   ) هغالبلا جهن  رب  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

اوران ازسان و  يرابخا  هک  تشاداو  ار  ناعبات  زا  یهورگ  هباحص و  زا  یموق  هیواعم  »

______________________________

ناشیا زا  بوسنم و  ع )  ) یلع هب  میـس  ترابع  و  ع )  ) داجـس ماما  ع ،)  ) نیـسح نب  یلع  هب  يرییغت  كدـنا  اب  اجنیا  ات  تراـبع  نیا  ( 1)
.تسا روهشم  هضافتسا  هجوب 

ناشیا زا  بوسنم و  ع )  ) یلع هب  میـس  ترابع  و  ع )  ) داجـس ماما  ع ،)  ) نیـسح نب  یلع  هب  يرییغت  كدـنا  اب  اجنیا  ات  تراـبع  نیا  ( 2)
.تسا روهشم  هضافتسا  هجوب 

و هدوب ، لماع  نمی  رد  ناورم  کلملا  دـبع  بناـج  زا  هورع  هحفـص 326 :) دیرفلا - دقعلا  مجنپ  ءزج   ) تسا هتـشون  هبر  دبع  نبا  ( 3)
نیملسم هب  قلعتم  و  ّللا »

�
ه لام   » هک ار  لاوما  نآ  تسا  هتساوخ  یم  جاجح  هدروآ و  مهارف  یلاوما 
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.دراد رانک  رب  راک  زا  ار  يو  دناتسب و  وا  زا  هتسناد  یم 

« ..دشاب هتشادن  وا  هب  يراک  دیامرفب  ار  جاجح  هک  هتخاس  یضار  ار  کلملا  دبع  هتفر و  ماش  هب  هورع 

332 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

داد رارق  هّجوت  لـباق  یـشاداپ  راـک  نیا  يارب  دـشاب و  وا  زا  تئارب  زّوجم  وا و  رد  نعط  بجوم  اـت  دـنزاسب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ةراـب  رد 
هریره و وبا  هباحص : زا  تسا  هدوب  هورگ  نآ  ۀلمج  زا  .دنزاس  دنـسرخ  یـضار و  ار  هیواعم  ات  دنتخاس  دوخ  زا  یتایاور  رابخا و  ناشیا 

« ..ریبز نب  هورع  تسا  هدوب  ناعبات  ۀلمج  زا  هبعش و  نب  هریغم  صاع و  ورمع 

: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  ریبز  نب  هورع  رسپ  ییحی  زا  مصاع  زا  وا  مه  و 

: تفگ نمب  راب  کی  .تفگ  یم  ازسان  دینش  یم  ار  یلع  مان  نوچ  هک  دوب  نانچ  مردپ  »

هک داد  مایپ  داتـسرف و  یلع  دزن  سک  دـیز  نب  هماسا  انامه  اـیند ، بلط  يارب  رگم  دـندنادرگن  رب  ور  یلع  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  مرـسپ  »
: تشون يوب  یلع  میآ ! نآ  نورد  هب  وت  اب  یشاب  ریش  ناهد  رد  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  ات ، تسرفب  نمب  ارم  ءاطع 

مدوخ لام  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  تسا  دوجوم  یلام  هنیدـم  رد  ارم  نکیل  دـشاب ، هدرک  داهج  نآ  رب  هک  تسا  سک  نآ  زا  لام ، نیا  »
«. ریگب رادرب و  دوخ  يارب 

تساوخ یم  وا  هب  تبسن  هک  ییوجبیع  نانچ  زا  درک و  یلع  زا  مردپ  هک  یفیرعت  فیـصوت و  نینچ  زا  متفگـش  رد  نم  تفگ : ییحی  »
ترثک هک  دنا : هدروآ  ددعتم  دانـسا  هب  فلتخم و  قرط  زا  هورع  يارب  یناتـساد  وا ، ریغ  و  میعن ، وبا  تشاد » یم  يو  زا  هک  یفارحنا  و 

يرابدرب ییابیکش و 
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لقن قرط  نآ  عومجم  زا  نآ ، دافم  اجنیا  رد  .دناسر  یم  هقف  نید و  لئاسم  هب  ار  وا  رهاظت  ثداوح و  اهیراتفرگ و  بئاصم و  رد  ار  وا 
: ددرگ یم 

هب هفیلخ  ياهبسا  ندید  يارب  دمحم  .دوب  هدرب  دوخ  اب  زین  ار  دمحم  شرسپ  دش و  دراو  کلملا  دبع  نب  دیلو  رب  تفر و  ماش  هب  هورع  »
.درم اجباج  داتفا و  نیمز  هب  وا  تخاون  يدگل  وا  رب  یبسا  اجنآ  رد  تفر  هفیلخ  لبطصا 

اپ يرامیب  دادن  يدنـسرخ  راک  نیدب  هورع  .دیرب  ار  اپ  دیاب  هک : تفگ  ودب  ار  نابیبط  ۀتفگ  دـیلو  دوب  هداتفا  هروخ  اپ  رد  مه  ار  هورع  »
نیا اب  دندیرب و  هّرا  اب  ار  اپ  .تفریذپ  دزاس  هابت  دساف و  ارت  ندب  ۀمه  هن  رگ  نک و  عطق  ار  اپ  تفگ : دـیلو  .دیـسر  قاس  هب  تفر و  الاب 

دوخ درادهگن و  ار  وا  هک  تشاذگن  ار  یسک  دوب  توترف  ریپ و  هورع  تقو  نآ  رد  هک 

333 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

كرت شتدابع  لمع  در و  دوب و  هدش  عطق  شیاپ  هک  یبش  رد  زج  درک و  يرادـهگن  شیوخ  زا  يرادـیاپ و  راوشد  راک  نیا  ربارب  رد 
نمب هزادـنا  هچ  ات  هک  ساپـس  ار  يادـخ  تسا : هتفگ  هورع  تفاین ! رییغت  شا  هراسخر  درواـین و  وربا  هب  مخ  لـمع  ماـگنه  رد  دـشن و 

نم زا  ار  یکی  کنیا  هتـشاد و  شوخ  هتخاس و  عّتمتم  نانآ  دوجوب  ارم  اهتدـم  هدیـشخب و  نمب  رـسپ  تفه ) اـی   ) راـهچ هدرک  تیاـنع 
نمب ار  اپ  کی  مشچ و  ود  شوگ و  ود  تسد و  ود  رگید : وضع  دـنچ  هتفرگ و  ارم  وضع  کی  هتـشاذگ و  اج  هب  ار  نارگید  هتفرگ و 

میارب ینازرا و 
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: تسا هتسج  لّثمت  سوا  نب  نعم  تایبا  نیدب  دنا  هدیرب  ار  شیاپ  نوچ  ! » تسا هتشاد  هاگن 

یلجر هشحاف  وحن  ینتلمح  هبیرل و ال  یّفک  تیوهأ  ام  كرمعل 

یلقع اهیلع و ال  ییار  یّنلد  اهل و ال  يرصب  یعمس و ال  ینداق  و ال 

یلبق یتف  تباصا  دق  ّالا  رهّدلا  نم  هبیصم  ینبصت  مل  ّینا  ملعا  و 

: تسا هتفگ  دنا  هدیسرپ  لاح  وا  زا  هتفر و  وا  رادید  هب  ناگرزب  هتشگرب و  هنیدم  هب  نوچ  و 

« ابصن اذه  انرفس  نم  انیقل  دقل  »

334 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بّیسم نب  دیعس  - 2 - 

.یموزخم بهو  یبا  نب  نزح  نب  « 1  » ّبیسم نب  دیعس  دمحم  وبا 

، دیعـس نب  ییحی  زا  وا  لقنب  هدش و  ّدلوتم  يرجه ) لاس 15   ) هتـشذگ رمع  تفالخ  زا  لاس  ود  وا ، ریغ  و  قاحـسا ، وبا  ۀتفگ  هب  دیعس 
راهچ دون و  لاس  رد  یبهذ » رصتخم   » زا وا  ریغ  تیاکح  هب  و  يدقاو ، زا  ومه  لقنب  و  ( 92  ) ود دون و  ای  « 2 ( » 91  ) کی دون و  لاس  رد 

«. 3  » تسا هتفای  تافو  هدش ، هدناوخ  ءاهقفلا » هنس   » مان هب  لاس ، نآ  رد  ناهیقف  گرم  ترثک  ۀطساو  هب  هک ، ( 94)

.دنا هتسناد  ( 105  ) جنپ دص و  کی  لاس  ار  دیعس  تافو  لاس  هک  هدش  لقن  نیعم  نب  ییحی  زا  مه  ینئادم و  زا 

: تسا هتفگ  یم  هتشادنپ و  یم  ملعا  شیوخ  نارصاعم  ۀمه  زا  ءاضقب  طوبرم  لئاسم  رد  ار  دوخ  دیعس ،

______________________________

زا یخرب  هکناـنچ  هروـسکم  اـی  روهـشم  لوـقب  هحوـتفم ، یناـتحت  ۀـطقن  ود  ءاـی  هحوـتفم و  هـلمهم  نیـس  همومــضم و  یمیم  اـب  ( » 1)
(. یناقمم لاقملا » حیقنت   » ترابع ۀمجرت  « ) تسا هتفگ  يزوج ، نبا  نادنمشناد ،

بیترت 92 و 93 و 94 نیدب  رگید  لوق  دنچ  هتسناد و  يرمق  کی  دون و  لاس  هب  ار  دیعس  تافو  ناکلخ  نبا  ( 2)
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.تسا هدرک  لقن  مه  ار  و 95 و 105 

: تسا هدمآ  نینچ  دیعس  ةراب  رد  هدرک ، لقن  تاضور  بحاص  هچ  نآ  هب  انب  یبهذ ، رصتخم  رد  ( 3)

نیعست عبرا و  هنس  تام  نیعبس و  اعست و  شاع  لمعلا ، ملعلا و  یف  سأر  رکذلا ، عیفر  هیقف ، هجح ، هقث ، نیعباتلا ، دیس  مالعالا و  دحا  »
«. 94

335 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لوقب هدوب و  هریره  وبا  داماد  دیعـس  تسا » هدـنامن  یقاب  دـشاب  رتملاع  نم  زا  وا  نانیـشناج  و  ص )  ) ربمغیپ ءاضق  مکحب و  هک  یـسک  »
هب هدرک و  تسلاجم  صاّقو  یبا  نب  دعـس  سابع و  نبا  رمع و  نبا  اب  هتفرگ و  ار  دوخ  ملع  تباث ، نب  دـیز  زا  هچ  رگ  يرهز  زا  لوقنم 
وبا شنز ، ردـپ  زا  وا  تایاور  رتشیب  نکیل  هدینـش  ثیدـح  بیهـص  ناـمثع و  و  ع )  ) یلع زا  هدیـسر و  یم  هشئاـع  هملـس و  ّما  روضح 

.تسا هدوب  هریره ،

: تسا هدیدرگ  لقن  نومضم  نیا  هداتق  زا 

یبلطم ار  نسح  هاگ  ره  لاح  نیا  ۀـمه  اب  مدـید  رترب  ار  نآ  هک  نیا  رگم  مدرکن  هسیاقم  عمج و  یملاـع  چـیه  ملع  اـب  ار  نسح  ملع  »
«. درک یم  لاکشا  عفر  لاؤس و  وا  زا  هعجارم و  ّبیسم  نب  دیعس  هب  داتفا  یم  لکشم 

: تسا هتفگ  نینچ  دیعس  ةراب  رد  ع )  ) نیدباعلا نیز  نیسح ، نب  یلع  قاحسا ، وبا  تیاورب 

«. هیأر یف  مهلضفا  و  راثآلا ، نم  همّدقت  امب  ساّنلا  ملعا  ّبیسملا  نب  دیعس  »

«. هنامز یف  مههقفأ ، ای  مههقفا ، و   » هدروآ نینچ  ریخا  ۀلمج  ياج  هب  هک  نیا  زج  هدرک  لقن  زین  یّشک  ار  تیاور  نیمه 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  قاحسا ، وبا  لقنب  ملسا ، نب  دیز  نب  نمحرلا  دبع 

ریبز و ّللا 
�

ه دبع  رمع و  ّللا 
�

ه دبع  سابع و  ّللا 
�

ه دبع   ) هلدابع نوچ  »
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هیقف سواط و  نمی ، هیقف  دوب و  ءاطع  هکم ، هیقف  سپ  .تفای  لاقتنا  یلاوم  هب  دالب  ۀمه  رد  هقف  دنتشذگ  رد  صاع ) ورمع  نب  ّللا 
�

ه دبع 
هک یناسارخ ، ءاطع  ناسارخ ، هیقف  و  لوحکم ، ماش ، هیقف  و  یعخن ، میهاربا  هفوک ، هیقف  و  نسح ، هرـصب ، هیقف  ریثک و  نب  ییحی  همامی 
نب دیعـس  داهن و  ّتنم  هنیدم  مدرم  رب  اهنت  ادـخ  دالب  ۀـمه  زا  .دـندوب  دالب  نیا  ناهیقف  و  یناریا )- برع - ریغ  « ) یلاوم  » زا همه  نانیا 

« دومرف ینازرا  هنیدم  لها  هب  دوب  همه  دزن  مّلسم  مومع و  لوبق  دروم  تهاقف  رد  یشرق و  هک  ار  بیسم 

336 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  نایعالا » تایفو   » باتک رد  ناکّلخ  نبا 

رمع ّللا 
�

ه دبع  ..هدرک  عمج  عرو ، دهز و  تدابع و  هقف و  ثیدح و  نایم  دیعـس  «. 1  » لّوا زارط  زا  تسا  ناعبات  دّیس  ّبیسم  نب  دیعـس  »
وت هب  هک  یخساپ  زا  درگ و  زاب  نمب  سرپب و  وا  زا  ربب و  دیعس  دزن  ار  هلأسم  تسا : هتفگ  دوب  هدیسرپ  يا  هلأسم  يو  زا  هک  یصخش  هب 

هعبـس ءاـملع  زا  یکی  دیعـس  هک  متفگن  ار  امـش  اـیآ  تسا : هتفگ  ار  يو  ّللا 
�

ه دـبع  سپ  هدرک  نینچ  صخـش  نآ  زاـس  مهاـگآ  دـهدب 
..؟ تسا

.ّبیسم نب  دیعس  دنا : هداد  خساپ  تسیک ؟ دیا  هدرک  كاردا  امش  هک  ار  یسک  نیرتهیقف  هدش : هدیسرپ  لوحکم  يرهز و  زا  و  ».. 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدش  تیاور  وا  دوخ  زا  «و 

هدیدن زامن  رد  ار  یـسک  رـس  تشپ  هدـشن و  توف  نم  زا  لّوا  ریبکت  هک  تسا  لاس  هاجنپ  تسا : هتفگ  مه  .مدرازگ و  جـح  راب  لهچ  »
، لوا فص  رب  تقو و  لّوا  رب  هچ  ما »

______________________________

رد یسوط  خیش  ( 1)
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(: ع  ) نیسحلا نب  یلع  باحصا  رد   ) تسا هدروآ  نینچ  دوخ  لاجر 

رحب لآ  قداص  دمحم  دیـس  لوالا » ردصلا  نم  وه  و  ع )  ) هنع يور  هنم و  عمـس  یموزخملا  دـمحم  وبا  نزح  نب  بیـسملا  نب  دیعـس  »
: تسا هدز  هقیلعت  ار  نومضم  نیا  یقرواپ  رد  مولعلا 

هدش و دلوتم  رمع  تفالخ  زا  لاس  راهچ  زا  دعب  یلوق  هب  و  هتشذگ ، رمع  تفالخ  زاغآ  زا  لاس  ود  هدزناپ ، لاس  رد  بیسم  نب  دیعـس  »
رـصتخم زا  لقنب  انب  تسا و  هتـشذگ  رد  یگلاس  جـنپ  داتفه و  رد  ( 94  ) راـهچ دوـن و  لاـس  هب  هدرک و  تیاور  یلع  زا  مـه  رمع و  زا 

.تسا هدرک  تیبرت  ار  وا  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  .تسا و  هتشاد  یناگدنز  لاس  هن  داتفه و  یبهذ 

: تسا هدروآ  نینچ  بیذهتلا » بیرقت   » باتک رد  رجح  نبا  «و 

حـصا هتالـسرم  نا  یلع  اوقفتا  .هیناثلا  رابک  نم  رابکلا  ءاهقفلا  تابثالا و  ءاملعلا  دـحا  یموزخملا  یـشرقلا  ..نب  بیـسملا  نب  دیعـس  »
.لیسارملا

: ینیدملا نبا  لاق  «و 

«. نینامثلا زهان  دق  نیعستلا و  دعب  تام  هنم  املع  عسوا  نیعباتلا  یف  ملعا  «ال 
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وبا تسا »! هدرازگ  نتفخ  زامن  ءوضو  اب  ار  دادماب  زامن  لاس  هاجنپ  هک  هدش  هتفگ  وا  ةراب  رد  .تسا و  هتشاد  یم  تموادم  تظفاحم و 
يزور دیعـس  هک : تسا  هتفگ  ار  نومـضم  نیا  هداـتق  زا  لـقنب  هدروآ و  ار  نومـضم  نیمه  دانـسا  هب  ءاـیلوالا » هیلح   » باـتک رد  مـیعن 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  یعازوا  زا  ومه  و  هنس » نیرشع  ذنم  هالّصلاب  ینوقبس  موق  ءافقا  یف  ترظن  ام  : » تفگ

رظنی مل  اهنم  نیرشع  هنس ، نیعبرا  هعامج  یف  هالّصلا  هتفت  مل  نیعباّتلا : نم  دحأل  تناک  اهملعن  هلیـضف ال  ّبیـسملا  نب  دیعـسل  تناک  »
زاب ساّنلا » هیفقا  یف 
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: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  میعن  وبا 

یسک  ) حلاص .دنتخادرپ  یم  تدابع  هب  اجنآ  رد  رصع  زامن  ات  دنتفر و  یم  دجـسمب  رهظ  دندوب  داّبع  زا  ثیل  ینب  ناناوج  زا  یهورگ  »
ناناوج نیا  دـننام  میتسناوت  یم  مه  ام  رگا  تسا  نیا  تدابع  تسا : هتفگ  هدرک ) لقن  وا  زا  ار  بلطم  نیا  دانـسا  هب  میعن  وبا  هک  تسا 

« ّللا
�

.ه رما  یف  رّکفّتلا  نیّدلا و  یف  هّقفتلا  هدابعلا ، ّنکل  و  هدابعلا ، هذه  ام  تسا : هتفگ  دیعس  .میزادرپ  نادب  میشاب و 

: تسا دراو  نینچ  یناقمم ، لقنب  رجح ، نبا  فیلات  بیرقّتلا »  » باتک رد 

نیا یناقمم ، لقنب  مه  زاب  یبهذ ، رصتخم  رد  و  لیـسارملا » ّحصا  هتالـسرم  ّنا  یلع  اوقّفتا  رابکلا ، ءاهقفلا  تابثألا و  ءاملعلا  دحا  وه  »
: تسا هدش  هدروآ  دافم 

همه زا  رورس و  همه  رب  لمع  ملع و  رد  هزاوآ و  دنلب  هیقف و  تجح و  هقث و  .تسا  ناعبات  رورـس  مالعا و  زا  یکی  ّبیـسم  نب  دیعـس  »
هدوب يدرم  یملع  یهقف و  تاهج  هب  ندوب  فورعم  رب  هوالع  وا  هک  تسنیا  دوش  یم  هتسناد  دیعس  لاح  مجارت  زا  هچ  نآ  تسا » رترب 

ود نامیلـس ، دـیلو و  دـهع  تیالو  هب  تعیب  عوضوم  رد  ناورم  نب  کلملا  دـبع  اب  تهج  نیمه  هب  ّبلـصتم و  بقارم و  ینید و  تسا 
، وا دنزرف 
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.تسا هدرکن  تعیب  هدیزرو و  تماقتسا  یتخسرس و  هداتسیا و  تفلاخم  نیا  هار  رد  ناج  ياپ  ات  هدرک و  تفلاخم 

هدروآ ار  نومـضم  نیا  دیعـس  نب  ییحی  زا  هلمج  زا  هدرک  تیاـکح  قیرط  دـنچ  زا  ار  بلطم  نیا  ءاـیلوألا » هیلح   » باـتک رد  میعن  وبا 
: تسا

نب دیعس  اهنت  دنراد  قافتا  نامیلس  دیلو و  اب  تعیب  رب  هنیدم  لها  هک : تشون  کلملا  دبع  هب  هنیدم  یلاو  »
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: تشون يوب  کلملا  دبع  .دهد  یمن  رد  نت  راک  نیدب  ّبیسم 

«. 1  » نادرگب شا  هنیدم  ياهرازاب  رد  نزب و  شا  هنایزات  هاجنپ  هن  رگ  بوخ و  رایسب  تفریذپ  رگا  رادب  هضرع  ریشمش  رب  ار  وا 

نامرف ةراب  رد  میا  هدمآ  ام  دنتفگ : دنتفر و  دیعس  دزن  ّللا 
�

ه دبع  نب  ملاس  ریبز و  نب  هورع  راسی و  نب  نامیلس  دیسر  یلاو  هب  همان  نوچ  »
ار رما  هس  وت  هب  ام  کنیا  .دننزب  ار  تندرگ  يریگزاب  تعیب  زا  رـس  رگا  هک  هداد  نامرف  کلملا  دبع  مییوگ ، نخـس  وت  اب  کلملا  دبع 

: يریذپ هب  ار  رما  هس  نیا  زا  یکی  میراد  راظتنا  مینک و  یم  داهنشیپ 

ورف مد  ینک و  يراددوخ  يرآ »  » و هن »  » نتفگ زا  یـشاب و  شومخ  وت  دـناوخرب و  وت  رب  ار  همان  هک  تسا  عناـق  یلاو  هک  نیا  تسخن  »
.يدنب

______________________________

: تسا هدروآ  دافم  نیاب  ار  تعیب  ۀیضق  مجنپ ) ءزج  « ) دیرفلا دقعلا   » رد هبر  دبع  نبا  ( 1)

، وا رسپ  ود  نامیلـس  دیلو و  يارب  هنیدم  مدرم  زا  هک  تشون  دوب  هنیدم  رد  وا  لماع  هک  یموزخم  لیعامـسا  نب  ماشه  هب  کلملا  دبع  »
هدنز کلملا  دبع  ات  « ) یح کلملا  دـبع  عیابا و  ال  : » تفگ درک و  عانتما  هک  بیـسم  نب  دیعـس  زج  دـندرک  تعیب  مدرم  .دریگب  تعیب 

زا یکی  رد  هک  داتسرف  ار  وا  دیناشوپ و  وا  رب  سالپ )- نیمشپ - ياه  هماج  « ) حوسم  » دزب و تخس  ار  وا  ماشه  منک ) یمن  تعیب  تسا 
رادب ارم  متسناد  یم  رگا  تفگ : دیعس  .دندنادرگ  رب  ار  وا  دندیـسر  اجنادب  نوچ  دنزیوایب  رادرب  نآ  زارف  رب  دنـشکب و  هنیدم  ياه  هپت 

دـش هاگآ  هیـضق  نیا  زا  کلملا  دـبع  نوچ  مدیـشوپ .! یمن  نانآ ) هب  یتشک  شوپ  تروع  مضلاـب ، ناـبت ، « ) ناـبت  » تخیوآ دـنهاوخن 
دانادرگ تشز  ادخ  تفگ :
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.دنز یم  هنایزات  ار  یسک  دیعس  دننام  هک  ار  ماشه 

!!« دنزب ار  شندرگ  دنک  عانتما  رگا  سپ  دناوخب  تعیب  هب  ار  وا  هک  دوب  نینچ  هتسیاش  انامه 
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.تسا هدرک  تعیب  دیعس  تفگ : دنهاوخ  مدرم  اریز  منک  یمن  ار  راک  نیا  نم  تفگ : »

زا دننک  شراداو  نآ  فالخ  رب  دنتسناوت  یمن  تشگ و  یمن  رب  نآ  زا  هن »  » یتفگ يراک  رد  هاگ  ره  هک  دوب  نانچ  تداع  ار  دیعس  «و 
: دنتفگ دندرک و  حرط  ار  مّود  رما  ور  نیا 

بیقعت دـش و  دـهاوخ  عناـق  تفاـین  دجـسم  رد  ارت  یلاو  هک  نیمه  هچ  يورن  دجـسم  هب  زور  دـنچ  ینیـشنب و  هناـخ  رد  هک  نـیا  مود  »
.درک دهاوخن 

رد نم  دسرب و  مشوگ  هب  حالفلا » یلع  ّیح   » و هالّصلا » یلع  ّیح   » گناب مونـشب و  ار  ناذا  نم  هک  تسا  یندشان  زین  نیا  داد : خساپ  »
«. مباتشن حالف  زامن و  يوسب  منیشنب و  هناخ 

یلاو هاگ  ره  نوچ  هدب  رییغت  دجسم  رد  ار  دوخ  ياج  زور  دنچ  نکیل  ورب  دجسمب  ریذپ ، هب  ونشب و  ار  شهاوخ  نیمیـس  سپ  دنتفگ : »
.درک دهاوخن  بیقعت  دنیبن  تا  هشیمه  ياج  رد  ارت 

.درک مهاوخن  شیپ  سپ و  بجو ، کی  ار ، شیوخ  ياج  یقولخم ، رطاخ  يارب  نم ، زگ  ره  دوش ، یمن  مه  نیا  تفگ : »

نوچ تسشنب  دوخ  لومعم  ياج  رد  تفر و  دجـسمب  رهظ  زامن  ءادا  يارب  مه  وا  .دنتفر  نوریب  يو  دزن  زا  دندش و  دیمون  ناشیا  سپ  »
تعیب رگا  هک  تسا  هدومرف  هتـشون و  اـمب  کـلملا ، دـبع  نینمؤملا ، ریما  تفگ : يوب  تساوخب و  ار  دیعـس  تخادرپ  هب  زاـمن  زا  یلاو 

دـیدرگ و هداـمآ  ندـش  هتـشک  يارب  سپ  .تسا  هدوـمرف  یهن  تعیب » ود   » زا ص )  ) ربـمغیپ تفگ : دیعـس  ! » دوـش هدز  تـندرگ  ینکن 
ندرگ
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ةدامآ هنوگ  نادـب  ار  وا  نوچ  یلاو  دوب  اّیهم  هدیـشک و  ماـین  زا  وا  نتـشک  ندز و  ندرگ  يارب  یلاو  ناـمیخژد  ياهریـشمش  دیـشک و 
.دندنادرگ هنیدم  ياهرازاب  رد  دندز و  وا  رب  هنایزات  هاجنپ  داد  روتسد  دید  گرم 

دـش وربور  نانآ  اب  نوچ  دیعـس  .دـندش  یم  نوریب  دجـسم  زا  هتفای و  غارف  رـصع  زاـمن  زا  مدرم  تشگرب  دجـسمب  دـش و  دازآ  یتقو  »
! ما هدیدن  ار  اه  هرهچ  نیا  تسا  لاس  لهچ  تفگ :
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« انررف يزخلا  ماقم  نم  : » تفگ دیعس  يزخلا » ماقمل  اذه  ّنا  : » تفگ نینچ  ینز  دندرک  هنهرب  ندز  هنایزات  يارب  ار  دیعس  هک  یماگنه 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  میعن ، وبا  لقنب  هداتق ، .دنا  هدوب  عونمم  دیعس  اب  تسلاجم  زا  مدرم  اهتدم  هعقاو  نیا  زا  سپ 

هدرک عنم  نم  اب  تساخرب  تسشن و  زا  ار  مدرم  هدز و  هنایزات  ارم  تفگ : یم  وا  هب  دیعس  دنیشنب  دیعس  دزن  تساوخ  یم  یـسک  نوچ  »
.دنا

نع هلأسی  ّبیـسملا  نب  دیعـس  یلع  ئرتجی  ناسنا  ناک  ام  : » دنا هتفگ  هک  يروط  هب  هدوب  دایز  وا  یملع  تمظع  تّهبا و  اهنیا  ۀـمه  اب  »
نآ تسا و  هدوب  رگید  یتلع  ار  دیعس  ندز  هنایزات  هک  دیآ  یمرب  نانچ  عضاوم  زا  یخرب  زا  ریمالا » نذاتسی  امک  هنذاتسی ، یّتح  یش ء 

شیارب تعیب  هدـیزگرب و  دـهع  تیالو  هب  ار  دـیلو  هک  نیا  زا  سپ  کلملا  دـبع  هک  تسا  هتـشاد  يرتخد  دیعـس  هک  تسا  هدوب  نینچ 
یم لد  رد  ار  نیا  هداتفا و  نارگ  ار  کلملا  دبع  .تسا  هدومن  ّدر  هتفریذپن و  دیعس  هدرک و  يراگتساوخ  دیعـس  زا  ار  رتخد  نآ  هتفرگ 

ۀماج هدز و  هنایزات  ار  وا  هک  هداد  روتسد  هتخاس و  هناهب  ار  تعیب  ات  هتشاک  یم  رطاخ  رد  هناهب  مخت  هتشاد و 
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.دنا هدنادرگ  شا  هنیدم  ياهرازاب  رد  هدناشوپ و  يو  رب  سالپ )  ) نیمشپ

تسا هدرک  لقن  دافم  نیدب  ار  يا  هیضق  هعادو ) یبا  نب  بلّطم  نب  ریثک   ) هعادو یبا  نبا  زا  هیلح ) باتک  رد  ، ) دوخ دانسا  هب  میعن ، وبا 
: هک

: دیـسرپ متفرب  نوچ  مورب  وا  دزن  متـسناوتن  زور  دنچ  متـشاد  یم  تسلاجم  مدوب و  سونأم  ّبیـسم  نب  دیعـس  اب  هعادو ) یبا  نبا  : ) نم »
متـساوخ هک  یماـگنه  موش ؟ رـضاح  مه  نم  اـت  یتـفگن  ارم  ارچ  تفگ : .مدوب  راـتفرگ  وا  زیهجت  راـکب  درم  منز  متفگ : يدوب ؟ اـجک 

نمب یک  مرادن  مهرد  هس ، ای  ود ، زا  زج  هک  نم  دانک ! تمحر  ارت  يادخ  متفگ : یتفرگ !؟ هزات  ینز  ایآ  تفگ : میآ  نوریب  مزیخرب و 
!. يرآ تفگ : ینک !؟ یم  يراک  نینچ  وت  ایآ  متفگ : بجعت  اب  .نم  تفگ : دهد !؟ یم  نز 
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متساخرب نم  درک  جیوزت  نمب  ار  شرتخد  مهرد ) هس  ای   ) مهرد ود  نآ  رب  داتسرف و  دورد  ار  ربمغیپ  تفگ و  ساپس  ار  ادخ  هاگ  نآ  »
هار هب  ار  یناگدنز  هنوگ  هچب  مریگب و  ماو  هک  زا  هک  متفر  ورف  هشیدنا  هب  متشگرب و  شیوخ  لزنم  هب  منک ! هچ  متسنادن  یـشوخ  زا  و 

متخادرپ و راطفا  هب  متشاد  هزور  نوچ  مدرک  تحارتسا  یکدنا  مدمآ  هناخ  هب  زامن  ءادا  زا  سپ  متفر و  برغم  زامن  يارب  سپ  .مزادنا 
منهذ هب  دوب  دیعـس  مان  هب  سک  ره  .دیعـس  تفگ : تسیک ؟ متفگ : دـندز  ار  هناخ  رد  هاگان  مدوشگب  هزور  متـشاد  هک  تیز  ناـن و  هب 

شا هناخ  هار  زج  یهار  زا  دیعس  هک  دوب  لاس  لهچ  اریز  مداد  یمن  لامتحا  ار  وا  ندمآ  زگ  ره  هک  ّبیسم  نب  دیعس  رگم  درک  روطخ 
دجسم و زج  ییاج  رد  هتفرن و  دجسمب ،
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هدش نامیـشپ  هک  متـشادنپ  نانچ  مدید  ار  ّبیـسم  نب  دیعـس  متفر  نآ  يوسب  ار  رد  ندوشگ  متـساخرب و  ! » دوب هدشن  هدـید  شا  هناخ 
؟ مدمآ یم  وت  يوسب  نم  ات  یتساوخن  دوخ  دزن  ارم  ارچ  متفگ : .تسا 

ار بش  هک  متسنادن  هتسیاش  یتفرگ  نز  يدوب و  نز  یب  يدرم  وت  تفگ : ییامرف ؟ هچ  متفگ : دنیآ ! وت  دزن  هک  تسنیا  وت  قح  تفگ :
!. تسا هداتسیا  شرس  تشپ  رتخد  هک  مدش  هجوتم  تساجنیا ! وت  نز  کنیا  یباوخب !! اهنت 

ار رد  نم  تسـشن  نیمز  هب  مرـش  زا  رتـخد  تشگ  زاـب  دیـشک و  ولج  ار  رد  دروآ و  رد  ما  هناـخ  هب  تفرگ و  ار  شرتـخد  تسد  سپ  »
: متفگ تسا ؟ ربخ  هچ  دندیـسرپ  .مداد  رد  کناب  ار  ناگیاسمه  مدمآ و  رب  هناخ  ماب  هب  مداهن و  وا  شیپ  ار  تیز  نان و  ۀساک  متـسب و 

: دنتفگ بجعت  اب  .هدروآ  ما  هناخ  هب  ربخ  یب  ار  وا  بشما  هداد و  نمب  ینز  هب  ار  دوخ  رتخد  زورما  دیعس 

.تسا نم  ۀناخ  رد  نم  نز  کنیا  يرآ و  متفگ : تسا !؟ هداد  وت  هب  ینز  هب  ار  دوخ  رتخد  ّبیسم  نب  دیعس 

رتخد ياهراک  نم  هک  زور  هس  زا  شیپ  رگا  مارح  نم  رب  وت  رادید  تفگ : دمآ و  نم  دزن  دش و  هاگآ  مه  مردام  دندمآ  ناگیاس  مه  »
.يدرگ رتسب  مه  وا  اب  يوش و  کیدزن  وا  هب  تخاس  مهاوخ  هدامآ  ار  وا  درک و  مهاوخ  حالصا  ار 

342 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار دـیجم  نآرق  رتهب  سک  همه  زا  وا  متفاـی و  ناـنز  نیرتاـبیز  زا  ار  وا  مدـمآ و  رد  وا  رب  نآ  زا  سپ  مدرک و  لـمحت  زور  هس  ریزگاـن 
رهوش قحب  رتاناد و  ص )  ) ربمغیپ هب  تبسن  همه  زا  تشاد و  ظفح 
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.دوب رتاسانش 

دوب شیوخ  سرد  ۀقلح  رد  مدیـسر  وا  تمدخ  يزور  ات  متفرن  يو  دزن  مه  نم  دماین  ام  ۀناخ  هب  دیعـس  تشذگ و  هام  کی  کیدزن  »
هچ ناسنا  نآ  لاح  تفگ : سپ  دـنامن  یـسک  نم  زج  دـنتفر و  سلجم  لها  ات  تفگن  يزیچ  نم  اب  داد و  خـساپ  .متفگ  مالـس  ار  يو 

.دهاوخ یمن  نمشد  دهاوخ و  یم  تسود  هک  تسا  لاونم  نیدب  بوخ و  متفگ : تسا !؟ هنوگ 

«. داتسرف نم  يارب  مهرد  رازه  تسیب  دیعس  متشگرب و  هناخ  هب  نم  تسا !! اصع  سپ  دسرمه  هب  یّکش  هبیر و  رگا  تفگ :

هدیجنر و وا  زا  کلملا  دبع  هجیتن  رد  و  هدیزرو ! عانتما  کلملا  دبع  دـهعیلو  دـیلو  هب  نآ  نداد  زا  دیعـس  هک  هدوب  رتخد  نیمه  ارهاظ 
لمع ملع و  هدوب و  هّقفتم  ّبلصتم و  دّبعتم و  يدرم  دیعس  هک  تسناد  دیاب  هصالخ  روطب  تسا ! هدیدرگ  دیعـس  رازآ  نیهوت و  ثعاب 

ترضح یّشک  تیاورب  دنا و  هدوتس  ار  وا  یّنس  هعیش و  هک  تسا  گرتس  ناهیقف  زا  گرزب و  ناعبات  زا  یکی  وا  .تسا  هتشاد  مه  اب  ار 
.تسا هدرمش  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  داّجس ، ترـضح  شیوخ  ّدج  نیّیراوح  زا  ار  دیعـس  هعیـش ، ماما  نیمتفه  ع ،)  ) مظاک یـسوم  ماما 

«1»

، رـصع مه  نادنمـشناد  زا  یکی  نکیل  دـنراد  نعط  حدـق و  شا  هراب  رد  دنتـسین و  نیب  شوخ  دیعـس  هب  تبـسن  هعیـش  ءاملع  زا  یخرب 
تسا هدناوخ  هلزنملا  لیلج  ردقلا و  میظع  هتـسناد و  بهذم  تاقث  زا  ار  وا  لّصفم ، ثحب  زا  سپ  « 2 « » لاقملا حیقنت   » باتک بحاص 

«. 3»

______________________________

نب دیعـس  ناک  مالّـسلا : هیلع  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  لاق  دانـسا ) هب   ) تسا هدروآ  نینچ  قداص  ترـضح  دـلوم  باـب  رد   ) یفاـک رد  ینیلک  ( 1)
دمحم نب  مساقلا  بیسملا و 
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« مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تاقث  نم  یلباکلا  دلاخ  وبا  و  هما ) لبق  نم  هدج   ) رکب یبا  نب 

.تشذگ رد  شیپ  لاس  دنچ  هک  یناقمم  موحرم  ( 2)

هدروآ نینچ  مالّـسلا ) هیلع  یلع  زا  نیفرحنم  ءامـسا  رکذ  یط  رد  لوا - دـلج   ) هغـالبلا جـهن  رب  دوـخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ( 3)
: تسا

وبا زا  تیاورب  هاگ  نآ  دیدش » مالکب  ههجو  یف  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  ههبج  مالّسلا و  هیلع  هنع  افرحنم  بیسملا  نب  دیعس  ناک  «و 
: تسا هدرک  دای  ار  دافم  نیا  دواد 

: تفگ يوب  دیعس  دمآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  هک  مدوب  بیسم  نب  دیعس  اب  »

املک وا  : » تفگ خـساپ  رد  رمع  کمامعا » ونب  کتوخا و  لعفی  اـمک  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  دجـسم  نایـشغ  رثکت  كارا  اـم  یخا  نبا  اـی  »
ینبل ریخ  وهل  اماقم  ّللا 

�
ه نم  یل  نا  لوقی : کیبا  تعمس  بضغت ؟ نا  بحا  ال  : » تفگ دیعـس  كدهـشاف »؟ یجا ء  دجـسملا و  تلخد 

نم جرخیف  قفانم  بلق  یف  همکح  هملک  ام  لوقی : یبا  تعمـس  اـضیا  اـنا  و  : » تفگ رمع  یـش ء » نم  ضرـالا  یلع  اـمم  بلطملا  دـبع 
: داد خساپ  رمع  اقفانم » ینتلعج  یخا  نبا  ای  : » تفگ دیعس  اهب » ملکتی  الا  ایندلا 

«. تشگرب و  تلق » امک  وه  »

343 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دنا هداد  تبسن  يوب  هدرک و  لقن  دیعس  زا  ار  ریز  تاملک 

اهعـضو نم  ّللا و 
�

ه هعـضو  هسفن  عفر  نمف  هدابع ، قوف  ّللا 
�

ه دـی  - » 2 ءاسّنلا » نم  يدنع  فوخا  یـش ء  ام  هنـس و  نینامث  تغلب  دـق  - » 1
اینّدلا ّنا  - » 3 هتروع » ساّنلل  تدبف  هفنک  تحت  نم  هجرخا  دـبع  هحیـضف  ّللا 

�
ه دارا  اذاف  مهلامعا  نولمعی  هفنک  تحت  ساّنلا  ّللا ،

�
ه هعفر 

، اهّقح ریغب  اهذخا  نم  اهنم  لذنأ  و  لیمأ ، لذن  ّلک  یلإ  یه  هلذن و 
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( میعن وبا  لقنب   ) دیز نب  یلع  هب  ار  ریخا  هلمج  نیا  تئش » ام  سبلا  کبلق و  حلصا  - » 4 اهلیبس » ریغ  یف  اهعضو  اههجو و  ریغب  اهبلط  و 
هک هدـئاف  هچ  تسا  هتفگ  یلع  .يراد و  نت  هب  وکین  يا  هبج  تسا  هتفگ  هدـید و  ار  وا  دیعـس  دوب و  هدیـشوپ  يزخ  ۀـّبج  هک  یماگنه 

.تسا هتفگ  هدوب ) هداد  زردنا  ار  یلع  يا  هماج  نانچ  ندیشوپ  رب  راسی ، نب  ملاس  ارهاظ  ( ؟ هتخاس هابت  نم  رب  ار  نآ  ملاس 

: تسا دیعس  تایاور  زا  و 

344 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  باّطخ  نب  رمع  زا  دیعس  زا  میعن  وبا  دانسا  هب  - 1

«. هیف ریخ  ّلصم ال  ّبر  .هالّصلا و  یقبی ، ام  رخآ  هنامألا و  .هّمالا  نم  عفری  ام  لّوا  »

: تسا هتفگ  س )  ) همطاف هک  هدرک  ثیدح  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  دیعس  مه  و  - 2

؟ رت هتسیاش  هچ  ار  نانز 

هدرک لقن  ص )  ) ربمغیپ يارب  ار  س )  ) همطاف خـساپ  ع )  ) یلع ار » ناشیا  نادرم  دـنیبن و  ار  نادرم  : » هک تسا  هداد  خـساپ  س )  ) همطاف
: تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ

«. یّنم هعضب  همطاف  اّمنا  »

: تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  هدرک  تیاور  ع )  ) یلع زا  مه  زاب  - 3

« انمآ هدالب  یف  راس  اّیوق و  شاع  ّللا 
�

ه یّقتا  نم  »

345 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نمحرلا دبع  نب  رکب  وبا  - 3 - 

نامه ود ، نیا  ریغ  قاحـسا و  وبا  ناکّلخ و  نبا  ۀتفگ  هب  هک  یموزخم  یـشرق  ةریغم  نب  ماشه  نب  ثراح  نب  نمحّرلا  دـبع  نب  رکب  وبا 
.درادن ادج  یمان  تسا و  وا  مسا  وا  ۀینک 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  وا  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا 

ار رکب  وبا  تسا و  هباحص  ۀلمج  زا  هدوب  لهج  وبا  ردارب  هک  ثراح  شردپ  و  ناعبات »  » نارورس زا  رکب  وبا  »
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ناهیقف زا  یهورگ  گرم  ۀطـساو  هب  هک  (، 94  ) راهچ دون و  لاس  هب  هدش و  دـلوتم  رمع  تفالخ  رد  .دـنا  هدـناوخ  یم  شیرق » بهار  »
.تسا هتشذگ  رد  هتفای  راهتشا  ءاهقفلا ) هنس   » ناونعب لاس ، نآ  رد 

: تسا هدرک  دای  ناونع  نیدب  ار  وا  ءایلوالا » هیلح   » رد میعن  وبا 

«. ماکحألا هیضقألا و  یف  هثیدح  رثکا  ..نمحرلا  دبع  نب  رکب  وبا  اهدباع  شیرق و  بهار  هیبّنلا ، دباعلا  هیجولا ، هیقفلا  مهنم  «و 

.تسا هدش  یم  دای  هنیدم » بهار   » ناونعب مه  یهاگ  هتشگ  بّقلم  شیرق » بهار   » بقل هب  هدناوخ  یم  دایز  زامن  رکب  وبا  نوچ 

: تسا رکب  وبا  هب  بوسنم  نانخس  زا 

و خلا » «.. 1  » هب هعجتنی  ناطلـس  هب  طلتخم  وا  هنید ، هب  نیزی  نید  يذل  وا  هبـسن ، هب  نیزی  بسن  يذل  : » هثالث نم  دحاول  ملعلا  اذه  اّمنا  »
: تسا هتفگ  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  تسا  وا  دنسم  تایاور  زا 

« هّرم نیعبس  نم  رثکا  مویلا  یف  هیلا  بوتا  ّللا و 
�

ه رفغتسأل  ّینا  »

______________________________

.دش هدروآ  رکب  وبا  مالک  نیا  ریبز  رسپ  هورع  ۀمجرت  رد  ( 1)

346 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد يو  ثیدح  رتشیب   » هک دافم  نیدب  هقبط  نآ  ناهیقف  زا  رگید  یـضعب  ۀمجرت  رد  یموزخم و  رکب  وبا  ۀمجرت  رد  میعن  وبا  ترابع  زا 
زا یخرب  هک  ینعم  نیدـب  هدـمآ  نایم  هب  تهاقف  راک  رد  يّزجت  نامز ، نآ  زا  هک  تسا  دافتـسم  ناـنچ  تسا » هدوب  ماـکحا » هیـضق و  »

رتشیب ار  اهنآ  هدوب و  اناد  ظفاح و  رتشیب  ار  باـب  نآ  ثیداـحا  هدرک و  یم  راـک  رتشیب  هقف  ءازجا  باوبا و  زا  یخرب  هب  تبـسن  ناـهیقف 
.دنا هتشاد  یم  زّربت  رتدایز  اهنآ  رد  حالطصاب  هداد و  یم  رارق  ءاتفا  لقن و  یهقف و  ثحب  صحف و  دروم 

حالطصاب ای  اه  هلاسر  ندش  ادیپ  حرط  تاقوا  نامه  زا  تقیقح  رد  و 
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باتک ءاضق و  باـتک  هالـص و  باـتک  ناونعب  ییاـهباتک  دـعب  هدـش و  هتخیر  هقف  زا  یثحبم  باـب و  ره  يارب  درفنم  لقتـسم و  بتک » »
.تسا هدیدرگ  فینصت  الثم ، مایص ،

347 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راسی نبا  نامیلس  - 4 - 

(. ص  ) ربمغیپ نز  ثراح  رتخد  هنومیم  یلوم  راسی  نب  نامیلس  نمحّرلا ) دبع  وبا  ای  ّللا ،
�

ه دبع  وبا  ای   ) بّویا وبا 

رد ّيدـع  نب  مثیه  زا  ومه  لقنب  لاس و  هس  داـتفه و  نس  هب  ( 107  ) تفه دص و  کی  لاس  رد  يدـقاو ، زا  قاحـسا ، وبا  لقنب  نامیلس 
.تسا هتفای  تافو  ( 94  ) راهچ دون و  لاس  رد  یخرب  زا  ناکّلخ ، نبا  لقنب  و  ( 100  ) دص لاس 

.وا زا  يرهز  تسا و  هدرک  تیاور  هملس  ّما  هریره و  وبا  سابع و  نبا  زا  نامیلس 

: دنا هتفگ  ار  نومضم  نیا  قاحسا  وبا  مه  ناکّلخ و  نبا 

هچ ورب ، راسی  نب  نامیلس  دزن  تفگ : یم  يوب  دیعس  درک  یم  ءاتفتسا  دیـسرپ و  یم  ار  یعوضوم  ّبیـسم ، نب  دیعـس  زا  یـسک  نوچ  »
.تسا ملعا  دنتسه  یقاب  زورما  هک  یناسک  همه  زا  يو 

: تسا هتفگ  دافم  نیدب  هک  هدش  لقن  هداتق  زا 

: دنتفگ تسیک ؟ قالط  لئاسم  هب  هنیدم  لها  ملعا  مدیسرپ  مدش  دراو  هنیدم  هب  »

«. ّبیسملا نب  دیعس  دعب  اندنع  سانلا  ملعا  نم  نامیلس  : » تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  سنا  نب  کلام  زا  راسی » نب  نامیلس 

: تسا هدروآ  نومضم  نیدب  یتیاکح  مزاح  یبا  زا  دانسا ، هب  میعن ، وبا 

هرفـس نامیلـس  قیفر  دندرک  لزنم  دندمآ و  دورف  اجنآ  رد  دندیـسر و  ءاوبا »  » هب ات  تفر  نوریب  یقیفر  اب  هنیدـم  زا  راسی  نب  نامیلـس  »
.درخب يزیچ  ات  تفر  رازاب  هب  تشادرب و 

348 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رتابیز و مدرم  ۀمه  زا  دوب  ازس  هب  یلامج  ار  نامیلس  تسشن و  همیخ  رد  نامیلس 
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يوسب دمآ و  نییاپ  دش  وا  لامج  ییابیز  نسح و  ۀتفیش  دیدب  رداچ  رد  ار  وا  هوک  زارف  زا  یبارعا  ینز  .دوب  رتشیب  شفافع  ییاسراپ و 
زا كاروخ  درب  نامگ  نامیلـس  هدب ! ارم  تفگ : تفرگ و  رب  دوب ، هام  دننام  هک  دوخ ، ةرهچ  زا  عقرب  تسـشن و  شربارب  رد  تفاتـش  وا 
یم دوخ  درم  زا  نز  هک  ار  نآ  هکلب  متساوخن  ار  نیا  نم  تفگ : نز  .دهدب  وا  هب  يزیچ  اذغ  ةدنام  یقاب  زا  ات  تساخرب  دهاوخ  یم  وا 
هیرگ هب  دش و  دنلب  شا  هیرگ  زاوآ  تفرگ و  دوخ  نیتسآ  ود  نایم  رس  هاگ  نآ  هداتسرف  نم  دزن  هب  سیلبا  ارت  تفگ : نامیلس  دهاوخ !

.تشگ زاب  شیوخ  ۀمیخ  يوسب  تشادرب و  ترسح  تمادن و  ياپ  دنکفا و  خر  رب  عقرب  سپ  دش  دیمون  نز  ات  داد  همادا 

مرتخد دای  هب  تفگ : دیسرپ  ببس  تفای  هتفرگ  ار  شیولگ  هدرک و  سامآ  ار  نامیلس  ياهمشچ  تشگرب  دیرخ  زا  هک  نامیلـس  قیفر  »
نمب دیاب  تسا  هدوب  رگید  یببس  ار  تا  هیرگ  نامگ  یب  يا  هدیدن  ار  ترتخد  هک  تسین  رتشیب  زور  هس  تفگ : قیفر  .متسیرگ  مداتفا 

.ییوگب

.تفرگ نتسیرگ  یتخس  هب  داهن و  نیمز  هب  ار  هرفس  وا  تفگ  وا  هب  ار  هّیبارعا  نز  ناتساد  هک  نیا  ات  درک  رارصا 

داد خساپ  هچ ؟ يارب  تفگ  .مراوازس  نتسیرگ  هب  وت  زا  شیب  نم  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  نینچ  ارچ  و  داتفا ؟ هچ  ارت  تفگ : نامیلـس  »
!..« دنتخادرپ هیرگ  هب  مه  اب  شقیفر  نامیلس و  زارد  ینامز  سپ  مرادهگن  ار  دوخ  متسناوت  یمن  مدوب  وت  ياج  هب  رگا  مسرت  یم  اریز 

: تسا تیاور  نیا  میعن ، وبا  لقنب  ص ،)  ) ربمغیپ زا  هریره  وبا  زا  نامیلس ، دنسم  تایاور  زا 

یف هقف  نم  لضفا  یشب ء  ّللا 
�

ه دبع  ام  »
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« نید

349 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هبتع نب  ّللا 
�

ه دیبع  - 5 - 

.یلذه دوعسم  نب  هبتع  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  ّللا 
�

ه دیبع  ّللا 
�

ه دبع  وبا 

دص و کی  لاس  رد  نیعم  نب  ییحی  لوقب  و  ( 99  ) هن دون و  لاس  رد  یلوق  هب  و  ( 98  ) تشه دون و  لاس  هب  يدقاو ، ۀتفگ  هب  ّللا ،
�

ه دیبع 
.تسا هتشذگ  رد  ود 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدش  تیاکح  يرهز  زا 

نب ّللا 
�

ه دیبع  رادید  هک  نیا  ات  ما  هتخودـنا  شناد  یفاک  ةزادـنا  هب  هک  متـشاد  نامگ  مدوب و  اراد  هدینـش و  ملع  زا  دایز  يرادـقم  نم  »
: تسا هتفگ  هک  هدش  تیاکح  ومه  زا  و  تسین »! تسد  رد  ملع  زا  يزیچ  ارم  ایوگ  هک  متفایرد  نانچ  سپ  داد  تسد  ما  هبتع 

.تسا هدرمش  راهچ  نآ  زا  یکی  ار  ّللا 
�

ه دیبع  و  ..روحب » هعبرا  تکردا  »

: تسا هتفگ  هدوب ؟ هک  رتهیقف  همه  زا  هدید  وا  هک  یناهیقف  نایم  رد  هک  دنا  هدیسرپ  کلام  نب  كارع  زا 

وا هک  نیا  زا  سپ  میعن  وبا  هترّجف » الا  ارحب  ّللا 
�

ه دیبع  نم  رّجفت  نا  ءاشت  هورع و ال  ثیدحلا  یف  مهزرغا  ّبیسملا و  نب  دیعس  مهملعا  »
.تسا هدروآ  ..شیرق » نم  روحب  هعبرا  تکردا   » هک ار  يرهز  هتفگ  هدرک  ناونع  ..روحبلا » نم  هعبرالا  دحا   » ناونعب ار 

هب هتـشاد  یم  هجوت  داـیز  هدوب ، شداتـسا  بّدؤم و  هک  ّللا ،
�

ه دـیبع  هب  میعن ، وبا  لـقنب  دوـخ ، تفـالخ  ماـگنه  رد  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
ّللا

�
ه دیبع  هتفر و  یم  ّللا 

�
ه دیبع  ۀناخ  هب  هک  يروط 

350 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفریذپ  یمن  هداد و  یمن  شنذا  یهاگ  هتفریذپ و  یم  ار  وا  یهاگ 

: هک تسا  لوقنم  نومضم  نیا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  زا 

رب تالکشم  ۀمه  دبایرد  عئاقو ، رد  تالکشم  و  روما ، رد  يراتفرگ  عقاوم  رد  ارم  ّللا 
�

ه دیبع  رگا  »
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« .ددرگ یم  ناسآ  نم 

: تسا هتشون  زیزعلا  دبع  رمع  يارب  ّللا 
�

ه دیبع  ار  راعشا  نیا 

رمع ای  دعب  اّما  هّلل ، دمحلا  روّسلا و  هدنع  نم  تلزنأ  يّذلا  مساب 

رذحلا عفنی  دق  رذح  یلع  نکف  رذت  ام  یتأت و  ام  ملعت  تنک  نا 

ردقلا یهتشت ، امب ال  كاتا  نا  هب و  ضرا  موتحملا و  ردقلا  یلع  ربصا  و 

ردک هوفص  اموی  عبتیس  ّالا  هب  ّرسی  شیع  ئرمال  افص  امف 

یلع نوها  اینّدلا  : » تسا هتفگ  سپ  هتشذگ  هدرم  يدنفـسوگ  رب  يزور  هک  تسا  ص )  ) ربمغیپ زا  سابع  نبا  زا  وا  ةدنـسم  تایاور  زا 
« اهلهأ یلع  هذه  نم  ّللا 

�
ه

351 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دیز نب  هجراخ  - 6 - 

.يراصنا تباث  نب  دیز  نب  هجراخ  دیز  وبا 

رد لاس  داتفه  نس  هب  يرجه  دص  لاس  رد  قاحـسا ، وبا  ارهاظ  و  ومه ، لقنب  و  ( 99  ) هن دون و  لاس  رد  ناکّلخ ، نبا  ۀـتفگ  هب  هجراخ ،
.تسا هتفای  تافو  هنیدم 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  تیاکح  بعصم  زا  قاحسا  وبا 

نانآ دندش و  یم  یهتنم  ناشیا  ۀتفگ  هب  مدرم  دندوب و  ءاتفتـسا  عجرم  دوخ  نامز  رد  فوع  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  هحلط  دیز و  نب  هجراخ  »
قئاثو دانسا و  دندرک و  یم  میـسقت  ناثراو  نایم  لاوما  هناخ و  لخن و  زا  ار ، مدرم  ثیراوم  دنمـشناد  ود  نآ  دنتـسناد و  یم  عجرم  ار 

« ..دنتشون یم  ار  مدرم 

هنع رشنی  مل  هلزعلا و  رثآ  درفنا و  ّمث  هّقفت  نّمم  هنیدملا  داّبع  نم  ناک  ..دیز  نب  هجراخ  هیقفلا  نب  هیقفلا   » ترابع نیدب  ار  وا  میعن  وبا 
.ء یش  ریبک  همالک  نم 

رد هک  ص )  ) ربمغیپ زا  دیز ، شردپ ، زا  تسا  تایاور  نیا  میعن ، وبا  لقنب  وا ، دنـسم  تایاور  زا  ماکحألا » هیـضقألا و  یف  هثیدح  هّماع 
: تسا هدومرف  یم  دوخ  ثیداحا  ظعاوم و 

یسفن يّذلا  «و 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1354 

http://www.ghaemiyeh.com


« ..مارح مد  کفس  نم  كرّشلا  دعب  ّللا 
�

ه دنع  مظعا  المع  ّطق ، دحا  ضرألا  هجو  یلع  لمع  ام  هدیب 

( یموزخم رکب  وبا  دننام   ) زین وا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نانچ  ماکحالا ) هیضقالا و  یف  هثیدح  هّماع   ) هجراخ ةراب  رد  میعن  وبا  ترابع  زا 
باوبا رگید  زا  رتشیب  هدوب  يوتف  داهتجا و  ینبم  هک  ار  نآ  ثیدح  هدرک و  راک  رتشیب  هقف  ءازجا  باوبا و  زا  تمسق  کی  رد 

352 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دهتجم قلطم و  دهتجم  دنا : هدرک  مسق  ود  رب  ار  دهتجم  هک  هدش  حالطـصا  دعب  روصع  رد  هکنانچ  دیاش  تسا و  هتـسناد  یم  ثیدح 
هک نیا  ای  دـنا و  هتـشاد  عالطا  رتشیب  باوبا  زا  یتمـسق  رد  رما  تیاهن  دـنا ، هدوب  قلطم  دـهتجم  ای  هجراخ  لاثما  تفگ : ناوتب  يّزجتم 

لامک و ماقم  هب  ای  هدرکن و  راک  الصا  ای  رگید  باوبا  رد  دنا و  هدوب  يّزجتم »  » هتـشاد و يوتف  داهتجا و  هدش  دای  باب  رد  طقف  الـصا 
.دنا هدشن  قلطم » دهتجم   » هدیسرن و ءاتفا 

353 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رکب یبا  نب  دمحم  نب  مساق  - 7 - 

.رکب یبا  نب  دمحم  نب  مساق  دمحم  وبا 

لاس هب  و  ( 108  ) تشه دـص و  کی  لاس  هب  و  ( 102  ) ود دـص و  کی  لاس  هب  فلتخم : یلاوقا  هب  مساق  تافو  قاحـسا ، وبا  ۀـتفگ  هب 
هدزاود دص و  کی  يدـقاو  و  ( 108  ) تشه دـص و  کی  ار  وا  تافو  لاـس  نیعم  نب  ییحی  هدـش و  هتفگ  ( 112  ) هدزاود دص و  کی 

.تسا هدیسر  تفه  داتفه و  ای  ود  داتفه و  ای  کی و  داتفه و  ای  داتفه  هب  وا  نس  دنا و  هتسناد  ( 112)

ام : » تسا هتفگ  دیعس  نب  ییحی  و  ..هّمالا » هذه  ءاهقف  نم  دّمحم  نب  مساقلا  ناک  : » تسا هتفگ  مساق  ةراب  رد  سنا  نب  کلام 
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رتخد کی  هچ  تسا  هلاخ  رسپ  ع ،)  ) نیـسح نب  یلع  داّجـس ، ترـضح  اب  مساق  دّمحم » نب  مساقلا  یلع  هلّـضفن  هنیدملاب  ادحا  انکردا 
رمع رـسپ  رـس  مه  میـس  رکب و  یبا  نب  دمحم  رـس  مه  شرتخد  رگید  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  رـس  مه  ناریا  هاشنهاش  نیرخآ  درگدزی 

زا مه  ردـپ و  فرط  زا  مه  ع ،)  ) قداص ترـضح  سپ  تسا  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  يردام  ّدـج  مساـق  نیمه  تسا و  هدوب 
.دراد باستنا  درگدزی ، ناریا ، هاشنهاش  هب  ردام  فرط 

ناونعب هدروآ و  ع )  ) نیسح نب  یلع  باحصا  رد  رکب » یبا  نب  دمحم  نب  مساقلا   » ناونعب ار  مساق  دوخ  لاجر  باتک  رد  یسوط  خیش 
(( ع  ) قداص ترـضح  دلوم  باب  رد   ) یفاک باتک  رد  مه  ینیلک  تسا  هدرک  دای  ع )  ) رقاب ترـضح  باحـصا  رد  دمحم » نب  مساقلا  »

«: 1  » تسا هدروآ  تیاور  نینچ  ع )  ) قداص ترضح  زا  دانسا  هب 

______________________________

.دش هدروآ  مه  بیسملا  نب  دیعس  ۀمجرت  یط  رد  تیاور  نیا  ( 1)

354 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

(..« ع  ) نیسحلا نب  یلع  تاقث  نم  یلباکلا  دلاخ  وبا  رکب و  یبا  نب  دمحم  نب  مساقلا  ّبیسملا و  نب  دیعس  ناک  »

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  مساق  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا 

ۀمه رب  مساق  دیدرگ ، دای  نیا  زا  شیپ  نانآ  زا  نت  شـش  مان  هک  هدوب ، هنیدـم  رد  « 1  » هعبـس ءاهقف  زا  یکی  ناعبات و  تاداس  زا  مساق  »
..تسا هتشاد  يرترب  دوخ  نامز  لها 

« ..تسا هدوب  تّما  نیا  ناهیقف  زا  مساق  تسا : هتفگ  کلام  و 

: تسا هدرک  ناونع  نینچ  ار  مساق  میعن ، وبا 

ضماوغل ناـک  قیّدّـصلا ، رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساـقلا  قیتـعلا  بسحلا  وذ  قیدّـصلا  لـجن  عرّـضلا ، قیفّـشلا  عرولا ، هیقفلا  مهنم  «و 
هب ومه  و  اقباس » قالخألا  نساحم  یلإ  اقئاف و  ماکحألا 
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«. دمحم نب  مساقلا  نم  لضفا  اهیقف  تیأر  ام  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  دانّزلا  وبا  زا  دانسا 

نیا قاحسا  نب  دّمحم  زا  دانسا  هب  مه  و  دمحم » نب  مساقلا  نم  هّنّسلاب  ملعا  ادحا  تیأر  ام   » هدرک لقن  دانسا ، نامهب  میعن ، وبا  مه  زاب 
: تسا هدروآ  ار  دافم 

ات تسا » اجنآ  ملاس  لزنم   » هک تفگن  نیا  زا  شیب  مساق  ملاـس ؟ اـی  یتسه  ملعا  وت  اـیآ  تفگ : دـمآ و  دّـمحم  نب  مساـق  دزن  یبارعا  »
.تفر تساخرب و  یبارعا 

وا : » دـیوگب تساوخ  یمن  دوب و  غورد  اریز  تسا » ملعا  وا  زا  ملاـس  : » دـیوگب تساوـخ  یمن  مساـق  تسا : هتفگ  قاحـسا  نب  دـمحم  »
اریز تسا » ملعا  ملاس  زا  شدوخ 

______________________________

ترابع نیا  لقن  رد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  باحـصا  رد  رکب - یبا  نب  دمحم  نب  مساقلا   » لیذ  ) یـسوط خیـش  لاجر  رب  هقیلعت  رد  ( 1)
نیعباتلا و تاداس  نم  هنا   » هدـش لقن  نینچ  ترابع  مهد  رکذـت  اجنیا  رد  تسا  بسانم  ار  هابتـشا  عفر  هک  هداد  خر  یطلغ  ناکلخ  نبا 

«. هنیدملاب هعبسلا  ءاهقفلا  دحا  نیعباتلا و  تاداس  نم  هنا   » تسا نینچ  نآ  حیحص  و  هنیدملاب » هعیشلا  ءاهقف 

355 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا هدرک  لقن  مساق  زا  هک  ینانخس  هلمج  زا  میعن  وبا  تفگ » رگید  يزیچ  ور  نیا  زا  دوب  سفن  ۀیکزت  يدنـسپ و  دوخ  ییاتـسدوخ و 
: تسا ترابع 

تایاور زا  ملعی » ام ال  لوقی  نا  نم  هل  ریخ  هیلع ، یلاعت  ّللا 
�

ه ّقح  فرعی  نا  دعب  الهاج ، لجّرلا  شیعی  نئل  هنع و  لأسن  ام  ّلک  ملعن  ام  »
تیاور ص )  ) ربمغیپ زا  هشئاـع  زا  دانـسا ، هب  مه  و  هنؤم » ّنهرـسیأ  هکرب  ءاـسّنلا  مظعا  ( » ص  ) ربمغیپ زا  هشئاـع  زا  تسا  مساـق  دنـسم 

: تسا هدرک 

؟ ّلج ّزع و  ّللا ،
�

ه ّلظ  یلإ  نوقباّسلا  نم  نوردت  «أ 

ّللا
�

ه اولاق : »
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.ملعا هلوسر  و  ّلج ، ّزع و 

نینچ ص )  ) ربمغیپ زا  هشئاع  زا  مه  و  مهـسفنأل » مهمکحک  ساّنلل  اومکح  هولذـب و  هولأـس  اذا  و  هولبق ، ّقحلا  اوطعا  اذا  نیذـّلا  لاـق : »
: تسا هدرک  تیاور 

تفه نیا  اهتوالح » دجت  هدابع  هبلق  یلاعت ، ّللا ،
�

ه لخدا  ّالا  هرظن ، اهیلإ  رظنی  نا  ءاش  ول  و  هأرما ، نساحم  نع  هرـصب  ّفکی  دبع  نم  ام  »
یملع ۀـجرد  یهقف و  ماقم  زا  يا  هّمـش  هب  دای و  اجنیا  رد  ناشیا  مان  ّلقأب ) لوق  تیاعر  اب   ) توف نامز  مّدـقت  بیترتب  هک  یعباـت ، هیقف 

دای نانآ  زا  ناونع  نیاب  یهقف  بتک  رد  دنا و  هتفای  راهتـشا  هعبـس » ءاهقف   » ناونعب دش  هتفگ  ررکم  هکنانچ  دیدرگ  ماملا  هراشا و  نانآ 
.تسا هدیدرگ 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  نمحّرلا  دبع  نب  رکب  وبا  ۀمجرت  لیذ  رد  ناکّلخ  نبا 

زا یکی  .تسا  هتفای  راشتنا  ناهج  رد  ناشیا  زا  يوتف  ملع و  دنا و  هدوب  یم  هنیدم  رد  رـصع  کی  رد  هعیـش ) ءاهقف   ) هیقف تفه  نیا  «و 
: تسا هتفگ  نینچ  هدروآ و  مهارف  تیب  ود  رد  ار  نانآ  ياهمان  ناملاع 

356 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هجراخ ّقحلا  نع  يزیض  هتمسقف  هّمئأب  يدتقی  نم ال  ّلک  الا 

هجراخ رکب و  وبا  نامیلس ، دیعس ، مساق  هورع ، ّللا 
�

ه دیبع  مهذخف :

هک تسا  ور  نیا  زا  دنا  هتفای  راهتشا  صیصخت و  تمـس  نیدب  هدش و  هدناوخ  هعبـس ) ءاهقف   ) ناونع نیدب  نت  تفه  نیا  هک  نیا  و  ».. 
.دنا هدرک  ادیپ  راهتشا  ءاتفا  هقف و  هب  هتفرگ و  رارق  يوتف  عجرم  نانیا  هباحص ، زا  دعب 

نکیل دنا  هدوب  یم  وا  لاثما  هابشا و  رمع و  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  ملاس  دننام  ناعبات  ءاملع  زا  یهورگ  نانیا  رصع  رد  یفلس  ظفاح  ۀتفگ  هب  »
«. تسا هدوب  یمن  ار  هیقف  تفه  نیا  زج  يوتف 

سپ يزاریش  قاحسا  وبا 
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: تسا هدروآ  نینچ  دنا  هدش  هدناوخ  هعبس » ءاهقف   » ناونعب نانیا  هک  هدرک  يروآ  دای  هدرمش و  ار  یعبات  هیقف  تفه  نیا  هک  نیا  زا 

زا ینز  ةراـب  رد  هک  ریز ، تاـیبا  رد  ار  رگید  هیقف  شـش  نآ  تسا  هیقف  تفه  نآ  زا  یکی  دوـخ  هک  هبتع  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  ّللا 
ـ�

ه دـیبع  »
.تسا هدش  هدروآ  مهارف  مه  اب  هدرب و  مان  هتفگ ، لیذه 

دیعب نیقشاعلا ، یف  ال  بیرق و ، هلثم  کّبحی  اّبح ال  کّبحا 

دیهش معنف  رکب  وبا  يدیهش  « 1  » یّهلدم یبّصلا  ّما  ای  کّبح  و 

دیعس مکباقلا و  ام  هورع  دّمحم و  نب  مساق  يدجو  فرعی  و 

______________________________

.هشهدا هریح و  ههلد : ( 1)

357 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دیعی انب و  يدبی  هجراخ  هملع و  نامیلس  یفخا ، ام  ملعی  و 

«1  » دیلت فراط و  يدنع  هّللف  يرّحبت  لوقا  اّمع  یلأست  یتم 

ار ّللا 
�

ه دبع  نب  ملاس  نمحرلا ، دـبع  نب  رکب  وبا  ياج  هب  هک  نیا  زج  هتـسناد  سک  تفه  ار  هنیدـم  ناهیقف  مه  كرابم  نب  ّللا 
�

ه دـبع  «و 
.تسا هدرک  دای  هدرب و  مان 

______________________________

.دشاب هیقف  تفه  ممتم  شدوخ  ندوب  هب  هراشا  مه  رخآ  رعش  نیا  تسا  نکمم  ( 1)

358 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنیدم یعبات  ناهیقف  زا  مود  ۀقبط 

هراشا

359 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم تهاقف  هک  هدوب  هنیدـم  رد  ناعبات  زا  زین  رگید  یناسک  مود  نرق  لئاوا  مکی و  نرق  رخاوا  اـت  هنیدـم  یعباـت  ناـهیقف  زا  مود  ۀـقبط 
ینعی هدیسرن  هدش  دای  هیقف  تفه  ۀجرد  هب  يوتف  رد  نکیل  دنا  هداد  یم  يوتف  هدش و  یم  عوجر  ناشیا  هب  شیب  مک و  دیاش  هتـشاد و 
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.دنا هدشن  فورعم  تمس  نیدب  هتشادن و  راهتشا  رما  نیاب  هزادنا  نادب 

ار ناشیا  ینید  یملع و  تاجرد  هب  هراشا  تایح و  خیرات  رکذ  اب  نانیا  زا  نت  دنچ  مان 
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، ناشیا ةراب  رد  رگید  یلاوقا  هب  هراشا  اب  ریز ، صاخـشا  نت  تشه  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  دای  ءاهقفلا » تاقبط   » باـتک رد  قاحـسا  وبا 
.دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  هتفرگ و  باتک  نآ  زا  ّلقأب ) لوق  تیاعر  اب   ) ناشتافو لاس  مّدقت  بیترتب 

ملاس 106 دودح 100 4 - رد  هیفنح  دمحم  نب  نسح  - 3 ای 104 )  ) هملس 94 وبا  - 2 ای 83 ) ای 81  ای 80  ای 73   ) هّیفنح 72 دمحم  - 1
نب ّللا 

�
ه دبع  وبا  يأرلا 136 8 - هعیبر  - 7 ای 131 )  ) ناوکذ 130 نب  ّللا 

�
ه دبع  - 6 ای 125 ) ای 124   ) ملسم 123 نب  دمحم  - 5 ای 108 ) )

؟ دیزی

360 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هّیفنح دمحم  - 1 - 

«. هّیفنح نبا   » هب فورعم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحم  مساقلا  وبا 

و، ( 73  ) هس داتفه و  و  ( 12  ) ود داتفه و  لاس  .تسا  فالتخا  وا  تافو  لاس  رد  هتفای و  ّدلوت  هتـشذگ  رمع  تفالخ  زا  لاس  ود  دمحم 
رد يرجه  ( 81  ) کی داتـشه و  لاس  زا  مرحم  لوا  رد  نومـضم ..« : نیاب  ناکّلخ  نبا  ۀـتفگ  رهاظب  و  ( 80  ) داتـشه میعن ، وبا  ۀتفگ  هب 

تقباطم زین  -( 65 لاس - جنپ  تصـش و   ) دنا هتفگ  وا  تایح  يارب  هک  یتدـم  اب  و  هدرک ، حیرـصت  نآ  هب  مه  يدوعـسم  هک  هتـشذگ »
.تسا هدیدرگ  لقن  زین  هتفای  تافو  ( 83  ) هس داتشه و  لاس  رد  هک  نیا  هب  یلوق  هدش  عقاو  شتافو  ( 81  ) کی داتشه و  لاس  هب  دراد ،

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 135 )- مود - دلج  « ) بهّذلا جورم   » رد يدوعسم 

وبا شرسپ  نذاب  هدش و  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  هتـشذگ و  رد  ( 81  ) کی داتـشه و  لاس  هب  کلملا  دبع  نامز  رد  هیفنح  نب  دمحم  »
نب نابا  مشاه ،
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: هک تسا  هدش  هتفگ  .تسا و  هدوب  ( 65  ) لاس جنپ  تصش و  گرم  ماگنه  رد  وا  رمع  هدناوخ و  زامن  وا  رب  نامثع 

مه وا  ربق  ياج  رد  .تسا  هتفای  تافو  هلیا »  » دالب رد  دـنا : هتفگ  مه  یخرب  .تسا  هدرم  اـجنآ  رد  هتخیرگ و  فئاـط  يوسب  ریبز  نبا  زا 
نیا زا  ار  هیناسیک  ةدیقع  «. 1  » تسا فالتخا 

______________________________

نینچ هنیمز  نیا  رد  نارهت ) پاچ   ) هیفنح نب  دمحم  ۀمجرت  رد  ناکلخ  نبا  نایعالا » تایفو   » هیشاح رد  ازریم  داهرف  جاح  موحرم  ( 1)
: تسا هتشون 

«. ملعا ّللا 
�

ه .تسا و  فورعم  اجنآ  رد  وا  ربق  نونکا  تسا و  كراخ »  » ةریزج رد  هیفنح  دمحم  ربق  تسا  روهشم  هچ  نآ  «و 

361 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..تسا هدش  بئاغ  يوضر  لبج  رد  وا  دنا : هتفگ  ناشیا  زا  یناسک  هک  میا  هتفگ  شیپ 

ۀتفگ هب  و  « 1  » هدوب یفقث  ةدیبع  وبا  نب  راتخم  بقل  ناسیک »  » یخرب ۀـتفگ  هب  هک  هّیناسیک ،»  » هقرف هدرک  هراشا  مه  يدوعـسم  هکنانچ 
هتفگ یم  دنا و  هتـسناد  یم  بئاغ  يدهم  ار  وا  دنا و  هتـشاد  هدیقع  ار  دمحم  تماما  هدوب ، ع )  ) یلع ناگدنب  زا  یکی  مان  رگید  یخرب 

نامرف هک  ینامز  ات  دوب  دـهاوخ  بئاغ  اجنآ  رد  هتفر و  يوضر  هوک  ياه  هّرد  زا  یکیب  دوخ  نارای  باحـصا و  زا  سک  لهچ  اب  دـنا :
.ددرگ رهاظ  دسرب و  شروهظ 

: تسا هدرک  ءاشنا  دوخ  بهذم  ياضتقا  هب  ار  ریز  تایبا  هدوب و  بهذم  یناسیک  برع ، روهشم  رعاش  هّزع  ّریثک 

ءاوس هعبرا  ّقحلا  هالو  شیرق  نم  هّمئألا  ّنا  الا 

ءافخ مهل  سیل  طابسألا  مه  هینب  نم  هثالّثلا  ّیلع و 

ءالبرک هتبّیغ  طبس  ّرب و  نامیا و  طبس  طبسف 

ءاّوللا اهمدقی  لیخلا  دوقی  یّتح  توملا  قوذی  طبس ال  و 

«3  » ءام لسع و  « 2  » مهدنع يوضرب  انامز  مهیف  يری  الف  بیغی 

هب یناقمم ،
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ّنس رد  و  ( 81  ) کی داتـشه و  لاـس  هب  رکب  نب  ییحی  زا  و  ( 80  ) داتـشه لاس  هب  ار  هیفنح  دمحم  تافو  لبنح ، نب  دـمحا  زا  تیاکح 
.تسا هدرک  تیاور  ( 65  ) لاس جنپ  تصش و 

______________________________

.تسا هدیقع  نیا  رب  هغللا  حاحص  رد  مه  يرهوج  ( 1)

.هدنع ظ : ( 2)

.تسا بیلغت  باب  زا  زاجم و  عسوت و  ناونعب  تایبا  نیا  رد  دمحم  رب  طبس »  » قالطا ( 3)

362 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نب عوبری  نب  هبلعث  نب  هملـس  نب  سیق  نب  رفعج - رتخد  هلوخ  مان  هب  هّیفنح و  دـیدرت  یب  ار  دـمحم  رداـم  هک  نیا  زا  سپ  ناـکّلخ  نبا 
لاتق باب   ) يوغب هّنّسلا » حرش   » زا یترابع  هدرک  لقن  فیعض ، لوهجم و  نالئاق  زا  هراب  نیا  رد  مه  رگید  لوق  هس  ود  هتسناد و  ..هبلعث 

: تسا نینچ  نآ  نومضم  .تسا  هجوت  هظحالم و  لباق  یهقف  ۀبنج  زا  هک  هدروآ  هاکز ) ناعنام 

قافتا ناشیا  لتق  لاتق و  رب  هباحـص  سپ  دنتـشگرب  دوخ  تیلهاـج  عضوب  دـندرک و  راـکنا  ار  عیارـش  دـندش و  ّدـترم  یهورگ  اـنامه  »
ناریـسا زا  يرتخد  یلع  دوب و  ناشیا  نتفرگ  ریـسا  هباحـص  زا  رتشیب  رکب و  وبا  ةدیقع  يار و  ناشیا ، نادنزرف  نانز و  ةراب  رد  .دندرک 
عاـمجا هک  دوب  هدـشن  یـضقنم  هباحـص  رـصع  زونه  نکیل  تفاـی  تدـالو  نز  نآ  زا  هیفنح  نب  دـمحم  درک و  دـالیتسا  ار  هفینح  ینب 

: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  هک  نیا  زا  دعب  ناکّلخ  نبا  زاب  ّدترم » تراسا  زاوج  مدع  رب  دندرک 

: تسا هتفگ  نینچ  تسا » هدروآ  ناهیقف  تاقبط  رد  ار  هّیفنح  نب  دمحم  ءاهقفلا  تاقبط   » باتک رد  يزاریش  قاحسا  وبا  خیش  »

هدش لقن  هراب  نیا  رد  زیگنا  تفگش  يرابخا  هک  يروط  هب  هدوب  دنمورین  تخس  هّیفنح  نب  دمحم  »
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: هک تسا  هدرک  تیاکح  دوخ  لماکلا »  » باتک رد  دّربم  سابعلا  وبا  هلمج  زا  .تسا 

دنک هاـتوک  نیعم  یعـضوم  زا  ار  نآ  اـت  دوـمرف  ار  دّـمحم ، شدـنزرف ، سپ  دوـب  دـنلب  نآ  نماد  هک  تشاد  یهرز  مالّـسلا  هیلع  یلع  »
هدرک و نّیعم  شردـپ  هک  ّدـح  نامه  زا  دیـشک و  ار  نآ  تفرگ و  ار  دـئاز  رادـقم  دوخ  رگید  تسد  اب  نماد و  تسد  کی  اب  دّـمحم 
رب دسح  زا  دینـش  یم  ار  هیـضق  نیا  تقو  ره  دوب  یم  اناوت  دنمورین و  تخـس  هک  مه  ریبز  ّللا 

�
ه دبع  .تخاس  ادـج  دوب  هدومرف  روتـسد 

.دیدرگ یم  كانمشخ  تّدش  هب  دیزرل و  یم  دوخ 

: تسا هدرک  تیاکح  نینچ  هیفنح  دمحم  يورین  ناوت و  ۀنیمز  رد  باتک ، نامه  رد  دّربم ، مه  «و 

363 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يارب شیوخ  کـلامم  بئارغ  زا  یهاـگ  هدوب و  یم  تالـسارم  وـت  نم و  زا  شیپ  كوـلم  ناـیم  هک  تشوـن  هیواـعم  هب  مور  هاـشداپ  »
سپ .تفریذـپ  هیواعم  دـیآ .؟ نایم  هب  راک  نیا  زین  ام  نایم  يراد  لیم  اـیآ  دندیـشک  یم  مه  خر  هب  ار  نآ  دنداتـسرف و  یم  رگیدـکی 

.داتسرف ماش  هب  اناوت  ورین و  هب  تخس  يرگید  دوب و  دنمونت  الاب و  دنلب  رایسب  ود  نآ  زا  یکی  هک  ار  درم  ود  مور  ناطلس 

رد هدابع  نب  دعس  نب  سیق  تفگ : درک و  وگتفگ  صاع  ورمع  اب  نیملسم  نایم  رد  کی ، ره  يارب  لباقم  ندرک  ادیپ  ةراب  رد  هیواعم  »
.نک یفّرعم  نّیعم و  يربارب  يارب  ار  روز  رپ  دنمورین و  درم  وت  نونکا  تسا  هتسیاش  ار  الاب  دنلب  درم  يربارب  تماق  يدنلب 

هیفنح و دمحم  یکی  دنتسه : نمشد  وت  اب  ود  ره  هک  دنراد  ار  يربارب  نیا  یگتسیاش  هک  مناد  یم  ارسک  ود  نیملسم  زا  تفگ : ورمع  »
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: تفگ هیواعم  .ریبز  ّللا 
�

ه دبع  رگید 

.تسا رت  هتسیاش  دمحم  ار  راک  نیا  لاح  رهب 

نوچ یمور  دنکفا  یمور  يوسب  ار  دوخ  لیوارس  دش  دراو  نوچ  تساوخب  ار  سیق  دندمآ ، رد  هیواعم  رب  یمور  ود  نآ  هک  یماگنه  »
.دیدرگ هدنکفا  رس  هدنمرش و  دید و  بولغم  ار  دوخ  ور  نیا  زا  دمآ  شا  هنیس  يالاب  ات  دیشوپ  ار  نآ 

وا هب  ار  راـک  راـیتخا  تفگ : دّـمحم  .تخاـس  شهاـگآ  هّیـضق  زا  تساوـخ و  ار  وا  داتـسرف و  هـیفنح  دّـمحم  دزن  سک  هیواـعم  سپ  »
نم دـهاوخب  رگا  دـناشن و  ورف  ارم  وا  ای  مراد  اـپب  ار  وا  نم  اـت  دـهد  نمب  ار  دوخ  تسد  دنیـشنب و  نیمز  هب  وا  دـهاوخب  رگا  راذـگاو :

.دنک دنلب  نیمز  زا  ارم  وا  منیشنب و 

یمور نآ ، زا  دـعب  .دـناشن  ورف  ار  دّـمحم  تسناوتن  وا  درک و  دـنلب  نیمز  زا  ار  وا  دّـمحم  سپ  دـیزگرب  ار  دوـخ  نتـسشن  یمور  درم  »
رب دیـشک و  ورف  ار  یمور  تسـشن و  تفریذپ و  دّمحم  دیامزایب  ار  دوخ  روز  زین  وا  ات  دنیـشنب  دّـمحم  مه  راب  کی  هک  دـش  راتـساوخ 

.تخاس بولغم  ار  وا  شیامزآ  ود  ره  رد  دناشن و  نیمز 

تاعارم و ار  نیـسح ، نسح و  تناردارب ، دزاس و  یم  دراو  کلاهم  قیاضم و  رد  ارت  تردپ  هک  تسا  روط  هچ  دـنا : هتفگ  ار  دـمحم 
؟ دنک یم  تظفاحم 

364 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ظفح تسد  ۀلیسو  هب  دیاب  ار  اهمـشچ  وا و  تسد  ود  ياج  هب  نم  دنتـسه و  مردپ  مشچ  ود  ۀلزنم  هب  ود ، نآ  نوچ  تسا : هداد  خساپ  »
: تسا دّمحم  نانخس  زا  درک »

نب دمحم  میعن ، وبا  اجرخم »، و  اجرف ، ّللا 
�

ه لعجی  یّتح  اّدب  هترشاعم  نم  دجی  نم ال  فورعملاب  رشاعی  مل  نم  میکحب  سیل  »
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: ناونع تحت  هحفص 174 )- میس - دلج   ) ار هیفنح 

وبا هّیلجلا  تاراـبعلا  هّیفخلا و  تاراـشالا  بحاـص  بقاـعلا  باـصنلا  بقاـّثلا و  باهّـشلا  بیطخلا ، ناـسّللا  وذ  بیبّللا ، ماـمإلا  مهنم  «و 
: تسا هدرک  لقن  نادرو  زا  دانسا  هب  ار  نومضم  نیا  هدروآ و  همجرت  هّیفنحلا » نب  دمحم  مساقلا 

هب دـنکن  تعیب  ات  دوب  هتفگ  هدـش و  عناـم  هّکم  هب  دورو  زا  ار  وا  ریبز ، نبا  .مدوب  دـندوب  هیفنح  دـمحم  نماریپ  رد  هک  یهورگ  اـب  نم  »
دراو زا  ار  وا  ناورم  کلملا  دـبع  دـیآ  رد  اج  نآ  هب  ات  درک  ماش  گنهآ  سپ  تشاد  عانتما  وا  اـب  تعیب  زا  مه  دـمحم  دـیاین  رد  هّکم 

میدوب و يو  اب  سپ  دز  زابرـس  نآ  زا  دشن و  رـضاح  زین  ار  وا  اب  تعیب  دمحم  دنک  تعیب  يو  اب  هک  نیا  رگم  دـمآ  عنام  ماش  هب  ندـش 
هاگ نآ  درک  میـسقت  ام  نایم  تشاد  هک  يزیچ  كدنا  عمج و  ار  ام  يزور  نکیل  .میدرک  یم  راکیپ  داد  یم  گنج  نامرف  امب  وا  رگا 

: تفگ نینچ  درک و  شیاتس  تفگ و  ساپس  ار  يادخ 

یلع اوّرقتـسا  و  هّماـعلا ، رما  اوعد  و  مکـسفنأ ، مکیلع  و  نورکنت ، اـم  اوعد  و  نوـفرعت ، اـمب  مکیلع  و  ّللا ،
�

ه اوـّقتا  مکلاـجرب و  اوـقحلا  »
« ..انرمأ

کلملا دـبع  زا  وا  نتـساوخ  ناما  زا  سپ  ماش ، رد  هزمح ، وبا  وا ، ناراـی  زا  رگید  یکی  زا  میعن  وبا  دانـسا  هب  هک  يرگید ، ۀـبطخ  رد  و 
: تسا هتفگ  هلمج  رد  هدرک  ءاقلا  ار ، نانآ  وا  نداد  ناما  شیوخ و  نارای  يارب 

لآ عم  لتاقی  نمل  مکبالصا  یف  ّنا  هدیب  یسفن  يّذلا  و  ».. 

365 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یسفن يّذلا  رخأتسم و  دّمحم  لآ  رمأف  دّمحم ، لآ  رما  كرّشلا  لها  یلع  یفخی  ام  دّمحم ،
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« ..لعفیلف اظوفحم  انمآ  هدلب  یلإ  هنمأم  یتأی  نا  مکنم  ّبحا  نم  مکءامد  نقح  يّذلا  هّلل  دمحلا  .ءدب  امک  مکیف  ّندوعیل  هدیب 

: تسا هتفگ  ار  وا  هّیفنح  دّمحم  هک  هدروآ  نیسح  نب  دیعس  زا  دانسا  هب  زاب 

هدروآ دانسا  هب  وا  نانخس  زا  مه  و  نیملسملا » فویس  نم  مهیلع  عرـسا  هّیمأ  ینب  بونذ  ّناف  هتیب ، یف  سلج  هناسل و  هدی و  ّفک  نم  »
: تسا

: تسا هدروآ  زین  و  ردق » هدنع  اینّدلل  نکی  مل  هسفن  هیلع  تمرک  نم  »

« اهریغب اهوعیبت  الف  مکسفنأل  انمث  هّنجلا  لعج  یلاعت  ّللا ،
�

ه ّنا  »

366 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هملس وبا  - 2 - 

.يرهز فوع  نب  نمحرلا  دبع  نب  هملس  وبا 

نس هب  ( 104  ) راهچ دص و  کی  لاس  هب  يدقاو  لوقب  و  ( 94  ) راهچ دون و  لاس  هب  نیعم  نب  ییحی  ۀتفگ  هب  نمحرلا  دبع  نب  هملس  وبا 
.تسا هتشذگ  رد  لاس  ود  داتفه و 

هدوب هعبرا » روحب   » زا یکی  هدش  لقن  يرهز  باهش  نبا  زا  هک  يریبعت  هب  و  یقب » نم  ملعا   » هدرک لقن  یبعش  هک  يریبعت  هب  هملـس  وبا 
.تسا

هّیفنح دّمحم  نب  نسح  - 3 - 

کی لاس  رد  هتـشاد و  تفالخ  هام  دنچ  لاس و  ود  هک   ) زیزعلا دبع  نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  هّیفنح  نب  دّـمحم  نب  نسح  دّـمحم  وبا 
.تسا هتشذگ  رد  هتفای ) تافو  ( 101  ) کی دص و 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدش  تیاکح  رانید  نب  ورمع  زا 

367 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نامالغ زا  یمالغ  تسا ) باهش  نبا  شدوصقم   ) امش يرهز  .متفاین  ملعا  دمحم  نب  نسح  زا  هقف » فلتخم  لئاسم   » رد ار  سک  چیه  »
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  نسح  ةراب  رد  یناقمم  تسا » رامشب  وا 

نانچ رما  نیا  رهاظ  هدرک و  دای  ع )  ) داّجس باحصا  زا  ار  وا  دوخ  لاجر  باتک  رد  خیـش  هک  نیا  زج  میرادن  یعالطا  نسح  ةراب  رد  »
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یفرعم لقا  ای ال  هدـش  هدرمـش  لوهجم »  » مه لاجر  بتک  رگید  رد  تسا » لوهجم  وا  لاـح  لاـح ، رهب  هدوب  بهذـم  یماـما  هک  تسا 
.تسا هدماین  نایم  هب  یمان  يو  زا  نآ  ریغ  یلیبدرا و  هاورلا » عماج   » رد هکنانچ  هدشن 

نبا هّیفنحلا ، نب  دّـمحم  نب  نسحلا   » ترابع نیاـب  وا  هک  یناونع  رب  « 1  » داریا یناقمم و  مالک  لقن  زا  دـعب  لاجرلا » سوماق   » بحاـص
: تسا هتفگ  نینچ  دوخ  هدرک  بلاط » یبا  نب  ّیلع 

وه و   » يریبزلا بعصم  شیرق  بسن  یفف  ناک  فیک  «و 
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هّیفنحلا دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  ّنا   » دـیدحلا یبا  نبا  نع  ّرم  و  زیزعلا » دـبع  نب  رمع  هفالخ  یف  یّفوت  ءاجرألا و  یف  مّلکت  نم  لّوا 
«. هخسّنلا نم  وا  هنم  اذه ، فّرحم  ّهنا  ّدب  الف  خلا » ءاجرألا  یف  هتلاسر  یف  لاق 

نبا دوخ  زا  فـیرحت  نیا  و  هیفنح » یلع  نب  دـمحم  نب  نسح  زا  تسا  یفیرحت  هیفنح  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح   » هک تسنیا  شدارم 
خسان زا  ای  تسا  هداد  خر  دیدحلا  یبا 

______________________________

نا ینعملا  ریـصی  هریبـعت  یلع  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نبا  و ] : ] لاـقی نا  باوـصلا  لوـقا : : » تسنیا داریا  تراـبع  نیع  ( 1)
ترورـض و »  » ندوزفا تسین و  دراو  داریا  نیا  ما  هتـشون  باـتک  نآ  هیـشاح  رد  هکناـنچ  نم  رظنب  و  هل » ینعم  ـال  یلع و  نبا  هـیفنحلا ،

نبا هیفنح  هک  دوش  ناـنچ  ینعم  هک  نیا  مه  وت  تسا  ثنؤم  هیفنح »  » نوچ و  دـمحم »  » يارب تسا  مود  تفـص  یلع » نبا   » اریز درادـن 
.تسا ینعم  یب  رود و  رایسب  دشاب  یلع 

368 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفگ  نخس  ءاجرا »  » رد یلع  نب  دمحم  نب  نسح  لاح  رهب  و 

هدوب و هّجوت  یهقف  لئاسم  رد  ءاهقف  فالتخاب  وا  ناـمز  زا  هک  دوش  یم  رهاـظ  تسا  هتفگ  نسح  ةراـب  رد  راـنید  نب  ورمع  هچ  نآ  زا 
.دنا هدرک  یم  تیانع  هتشاد ، دوجو  فالتخا  اهنآ  رد  رصاعم  ای  مدقم  ناهیقف  نایم  هک  فالخ ،» لئاسم   » طبض عمج و  هب  یناسک 

369 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ملاس - 4 - 

.باّطخ نب  رمع  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  ملاس  ورمع  وبا 

.تسا هتسناد  ( 108  ) تشه دص و  کی  لاس  هب  مثیه  و  ( 106  ) شش دص و  کی  لاس  هب  ار  ملاس  تافو  يدقاو 

: هک هدش  لقن  هعیبر  زا 

ّبیسملا نب  دیعس  یلإ  رمألا  ناک  »
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« ..ملاس مساقلا و  یلإ  رمالا  یضفا  تام  اّملف 

اب وا  تاـقالم  زا  یتیاـکح  هدرک  ناونع  ..باـهّرلا » عّشختملا  هیقفلا  مهنم  و   » ناونعب ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  ءاـیلوالا » هیلح   » رد میعن  وـبا 
دراد راعـشا  یلعف »  » یتّنـس هب  لمع  رب  یهقف  ۀبنج  زا  نوچ  هک  هدروآ  یلیا  ّللا 

�
ه دبع  نب  مکح  زا  شدانـسا  هب  کلملا  دبع  نب  نامیلس 

: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  نآ  دافم 

: تسا هتفگ  یلیا  ّللا 
�

ه دبع  نب  مکح  »

یمـسج هک  ملاس ، هب  نامیلـس ، .دنتفر  وا  ندید  هب  ّللا 
�

ه دبع  نب  ملاس  دمحم و  نب  مساق  دش  دراو  هنیدـم  هب  کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  »
: تفگ تشاد ، یم  کین  یمادنا  ابیز و 

: داد خساپ  يراد ؟ لیم  ار  نآ  ایآ  تفگ : .تیز  نان و  داد : خساپ  تسیچ ؟ وت  كاروخ  »

.منک لیم  ات  دنروایب  امرفب 

ّمث  » هاگ نآ  .ورب  وت  دـنتفگ : يوب  دـناشوج  یم  ار  تیز  نان و  ابیز  خر  الاب و  دـنلب  یکزینک  دـندروآ و  یگید  داد  روتـسد  نامیلـس  »
ص)  ) ربمغیپ دنتفگ  نآ  زا  سپ  دندرک  برچ  ار  دوخ  دندیسیل و  نآ  زا  دنتفرگ و  ار  نغور  فرظ  انهّدا » ّمث  هنم  اقعلف  نهدملا  الوانت 

: میعن وبا  لقنب  تسا ، وا  تاملک  زا  نهّدا » ّمث  هنم  قعل   » دش یم  هدروآ  شیارب  بوخ  كاپ و  ینغور  نوچ  هک  هدوب  نانچ 

370 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هباحص ناگرزب  زا  شردپ و  زا  ملاس  دنسم  تایاور  تسا : هتفگ  میعن  وبا  بارّشلا » « 1  » هوارضک هوارض  هل ، ّنإف  مّحللا  همادا  مکاّیإ و  »
: تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  ص )  ) ربمغیپ زا  شردپ  زا  ملاس  زا  دانسا  هب  هلمج  نآ  زا  .تسا  دادعت  لباق  ریغ  دایز و 

نم هتجاح و  یف  ّللا 
�

ه ناک  هیخا  هجاح  یف  ناک  نم  هملسی و  هملظی و ال  ملسملا ال  وخا  ملسملا  »
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زا دانسا  هب  میعن  وبا  مه  و  همایقلا » موی  ّللا 
�

ه هّرـس  املـسم  ّرـس  نم  همایقلا و  موی  برک  نم  هبرک  هنع  اهب  ّللا 
�

ه جّرف  هبرک  ملـسم  نع  جّرف 
: تسا هدرک  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  شردپ  زا  ملاس 

(: ص  ) ربمغیپ زا  هریره  وبا  زا  تسا  وا  تایاور  زا  مه  و  ارعش » ءولمم  نوکی  نا  نم  ریخ  احیق  ءولمم  نمؤملا  فوج  نوکی  نئل  »

؟ دننایک نارهاجم  دندیسرپ  نیرهاجملا » ساّنلا ، رارش  نم  ّنا  »

: داد خساپ 

.هنع ّللا 
�

ه رتس  کتهیف  اذک  اذک و  هحرابلا  تلعف  لوقیف : سانلا  هب  ثّدحیف  حبصیف  هیلع  ّللا 
�

ه هرتسیف  لیّللاب  بنّذلا  بنذی  يّذلا  »

______________________________

..هدوع يا  هبحاص  هارضا  ..دوعت و  يا  هوارض  دیصلاب  بلکلا  يرض  دق  و  ( ».. 1)

نا  » هک تسا  راعشا  هنوگ  نآ  هن  روظنم ، - 2 هغللا ) حاحص  « ) .رمخلا هوارضک  هوارـض  اهل  ناف  رزاجملا  هذه  مکایإ و  رمع : لوق  هنم  و 
« همکحل رعشلا  نم 

371 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ملسم نب  دمحم  - 5 - 

هّرم نب  بالک  رسپ  مان  هرهم ،»  » نزو رب  هرهز ، هب  بوسنم   ) يرهز باهش  « 1 ( » نب ّللا 
�

ه دبع   ) نب ّللا 
�

ه دیبع  نب  ملسم  نب  دّمحم  رکب  وبا 
.یشرق تسا ) هدوب 

داتفه و ای  ود  داـتفه و  ّنس  هب  ( 124  ) راهچ تسیب و  دـص و  کی  لاس  زا  ناضمر  هام  هبنـش 17  هس  بش  ناکّلخ  نبا  ۀتفگ  هب  يرهز 
.تسا هتفای  تافو  هس 

.تسا هدوب  وا  تافو  ( 125  ) جنپ تسیب و  دـص و  کی  لاس  رد  رگید  یلوق  هب  و  ( 123  ) هس تسیب و  دـص و  کی  لاس  رد  یلوق  هب  و 
.تسا هدوب  يرجه  ( 51  ) کی هاجنپ و  لاس  رد  یلوق ، هب  يرهز ، تدالو 

ناشیا ملعا  يا  هدید  وت  هک  یناسک  زا  : » تسا هدیسرپ  كارع  زا  وا  هک  هدرک  لقن  هعیبر  نب  رفعج  وبا  زا  قاحسا  وبا 
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موـلع ۀـمه  رد  همه  زا  ملعا  ریبز و  نب  هورع  ثیدـح ، رد  همه  زا  رترب  ّبیـسم و  نبا  لـالح ، هب  همه  زا  ملعا  : » تسا هتفگ  تـسیک »؟
شیوخ ملع  اب  ار  نانآ  ۀمه  ملع  باهش  نبا  اریز  تسا  باهش  نبا  ملعا ، نانیا  ۀمه  زا  نم  رظنب  تسا و  هبتع  نب  ّللا 

�
ه دبع  نب  ّللا 

�
ه دیبع 

: تسا هتفگ  تسیک ؟ يا  هدید  وت  هک  یناسک  همه  زا  ملعا   » هدش هدیسرپ  لوحکم  زا  تسا » هدرک  عمج 

نیمیس يارب  تسیک ؟ وا  زا  دعب  هدش : هدیسرپ  راب  رگید  باهش » نبا  : » تسا هتفگ  هرابود  وا ؟ زا  دعب  هدش : هدیـسرپ  زاب  باهـش » نبا  »
«. باهش نبا  : » تسا هتفگ  خساپ  رد  راب 

ار نومضم  نیا  دنیبب  ار  يرهز  هک  نیا  زا  شیپ  رانید  نب  ورمع  هک  هدروآ  قاحسا  وبا  زاب 

______________________________

.تسا هدش  طبض  باهش  رسپ  وا  ّللا و 
�

ه دبع  رسپ  ّللا 
�

ه دیبع  نایعالا » تایفو   » رد باهش و  رسپ  ّللا 
�

ه دیبع  ءاهقفلا » تاقبط   » رد ( 1)

372 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار وا  يرهز  ما و  هدرک  هدافتسا  سابع  نبا  زا  نم  مه  هدیدن و  وا  ما و  هدید  ار  رمع  رـسپ  نم  هچ  تسین  يزیچ  ار  يرهز  : » تسا هتفگ 
وا دزن  ارم  تسا : هتفگ  دوـخ  ناراـی  هب  هدوـب  ریگ  نیمز  ماـگنه  نآ  رد  هک  ورمع  هدـمآ  هکم  هب  يرهز  نوـچ  و  تـسا » هدرکن  كرد 

هدـمآ نایم  هب  ود  نآ  نایم  یهقف  یملع و  تارکاذـم  هدـنام و  اـجنآ  رد  هک  بش  کـی  زا  سپ  دـنا و  هدرب  يرهز  دزن  ار  يو  دـیربب »
گنـس و مه  يدنمـشناد  زگ  ره  نم  دنگوس  ادخ  هب  : » تسا هتفگ  یتفای »؟ هنوگچ  ار  يرهز  ، » دنا هدیـسرپ  شباحـصا  نارای و  تسا 

زیزعلا دبع  نب  رمع  هک  هدرک  لقن  ومه  و  ما » هدیدن  یشرق  نیا  دننام 
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مکیلع : » تسا هتـشون  ناهج  قافآ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ناکّلخ ، نبا  ۀتفگ  هب  و  هنم .» هیـضام ، هّنـسب  ملعا  ادحا  ملعا  ال  : » تسا هتفگ 
«. هنم هیضاملا  هّنّسلاب  ملعا  ادحا  نودجت  مّکناف ال  باهش  نباب 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  يرهز  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا 

تیاور يو  زا  همئا  زا  یهورگ  هدرک و  رادید  ار  هباحـص  زا  نت  هد  .تسا  هنیدم  ناعبات  مالعا  زا  ناثّدحم و  ناهیقف و  زا  یکی  يرهز  »
: تسا هدروآ  نینچ  ومه  زاب  يروث » نایفس  هنییع و  نب  نایفس  سنا و  نب  کلام  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک 

تخادرپ یم  اهباتک  هب  درک و  یم  اهر  ار  ایند  زیچ  همه  داهن و  یم  شیوخ  درگ  ار  دوخ  ياهباتک  تسـشن  یم  هناخ  رد  نوچ  يرهز  »
رد ّهبر  دبع  نبا  دشاب »!! یم  رت  تخس  رتنارگ و  نم  رب  ووه )  ) هّرض هس  زا  اهباتک  نیا  انامه  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ يوب  شنز  يزور 
هب هک  هدروآ  يرهز  زا  يا  هصق  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ۀـمجرت  لیذ  افلخ  لاوحا  تمـسق  هحفـص 148 - مجنپ  ءزج  دیرفلا -( » دقعلا  »

: دوش هدروآ  همجرت و  اجنیا  رد  تسا  بسانم  نآ  تبارغ »  » تبسانم

زا فص  ود  دوب و  هتـسشن  یناویا  رد  وا  میدـمآ  رد  ناورم  کلملا  دـبع  رب  سپ  میتفر  نوریب  هصیـصم  دـصقب  هبیتق  اـب  تفگ : يرهز  »
ار کلملا  دبع  .دندوب  ناویا  ولج  مدرم 

373 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک یـسک  هب  وا  هک  تفگ  یم  دوب  شراـنک  رد  هک  سک  نآ  هب  تساوخ  یم  يزیچ  تشاد و  یم  یلاؤس  نوچ  هک  دوب  نینچ  تداـع 
.درک یمن  تکرح  فص  ود  نآ  نایم  زا  یسک  هاگ  چیه  ناویا و  ردب  دیسر  یم  ات  نینچ  مه  دیوگب و  تسه  شرانک  رد 

دبع .میداتسیا  ناویا  رد  ولج  میتفر و  مه  ام  تفگ : يرهز  »
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هچ سّدقملا  تیب  رد  هدش  هتشک  یلع  نب  نیـسح  هک  یبش  دادماب  دیناد  یم  ایآ  تفگ : دوب  شتـسار  تسد  رد  هک  یـسک  هب  کلملا 
ناویا ردب  شسرپ  ات  دوخ  يولهپ  صخش  زا  سک  ره  نینچ  مه  دیسرپ و  ار  نیمه  دوب  شرانک  هک  یـسک  زا  صخـش  نآ  هداد »؟ خر 

هب ات  دنتفگ  مهب  ار  وا  ۀتفگ  ناکی  ناکی  .مهاگآ  بلطم  نیا  زا  نم  تفگ : يرهز  .دادن  یخساپ  تسنادن و  يزیچ  سک  چیه  دیسر و 
.تساوخب دوخ  دزن  ار  يرهز  سپ  دیسر  کلملا  دبع 

نب ملسم  نب  دمحم  متفگ : یتسیک ؟ دیسرپ  .متفگ  شمالس  مدش  کیدزن  کلملا  دبع  هب  ات  متشذگ  ّفص  ود  نایم  زا  تفگ : يرهز 
هدـمآ شیپ  هچ  هدـش  هتـشک  یلع  نب  نیـسح  هک  یبش  يادرف  سدـقملا  تیب  رد  تفگ : تخانـش و  ارم  .يرهز  باهـش  نب  ّللا 

�
ه دـبع 

؟ تسا

نیمز زا  سدقملا  تیب  رد  یگنس  چیه  دیسر  لتقب  یلع  نب  نیـسح  شزور  هک  یبش  هک  داد  ربخ  نمب  هدشن ) دای  وا  مان   ) نالف متفگ :
: دوب یم  ّيرّطلا ) صلاخلا   ) طیبع ینوخ  نآ  ریز  هک  نیا  رگم  دشن  هتشادرب 

میتسه بیرغ »  » ثیدح نیا  رد  وت  نم و  درک و  ثیدح  زین  نمب  هدرک  ثیدح  ارت  هک  سک  نامه  یتفگ  تسار  تفگ : کلملا  دـبع 
ملسم نب  دمحم  رکب  وبا  ّيوّسلا  ملاعلا  مهنم  و   » ناونع ریز  ار  وا  میعن  وبا  «« 1»

______________________________

هصق نیـسحلا ) يا   ) هلتق یف  و  تسا ..: هتفگ  هک  نیا  زا  دعب  ءافلخلا  خیرات  رد  هک  اجنآ  هتـشاد  رظن  هصق  نیمه  هب  ارهاظ  یطویـس  ( 1)
ناطیحلا یلع  سمـشلا  مایا و  هعبـس  ایندـلا  تثکم  نیـسحلا  لتق  امل  ..نوعجار و  هیلا  انا  هّلل و  اناف  اهرکذ  بلقلا  لمتحی  لوط ال  اـهیف 

سمشلا تفسک  ..هرفصعملا و  فحالملاک 
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: تسا هدروآ  نینچ  ..مویلا » کلذ 

« طیبع مد  هتحت  دجو  الا  ذئموی  سدقملا  تیبب  رجح  بلقی  مل  هنا  لیق : «و 

374 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک ار  یثیداحا  هتفگ و  وا  هک  ار  ینانخس  مه  هدیـسر و  یناگرزب  زا  وا  ةراب  رد  هک  ار  ینانخـس  هاگ  نآ  هدروآ  ..يرهزلا » باهـش  نب 
: تسا هدرک  لقن  هدمآ  وا  زا  دانسأ  تیاورب و 

يروث نایفـس  زا  دانـسا  هب  هدرک و  دای  دش  لقن  شیپ  نیا  زا  هک  ار  رانید  نب  ورمع  لوحکم و  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  تاملک  هلمج  زا 
هتفگ ار  نومـضم  نیا  ناسیک  نب  حـلاص  هنم » هّنّـسلاب  ملعا  دـحا  ضرألا  یلع  اـم  تاـم و  موی  يرهّزلا  تاـم  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ 

: تسا

هدیـسر ص )  ) ربمغیپ زا  ار  هچ  نآ  سپ  میـسیونب  ار  ننـس  میتفگ : دوخ  اب  سپ  میدوب  یم  راک  مه  ملع  بلط  رد  مه  اـب  يرهز  نم و  »
.میدرک تشاددای 

ناـنآ ياـه  هتفگ  متفگ : نم  .میـسیون  یم  ّتنـس »  » ناوـنعب هدیـسر  ص )  ) ربـمغیپ باحـصا  زا  هچ  ره  نوـنکا  تفگ : يرهز  هاـگ  نآ 
نیدب ثیل  عئاض »! نم  دش و  حجان  وا  ور  نیا  زا  متشونن  نم  تشون و  وا  سپ  .مسیون  یمن  ّتنس  ناونعب  ار  اهنآ  نم  تسین و  تنـس » »

.مدیدن باهش  نبا  زا  رتملاع  رتعماج و  ار  یملاع  : » تسا هتفگ  دافم 

یم نخـس  باتک  لها  ناربمیپ و  زا  نوچ  دناد و  یمن  يزیچ  نآ  زج  هک  دیـسر  یم  رظنب  نانچ  درک  یم  ثیدـح  بیغرت ، رد  هاگ  ره 
هاگآ ار  يزیچ  رتهب  نآ  زا  یتشادنپ  درک  یم  وگتفگ  باسنا  برع و  زا  رگا  دناد و  یمن  يزیچ  نآ  زا  رتهب  هک  تفر  یم  نامگ  دـنار 

لقن يرهز  زا  یعازوا  دوب » لماک  عماج و  یظفح  اب  وا  ثیدح  دروآ  یم  ثیدح  ّتنس  نآرق و  زا  هک  یماگنه  تسین و 
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ریبعت نینچ  دوخ  ثیدح  رد  يرهز  نایفـس ، هتفگ  هب  هملع .» نم  انیلإ  ّبحا  هبدا  نم  مّلعتن  امف  ملاعلا ، یتأن  اّنک   » تسا هتفگ  هک  هدرک 
«. املاع ناک  : » تسا هتفگ  یمن  و  ملعلا » هیعوأ  نم  ناک  و  نالف ، ینثّدح  : » هدرک یم 

ام : » تفگ يرهز  تسا : هتفگ  نایفـس  تسا » هدوب  باهـش  نبا  هدرک  نیودت  ار  ملع  هک  یـسک  نیتسخن  : » تسا هتفگ  سنا  نب  کلام 
ار ام  ناطلس  هک  نیا  ات  میسیونب  میتشادن  شوخ 

375 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتفگ نایفـس  زاـب  میراد » عونمم  مورحم و  نآ  زا  ار  مدرم  هک  میتشادـن  شوخ  میتـساوخن و  سپ  « 1  » تشاداو راک  نیا  رب  هاوخاـن  هب 
يرهز باهش  نبا  زا  دانـسا  هب  یناتـساد  میعن  وبا  لاجّرلا »! نم  روکّذلا  ّالا  هّبحی  رکذ ال  ملعلا  : » تفگ یم  هک  مدینـش  ار  يرهز  تسا :

.ددرگ یم  دای  اجنیا  رد  نآ  نومضم  تسا  يواح  ار  یهقف  یبلطم  نوچ  هک  هدروآ 

هک دـمآ  یم  رظنب  ناـنچ  ارم  تفرگ و  ارف  تخـس ، يزاـین  ار  هنیدـم  لـها  ناورم ، کـلملا  دـبع  ناـمز  رد  : » تسا هتفگ  باهـش  نبا  »
یـسک زا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اـب  سپ  مدوب  هاـگآ  بوخ  ناـشیا  عضو  زا  هچ  تسا  نارگید  زا  شیب  زاـین  يراـتفرگ و  ار  اـم  نادـناخ 

يدجسم هب  دادماب  مدش و  قشمد  راپسهر  سپ  دماین  مرظنب  یسک  منک  بلج  یتخـس  نآ  رد  ار  وا  یتسود  محر و  میوج و  دادمتـسا 
.متسشن اجنآ  رد  مدرک و  هجوت  مدید  دجسم  نآ  رد  هک  یسلجم  نیرت  ّتیعمج  رپ  نیرتگرزب و  يوسب  متفر و  قشمد  رد 

نوچ دـمآ و  میدوب  هتـسشن  ام  هک  اجنآ  يوسب  ناورم  کلملا  دـبع  دزن  زا  تئیه  کین  لامج و  شوخ  دـنمونت و  يدرم  نایم  نیا  رد 
هک هدمآ  نینمؤملا  ریما  يارب  يا  همان  زورما  تفگ : تسشن 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1376 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ دندیسرپ  .تسا  هدیسرن  وا  هب  يا  همان  نینچ  نونک  ات  شتفالخ  ماگنه  زا 

هتساوخ شردام  هدرم  هدوب ، دلو » ّما   » شردام هک  ریبز ، نب  بعصم  زا  يرـسپ  تسا : هتـشون  لیعامـسا ، نب  ماشه  هنیدم  لماع  تفگ :
داـی هب  ناـنچ  ار  نینمؤملا  ریما  .تسین و  یثاریم  ار  رداـم  نآ  تسا  هتفگ  هدـش و  عناـم  ریبز  نب  هورع  دربـب  ثاریم  يو  ۀـکرت  زا  تسا 

نآ نونکا  هدرک و  لقن  دالوا » تاهّما   » ةراب رد  باّطخ  نب  رمع  زا  وا  هک  هدینـش  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  یثیدـح  هراـب  نیا  رد  هک  تسا 
.تسا هدنامن  يو  رطاخ  رد  ثیدح 

درب دوخ  اب  تفرگ و  ارم  تسد  تساخرب و  هفیلخ ) لوسر   ) هصیبق سپ  میوگ  یم  مناد و  یم  ار  ثیدـح  نآ  نم  تفگ : باهـش  نبا  »
يوسب سپ  میدیسر  کلملا  دبع  لزنم  هب  ات 

______________________________

.دسیونب ثیدح  شدنزرف  يارب  هک  هتشاداو  ار  وا  ناورم  نب  ماشه  ( 1)

376 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد تفای ، روتـسد  نوچ  تساوخ  لوخد  روتـسد  باوج ، ندینـش  مالـس و  زا  سپ  هصیبق  .میتفر  دوب  نآ  رد  کلملا  دبع  هک  يا  هناخ 
تاـهّما  » ةراـب رد  هچ  نآ  هب  ارت  صخـش  نیا  نینمؤـملا  ریما  اـی  تفگ : میدـمآ و  رد  هناـخ  هب  تشاد ، تسد  رد  ارم  تسد  هک  یلاـح 

: میوگب هک  تساوخ  نم  زا  کلملا  دبع  .دهد  یم  ربخ  يا  هدینش  ّبیسم  نب  دیعس  زا  دالوا »

: متفگ نینچ  نم  سپ  »

لاوما رد  ناشیا  هک  تسا  هداد  روتسد  دالوا » تاهّما   » يارب هنع ، ّللا 
�

ه یضر  باّطخ ، نب  رمع  تفگ : هک  مدینـش  ار  ّبیـسم  نب  دیعـس  »
.تسا هدوب  يو  تفالخ  زاغآ  رد  نیا  .دندرگ و  دازآ  هاگ  نآ  دنوش  تمیق  هلداع  تمیق  هب  ناشنادنزرف 

رمع و  هدوب ، دلو » ّما   » زا يرسپ  ار  وا  هک  شیرق ، زا  يدرم  نآ  زا  سپ  »
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: تسا هـتفگ  يوـب  هدـید  دجـسم  رد  ار  شرـسپ  رمع  یـشرق  گرم  زا  سپ  بـش  دـنچ  .تـسا  هدرم  هتـشاد ، یم  تـسود  ار  رـسپ  نآ 
هب  ) دـننک قاقرتسا  ار  مردام  ای  هک  دـندرک  ّریخم  ارم  ردـپ  ناثراو  ریخ : تسا : هداد  خـساپ  يدرک ؟ هچ  تردام  ةراب  رد  نم  ةدازردارب 

.ردام قاقرتسا  ات  دوب  رتناسآ  نم  رب  ردپ  ثاریم  نتفرگان  .دنهدن  ثرا  هب  يزیچ  ردپ  ییاراد  زا  نمب  ای  و  دنریگب ) يزینک 

مشاب هتشاد  ییار  نم  هک  تسا  هدشن  دنهد ؟ ماجنا  هلداع  تمیق  هب  ار  راک  نیا  هک  ما  هدادن  روتسد  نم  رگم  تفگ : تفشآ و  رب  رمع  »
.دنیوگب يزیچ  نآ  هب  تبسن  هک  نیا  رگم  مهد  روتسد  يراک  هب  و 

: تفگ نینچ  هاگ  نآ  تساوخ  یم  هک  دیسر  دح  نآ  هب  تیعمج  ات  دنتفرگ  ار  شرود  مدرم  تسشن و  ربنم  رب  تساخرب و  سپ  »

هک يدرم  ره  تسنیا : نآ  هدـش و  ادـیپ  میارب  رگید  يرظن  يار و  نونکا  دـیناد  یم  هک  مدوب  هدرک  يرما  دالوا » تاهّما   » ةراب رد  نم  »
یّقح وا  رب  ار  سک  چیه  تسا و  دازآ  دلو » ّما   » زینک نآ  دریمب  نوچ  تسا و  کلام  ار  دوخ  زینک  تسا  هدنز  ات  دشاب  دلو » ّما   » ار يو 

.تسین

377 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک تسا  نینچ  میعن  وبا  لقنب  ناتساد  نیا  ۀلابند  ..باهش » نب  ّللا 
�

ه دیبع  نب  ملسم  نب  دمحم  متفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : کلملا  دبع  »
ماشه هب  تسا و  هدیـشخب  يوب  يراکتمدخ  هداد و  شنادناخ  يارب  هلـص  هدرک و  نیعم  هیرهـش  يرمتـسم و  يرهز  يارب  کلملا  دبع 

دسیونب و ار  وا  خساپ  يو  يارب  دسرپب و  ار  بلطم  نیا  ّبیسم  نب  دیعس  زا  هک  تسا  هتشون  هدوب ، شلماع  هنیدم  رد  هک  لیعامـسا  نب 
هدیسرپ وا 
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«. 1  » تسا هدوب  هتفگ  يرهز  هک  هدوب  نانچ  دایز  مک و  یب  دیعس ، خساپ  و 

: تسا هدرک  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  کلام  نب  سنا  زا  يرهز  زا  دانسا  هب  میعن  وبا 

نب ملـسم  نب  دمحم  ثالث » قوف  هاخا  رجهی  نا  ملـسمل  ّلحی  و ال  اناوخا ، ّللا 
�

ه دابع  اونوک  و  اودساحت ، اوربادـت و ال  و ال  اوعطاقت ، «ال 
كاردا ار  هباحص  زا  یهورگ  میعن ، وبا  ۀتفگ  هب  يرهز ، باهش 

______________________________

وبا لقن  بسحب  هورع ،» عنم   » هچ درادن  یطابترا  مهب  هدش  لقن  هورع  زا  هک  یعنم  اب  هدـش  هداد  تبـسن  رمع  هب  هک  ییار  ود  رهاظ  ( 1)
ثرا هب  تسا  عجار  دیعـس ، ۀتفگ  هب  انب  رمع ،» يار  ود   » تسا و هدوب  هدرم  هک  شدـنزرف  زا  دـلو » ما   » ندرب ثرا  هب  تسا  عجار  میعن ،

« دلو ما   » زا دنا  هتساوخ  ناثراو  تسا و  هدنام  یقاب  رگید ) ياهزیچ  دیاش  و  « ) دلو ما   » وا زا  هدرم و  هک  دلو » ما   » بحاص ناثراو  ندرب 
، هدش دازآ  نوچ  كزینک ، تیحالـص  عبتلاب  هدش  هتفگ  نآ  رد  شبحاص  گرم  هب  دلو » ما   » يدازآ هک  مود  يار  زا  یلب  .دـنربب  ثرا 

.دوش یم  طابنتسا  هدرم  هک  شدنزرف  زا  ندرب  ثرا  يارب 

دنزرف مهس  هتشاد  رگید  یثراو  رگا  دشابن و  رگید  یثراو  ار  هدرم  رگا  شدنزرف  رب  تسا  وا  ندش  دازآ  هعیش ، هقف  رد  دلو » ما   » مکح
دنزرف مهـس  هک  دشاب  هدنام  یلام  ار  ردپ  رگا  سپ  دزادرپب  دیاب  دـنزرف  ار  رگید  ناثراو  ای  ثراو  مهـس  دوش و  یم  دازآ  ارهق  ردام  زا 

مزال دنزرف  رب  هن  رگ  دوش و  یم  دازآ  ردام  لام  نآ  زا  دنزرف  مهس  اب  دوش  رگید  ثارو  ای  ثراو  ماهس  ای  مهس  تمیق  ةزادنا  هب  نآ  زا 
تمیق ءادا  يارب  تسا 
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ندرب ثرا  زا  هورع  عنم  هدیقع  نیاب  انب  ددرگ  دازآ  یلکب  ردام  ات  دزادرپب  نانآ  هب  دـنک  بسک  یعـس و  ناثراو ، ماهـس  ای  مهـس ، یقاب 
.درب یم  ثرا  مه  دازآ  تسا و  دازآ  ارهق  يدنزرف  نینچ  ردام  هچ  تسا  دروم  یب  دوخ  یفوتم  دنزرف  زا  دلو » ما  »

378 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دبع و  دیزی ، نب  بئاس  و  دعس ، نب  لهـس  و  کلام ، نب  سنا  و  رمع ، ّللا 
�

ه دبع  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  ثیدح  ناشیا  زا  و 
ریبز و ّللا 

�
ه دـبع  يرهز  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هعیبر و و و و و  نب  رماـع  نب  ّللا 

�
ه دـبع  فینح و  نب  لهـس  نب  هماـما  وبا  و  هبلعث ، نب  ّللا 

�
ه

.هدینش ثیدح  مه  ناشیا  زا  هدید و  مه  ار  مهنع  ّللا 
�

ه یضر  نیسح  نسح و 

دیعـس نب  ییحی  راـنید و  نب  ورمع  زاـجح ، نـیمرح و  لـها  زا  تـسا  هـلمج  نآ  زا  دـنا  هدرک  تـیاور  يرهز  زا  ناـعبات  زا  یهورگ  و 
زیزعلا دبع  نب  رمع  .و و  ناسیک و و و  نب  حلاص  هبقع و  نب  یسوم  هورع و  نب  ماشه  کلام و  نب  كارع  دعـس و  شردارب  يراصنا و 

نب ّللا 
�

ه دبع  قارع  لها  زا  تسا  هلمج  نآ  زا  نیمرح و  لها  زا  رگید  یعمج  ناوکذ و  نب  ّللا 
�

ه دبع  دانزلا و  وبا  ردکنم و  نب  دـمحم  و 
ناذاز نب  روصنم  رـصم : ماش و  هریزج و  طساو و  لها  زا  .و و  ینایتخـس و و و  بویا  بئاس و و و  نب  ءاطع  هنییع و  نب  مکح  ریمع و 

دیزی و نب  روث  یناسارخ و  ءاطع  هلبع و  یبا  نب  میهاربا  یماش و  لوحکم  يرزج و  میرکلا  دبع  و 
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.و يرصم و و  بیبح  یبا  نب  دیزی 

هدرک لقن  ار  یبلطم  يرهز  باهش  نبا  زا  دانـسا  هب  هحفص 135 )- میـس  ءزج  ع -)  ) نیـسح نب  یلع  ۀمجرت  ّیط  « ) هیلح  » رد میعن  وبا 
.دوش هدروآ  اجنیا  رد  تسا  بسانم  هک 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  باهش  نبا 

تخاـس و دـّیقم  نینهآ  ریجنز  لـغ و  رد  ار  وا  دومن و  لـمح  ماـش  هب  هنیدـم  زا  ار  نیـسح  نب  یلع  ناورم ، کـلملا  دـبع  هک  يزور  »
دنب شیاهاپ  رب  دوب و  يا  هّبق  رد  وا  .متفر  نم  .دش  هداد  نذا  .مورب  وا  مالس  هب  هک  متساوخ  نذا  نم  درک  لّکوم  وا  رب  نابهگن  یهورگ 
غراف ملاس و  وت  مدوب و  وت  ياج  هب  نم  هک  متشاد  تسود  متفگ : متسیرگ و  عضو  نآ  ندید  زا  نم  .دندوب  هداهن  لغ  شیاهتسد  رب  و 
نادـب ناه  .دراد  كانهودـنا  نیگمغ و  ارم  ینیب  یم  مندرگ  اپ و  تسد و  رب  هچ  نآ  هک  يرادـنپ  نانچ  اـیآ  يرهز  يا  تفگ : .يدوب 

دروآ و نوریب  دنب  زا  ار  شیاپ  ود  لغ و  زا  ار  دوخ  تسد  ود  هاگ  نآ  ..دوب  یمن  نم  رب  اهنیا  متـساوخ  یم  مدرک و  یم  هدارا  رگا  هک 
.متشذگن ناشیا  اب  يدید ، هک  عضو  نادب  ار  هنیدم  زا  لزنم  ود  نم  شابن  تحاران  يرهز  يا  تفگ :

379 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دندرک یم  وجتسج  ار  نیسح  نب  یلع  دندمآ و  رد  هنیدم  هب  نالّکوم  نانابهگن و  هک  دوب  هتشذگن  رادید  نیا  زا  بش  راهچ  زا  شیب  »
میدوب وا  فارطا  رد  میدوب و  هدمآ  نیئاپ  هار  نایم  لزانم  زا  یکی  رد  دنتفگ : هداد ؟ خر  هچ  هک  مدیـسرپ  ناشیا  زا  نم  .دنتفاین  ار  وا  و 

میدرک یم  تظفاحم  تبقارم و  وا  زا  میدیباوخ و  یمن  و 
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.تسین يزیچ  ریجنز  لغ و  ياهنهآ  زج  وا  لمحم  نایم  رد  میدید  دش  حبص  نوچ 

يزور تفگ : کلملا  دبع  .مداد  ربخ  ار  وا  دیسرپ  نیـسح  نب  یلع  زا  ارم  .متفر  کلملا  دبع  دزن  هب  نم  تشذگ  يدنچ  هعقاو  نیا  زا  »
.شاب نم  دزن  متفگ : تسا ؟ هداتفا  هچ  وت  اب  ارم  تفگ : دـمآ و  رد  نم  رب  وا  زور  نامه  دـنتفاین  لمحم  رد  ار  وا  نـالّکوم  ناوعا و  هک 
راچد میب  ساره و  هب  تفرگ و  هزرل  اپ  ات  رـس  ارم  دنگوس  ادخ  هب  .دش  نوریب  تفگب و  نیا  .مهاوخ  یمن  مرادن و  تسود  داد : خـساپ 

.مدش

نارگید راکب  تسا و  لوغشم  نتشیوخ  هب  وا  يرادنپ  یم  وت  هک  تسین  ددص  ماقم و  نآ  رد  نیـسح  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : »
هدـیدرگ لوغـشم  نادـب  يو  هچ  نآ  تسا  هدیدنـسپ  بوخ و  هچ  وا و  لثم  لغـش  تسا  وکین  هچ  تفگ : کلملا  دـبع  .درادـن  يراک 

«. تسا

نیز : » تسا هتفگ  یم  هدرک و  یم  هیرگ  هدرب  یم  ار  وا  مان  هداتفا و  یم  ع )  ) نیـسح نب  یلع  دای  هب  يرهز  تقو  ره  میعن  وبا  ۀـتفگ  هب 
«. نیدباعلا

زا هنییع  نب  نایفـس  زا  دانـسا  هب  ع )  ) نیـسح نب  یلع  همجرت  ّیط  رد  هحفـص 141 )  ) ءزج نامه  باتک و  ناـمه  رد   ) میعن وبا  مه  زاـب 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  يرهز 

: هل تلق  متنک ؟ یف م  لاقف : ّیلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  یلع  انلخد  »

.ناضمر رهش  موص  ّالا  بجاو  یش ء  موّصلا  نم  سیل  ّهنا  یلع  یباحصا  يأر  ییار و  عمجاف  موّصلا  انرکاذت 

رشع هعبرا  مارح و  اهنم  هرشع  ناضمر و  رهش  بوجوک  هبجاو  اهنم  هرشع  اهجو : نیعبرا  یلع  موّصلا  .متلق  امک  سیل  يرهز  ای  لاقف : »
: رایخلاب اهبحاص  هلصخ 

ءاش نا  ماص و  ءاش  نا 
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..رطفا

380 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

..مارحلا موص  اّما  و  « 3  » ..نذإلا موص  اّما  و  « 2  » ..رایخلاب هبحاص  يّذلا  اّما  و  « 1  » ..بجاولا اّما  لاق : ّللا 
�

.ه لوسر  نبا  ای  ّنهرّـسف  تلق :
لاق .موصی و  ال  موق : لاق  موصی و  مهضعب : لاقف  هیف : تفلتخا  هّماعلا  ّناف  رفاسملا  موص  ضیرملا و  موص  اّما  هحابإلا و  موص  اّما  و  « 4»

: ّلج ّزع و  ّللا 
�

ه لاق  ءاضقلا  هیلعف  ضرملا  رفسلا و  یف  ماص  ناف  اعیمج  نیلاحلا  یف  لوقنف  نحن  اّما  .رطفا و  ءاش  نا  ماص و  ءاش  نا  موق :
*«. َرَخُأ ّیَأ 

ٍما� ْنِم  ٌهَّدِعَف 

.ددرگ یم  لقن  هدش  هدروآ  هباغلا » دسا   » رد وا  زا  دانسا  هب  هک  یتیاور  يرهز  ۀمجرت  ماتخ  رد 

رد هک  هدروآ  يرزج  ریثا  نبا  فیلأت  هباغلا » دـسا   » باتک زا  لـقنب  هحفـص 35 ) مهد  دلج   ) هدینج وبا   » ۀـمجرت رد  لاجّرلا  سوماق  رد 
(: نومضم  ) تسا هدمآ  نینچ  يراصنا  عدنج  ۀمجرت  رد  باتک  نآ 

تیاور ینزام  ۀـناوفنع  یبا  زا  بانج  نب  دیعـس  زا  يرهز  زا  ءالع  نب  ّللا 
�

ه دـیبع  زا  دـیزی  نب  هرامع  زا  دانـسا  هب  يرکـسع  دـمحا  وبا  »
ّیلع بذـک  نم  : » تفگ یم  هک  مدینـش  ص )  ) ربـمغیپ زا  تفگ : هک  مدینـش  ار  ورمع ، نب  عدـنج  هدـینج ، اـبا  تسا : هتفگ  هـک  هدرک 

هدیسر و مخ  ریدغ  هب  هتشگرب و  عادولا  هّجح  زا  نوچ  هک  دوش ، رک  میاهشوگ  هن  رگ  و  مدینش ، زاب  و  راّنلا » نم  هدعقم  أّوبتیلف  ادّمعتم 
نم داع  هالاو و  نم  لآ  ّللا و 

�
ّمه هّیلو  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  تفگ : تفرگ و  ار  ّیلع  تسد  داتـسیا و  اـپب  مدرم  ناـیم  دوب  هدـمآ  دورف 

« ..هاداع

: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 286 ) دلج  نامه   ) يرهز ۀمجرت  رد  لاجرلا  سوماق  بحاص  زاب  »

یبا هیاور  هدینج ،» یبا   » یف ّرم ، «و 
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العلا نب  ّللا 
�

ه دیبع  نع  يرکسعلا  دمحا 

______________________________

.دنک هعجارم  هیلح »  » باتکب دناوت  یم  لیصافت  نیا  رب  لماک  عالطا  بلاط  .دش  يراذگ  هطقن  راصتخا  تیاعر  يارب  ( 1)

.دنک هعجارم  هیلح »  » باتکب دناوت  یم  لیصافت  نیا  رب  لماک  عالطا  بلاط  .دش  يراذگ  هطقن  راصتخا  تیاعر  يارب  ( 2)

.دنک هعجارم  هیلح »  » باتکب دناوت  یم  لیصافت  نیا  رب  لماک  عالطا  بلاط  .دش  يراذگ  هطقن  راصتخا  تیاعر  يارب  ( 3)

.دنک هعجارم  هیلح »  » باتکب دناوت  یم  لیصافت  نیا  رب  لماک  عالطا  بلاط  .دش  يراذگ  هطقن  راصتخا  تیاعر  يارب  ( 4)

381 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یف .خلا و  .هّیلو  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » لاق و  ع )  ) یلع دیب  ذخا  مخ  ریدـغ  یف  ص )  ) ّیبنلا ّنا  هدـینج : یبا  نع  هدانـسإب  يرهّزلا  نع 
.مالسلا هیلع  ّیلع  ّبس  کینذا  لم ء  عمست  تنأ  ماّشلاب و  اذهب  ثّدحت  ال  يرهّزلل : تلقف  ّللا 

�
ه دیبع  لاق  هربخ :

: لاقف

«. تلتقل اهب  تثّدحت  ول  ام  ع )  ) ّیلع لئاضف  نم  يدنع  ّنا  ّللا 
�

ه «و 

382 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناوکذ نب  ّللا 
�

ه دبع  - 6 - 

وبا  » هب نکیل  تسا  نمحرلا  دـبع  وبا  شا  هینک  سمـش ، دـبع  نب  هعیبر  نب  هبیـش  رتخد  هلمر ، یلوم  « 1  » ناوکذ نب  ّللا 
�

ه دـبع  دانّزلا  وبا 
.تسا هدیدرگ  بلاغ  وا  رب  هینک  نیا  هتفای و  ترهش  دانزلا »

لاس ار  دانزلا  وبا  تافو  لاس  تسا  هدوب  ضر )  ) باّـطخ نب  رمع  ةدنـشک  هؤلؤل  وبا  ردارب  ناوکذ  هک  قاحـسا ) وبا  لـقنب   ) هدـش هتفگ 
.دنا هتشون  ( 130  ) یس دص و  کی 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  یناقمم ، لقنب  یبهذ ،

تسا تجح  هقث و  دشاب  یم  رمع  لتاق  هؤلؤل  وبا  ردارب  ناوکذ  رسپ  هیما و  ینب  یلوم  یندم  دانّزلا  وبا  ماما  نامه  هک  نمحرلا  دبع  وبا  »
قاحسا وبا  تسا » هتشذگ  رد  تاجافم  گرم  هب  ( 131  ) کی یس و  دص و  کی  لاس  زا  ناضمر  هام  رد  و 
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: دنا هدروآ  نینچ  ود ، نیا  ریغ  و  ناکّلخ ، نبا  و 

: هک دیسرپ  يرهز ، باهش ، نبا  زا  ماشه  دش  دراو  هنیدم  ناوید  باسح  يارب  کلملا  دبع  نب  ماشه  رب  دانّزلا  وبا  هک  تسا  تیاور  »

«. مناد یمن  : » تسا هداد  خساپ  يرهز  هدش »؟ یم  ءاطعا  ناشیا  هب  هام  مادک  رد  هنیدم  لها  ءاطع  »

زورما هک  تسا  یملع  نیا  : » تسا هتفگ  باهـش  نبا  هب  ماشه  « » تسا هدوب  مّرحم  هاـم  رد  : » تسا هتفگ  وا  هدیـسرپ  داـنّزلا  وبا  زا  سپ  »
« یتخومآ

______________________________

.ما هدیدن  ییاج  رد  ار  نآ  حیحص  طبض  .تسا  هدش  هتشون  لاذ  اب  عضاوم  رتشیب  رد  ( 1)

383 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دمحم دیس   ) مولعلا رحب  لآ  دوش » هتخودنا  هدافتسا و  ملع  نآ ، رد  هک  تسنآ  ۀتـسیاش  هفیلخ  سلجم  تسا : هداد  خساپ  باهـش  نبا  »
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  هدز  خیش  لاجر  زا  ناوکذ » نب  ّللا 

�
ه دبع   » رب هک  يا  هقیلعت  رد  قداص )

: تسا هدرک  دای  هنوگ  نیدب  يو  زا  بیذهّتلا » بیذهت   » رد رجح  نبا  »

تـسا هعیبر  نب  هبیـش  رتخد  هشئاـع ، یلوم  یلوق  هب  و  هلمر ، یلوم  داـنز  وبا  هب  فورعم  نمحرلا  دـبع  وبا  یـشرق  ناوکذ  نب  ّللا 
�

ه دـبع  »
وبا ردارب  ناوکذ  شردپ  یلوق  هب  .تسا و  نامثع  لآ  یلوم  تسا  هدش  هتفگ  مه  نامثع و  رتخد  هشئاع  یلوم  تسا : هتفگ  مه  یـضعب 

تافو یگلاس  ّنس 66  هب  ( 130  ) یـس دـص و  کی  لاس  زا  ناضمر  هام  رد  دانزلا  وبا  دـنا  هتفگ  وا  ریغ  هفیلخ و  ..هدوب  رمع  لتاق  ؤلؤل 
لقاع ملاع و  ّتیبرع ، هب  ریـصب  حیـصف ، ثیدـحلا ، ریثک  هقث »  » دانّزلا وبا  هک  هدوزفا  مه  ار  نیا  هتفگ و  نینچ  زین  دعـس  نبا  .تسا  هتفای 

.تسا هدوب 

یلوق هتسناد  ( 130  ) یس دص و  کی  لاس  هب  ار  دانّزلا  وبا  تافو  وا  ریغ  نیعم و  نبا 
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رد ینالقـسع  رجح  نبا  تسا » هدرک  دای  ار  داـنزلا  وبا  لادـتعالا » نازیم   » رد زین  یبهذ  .تسه  ( 131  ) کی یـس و  دص و  کی  هب  مه 
: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 794 )- تاقّرفتملا » ینک   » رد مشش  دلج  « ) نازیملا ناسل   » باتک

نب رمع  رمع و  نبا  سنا و  نع  .هّمئألا  دـحا  ناک  ناوکذ  نب  ّللا 
�

ه دـبع  وه  نمحرلا  دـبع  ابا  ینکی  یندـملا  مهالوم  يومالا  دانّزلا  وبا  »
ثیّللا و کـلام و  رمع و  نب  ّللا 

�
ه دـیبع  هبقع و  نب  یـسوم  هنع  .هفئاـط و  ّبیـسملا و  نبا  رثکاـف و  جرعـالا  نـع  و  الـسرم ، هملـس  یبا 

مود دلج   ) دانزلا یبا  نب  « 1  » نمحرلا دبع  نب  دمحم  همجرت  لیذ   ) يدادغب بیطخ  قلخ » نانایفّسلا و 

______________________________

هئام نیعبس و  عبرا و  هنس  دادغبب  یفوت  نیثدحملا و  ءاهقف  نم  : » تسا هدروآ  نینچ  دانز  وبا  نب  نمحرلا  دبع  ۀمجرت  رد  میدن  نبا  ( 1)
«. هیف اوفلتخا  ام  هنیدملا و  لها  نم  هعبسلا  ءاهقفلا  يار  باتک  .ضئارفلا  باتک  بتکلا : نم  هل  و 

384 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب ومه  و  هنبا » نبا  هنبا و  و  هنیدـملا ، لها  بسحا  داـنّزلا  وبا  ناـک  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  يرهز  بعـصم  زا  دانـسا  هب  هحفص 306 )
: تسا هدرک  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  هریره  وبا  زا  جرعا  زا  دانّزلا  وبا  زا  دانسا 

«. دسألا یقّتی  امک  موذجملا  اوقتا  و  رفص ، هماه و ال  يودع و ال  «ال 

385 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يأرلا هعیبر  - 7 - 

«. يأرلا هعیبر   » هب فورعم  هّرم  نب  میت  یلوم  خّرف ، نمحرلا ، دبع  یبا  نب  هعیبر  نامثع  وبا 

هدرک كاردا  ار  ناشیا  ۀماع  ناعبات ، زا  دـیزی و  نب  بئاس  کلام و  نب  سنا  ص ،)  ) ربمغیپ باحـصا  زا  قاحـسا ، وبا  ۀـتفگ  هب  هعیبر  »
نت لهچ  هعیبر  سرد  سلجم  رد  .تسا 
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.تسا هدوب  وا  نادرگاش  هلمج  زا  سنا  نب  کلام  .دنا  هدرک  یم  هدافتسا  هتفای و  یم  روضح 

.تسا لوق  نیمه  رب  زین  میدن  نبا  هتسناد و  ( 136  ) شش یس و  دص و  کی  لاس  رد  ار  هعیبر  تافو  يدقاو 

ۀتفگ نآ  زا  سپ  هدرک و  لـقن  هتـسناد  یـس 130  دـص و  کی  لاس  هب  ار  هعیبر  تافو  هک  ار  یلوق  دادـغب » خـیرات   » باتک رد  بیطخ 
.تسا هدرمش  حصا  دنا  هتفگ  شش  یس و  دص و  کی  لاس  هب  ار  وا  تافو  هک  ار  یناسک 

: تسا هدرک  دای  ار  دافم  نیا  هعیبر ، ۀمجرت  رد  ناکّلخ  نبا 

هتفگ یناعنـص  ّللا 
�

ه دبع  نب  رکب  .تسا  هتفرگ  ارف  ملع  وا  زا  سنا  نب  کلام  هدرک و  كاردا  ار  هباحـص  زا  یهورگ  هنیدـم ، لها  هیقف  »
.تسا

امب يزور  .دیوگ  ثیدح  رتدایز  هعیبر  زا  هک  میتساوخ  یم  وا  زا  ام  تفگ و  یم  ثیدح  يار ، ۀـعیبر  زا  ار  ام  وا  میدوب و  کلام  دزن  »
: میتفگ میتخیگنارب و  باوخ  زا  ار  وا  میتفر و  هعیبر  يوسب  ام  .تسا  هدیباوخ  هناخ  نآ  رد  هعیبر  دیراد ؟ راک  هچ  هعیبر  اب  تفگ :

: تفگ خّرف ؟ نب  هعیبر  میتفگ : .يرآ  تفگ : یتسه ؟ نمحرلا  دبع  یبا  نب  هعیبر  وت  ایآ 

وت زا  سنا  کلام  هک  ینامه  وت  میتفگ : .يرآ  تفگ : يار ؟ ۀعیبر  میتفگ : .يرآ 

386 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ یماکان هرهب و  یب  دوخ  وت  بایماک و  دـنم و  هرهب  وت  ۀطـساو  هب  کلام  هک  هدـش  هچ  سپ  میتفگ : .يرآ  تفگ : دـنک ؟ یم  ثیدـح 
نینچ هعیبر  گرم  زا  سپ  کلام  ملع »!؟ زا  يراورخ  راب و  زا  تسا  رتهب  لابقا ) تخب و   ) تلود زا  یلاقثم  هک  دـیناد  یمن  اـیآ  تفگ :

زا ینیریش  ار  هقف  درم ، دیسر و  رد  نامز  ار  هعیبر  هک  نامز  نآ  زا  تسا : هتفگ  یم 
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نبا زا  الاب  رد  هچ  نآ  دوخ  خیرات  رد  .ه ق ) لاس 463  هب  یّفوتم   ) دادغب بیطخ  هب  روهشم  یلع  نب  دمحا  رکب  یبا  ظفاح  تفر » نایم 
تـسا هدرک  رکذ  دراد  تلالد  وا  دادعتـسا  ترثک  هعیبر و  یملع  تمظع  رب  هک  مه  رگید  یبلاـطم  « 1  » تسا هدروآ  دـش  لقن  ناکّلخ 

: ددرگ یم  لقن  اجنیا  رد  اهنآ  زا  یتمسق  هک 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  بیطخ 

.ار ناعبات  رباکا  مه  هدرک و  كاردا  ار  ص )  ) ربمغیپ باحصا  زا  یضعب  هعیبر  »

وبا مه  بیطخ و  ۀتفگ  هب  و  دنا » هدش  یم  رـضاح  وا  سرد  سلجم  رد  هنیدـم  مدرم  هوجو  .تسا  هدوب  يوتف  بحاص  هنیدـم  رد  هعیبر 
.دنا هتخومآ  یم  وا  زا  هتفای و  یم  روضح  وا  سلجم  رد  رسب  همامع  نت  لهچ  قاحسا ،

: تسا هدروآ  نینچ  هنیدم  لها  ناگرزب  زا  دانسا  هب  بیطخ 

نآ رد  .تسا  هتفر  ناسارخ  هب  هدوب و  هدش ، جیسب  ناسارخ  هب  هک  يرکشل  ءزج  هّیما  ینب  نامز  رد  هعیبر  ردپ  نمحرلا ) دبع  وبا   ) خّرف »
.تسا هدوب  ردام  مکش  رد  هعیبر  ماگنه 

زاب هنیدـم  هب  نوچ  دـیماجنا  لوطب  لاس  تفه  تسیب و  ترفاسم  نیا  ار  فداصت  .درپس  هعیبر ، ردام  دوخ ، نزب  رانید  رازه  یـس  خّرف  »
دراو تساوخ  دز و  بقع  ار  هناخ  رد  دوخ  ةزین  اب  دمآ و  ریز  هب  بسا  زا  تشاد  تسدب  يا  هزین  دوب و  راوس  یبسا  رب  تشگ 

______________________________

لقن هدیـسر  رظنب  ناکلخ  نبا  باتک  تسخن  نتـشون  عقوم  نوچ  قاروا  نیا  رد  .دشاب  هدرک  لقن  بیطخ  زا  مه  ناکلخ  نبا  دیاش  ( 1)
وا دوخ  هب  وا  زا  ةدافتـسا  بوسحم و  وا  دوخ  باـسحب  سک  ره  تمحز  مدرک  داـی  لوا  دـلج  همدـقم  رد  هکناـنچ  اـت  دـش  نآ  زا  مه 

.ددرگ بوسنم 

387 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دوش
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هک ییادخ  نمـشد  وت  هکلب  تفگ : ینک ؟ یم  موجه  نم  لزنم  هب  ایآ  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : دش و  عنام  ار  وا  تخات و  نوریب  هعیبر 
هنیدم ۀخیـشم  سنا و  نب  کلام  دنتفای و  عالطا  ناگیاس  مه  دندش  نابیرگ  هب  تسد  مه  اب  سپ  يا  هدش  دراو  نم  مرح  رب  هناخ و  هب 

.میورب تموکح  دزن  هب  ات  منک  یمن  اهر  ارت  دنگوس  ادخ  هب  دز  یم  داد  هعیبر  .دندمآ  هعیبر  يرای  هب 

.دندش شوماخ  مارآ و  مدرم  دیسر  کلام  نوچ  دش  دایز  دایرف  داد و  .تفگ  یم  ار  نخس  نیمه  خرف 

نم ۀـناخ  نیا  تفگ : ییآرد ؟ هناخ  نیدـب  یهاوخ  یم  ارچ  يورب  رگید  ییاج  هب  یتسناوت  یم  وت  درم  ریپ  يا  تفگ : خّرف  هب  کـلام  »
.متسه نالف  ینب  یلوم  نم  تسا و 

وا رسپ  هعیبر )  ) مه نیا  نم و  رهوش  نیا  دیوگ  یم  تسار  تفگ : دید  ار  وا  نوچ  دمآ و  نوریب  دینشب  نخـس  نیا  هناخ  نایم  زا  شنز 
.دنداتفا هیرگ  هب  هدنکفا و  تسد  مه  ندرگ  هب  هس  ره  سپ  مدوب  هلماح  نیاب  نم  ترفاسم ، هب  رهوش  نتفر  ماگنه  هک  تسا  نم  و 

نیا روایب و  مدوب  هدرپس  تناما  وت  هب  هک  ار  يدـقن  تفگ  .يرآ  تفگ : نز  تسا ؟ نم  رـسپ  نیا  ایآ  تفگ : دـمآ و  رد  لزنم  هب  خّرف  »
یم نوریب  رگید  زور  دـنچ  زا  سپ  مدرک  ناهن  كاخ  ریز  ار  هتـساوخ  تفگ : نز  .مراد  دوخ  اب  هک  تسا  رگید  رانید  رازه  راـهچ  مه 

.منک یم  در  وت  هب  مروآ و 

یقحاـسم و یبـهل و  یلع  یبا  نبا  دـیز و  نب  نسح  سنا و  نب  کـلام  تسـشنب و  شیوـخ  سرد  هقلح  رد  تـفر و  دجـسمب  هـعیبر  »
.دش هتخود  يوب  مدرم  ياهمشچ  دندش و  رضاح  شدزن  هنیدم  لها  فارشا 
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تفر دجسمب  دش و  نوریب  وا  .رازگب  زامن  ص )  ) ربمغیپ دجـسم  رد  ور و  نوریب  تفگ : هعیبر ، ردپ  دوخ ، رهوش  هب  نز  ماگنه  نیا  رد 
.درازگب زامن  و 

ار وا  ییوگ  هک  يروط  هب  تخادنا  نییاپ  رـس  هعیبر  .دـندرک  زاب  شیارب  هار  .دـش  کیدزن  اجنادـب  دـنا  هدز  هقلح  دـید  هوبنا  یهورگ 
: دیسرپ .تخانشن  تسرد  ار  يو  ردپ  .تسا  هدیدن 

.تسا هتخاس  هبترم  دنلب  ار  مرسپ  ادخ  تفگ : نمحرلا » دبع  یبا  نب  هعیبر  : » دنتفگ تسیک »؟ درم  نیا  »

388 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ شیوخ  نزب  تشگ و  زاب  هناخ  هب  هاگ  نآ  »

.ما هدیدن  تلزنم  تلاح و  نادب  ار  هقف  ملع و  لها  زا  کی  چیه  هک  مدید  یتلاح  هب  ارت  رسپ  »

نیا زج  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ خّرف  ار »؟ دـنزرف  ماقم  هاج و  نیا  اـی  یهاوخ  یم  رتهب  ار  راـنید  رازه  یـس  وگب  نونکا  : » تفگ نز  »
جرخ اـج  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : خرف  ما ! هدرک  فرـص  هار  نیا  رد  ار  لاـم  نآ  همه  نم  هک  نادـب  سپ  تفگ : نز  مهاوخ » یمن 

: تسا هدروآ  دانسا  هب  بیطخ  زاب  يا » هتخاسن  دوبان  ار  نآ  هدرک و 

تسـشن و موـق  اـب  دیـشک و  تسد  راـک  نیا  زا  اـت  درازگ  یم  زاـمن  زور  بش و  تخادرپ و  یم  تداـبع  هـب  زارد  يراـگزور  هـعیبر  »
زا يزیچ  نوچ  هک  درک  ادیپ  داقتعا  هعیبر  هب  نانچ  مساق  .دنار  نخـس  يدنمدرخ  هب  وا  اب  دـش و  سلجم  مه  مساق  اب  درک و  تساخرب 

ص)  ) ربمغیپ ّتنس  ای  ادخ  باتک  رد  رگا  دش  یم  هدیسرپ  يزیچ  مساق  زا  نوچ  .دیـسرپب  هعیبر  زا  ار  نیا  تفگ : یم  دندیـسرپ  یم  وا 
.دیسرپب ملاس  ای  هعیبر  زا  ار  نیا  تفگ : یم  هن  رگ  داد و  یم  خساپ  دید  یم  یلیلد  هراب  نآ  رد 

دانسا و هب  ومه  زاب 
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بحاـص وـه   » و هعیبر » نم  نطفا  ادـحا  تیأر  اـم   » لـیبق نیا  زا  تسا  هدروآ  هعیبر  ةراـب  رد  یتاراـبع  گرزب ، صاخـشا  زا  یقرط  هـب 
: بیطخ لقنب  مه  زاب  يأّرلا » هعیبر  نم  ملعا  ادحا  تیأر  ام   » و انلضفا » انملاع و  انتالضعم و 

یبا نب  زیزعلا  دبع  .هدرک  یم  تیاعر  ار  طایتحا  هتـشاد و  هطاحا  زین  ّتنـس  ثیدحب و  هتفای  راهتـشا  يار » ۀـعیبر   » هب هک  نیا  اب  هعیبر  »
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هملس 

« يار هعیبر  : » دییوگ یم  امـش  قارع  لها  يا  متفگ : نم  يأّرلا » هعیبر  نع  انثّدح  : » دنتفگ یم  قارع  مدرم  مدـش  دراو  قارع  هب  نوچ  »
« هنم هّنسل  طوحا  ادحا  تیأر  ام  ّللا 

�
ه ال و  : » هک یتروص  رد 

389 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. يأّرلا عضومل  هنوقّتی  اوناک  ثیدحلا و  ریثک  هقث  ناک  و  : » تسا هدروآ  يدقاو ، زا  لقنب  زاب ،

: تسا هتفگ  نینچ  کلام  هک  هدروآ  سنا  نب  کلام  زا  دانسا  هب  زاب 

درک نینچ  و  ائیـش » ینّدعت  الف  مهتیتفا  وا  ائیـش  مهتثّدـح  ّینا  تعمـس  نا  : » تفگ نمب  دورب  قارع  هب  تساوخ  یم  هعیبر  هک  یماگنه  »
هعیبر تشگرب » هنیدـم  هب  ات  دادـن  یئاوتف  تفگن و  یثیدـح  درکن و  ترـشاعم  یـسک  اب  تسـشن و  هناخ  رد  تفر  قارع  هب  نوچ  اریز 
رانید رازه  لهچ  هک  تسا  هدروآ  ار  نومضم  نیا  بیطخ  زاب  .تسا  هدوب  هیاپ  دنلب  مه  ءاخـس  تلیـضف  رد  لضف  هقف و  ماقم  رب  هوالع 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  دیز  نبا  زا  دانسا  هب  یتح  و  هدرک ! قافنا  دوخ  نادرگاش  نارای و  رب 

« ..هنم هیغتبی ، غابل  وا  قیدص  نبال  وا  قیدصل  هیدی  یف  امب  اسفن  یخسا  دحاو  لجر  هنیدملاب  ناک  ام  لضف و  ملع و  یلإ  هعیبر  راص  «و 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  تاضور  بحاص 

هعیبر  » تهج نادب  هعیبر  »
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يور هب  هک  هدوب  سک  نیتسخن  ماکحا ، رد  ار  يأر  سایق و  هب  لمع  باب  هک  تسا  هتفای  ترهـش  ناونع  نیدب  هدش و  هدناوخ  يأرلا »
هدومن و جارختسا  هار  نیا  زا  ار  لئاسم  هتفگ و  يوتف  مدرم  هب  ود ، نیا  دانتسا  هب  هتـشون و  زیچ  سایق  يأر و  ةراب  رد  هدرک و  زاب  دوخ 

.تسا هتخادرپ  هغلابمب  اهنآ  ثحابم  دییشت  رد 

هدوب و مالکلا » ریثک   » هعیبر دنا : هتفگ  سرخألا » مئاّنلا و  نیب  تکاّسلا  : » تسا ترابع  نیا  هلمج  نآ  زا  هدـش  لقن  هعیبر »  » زا ینانخس 
.تسا هتفگ  یم  ار  الاب  ترابع  تهج  نیدب 

هداد شوگ  وا  نانخس  هب  هداتـسیا و  اجنآ  دوب  هدمآ  هنیدم  هب  هیداب  زا  هزات  هک  یبارعا  هتفگ  یم  نخـس  دوخ  سلجم  رد  يزور  هعیبر 
وا نانخس  ار  یبارعا  هک  هتشادنپ  نانچ  هتشاد  ارف  شوگ  وا  نانخس  هب  هداتسیا و  اپب  زارد  ینامز  هک  هدید  ار  یبارعا  نوچ  هعیبر  .تسا 

خساپ یبارعا  مکدنع » هغالبلا  ام   » یبارعا يا  تسا : هتفگ  سپ  هداتفا  شوخ 

390 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ذم هیف ، تنأ  ام   » تسا هدروآ  خساپ  تسیچ ؟ راتفگ  رد  یگدنامرد  ّیع و  تسا : هتفگ  هعیبر  ینعملا » هباصا  عم  زاجیإلا ، : » تسا هداد 
.تسا هتشگ  هدنمرش  خساپ  نیا  زا  هعیبر  .ینآ  رد  زورما  وت  هچ  نآ  مویلا »

: یفوتسم ّللا 
�

ه دمح  خیرات  زا  تاضور »  » بحاص لقنب  تسا  وا  تاملک  زا  مه  و 

« ّیّنـس فیرـش  رکاـش ، ریقف  عضاوتم ، ّینغ  ّیفوص  هیقف  دـهاز ، ملاـع  ادوجو : ملاـعلا  یف  مه ) ردـنا  ینعی   ) قئـالخلا ّزعا  ماوقا  هسمخ  »
نانچ هتسیاش  .تسا و  يولع  دّیس  میدق  حالطصا  قبط  فیرش ، زا  وا  دارم   » هدرک هدافا  نینچ  مالک  نیا  لقن  زا  سپ  تاضور  بحاص 

نیا هدش  لقن  هعیبر  زا  هک  جنپ  نآ  رب  هک  تسا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1392 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب هلماک  ةرشع  عومجم ، ات  قداص » رعاش  زیزع و  عاّمط  فّفعتم و  لیمج  هیقف و  ّيودب  عّروتم و  ّیقوس   » دوش هدوزفا  رگید  جنپ 

: تسا هدروآ  نینچ  تسرهفلا »  » رد میدن  نبا 

لاق ّیعلا ؟ ام  هعیبر : لاقف  ّیبارعا  هدـنع  مّلکت و  هنا  لیق : رجـضی  ّلمی و  یتح  هلـصو  مالکلا  یف  ذـخا  اذا  ابیطخ  اغیلب  هعیبر  ناک  و  ».. 
: تسا هتفگ  میدن  نبا  مه  و  مویلا »! ذنم  هیف  تنأ  ام  یبارعالا :

ءزج « ) دـیرفلا دـقعلا   » رد ّهبر  دـبع  نبا  ّللا »
�

ه همحر  .هفرعن  هل  فّنـصم  .هاـفولا و ال  یف  همّدـقت  هّنکل  و  هعیبر )  ) ذـخا هفینح  یبا  نع  «و 
: تسا هدروآ  نومضم  نیاب  ار  یبارعا  ۀصق  مراهچ )

.دمآ ششوخ  دوخ  ییوگرپ  زا  تفگ و  رپ  سپ  تفگ  یم  نخس  هعیبر  يزور  »

لوضف فذح   » داد خساپ  یبارعا  ّیبارعا »؟ ای  مکدـنع  هغالبلا  نوّدـعت  ام   » تفگ درک و  ور  وا  هب  هعیبر  دوب  هتـسشن  وا  يولهپ  یبارعا 
ذنم هیف  تنک  ام   » تفگ نخس »؟) رد  یگدنامرد   ) ّیعلا اوّدعت  امف   » دیسرپ هعیبر  باوّصلا » زاجیا  مالکلا و 

391 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا هحفص 182 ) ءزج 31 -  ) هعیشلا نایعا  باتک  رد  یلماع  نسحم  دیس  دش » هتـسب  شناهد  ایوگ  هک  دش  شوماخ  نانچ  سپ  مویلا »
: تسا هدروآ  ار  نومضم 

ۀعیبر دمحم و  نب  ّللا 
�

ه دـبع  هک  مدـمآرد  یـسرد  هقلح  هب  هنیدـم  رد  : » تسا هتفگ  هرارز  هک  هدرک  تیاور  هرارز  ۀـمجرت  رد  یّـشک  »
ثروی مالکلا  ّنا  : » متفگ نم  .سرپب  دـیراد  فـالتخا  يو  اـب  اـهنآ  رد  هک  یلئاـسم  زا  ار  هعیبر  تفگ : نمب  ّللا 

�
ه دـبع  دوب  نآ  رد  يار 

؟ دز یم  هچ  اب  ار  راوخ  بارش  ص )  ) ربمغیپ مدیسرپ  نم  .سرپب  تفگ : ارم  دینش و  هعیبر  نئاغّضلا »

: متفگ سپ  .لعن  اب  تخرد و  بوچ و  هخاش و  اب  تفگ  هعیبر 
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رمع نوچ  دنز  یم  هنایزات  اب  ار  وا  مکاح  تفگ : دوش ؟ یم  هدز  هچ  اب  دوش  هدروآ  مکاح  دزن  هب  دماشایب و  بارـش  یـسک  زورما  رگا 
هدرک ربمغیپ  هچ  نآ  سپ  هنایزات !! اب  رمع  بوچ و  هخاـش و  اـب  ص )  ) ربمغیپ ّللا !

�
ه ناحبـس  اـی  تفگ : ّللا 

�
ه دـبع  .تسا  هدز  هناـیزات  اـب 

!!« لمع دروم  هتفرگ و  هدرک  رمع  هچ  نآ  دوش و  یم  كرت 

392 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دیزی نب  ّللا 
�

ه دبع  وبا  - 8 - 

.زمره نب  دیزی  نب  ّللا 
�

ه دبع  وبا 

هدش حیرصت  نکیل  هدشن  نشور  وا  تایح  خیرات  مه  اجنآ  رد  ما و  هدیدن  يا  همجرت  ءاهقفلا  هقبط  باتک  رد  زج  ار  ّللا 
�

ه دبع  وبا  نیا  »
: تسا هتفگ  یم  داتسا  ةراب  رد  هتفرگ و  وا  زا  ار  هقف  سنا ، نب  کلام  هک 

رد هک  دـشاب  سایق  يار و  نامه  ءاوهالا » هذـه   » زا کلام  دارم  ایوگ  ءاوهالا » هذـه  نم  هیف  ساّنلا  فلتخا  امب  ساـّنلا  ملعا  نم  ناـک  »
.تسا هدوب  یم  مومذم  وا  رظن 

لئاسم نتفرگ  ارف  ناهیقف  زا  ۀـقبط  نیا  نامز  زا  دوش  یم  مولعم  دـش  هراـشا  هنیدـم  هیقف  هّیفنح  دّـمحم  نب  نسح  ۀـمجرت  رد  هکناـنچ 
رد اـت  تسه  هدوب و  مزـال  هرود  ره  رد  قّقحم  هیقف  يارب  راـک  نیا  تسا و  هدـش  لوادـتم  لومعم و  ناـهیقف ، ناـیم  یهقف  هیف  فلتخم 

.ددرگ طابنتسا  جارختسا و  یهقف  ۀلدا  كرادم و  زا  حیحص  يار  هدیقع و  دیآ و  لمعب  لماک  قیقحت  فلتخم  لاوقا  ءارآ و  نماریپ 

و « 1 ( » ع  ) مولعلا رقاب  یلع  نب  دمحم  شدنزرف  نیـسحلا و  نب  یلع  دـننام  رگید  یناسک  صاخـشا  نیا  ندرک  دای  زا  سپ  قاحـسا  وبا 
هقبط نیا  رد  هنیدم و  ناهیقف  دادع  رد  زین  ار  يراصنا  سیق  نب  دیعس  نب  ییحی  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  ناورم و  کلملا  دبع 
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: تسا هتفگ  نینچ  هداد  صاصتخا  هنیدم  ءاهقف  زا  ناعبات  ةرود  هب  هک  تمسق  نیا  زا  سپ  هدرک و  دای 

« تفای لاقتنا  مّیس  ۀقبط  هب  هقف  سپ  نیا  زا  »

______________________________

نییعت اب  دـنا ) هتـشاد  یم  يرورـس  يرترب و  تمـس  مه  تسخن  ۀـقبط  ناهیقف  هب  تبـسن  یتح  هک   ) راوگرزب ود  نیا  لاح  ۀـمجرت  ( 1)
.دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  دوخ  لحم  رد  ناشیا  مهم  باحصا 

393 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنیدم ناهیقف  زا  میس  ۀقبط 

هراشا

394 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدروآ  يرصتخم  کی  ره  ةراب  رد  هدرب و  مان  ارسک  جنپ  هقبط  نیا  رد  قاحسا  وبا  هنیدم  ناهیقف  زا  میس  ۀقبط 

: زا دنترابع  هدرک  دای  قاحسا  وبا  هک  ار  هیقف  جنپ  نآ 

هب یّفوتم  یـشرق  ةربس  یبا  نبا  لاس 160 3 - هب  یّفوتم  نوشج  اـم  - 2 ای 159 )  ) لاـس 158 ه ق هب  یّفوتم  یـشرق  بیؤذ  یبا  نبا  - 1
؟ دقرف نب  ریثک  لاس 172 4 -

ره ةراب  رد  هک  تسا  نّنـست  لها  ۀناگ  راهچ  ۀمئا  زا  یکی  نوچ  سنا  نب  کلام  لاس 179  هب  یّفوتم  « 1  » یحبصا سنا  نب  کلام  - 5
یهقف ماقم  نایب  لاح و  حرـش  نماریپ  رد  ثحب  عضوم  نیا  رد  دمآ  دهاوخ  نایم  هب  نخـس  لیـصفت  هب  دوخ  ّلحم  رد  ناشیا  زا  مادـک 

راصتخا هب  رایـسب  ار  نانآ  ۀـمجرت  قاحـسا  وبا  هک  رگید ، نت  راهچ  یفرعم  نکیل  ددرگ  یم  لوکوم  دوخ  لـحم  هب  تسا و  دـئاز  يو 
.دیآ یم  لمعب  ثحب  ناشیا  ةراب  رد  قاروا  نیا  اب  بسانتم  یحرش  اب  دوش و  یم  هدروآ  لحم  نیا  رد  هدرک ، رازگرب 

______________________________

همسا حبصا و  يذ  یلإ  هبسنلا  هذه  .هلمهم  ءاح  اهدعب  هدحوملا و  ءابلا  حتف  هلمهملا و  داصلا  نوکس  هزمهلا و  حتفب  یحبـصالا  و  ( » 1)
برعی نم  وه  ..نب و  فوع  نب  ثراحلا 
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( ناکلخ نبا  خیرات  « ) هیحبصالا طایسلا  بسنت  اهیلإ  نمیلاب و  هریبک  هلیبق  یه  ..ناطحق و  نب 

395 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بیؤذ یبا  نبا  - 1 - 

.یشرق بیؤذ  یبا  نبا  ثراح  نب  هریغم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ثراحلا  وبا 

لاس هب  کیدـف  یبا  نبا  لوقب  و  ( 159  ) هن هاجنپ و  دص و  کی  لاس  هب  دـمحا  لوقب  هفوک ، رد  قاحـسا ، وبا  ۀـتفگ  هب  بیؤذ  یبا  نبا 
ۀخیـشم ناگدنام  یقاب  زا  ار  سنا  نب  کلام  روصنم ، رفعج ، وبا  هک  یماگنه  تسا و  هتـشذگ  رد  ( 158  ) تشه هاجنپ و  دـص و  کی 

: تسا هدرک  دای  ارسک  هس  کلام  هدیسرپ  هنیدم 

.هربس یبا  نبا  هملس و  یبا  نبا  بیؤذ و  یبا  نبا 

: تسا هدرک  ناونع  نینچ  ع ، قداص ، باحصا  دیدعت  یط  رد   ) دوخ لاجر  رد  یسوط  خیش 

عبـس و هنـس  بیؤذ  یبا  نبا  تام  قداّصلا ) نع  ینعی   ) هنع دنـسا  ثراحلا ، وبا  یندملا ، بیؤذ  یبا  نبا  ..نب  نمحرلا  دبع  نب  دّـمحم  »
هدروآ و هبسن ، لیصفت ، هب  ار  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  لاح  حرش  ( 305 هحفص 296 - مود - دلج   ) خیرات رد  بیطخ  هئام » نیسمخ و 

: تسا هتفگ  هدرک و  دای  یندم  یشرق  بیؤذ ) یبا  هن   ) بیؤذ یبا  نبا  ناونعب  ار  وا  اج  همه 

..و رمع ، نبا  یلوم  عفان  سابع و  نبا  یلوم  همرکع  زا  بئذ  یبا  نبا  »

رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  هدوب  عرو  حلاص و  یهیقف  هتشاد و  عامـس  نانیا  زج  يرهز و  باهـش  نبا  ردکنم و  دمحم  دانزلا و  وبا  و 
رد هفوک  رد  هنیدـم  هب  تشگ  زاـب  ماـگنه  هتفگ و  یم  ثیدـح  اـجنآ  رد  هتـساوخ و  دادـغبب  ار  وا  یـساّبع ، ۀـفیلخ  يدـهم ، هدرک  یم 

.تسا هتشذگ 

دیزی عیکو و  يروث و  نایفس  دنا  هدرک  تیاور  بئذ  یبا  نبا  زا  هک  یناسک  »
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نب

396 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدوب  هنیدم  لها  هیقف  .دنا  هدوب  رگید  یهورگ  ..ناطق و  دیعس  نب  ییحی  كرابم و  نب  ّللا 
�

ه دبع  نوراه و 

: تسا هتفگ  یم  لبنح  دمحا  ..هتفای  تدالو  « 1  » فاحج لیس  (، 80  ) داتشه لاس  بئذ  یبا  نبا  »

شدالب رد  يدـننام  فلخ و  ار  بئذ  یبا  نبا  اـیآ  هک  هدـش  هدیـسرپ  دـمحا  زا  نوچ  تسا و  هیبش  ّبیـسم  نب  دیعـس  هب  بئذ  یبا  نبا 
بئذ یبا  نبا  تسا : هتفگ  یم  دمحا  مه  .تسین و  دـننام  یـسک  ار  وا  رگید  دالب  رد  هن  دوخ و  دالب  رد  هن  تسا : هداد  خـساپ  تسه ؟
روطب هدوب و  اورپ  یب  تخس  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  رد  بئذ  یبا  نبا  تسا » هدوب  سنا  نب  کلام  زا  لضفا  و  قودص »  » و هقث » »

: تسا هدروآ  بیطخ  زاب  تسا » هدوب  بصعتم  ّبلصتم و  شیوخ  دئاقع  ءارآ و  رد  یّلک 

ءانثتـسا نودب  همه ، دندوب  دجـسم  رد  هک  یناسک  دمآ  رد  ص )  ) ربمغیپ دجـسمب  هنیدم و  هب  ّجح  رفـس  رد  یـسابع ، ۀـفیلخ  يدـهم ، »
: داد خساپ  .زیخ  اپب  تسا  نینمؤملا  ریما  تفگ : ار  وا  ریهز  نب  ّبیسم  .بئذ  یبا  نبا  زج  دنتساخ  اپب  ار  وا  لیلجت  میرکت و 

تـسار مرـس  ياهوم  وا  ۀتفگ  زا  هک  راذگاو  ار  وا  دومرف  ار  ّبیـسم  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  يدـهم  َنیَِملا�ْعلا » ِّبَِرل  ّنلا 
�
ُسا ُموُقَی  اّمنا  »

نآ رد  مرمع ، هک  مه  نم  تفر  ّجح  هب  یـسابع  ۀـفیلخ  روصنم  هک  یلاس  تسا : هتفگ  نینچ  هک  هدروآ  میعن  وبا  زا  دانـسا  هب  زاب  دـش »
کیدزن تساوخ و  ار  بئذ  یبا  نبا  .دندوب  روصنم  اب  سنا  نب  کلام  بئذ و  یبا  نبا  مدرک ، یم  ّجح  دوب  لاس  کی  تسیب و  تقو ،

______________________________

نیمز هک  یلیس  مضلاب ، فاحج ، لیس  ( » 1)
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: هفحج ..تسه  هچ  ره  دربب  دواکب و  ار 

حارـص «. ) هفحج تیمـسف  اهلهأب  لیـسلا  فحجاف  هدوب  هعیهم »  » ياج نآ  مان  تسا و  ماش  لها  تاقیم  هک  هنیدـم  هکم و  نایم  ییاـج 
( هغللا

397 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: داد خساپ  ییوگ ؟ یم  هچ  همطاف  نب  نسح  نب  دـیز  نب  نسح  ةراب  رد  دیـسرپ  دـناشن و  هودـنلا » راد   » رب دوخ  اب  ار  وا  هک  دوب  بورغ 
.تسا نآ  لماع  لدع و  بلاط  تخس  نسح 

عیبر سپ  .يرئاج  رگمتـس و  وت  هک  هناخ ، نیا  راگدرورپ  هب  دنگوس  داد : خـساپ  ییوگ ؟ یم  هچ  نم  ةراب  رد  دیـسرپ  راب  هس ، ای  ود ، »
رانید دصیـس  دزاس و  اهر  ار  نآ  دومرف  تفگ و  تشرد  ازـسان و  ار  عیبر  روصنم ، تفرگ و  ار  بئذ  یبا  نبا  شیر  تخادـنا و  تسد 

.داد بئذ  یبا  نبا  هب 

: تسا هتفگ  ار  روصنم  بئذ ، یبا  نبا  رگید  زاب 

هتفگ روصنم  .تسا  اج  هب  یهدـب  ناشیا  هب  يراد  تسد  رد  یف ء »  » زا هچ  نآ  زا  رگا  دـنا  هدیـسر  تکاله  هب  مدرم  نینمؤملا  ریما  ای  »
رب يدوـبن و  نمیا  تا  هناـخ  رد  وـت  هنیآ  ره  مداتـسرف  یمن  متـشاد و  یمن  اهرکـشل  متخاـس و  یمن  مکحم  ار  اـهزرم  نم  رگا  تـسا :

.يدش یم  هتشک  تشارف 

: تسا هتفگ  بئذ  یبا  نبا 

نآ هداد  هدیـشخب و  نانآ  هب  مه  ار  مدرم  يایاطع  هدوشگ و  اهروشک  هدروآ و  مهارف  اهرکـشل  هتـشادهگن و  تخـس  ار  اهزرم  اـنامه 
.تسا هدوب  رتهب  وت  زا  هک  سک 

تسدب و ریـشمش  اب  ّبیـسم  هک  یلاح  رد  دنکفا و  ریز  هب  رـس  روصنم  .باّطخ  نب  رمع  تفگ : تسیک ؟ وا  وت ! رب  ياو  تفگ : روصنم 
ضّرعتم دادن و  نامرف  بئذ  یبا  نبا  رازآ  هب  دنتشاد  روضح  اجنآ  دوب و  فک  رد  دومع  ار  مثیه  نب  کلام 
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.دشن يو 

ناکیدزن زا  یخرب  تفرگ  تخـس  وا  رب  دنکفا و  نادـنز  هب  ار  نایـشرق  زا  یکی  دوب و  هنیدـم  لماع  روصنم  بناج  زا  « 1  » دمّصلا دبع 
درب يوب  تیاکش  تشون و  روصنم  هب  همان  سوبحم 

______________________________

هب هتفای و  دلوت  ( 104  ) راهچ دـص و  کی  لاس  هب  روصنم  حافـس و  سابعلا  وبا  مع  سابع  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  یلع  نب  دمـصلا  دـبع  ( 1)
ناک و   » هک هدرک  لقن  وا  ۀمجرت  رد  دادغب  بیطخ  .هدرازگ  زامن  وا  رب  نوراه  هتفای و  تافو  دادغب  رد  جنپ  داتـشه و  دص و  کی  لاس 

!« لفسا نم  هدحاو  هعطق  قوف و  نم  هدحاو  هعطق  اتمص ، هنانسا  تناک  قلخلا و  میظع 

398 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنسیونب وا  هب  دننیبب و  ار  عضو  ات  دربب  نادنز  هب  دوخ  اب  ار  ءاملع  زا  یهورگ  اجنآ  رد  داد  روتسد  داتسرف و  هنیدم  هب  سک  روصنم 

ات درب  نادنز  هب  دوخ  اب  ار  ءاملع  زا  رگید  نت  دنچ  هربس و  یبا  نبا  بئذ و  یبا  نبا  سنا و  نب  کلام  دیـسر  هنیدـم  هب  نوچ  هداتـسرف 
.دیسیونب دینیب  یم  هچ  نآ  تفگ : ناشیا  هب  هاگ  نآ  دننیبب  ار  لاح 

ینادنز زا  ار  ریجنز  دنک و  دندز و  وراج  بآ و  ار  نادنز  دوب  هداد  روتسد  هدش  هاگآ  روصنم  روتسد  زا  هک  دمصلا  دبع  فرط  نآ  زا 
تداهش نتـشون  هب  دندرک  عورـش  ءاملع  دندرب  اجنادب  ار  ءاملع  روصنم و  ةداتـسرف  عضو ، نیا  اب  دندناشوپ و  وا  رب  هماج  دنتـشادرب و 

.تشون مهاوخ  ار  شیوخ  تداهش  دوخ  تسدب  دوخ  نم  سیونن  ارم  تداهش  تفگ : بئذ  یبا  نبا 

هنوگ نیا  زا  ..میدید و  شوخ  بوخ و  یتلاح  اب  مرگ و  مرن و  ار  ینادنز  دنتشون : سپ 
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: تفگ ار  کلام  دناوخ ، نوچ  دش  هداد  بئذ  یبا  نبا  هب  همان  هاگ  نآ  .تارابع 

یتخبدب سبح و  یتخس  ..مدید و  تخس  يرما  و  گنت ، ینادنز  سیونب : نکیل  یتفر  يوه  لابند  يدرک و  نانچ ، نینچ و  و  هنهادم ،
.داد حرش  ار  سوبحم 

ار دوخ  نانخـس  دندمآ  رد  وا  رب  نوچ  تساوخ  ار  ناشیا  تشذگ و  هنیدم  زا  ار  ّجح  گنهآ  روصنم  .دش  هداتـسرف  روصنم  يارب  همان 
.ناینادنز هب  ار  وا  رازآ  ّتیذا و  دمصلا و  دبع  يریگ  تخس  نادنز و  یگنت  یتخس و  بئذ  یبا  نبا  دندرک و  یم  دای 

.تسیرگن یم  دمصلا  دبع  رب  كانمشخ  دش و  یم  نوگرگد  نانخس  نیا  ندینش  زا  هرهچ  گنر  ار  روصنم 

ندناشن ورف  سپ  دور  ینامرف  هلجع  هب  دمـصلا  دبع  رب  هک  مدیـسرت  مدید  هنوگ  نیدـب  ار  لاح  نوچ  نم  تسا : هتفگ  دـیز  نب  نسح  »
: متفگ نینچ  ار  وا  نتخاس  مرن  روصنم و  مشخ 

!؟ دوش یم  یضار  دنسرخ و  سک  چیه  زا  بئذ ، یبا  نبا  درم ، نیا  ایآ 

399 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.مزاس یم  هاگآ  ار  وا  دسرپب  نم  زا  ارت  عضو  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دینشب  نیا  نوچ  بئذ  یبا  نبا 

: داد خساپ  .وگب  مسرپ و  یم  تفگ : روصنم 

تخـس ارم  دـناشک و  ازارد  هب  نخـس  نم  ياهراک  ةراب  رد  .درک و  نانچ  نینچ و  ام  اـب  دوب  یلاو  اـم  رب  نسح  نوچ  نینمؤملا  ریما  اـی 
.تخاس نیگمشخ 

؟ ددرگ یم  یضار  یسک  زا  درم  نیا  ایآ  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : روصنم  هب  نم  سپ 

.سرپب دوخ  زا  ار  وا 

.سرپم نیا  زا  ارم  تفگ : .مسرپ  یم  شیوخ  عضو  زا  ارت  نم  تفگ : روصنم 

: تسا هتفگ  نسح  « » ارئاج املاظ  ّالا  کملعا  ّللا ال 
�

ّمه : » داد خساپ  ینیب ؟ یم  هنوگ  هچ  ارم  وگب  دنگوس  ادخ  هب  ارت  تفگ : روصنم 

نیا رد  »
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دهاوخ ار  وا  هک  دـش  نیقی  ارم  تسـشن و  بئذ  یبا  نبا  کـیدزن  تساوـخرب و  اـج  زا  تشاد  تسد  رد  يدوـمع  هک  روـصنم  ماـگنه 
يا : » تفگ یم  وا  هب  روـصنم  نکیل  .دـسرب  نمب  وا  نوـخ  اداـبم  هک  متفرگ  دوـخ  هـب  ارما  هماـج  مدرک و  عـمج  ار  دوـخ  سپ  تـشک 
ادخ هدـنب  يا  : » تفگ یم  وا  درک و  یم  رارکت  ار  هتفگ  نیا  ییوگ »!؟ یم  نیمز  يور  رد  ادـخ  ۀـفیلخ  اب  نخـس  هنوگ  نیا  یـسوجم !

.دندش هدنکارپ  دناسرن و  وا  هب  رازآ  و  يداد » دنگوس  ادخ  هب  ارم  وت  ادخ  ةدنب  يا  .يداد  دنگوس  ادخ  هب  ارم  وت  انامه 

.نک لّمات  تقد و  تفگ  وا  هب  هدمآ و  دورف  یبارعا  سپ  هداد  يوتف  يو  نز  قالطب  ار  وا  هتفر و  بئذ  یبا  نبا  دزن  ار  ءاتفتسا  یبارعا  »
: تفگ یم  تشگرب و  یبارعا  سپ  .مدرک  تفگ :

هلمانأ ّتتب  ّتبلا  یّبح  ّقلطف  هدنع  هقفلا  یغتبا  بئذ  یبا  نبا  تیتا 

400 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« هلئالح هلها و  بئذ  یب  نب  دنع  یتلیلح و  بئذ  یب  نبا  يوتف  یف  ّقلطا 

: تسا هدروآ  بیطخ  زاب 

ادرف هک  تسا  هدـش  یم  هتفگ  وا  هب  رگا  هک  يروط  هب  هدوـب  یم  زاـمن  هب  لاغتـشا  تداـبع و  رد  داـهتجا  هب  اربـش  ۀـمه  بئذ  یبا  نبا  »
هدوب تیز  نان و  شماش  هدرک و  یم  یناگدنز  یتخـس  هب  ..تسا و  هداد  یمن  ماجنا  هدرک  یم  هچ  نآ  زا  شیپ  وا  تساپ  هب  زیخاتـسر 

..هدوب و ّقح  راتفگ  تمارـص و  اب  نادرم  زا  هدرک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ناتـسمز  ناتـسبات و  هک  هتـشاد  نهاریپ  کی  ناـسلیط و  کـی 
.تسا هتشادن  دنک  هاگن  نآ  رد  هک  يا  هوزج  باتک و  هدرک و  یم  ظفح  ار  ثیدح 

هب هک ، تسا  وا  ییوگ  قح  تمارص و  دراوم  زا 
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: تسا هتفگ  دنک  یمن  لمع  رایخلاب » ناعّیبلا   » ثیدح هب  سنا  نب  کلام  هک  هدیسر  ربخ  وا  هب  نوچ  لبنح ، نب  دمحا  ۀتفگ 

.دننزب ار  شندرگ  دنکن  هبوت  رگا  دوش و  هتساوخ  هبوت  کلام  زا  دیاب 

هک هدیـسرپ  دـمحا  زا  یماش  يدرم  .تسا  هدرک  لیوأت  رگید  یبلطم  رب  ار  نآ  هکلب  هدرکن  در  ار  ثیدـح  کـلام  تسا : هتفگ  دـمحا 
؟ بئذ یبا  نبا  ای  تسا  ملعا  کلام 

: تسا هداد  خساپ 

دزن رد  ار  قـح  تسا  رت  هدـنراد  اـپب  ییاـسراپ و  رد  تسا  عروا  نید و  رد  تسا  حلـصا  کـلام و  زا  تسا  رترب  ملع  رد  بئذ  یبا  نبا 
هتـشاد وا  زا  یـسرت  دـهد و  هار  دوخ  هب  یمیب  هک  نیا  یب  هدـمآ و  رد  روصنم ، رفعج ، وبا  رب  بئذ  یبا  نبا  ینامز  .کلام  زا  نیطـالس 

لوق بیطخ  مه  رخآ  رد  يرفعج ! وبا  وت  هک  نیا  لاح  دش و  هدرتسگ  جیار و  وت  هاگتـسد  رد  متـس  تسا : هتفگ  هتفگ و  ار  قح  دـشاب 
هک ار  میعن  وبا  لوق  هدرک و  لـقن  هتـسناد  ( 158  ) تشه هاجنپ و  دـص و  کی  لاـس  هب  ار  بئذ  یبا  نبا  تاـفو  هک  ار  کیدـف  یبا  نبا 

: تسا هتفگ  هفوک  ار  شربق  لحم  و  ( 79  ) هن داتفه و  ار  وا  ّنس  هدرمش و  باوص  هتسناد  ( 159  ) هن هاجنپ و  دص و  کی 

401 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  يو  ةراب  رد  هتفگ و  نمحرلا  دبع  وبا  ار  بئذ  وبا  دمحم  ۀینک  قاحسا ، نب  دمحم  میدن ، نبا 

هلمج زا  .تسا  هتـشذگ  رد  ( 159  ) هن هاجنپ و  دـص و  کـی  لاـس  هب  هتـشاد و  یم  ار  ءاـضق  لغـش  تسا و  ناثّدـحم  زا  ناـهیقف و  زا  »
: تسا وا  تافیلأت 

رب هک  ننّسلا » باتک  »
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«. تسیوتحم اهنیا  ریغ  کسانم و  هاکز و  مایص و  تراهط و  هالص و  باتک  لیبق  زا  هقف  باتک  دنچ 

402 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوشجام - 2 - 

.نوشجام ۀملس  یبا  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  زیزعلا  دبع  ّللا ،
�

ه دبع  وبا 

رد هتفای و  تافو  دادغب  رد  ( 160  ) تصـش دص و  کی  لاس  رد  نوشج  ام   » هک هدروآ  هزادنا  نیمه  نوشجام  همجرت  رد  قاحـسا  وبا 
هک هدرک  لـقن  قاحـسا  نب  میهاربا  زا  هحفـص 436 )- مهد - دلج   ) دادـغب خـیرات  رد  بیطخ  تسا » هتفر  كاخ  هب  شیرق  ناتـسروگ 

: تسا هتفگ 

هب هدش و  هیبشت  یم )  ) رمخ هب  سپ  هدوب  خرس  شا  هنوگ  ود  هک  هتفای  ار  ناونع  نیا  تهج  نیدب  وا  یـسراپ و  تسیا  هملک  نوشجام  »
نوشجام دنا » هدناوخ  نوشجام »  » ار وا  هدرک و  بیرعت  ار  یـسراپ  هملک  نیا  هنیدـم  لها  نوگیم )  ) دـنا هتفگ  نوگیام »  » يوب یـسراپ 

.تسا هتفای  تافو  ات  هتفگ  ثیدح  هدیزگ و  ینکس  اجنآ  رد  هدمآ و  دادغبب  هنیدم  زا  هک  هدوب  هیقف  یملاع 

ماشه ناسیک و  نب  حلاص  رانید و  نب  هملـس  رانید و  نب  ّللا 
�

ه دبع  ردکنم و  نب  دمحم  يرهز و  باهـش  نبا  دننام  دایز  یهورگ  زا  يو 
نیکر و نب  لضف  حارج و  نب  عیکو  لضفم و  نب  رـشب  دعـس و  نب  ثیل  دننام  رایـسب  یهورگ  هتـشاد و  تیاور  عامـس و  ..و  هورع  نب 

.هنیدم مدرم  ات  دنراد  تیاور  وا  زا  رتشیب  قارع  مدرم  مه  يور  رب  دنراد و  تیاور  وا  زا  ..و  دیلو  نب  رشب 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  بهو  نبا  زا  دانسا ، هب  بیطخ ،

دبع سنا و  نب  کلام  ّالا  ساّنلا  یتفی  ال   » دز یم  داد  هک  مدینـش  ار  يدانم  مدوب  فرـشم  هکم  هب  تشه  لهچ و  دص و  کی  لاس  رد  »
زیزعلا
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(« نوشجام  ) هملس یبا  نب 

403 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  نینچ  شردپ  لوق  زا  هک  هدروآ  نوشجام  رسپ  کلملا  دبع  زا  دانسا  هب  زاب 

: متفگ نم  یتفگ ؟ هچ  دندش  دوبان  ناهیقف ، تنارای ، هک  یماگنه  نوشجام  يا  تفگ : ارم  یساّبع ) ۀفیلخ   ) يدهم »

اعقی نا  لبق  نم  اذ  رذحا  تنک  دق  اعزج  هبابحا  یلع  كاب  ای  أ 

یعس اننیب و  ام  یف  رجهلاب  ّبدف  انب  رورّسلا  فلا  يار  نامّزلا  ّنا 

اعرج هظیغ  نم  ینعّرجی  یّتح  ینکرتی  رهّدلا  موئش  ّللا 
�

ه ناک و  ام 

اعنص ام  قوف  یش ء  هدایز  الف  ادهتجم  ءاش  ام  یب  رهّدلا  عنصیل  و 

زامن وا  رب  یـساّبع ، ۀفیلخ  يدـهم ، هتفای و  تافو  دادـغب  رد  ( 164  ) راهچ تصـش و  دـص و  کی  لاس  هب  نوشجام  بیطخ ، لـقنب  اـنب 
.تسا هدوب  ماکحا »  » رد یتافیلات  بتک و  ار  وا  هدش و  نفد  شیرق  رباقم  رد  هتشاذگ و 

کلملا دبع  ۀـمجرت  رد  هدرب  مان  ار  سنا  نب  کلام  باحـصا  هک  اجنآ  ءاهقف ) رابخا  ّنف  تشه  زا  لوا  نف  « ) تسرهفلا  » رد میدـن  نبا 
هدروآ نینچ  ..هقفلا » یف  بتک  هل  کـلام و  باحـصا  هّلج  نم   » وا ۀـتفگ  هب  هک  نوشجاـم  ۀملـس  یبا  نب  ّللا 

�
ه دـبع  نب  زیزعلا  دـبع  نـب 

: تسا

«. هنیدملاب غبص  نوشجاملا  و  ع .)  ) نیسحلا تنب  هنیکس  کلذب ، هملس  ابا  تبّقل  «و 

هک تسین  یتافانم  نکیل  هنیدم  رد  هدوب  یگنر  مه  وا و  دوخ  بقل  هن  هدوب  زیزعلا  دبع  ّدج  هملـس ، وبا  بقل  نوشجام » ، » هتفگ نیاب  انب 
.دشاب هدش  بیرعت  یسراپ  زا  هملک  سپ  هدوب  یم  هب  نآ  تهابش  تبسانم  هب  مه  گنر  نآ  ندیمان 

404 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  نینچ  قداص ع ) باحصا  دیدعت  ّیط   ) دوخ لاجر  رد  یسوط  خیش 

دبع مان  طاقسا  هب   ) هملس یبا  نب  زیزعلا  دبع  »
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خیش ترابع  نیع  لاجّرلا » دقن   » رد یـشرفت  و  هاوّرلا » عماج   » باتک رد  یلیبدرا  هنع » دنـسا  هّماعلا  دنع  هقّثلا  یندملا ، نوشجاملا  ّللا )
�

ه
نییعت و  ع )  ) قداص ترـضح  هب  زمر  هک  ار  ق »  » فرح هنع » دنـسا   » ۀـلمج زا  دـعب  هک  نیا  زج  دـنا  هدوزفین  نآ  رب  يزیچ  هدروآ و  ار 

.دنا هدروآ  دشاب  یم  هنع »  » ریمض عجرم  هدننک 

وبا بقل  نوشجام  دـش  دای  هکنانچ  هک  دوش  یم  هتـسناد  هدروآ  باسنألا » بیذـهت  یف  باـبّللا   » باـتک رد  يرزج  ریثا  نبا  هچ  نآ  زا 
بقل نیدـب  هملـس  یبا  نب  ّللا 

�
ه دـبع  دالوا  زا  هچ  هملـس و  یبا  نب  بوقعی  دالوا  زا  هچ  وا  ۀلالـس  زا  دایز  یهورگ  اریز  هدوب  « 1  » هملس

.دنا هدش  فورعم  هدناوخ و 

بقل ینوـن  نآ  رخآ  رد  همجعم و  نیـش  مض  میج و  رـسک  میم و  حـتفب  نوشجاـم : (: » نومـضم  ) تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  ریثا  نـبا 
خرس لگ  هنیدم  لها  هدوب و  خرس  شیاه  هنوگ  نوچ  نوشجام ، ۀملس  یبا  نب  ّللا 

�
ه دبع  نب  بوقعی  نب  فسوی  هملـس ، وبا  يارب  تسا 

: تسا هتفگ  نینچ  دنا » هداد  وا  هب  ار  بقل  نیا  دنیوگ  یم  نوشجام  ار 

.دنک یم  تیاور  ود ، نیا  ریغ  يرقم و  دیعس  ردکنم و  نب  دمحم  زا  نوشجام  »

توف ( 84  ) راهچ داتشه و  ای  ( 183  ) هس داتـشه و  دص و  کی  لاس  هب  نوشجام  .دننک  یم  تیاور  وا  زا  نّویقارع  حابـص و  نب  دمحم 
.تسا هدرک 

نیعم و نب  ییحی  هک  تسا  وا  ردارب  هملس  یبا  نب  بوقعی  نب  زیزعلا  دبع  «و 

______________________________

ردـپ هب  ار  رـسپ  ۀملـس  وبا  هک  تسا  نیمه  یکی  دوش : قیقحت  نآ  ةراب  رد  دـیاب  تسا و  لمات  دروم  تهج  دـنچ  زا  ریثا  نبا  مالک  ( 1)
هک تسا  ردپ  هملس  وبا  يارب  نوشجام  بقل  هدرک و  هابتشا 
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لاس 183. هب  یفوتم  تسا و  فسوی  مان  هب  هک  رسپ  هن  هدوب ، هنیکس  اب  رصاعم 

405 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« دنا هدش  هدناوخ  بقل  نیدب  نادناخ  نیا  زا  یهورگ  .دننک و  یم  تیاور  زیزعلا  دبع  نیا  زا  « 1  » یقرود بوقعی 

______________________________

نآ رخآ  رد  و  ءار »  » حتف و  واو »  » نوکس و  لوا » حتفب  : » تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  یقرودلا ) تغل  لیذ  « ) ..بابللا  » رد ریثا  نبا  ( 1)
دوش و یم  هتفگ  قرود »  » نآ هب  هک  ناتـسزوخ  رد  حـصا  یلوق  هب  ای  سراپ  رد  تسا  يرهـش  یکی  تسا : زیچ  ودـب  تبـسن  نیا  یفاـق 

تیاور ..و  نیریس  نبا  زا  دوب و  هرصب  نکاس  هک  يدزا  ۀبقع  نب  ریشب  .دنا  هدیشوپ  یم  یقرود  ياههالک  هک  دنا  هتفگ  ار  یـسک  مود 
.لوا هب  تسا  بوسنم  وا  زا  ود ، نیا  ریغ  ناطق و  نب  ییحی  میشه و  هدرک و  یم 

نآ رد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  .مود و  هب  اـی  تسا  بوسنم  لوا  هب  هک  تسا  فـالتخا  دروم  يدـبع  ..میهاربا  نب  بوقعی  فسوی ، وبا  و 
ناونع نیدـب  ور  نیا  زا  هدوب  کسنتم  دـباع و  يدرم  بوقعی  ردـپ  دـنا و  هتفگ  یم  یقرود »  » هتـشاد یم  کسنت  هک  ار  یـسک  ناـمز ،

.يوب تبسن  تبسانم  هب  وا  نارسپ  هدش و  فورعم 

«. دنا هدرک  تیاور  يو  زا  نایفس  نب  نسح  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  یهورگ  هدرک و  تیاور  ریشب  نب  مثیه  زا  بوقعی 

406 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هربس یبا  نبا  - 3 - 

.یشرق ةربس  یبا  نب  دمحم  نب  ّللا 
�

ه دبع  رکب  وبا 

: تسا هدروآ  نومضم  نیدب  ار  وا  ۀمجرت  قاحسا  وبا 

.تسا هدوب  ءاضق  لغش  يدصتم  رفعج  وبا  فرط  زا  هتشذگ  رد  یگلاس  تصش  ّنس  هب  ( 172  ) ود داتفه و  دص و  کی  لاس  هب  »

هب نوشجام  وا و  ةراب  رد  سنا  نب  کلام  ۀتفگ  و 
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هدروآ نینچ  هحفـص 826 )- هیباب  فرع  نم  باب  مشـش - دلج  « ) نازیملا ناسل   » باتک رد  رجح  نبا  تشذـگ » شیپ  نیا  زا  رفعج  وبا 
: تسا

وا ّللا ،
�

ه دبع  همـسا  ّيرماعلا  یـشرقلا  هربس  یبا  نب  دمحم  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  رکب  وبا  وه  ّللا 
�

ه دبع  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  رکب  وبا  هربس : یبا  نبا  »
«. قازّرلا دبع  جیرج و  نبا  هنع  و  میلس ، نب  ناوفص  وا  ملسا  نب  دیز  ءاطع و  نع  دّمحم ،

ریثک - 4 - 

.دقرف نب  ریثک 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  وا  ۀمجرت  رد  قاحسا  وبا 

: تفگ کلام  تسا : هتفگ  مساق  نبا  »

ام نایم  زا  میدش  یم  رضاح  وا  رضحم  هب  ار  هعیبر  زا  هدافتسا  هک  میدوب  یهورگ  ام  »

407 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار دوخ  مود ، و  تسا - دقرف  نب  ریثک  شدوصقم  درب - نایم  زا  گرم  دوز  ار  ام  ربکا  هک  دـندش  هدـیزگرب  یمارگ و  سک  راهچ  سب 
دـساف ار  وا  كولم  تشاد و  لوغـشم  طیلاغأب  ار  دوخ  میـس ، و  ءاطع - نب  نمحرلا  دبع  تخاس - دوبان  عئاض و  ار  شیوخ  ملع  رود و 
دییارگ یـشوماخ  هب  درک و  يراددوخ  مراهچ  نتفگ  زا  کلام  تسا : هتفگ  مساق  نبا  -« » نوشجام ّللا 

�
ه دبع  نب  زیزعلا  دبع  دـنتخاس -

هک طوبرم ، بتک  رد  دقرف  نب  ریثک  هربس و  یبا  نبا  ةراب  رد  دشاب » یم  شدوخ  ناشیا  نیمراهچ  زا  وا  دوصقم  هک  میتسناد  نانچ  ام  و 
.دیسرن رظنب  دش  هدروآ  هچ  نآ  زا  شیب  يزیچ  منک  هعجارم  متسناوت  مراد و  تسد  رد 

408 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناشیا تاقبط  هکم و  یعبات  ناهیقف   2

هراشا

409 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يوتف هقف و  عجرم  هدوب و  نانآ  تسدـب  نید  ماکحا  نایب  مامز  هک  دـنا  هدوب  هّکم  رد  نت  دـنچ  ناـعبات ، ةرود  رد  هّکم  یعباـت  ناـهیقف 
.دنا هتفر  یم  رامشب 

: دنا هدش  يدنب  هتسد  هقبط  راهچ  هب  نانیا 
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مّدقت تیاعر  اب  دنا ، هدـش  هدرب  مان  ریز  رد  هک  یـصاخشا ، ۀـمجرت  دـنا  هتفرگ  رارق  لّوا  ۀـقبط  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  لّوا  ۀـقبط  - 1
: دوش یم  هدروآ  راصتخا  هب  ّلقا ،) هب  لوق  بسحب   ) ناشیا تافو  نامز 

رانید 126 نب  ورمع  هکیلم 119 5 - یبا  نب  ّللا 
�

ه دبع  ءاطع 114 4 - همرکع 105 3 - دهاجم 100 2 - - 1

410 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هکم یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  ۀقبط 

هراشا

411 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هّکم یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  ۀقبط 

دهاجم - 1 - 

.موزخم یلوم  ربج  نب  دهاجم  جاّجحلا  وبا 

زا لقنب  ( 104  ) راهچ دـص و  کـی  و  میعن ، وبا  زا  لـقنب  ( 102  ) ود دـص و  کی  و  مثیه ، زا  لـقنب  (، 100  ) دص کی  لاس  هب  دـهاجم 
.تسا هتفای  تافو  ناّطق  دیعس  نب  ییحی 

تاقالم هدـید و  ار  سواط  ءاطع و  دـهاجم و  هک  داّمح  لوق  زا  ومه  و  ءاملعلا » نم  ناک  و  : » تسا هتفگ  دـهاجم  ةراب  رد  قاحـسا  وبا 
وذ ربحلا ، ملاعلا  مهنم  و   » ترابع هب  ار  دـهاجم  هک  نیا  زا  سپ  میعن  وبا  تسا » هدوب  نانآ  ملعا  دـهاجم ،  » هک تسا  هدروآ  هتـشاد  یم 

ریسفت رد  يو  نانخس  زا  لیـصفت  هب  هدرک  ناونع  ریکذتلا » لیواقالا و  ریـسفتلا و  لیوأتلا و  بحاص  ربج ، نب  دهاجم  ربّصلا  مالحالا و 
.تسا هدرک  لقن  وا  تایاور  زا  مه  نآ و  ریغ  و 

: نومضم نیاب  تسا  وا  ياه  هتفگ  هلمج  زا 

هنوگ هچب  دروم و  هچ  رد  هک  مدیـسرپ  یم  يو  زا  ار  هیآ  ره  متـشاد و  هضرع  ساـبع  نبا  رب  راـب )! یـس  یلقن  هب  و   ) راـب هس  ار  نآرق  »
: تسا وا  نانخس  زا  مه  و  تسا » هتفای  لوزن 

«. مکلبق ناک  نم  یف  بعاّللاک  ّالا  مکیف  دهتجملا  ام  و  نومّلعتملا : ّالا  یقب  امف  ءاملعلا ، تبهذ  »

412 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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: تسا هدش  لقن  یهقف  يوتف  نیا  دهاجم  زا  و 

«. اهتالص لبقت  مل  اهرعش  ّطغت  مل  هالّصلا و  یلإ  تماق  هأرما  امّیأ  »

: تسا هدروآ  مّلس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  زا  ضر )  ) رمع ّللا 
�

ه دبع  زا  وا ، زا  دانسا  هب  میعن ، وبا  تسا : وا  تایاور  هلمج  زا  و 

.لقعلا نسح  نم  لضفا  یشب ء  ّلج ، ّزع و  ّهبر ، دبعلا  عاطا  ام  هدیب  یسفن  يّذلا  «و 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1409 

http://www.ghaemiyeh.com


.لقعب لمعی  مل  اذا  ّربلا  عاونا  نم  هیف  نوکی  اّمم  ائیش  هتقدص و ال  هترمع و ال  هّجح و ال  دبع و ال  موص  ّللا 
�

ه لبقی  و ال 

ربمغیپ زا  هریره  وبا  زا  دهاجم ، زا  دانـسا  هب  میعن ، وبا  زاب  حلـصی » اّمم  رثکا  دـسفی  ام  ناک  هدابعلا  یف  نیدـهتجملا  قاف  الهاج  ّنا  ول  و 
: تسا هدروآ  (ص )

: اولاق اذإف  ّللا ،
�

ه ّالا  هلا  ال  اولوقی : یّتح  ساّنلا  لتاقا  نا  ترمأ  »

َو  » هک هدـش  لقن  ریـسفت  رد  دـهاجم  زا  و  ّلج » ّزع و  ّللا ،
�

ه یلع  مهباسح  اـهّقحب و  اـّلا  مهلاومأ  مهءاـمد و  یّنم  اومـصع  ّللا 
�

ه اـّلا  هلا  ـال 
ْنَم ّنلا 

ـ�
ِسا َنِم   » و هّقزـألا » یف  هاـنز  ضعب  یلع  مهـضعب  وزنی  و   » ینعی ِتا�وَـهَّشلا » اوـُعَبَّتا  َو   » و حلـصأف » کـلمع   » ینعی ْرِّهَطَف » َکـَبا�ِیث 

«. ءانغلا  » ینعی ِثیِدَْحلا » َوَْهل  يِرَتْشَی 

نب رباج  رمع و  ّللا 
�

ه دبع  سابع و  ّللا 
�

ه دبع  تسا : هلمج  زا  هک  ناشیا ، مالعا  هباحـص و  ءاملع  زا  یهورگ  زا  دهاجم  میعن ، وبا  ۀتفگ  هب 
دننام راصما  ءاـملع  ناـعبات و  ءاـملع  زا  یهورگ  .تسا و  هدرک  تیاور  جـیدخ  نب  عفار  هریره و  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  ّللا و 

�
ه دـبع 

روصنم و یعیبـس و  مکح و  دـننام  یعمج  مه  هفوک  ءاـملع  زا  ریبز و  وبا  راـنید و  نب  ورمع  دیعـس و  وبا  همرکع و  ءاـطع و  سواـط و 
.دنا هدرک  تیاور  وا  زا  نانیا  ریغ  شمعا و 

413 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  دهاجم  ةراب  رد  لاجرلا  سوماق  بحاص 

: تسا هتفگ  هدرمش و  ناعبات  زا  ار  ربج  نب  دهاجم  فراعم »  » رد هبیتق  نبا  »

نم یلوم  نأش  رد  ٍنیِکْسِم » ُما�عَط  ٌهَیِْدف  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َو   » ۀیآ تسا : هتفگ  دهاجم  .هدوب  یموزخم  بئاس  نب  سیق  یلوم 
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.هدش لزان 

« تسا هتسناد  لئام  جراوخ  هب  ار  يو  دیدحلا  یبا  نبا  .هتفای  تافو  ( 103  ) هس دص و  کی  لاس  هب  دهاجم 

414 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

همرکع - 2 - 

دص کی  لاس  هب  و  يدقاو ) زا  یناقمم  لقنب  ( ) 105  ) جنپ دص و  کی  لاس  رد  سابع  نبا  یلوم  هجربز ) نزو  رب   ) همرکع ّللا 
�

ه دبع  وبا 
تافو یبیتق  زا  لقنب  ( 115  ) هدزناپ دص و  کی  لاس  هب  میعن و  وبا  زا  لوقنم  قاحسا و  وبا  ۀتفگ  هب  لاس  داتـشه  ّنس  هب  ( 107  ) تفه و 

.تسا هتفای 

رد زور  کی  رد  ( 107  ) تفه دـص و  کی  لاس  رد  روهـشم ، رعاش  هّزع ، ّریثک  همرکع و  هک  هدرک  لقن  حارـص » تاقحلم   » زا یناقمم 
: دنا هتفگ  یم  مدرم  ور  نیا  زا  دنا  هتشذگ 

.تسا هدوب  لاس  راهچ  داتشه و  ار  همرکع  و  دحاو » موی  یف  ساّنلا  رعشا  ساّنلا و  هقفا  تام  »

: نومضم نیاب  هدرک  لقن  یضایب  مساق  نب  دلاخ  لوق  زا  يدقاو  لوق  زا  دعس  نب  دمحم  تاقبط  زا  ناکّلخ  نبا  ار  تمسق  نیمه 

زئانج عضوم  رد  رهظ  زا  دـعب  ار  ود  ره  دوخ  نم  دـنتفای و  تافو  زور  کی  رد  ( 105  ) جنپ دـص و  کی  لاس  رد  هّزع  ّریثک  همرکع و  »
ربرب زا  برغم و  مدرم  زا  همرکع  دنتـشذگ » رد  مدرم  رعـشا  مدرم و  هقفا  دنتفگ : یم  مدرم  دش و  یم  هدناوخ  ناشیا  رب  زامن  هک  مدید 

هک ار  همرکع  مان  وا  هدرک و  هبه  يوب  ار  همرکع  ریمن ، نب  نیـصح  هدوب  هرـصب  یلاو  ع )  ) یلع فرط  زا  سابع  نبا  هک  یماـگنه  هدوب 
هتفگ وا  هب  سابع  نبا  هک  هدیـسر  هیاپ  نادـب  ات  هدروآ  ياج  هب  ناوارف  يدـهج  يو  تیبرت  میلعت و  رد  هداهن و  وا  رب  یبرع  تسا  یمان 

: تسا
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.هدب يوتف  مدرم  هب  ورب  ساّنلا » تفاف  قلطنا  »

يردخ دیعس  وبا  زا  صاع و  ورمع  نب  ّللا 
�

ه دبع  زا  رمع و  ّللا 
�

ه دبع  زا  سابع و  ّللا 
�

ه دبع  زا  هشئاع و  زا  و  ع )  ) یلع نب  نسح  زا  همرکع 
يرهز هدرک و  تیاور  هریره  وبا  زا  و 

415 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنا هدرک  تیاور  وا  زا  رگید  یهورگ  یعیبس و  قاحسا  وبا  یبعش و  رانید و  نب  ورمع  و 

هدرک ترفاسم  یمالسا  ياهرهش  زا  رگید  یخرب  رـصمب و  ناهفـصا و  هب  ناسارخ و  هب  هدش : یم  لقتنم  يرهـش  هب  يرهـش  زا  همرکع 
.تسا

ّهنأل هیف  ساّنلا  مّلکت  دـق  و  : » تسا هدروآ  نینچ  ..اهیعبات » هّکم و  ءاهقف  دـحا  وه  و  هتفگ ..« : شا  هراب  رد  هک  نیا  زا  سپ  ناـکّلخ  نبا 
« ..جراوخلا يأر  يری  ناک 

نآ زا  یخرب  هدرک  دای  ..همکحملا » تایآلا  رّـسفم  مهنم  و   » ناونعب ار  همرکع  هک  نیا  زا  سپ  میـس ص 245 ) دلج   ) هیلح رد  میعن  وبا 
هتفگ ار  نومـضم  نیا  وا  هب  سابع  نبا  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  همرکع  زا  شدانـسا  هب  هلمج  زا  هدروآ و  دـش  داـی  ـالاب  رد  هچ 

: تسا

« ینعی ـال  اـم   » زا رگا  وگ و  يوتف  ار  وا  دـسرپب  تسا ) دوصقم  هچ  نآ  « ) ینعی اـم   » زا ارت  یـسک  رگا  سپ  .هدـب  يوـتف  مدرم  هب  ورب و  »
«. يراد یمرب  مشود  زا  مدرم  هب  نداد  يوتف  زا  ارم  راب  میس  ود  نداد  يوتف  اب  وت  .هدم  يوتف  دسرپب 

ملعا اذـه  ساـبع ، نبا  یلوـم  همرکع  اذـه   » تسا هتفگ  یم  دـیز  نب  رباـج  و  ریـسفّتلاب » مهملعا  : » تسا هتفگ  هـمرکع  ةراـب  رد  هداـتق 
«. سانلا

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  لقن  تباث  یبا  نب  بیبح  زا  دوخ  دانسا  هب  میعن  وبا 

نم دزن  »
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.دش دهاوخن  عمج  مدزن  هاگ  چیه  ناشیا  دننام  هک  دندمآ  مهارف  سک  جنپ 

دندرک شسرپ  ریسفت  زا  دندروآ و  ور  همرکع  هب  دیعس  دهاجم و  سپ  .همرکع  ریبج و  نب  دیعـس  ربج و  نب  دهاجم  سواط و  ءاطع و 
یم هک  نیا  هب  درک  عورش  دوخ  همرکع  دش  مامت  ناشیا  تالاؤس  نوچ  .درک  نایب  ار  نآ  ریسفت  هک  نیا  رگم  دندیـسرپن  هیآ  چیه  زا  و 

«. تسا هدش  لزان  لحم  نالف  رد  بلطم و  نالف  ةراب  رد  رگید  هیآ  نآ  تسا و  عوضوم  نالف  رد  هیآ  نالف  تفگ :

416 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاطع - 3 - 

(. حابص نزو  رب   ) حابر یبا  نبا  ءاطع  دمحم  وبا 

رد ای  هدش ، لقن  مثیه  زا  هکنانچ  (، 114  ) هدراهچ دص و  کی  لاس  رد  هدوب  ملسا  مان ، ار  حابر  وبا  شردپ  قاحـسا : وبا  ۀتفگ  هب  ءاطع 
ای رهف  یلوم  ءاطع  .تسا  هتـشذگ  رد  دـشاب ، یم  لوقنم  يدـقاو  زا  هکناـنچ  تشه ، داتـشه و  نس  هب  ( 115  ) هدزناپ دـص و  کی  لاس 

.تسا هدوب  ءاهقف » ءاّلجا   » زا قاحسا ، وبا  ریبعتب  حمج و ، یلوم 

هک يزور  ءاطع   » هک هدـش  تیاکح  نومـضم  نیا  یعازوا  زا  و  تسا » ملعا  کسانم  هب  مدرم  ۀـمه  زا  ءاطع   » هک تسا  لوقنم  هداتق  زا 
« ..دوب نیمز  لها  نیرت  تلالج  اب  نیرتبوبحم و  مدرم  رظن  رد  تشذگ  رد  ناهج  زا 

دبع يراصنا و  ّللا 
�

ه دـبع  نب  رباج  زا  هدوب و  هّکم  نادـهاز  ناهیقف و  ناعبات و  ۀـّلجا  زا  ءاـطع  تسا : هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  ناـکّلخ  نبا 
هداتق و يرهز و  رانید و  نب  ورمع  و  هتـشاد ) ثیدح  عامتـسا   ) هدینـش هباحـص  زا  رایـسب  یهورگ  ریبز و  نب  ّللا 

�
ه دبع  سابع و  نب  ّللا 

�
ه

یعازوا و شمعا و  رانید و  نب  کلام 
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: تسا هتفگ  نینچ  دنا  هدرک  تیاور  هتشاد و  عامتسا  وا  زا  دایز  یعمج 

: تسا هدش  لقن  نومضم ، نیا  ناسیک  نب  ورمع  نب  میهاربا  زا  اهنامز » یف  هّکم  يوتف  تهتنا  دهاجم  یلإ  هیلا و  «و 

« دـهد يوتف  مدرم  هب  دـیابن  يرگید  حابر  یبا  نب  ءاطع  زج  هک  دز  یم  دایرف  یـسک  ّجاح  نایم  رد  ناشیا  نامرف  هب  هیما  ینب  نامز  رد  »
: تسا هتفگ  ناکّلخ  نبا 

417 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« زیجولا طیسولا و  تالکشم  حرش   » باتک زا  ومه  و  ّنهبابرا » نذا  هب  يراوجلا  یطو  هحابا  يری  ناک  ّهنا  هبهذم  نع  انباحـصا  لقن  «و 
: هک تسا  هدرک  لقن  یلجع  جرفلا  وبا  فیلأت 

دـشاب يراوج  ّتیّلح  هقف  رد  وا  يأر  هک  نیا  ضرف  رب  هک : هدرک  هدـیقع  راـهظا  نینچ  دوخ  و  هنافیـض » یلإ  هیراوجب  ثعبی  ناـک  ّهنا  »
یبا نبا  ءاطع  ةراب  رد  يرعاش  دیامن »! یم  دیعب  رایسب  ماما » دّیـس   » نآ زا  راک  نیا  سپ  دراد  عانتما  یلمع  نینچ  زا  یگنادرم  تریغ و 
رظنب هچ  نآ  دوب  هدش  اهنآ  رد  یتّقد  رگا  دیاش  هدرک و  لقن  ار  تیب  ود  نآ  زین  ناکّلخ  نبا  دوخ  هک  تسا  هتفگ  ار  ریز  تیب  ود  حابر 

: تسا نینچ  تیب  ود  نآ  لاح  رهب  دش  یم  داعبتسا  دروم  رتمک  هدومن  یم  دیعب  رایسب  ماما » دّیس   » نآ زا  ناکّلخ  نبا 

؟ حانج ءاؤفلا  قاتشم  هّمض  روازت و  یف  له  ّیّکملا  یتفملا  لس 

! حارج ّنهب  دابکا  قصالت  یقّتلا  بهذی  نا  ّللا 
�

ه ذاعم  لاقف :

نیا هک  هدش  لقن  عیفر  نامیلس  زا  « 1  » تسا هداد  یم  لیکشت  يوتف  سرد و  ۀقلح  هتـسشن و  یم  دجـسم  رد  هک  هدوب  لومعم  ار  ءاطع 
: تسا هتفگ  ار  نومضم 

ءاطع متسناد  مدیسرپ  نوچ  دنا  هدش  مهارف  شنماریپ  رد  هدمآ و  درگ  يدرم  رب  مدرم  مدید  مدش  دراو  مارحلا  دجسمب  »
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اجنآ رد  « 2  » هایس بارغ  دننام  هک  تسا  حابر  یبا  نب 

______________________________

سیردـت هتـشادن و  یمـسر  ناوـنع  نکیل  دـنا  هداد  یم  يوـتف  هتـسشن و  یم  دجـسم  رد  ناـنآ  زا  یـضعب  هباحـص  ةرود  لـئاوا  زا  ( 1)
راضحا ار  وا  رمع  هتفگ و  یم  يوتف  دجسم  رد  رمع  نامز  رد  هک  هماسا  نب  دیز  نب  هماسا  ۀیضق   ) هدش یمن  قالطا  نآ  رب  یحالطـصا 

( دش هدروآ  دلج  نیا  لئاوا  رد  تسا  هدروآ  نایم  هب  قیقحت  هدوب  لسغ  هب  عجار  هک  يا  هلأسم  ةراب  رد  هدرک و 

روک مه  مشچ  کی  زا  نهپ و  هاتوک و  شینیب  لش و  شتسد  گنل و  شیاپ  هدوب  یم  هایس  تخس  شگنر  هک  نیا  رب  هوالع  ءاطع  ( 2)
! تسا هدش  انیبان  مشچ  ود  ره  زا  رمع  رخآ  رد  هدوب و 

418 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. دندوب هدز  هقلح  شرود  هب  مدرم  دوب و  هتسشن 

هدروآ ع )  ) یلع باحصا  دادع  رد  ار  ءاطع  هک  هدرک  لقن  خیـش  لاجر  زا  هتـسناد و  وا  زا  يوار  سابع و  نبا  یلوم  ار  ءاطع  یناقمم ،
.تسا

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  یعمصا  زا  دانسا  هب  رایخالا » هرماسم  راربالا و  هرضاحم   » باتک رد  نیدلا  یحم 

دوب و هتـسشن  تخت  رب  کلملا  دـبع  .دـمآرد  يو  رب  ءاـطع  يزور  دوب  هّکم  هب  دوخ ، تفـالخ  ناـمز  رد  کـلملا  دـبع  هک  یماـگنه  »
تـسشن وا  ولج  دناشن و  دوخ  تخت  رب  ار  وا  تساخرب و  اپب  دید  ار  ءاطع  نوچ  .دـندوب  وا  تخت  نماریپ  رد  هلیبق  موق و  ره  زا  ناگرزب 

: تفگ ءاطع  تسا ؟ یتجاح  هچ  ارت  دمحم  وبا  يا  تفگ : و 

هب وت  هچ  زیهرپب  راصنا  نارجاهم و  نادنزرف  ةراب  رد  ادخ  زا  نک و  ترامع  ار  اجنآ  سرتب و  لوسر  ادخ و  زا  ادخ  مرح  رد  ریما  يا  »
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، نازابرـس نادهاجم و  نیا  هچ  راد  رظن  رد  نارادزرم  هب  تبـسن  ار  ادخ  .يا و  هتـسشن  تخت  نیا  رب  هتفای و  ار  ماقم  نیا  ناشیا  ۀطـساو 
، وت اهنت  هچ  نک  یسرزاب  ریگ و  ربخ  نیملسم  لاوحا  عاضوا و  اهراک و  زا  .دننارادساپ و  نانابهگن و  ار  ناناملسم  راصح و  ار  مالـسا 
زا سرتب و  وا  زا  نیبب و  ار  ادـخ  دـنراد  تجاح  هداتـسیا و  تا  هناخ  رد  ولج  هک  تاجاح ) بابرا   ) یناـسک قح  رد  .یتسه و  لوئـسم 

.امرف یگدیسر  ناشاهراکب  دنبم و  نانآ  يو  رب  ار  رد  شابم و  لفاغ  ناشیا 

.منک یم  نینچ  تفگ : کلملا  دبع  »

ام یتـفگ و  یتـساوخ و  ار  نارگید  تاـجاح  وت  دـمحم  وـبا  يا  تفگ : تفرگ و  ار  وا  کـلملا  دـبع  دورب  هک  تساـخرب  ءاـطع  سپ  »
؟ تسیچ هک  وگرب  ار  دوخ  تجاح  .میتفریذپ 

.تسین یتجاح  یقولخم  هب  ارم  تفگ : ءاطع  »

فرـش و تسنیا  هک  مردپ  ناج  هب  دنگوس  تفگ : کلملا  دبع  .دش  نوریب  کلملا  دبع  دزن  زا  دـمآ و  ریز  هب  تخت  زا  تفگب و  نیا  »
مرحلا هیقف  مهنم  و   » ترابع هب  ار  ءاطع  هک  نیا  زا  سپ  هیلح »  » رد میعن  وبا  يرورس » یگرزب و  تسنیا 

419 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد اهنآ  زا  يرهب  هّمـش و  هک  هدروآ  لصفم  یحرـش  قالخا  لاوقا و  لمع و  ملع و  ظاحل  زا  يو  ۀـمجرت  رد  هدرک  ناونع  ..حاطبلا » و 
: دوش یم  هدروآ  ریز 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  دیعس  زا  دانسا  هب 

تفگـش تفگ : وا  دندیـسرپ  یم  يو  زا  ار  ینید  ماکحا  یهقف و  لئاسم  دندمآ و  مهارف  وا  رود  مدرم  دمآ  رد  هّکم  هب  رمع  ّللا 
�

ه دبع  »
عمج ار  دوخ  لئاسم  امش  تسه  امش  نایم  رد  حابر  یبا  نبا  ءاطع  هک  نیا  اب  تسا 
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: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  یعفاش  دمحم  نب  دمحا  زا  دانسا  هب  و  دیسرپ »! یم  نم  زا  هدرک و 

ياج هب  حابر  وبا  نب  ءاطع  تشذـگ  رد  وا  نوچ  دوب  یم  يا  هزوح  هقلح و  ءاـتفا  يارب  ار  ساـبع  نبا  مارحلا ، دجـسم  ناـیم  هّکم ، رد  »
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  سابع  نبا  زا  ءاطع  زا  دانسا  هب  و  تخادرپ » یم  ءاتفا  راکب  تسشن و  یم  يو 

هب ربخ  نیا  نوچ  تسا  هدرم  هدرک و  لـسغ  مه  وا  دـنک  لـسغ  هدـش  هتفگ  وا  هب  دوب  هتفاـی  یتـحارج  ص )  ) ربـمغیپ ناـمز  رد  يدرم  »
هک هدروآ  رمع  نبا  زا  ءاطع  زا  دانسا  هب  مه  زاب  لاؤّسلا »؟ ّیعلا ، ءافش  ّنا  ملعی  مل  ّللا أ 

�
ه مهلتق  هولتق ، تسا : هتفگ  هدیسر  ص )  ) ربمغیپ

: تسا هتفگ 

.درک ییاهشسرپ  وا  زا  دمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  هب  هایس )  ) هشبح مدرم  زا  يدرم  »

: تفگ ص )  ) ربمغیپ هب  درم  نآ  سپ  مهفتسا » لس و  : » تفگ يوب  ربمغیپ  »

یم لمع  نآ  هب  وت  هچ  رهب  يراد و  نامیا  نادب  وت  هچ  نآ  رگا  ایآ  دیراد  يرترب  ام  رب  يربمیپ  امیس و  گنر و  هب  امـش  ّللا 
�

ه لوسر  ای  »
؟ دوب مهاوخ  تشهب  رد  وت  اب  منک  لمع  مروایب و  نامیا  وت  دننام  مه  نم  ینک 

.يرآ تفگ : ص )  ) ربمغیپ »

تفاسم زا  تشهب  رد  هایـس  نادرم  يدیفـس  تسا  وا  تردق  ۀضبق  رد  نم  ناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : ص )  ) ربمغیپ هاگ  نآ  »
« ..دوش یم  هدید  لاس  رازه 

دنیب یم  وت  مشچ  ود  ار  هچ  نآ  تشهب  رد  نم  مشچ  ود  ایآ  تفگ : یشبح  درم  هک  اجنآ  ات 

420 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.يرآ داد : خساپ  ص )  ) ربمغیپ دید ؟ دهاوخ 

هک هدروآ  صاع ) ورمع  رسپ   ) ورمع نب  ّللا 
�

ه دبع  زا  ءاطع  زا  دانسا  هب  مه  زاب 
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: تسا هتفگ 

: تفگ .يرآ  متفگ : یتسه ؟ رادیب  ار  اهبش  يراد و  هزور  ار  اهزور  ایآ  ورمع  نب  ّللا 
�

ه دبع  يا  تفگ : نمب  ربمغیپ  »

وت رب  ار  تنت  تسا و  یّقح  وت  رب  ار  تمـشچ  انامه  .یـشوخان  جـنرب و  تناج  دـتفا و  یم  يدوگ  هب  تیاهمـشچ  ینک  نینچ  هاگ  ره  »
هک ریگب  هزور  ار  هام  ره  زا  زور  هس  .نک  راطفا  مه  ریگب و  هزور  و  باوخب ، مه  شاب و  رادـیب  اربش  سپ  یّقح  وت  رب  ار  تلها  یّقح و 

.رهد ةزور  تسنیا 

یم هزور  زور  کی  هک  ربمغیپ  دواد  دـننام  تسین  يریزگ  رگا  سپ  .دـبألا  ماص  نم  ماص  ال  تفگ : .تسنیا  زا  هدایز  ورین  ارم  متفگ : »
میعن وبا  ۀـتفگ  هب  ءاطع  نک » لـمع  تخیرگ  یمن  گـنج  رد  ناروآ  گـنج  یقـالت  ماـگنه  هب  درک و  یم  راـطفا  زور  کـی  تشاد و 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  لقن  یفوک  لیعامسا  زا  دانسا  هب  میعن  وبا  .هتشاد  یم  مدقم  دانسأ »  » رب ار  عامجا » »

نم يوقا  هّمألا  هیلع  تعمتجا  ام  تفگ : ینک ؟) یم  تیاور   ) ییوگ یم  هک  زا  ار  نیا  متفگ : .داد  مخساپ  مدیـسرپ : ار  يزیچ  ءاطع  زا 
«« 1  » دانسألا

______________________________

: دشابن توق ، زا  یلاخ  هکلب  اطخ ، رب  ریز  طئارش  هب  ءاطع  رظن  دنک  ادیپ  دوجو  یعامتجا  نینچ  رگا  هک  دسر  یم  رظنب  ( 1)

(. تسنآ تیعوضوم  ءاطع  رظن  ارهاظ  هکنانچ  « ) تیعوضوم  » ناونعب هن  نآ ، رد  تیقیرط »  » ظاحل ظفح  ( 1)

بلغت ار  عامتجا  نیا  رگید  یترابع  هب  تسا و  هدوبن  قوبسم  نآ  فلاخم  یمکح  هب  عامتجا ، نیا  لولدم  يدؤم و  هک  نیا  هب  عطق  ( 2)
.تسا یکتم  تنس  زا  ةدافتسا  هب  لصتم و  عراش ، نامزب  هکلب  هدرواین  دوجوب  يرهق  گنرین و  و 

ار نآ  کلام  ماما  هچ  نآ  هب  تسا  هیبش  عامتجا  ای  عامجا  نیا 
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رد ار  روهـشم » ربخ   » هب لمع  هک  دانـسا  هلأسم  رد  هعیـش  ءاملع  روظنم  هب  تسا  بیرق  ءاطع  ةدیقع  نیا  هدناوخ و  هنیدـم » لها  ةریـس  »
رب ار  املع  عامتجا  هک  نیا  هچ  انهو » داز  هرهـش  دادزا  املک  : » دـنا هتفگ  هتـسنادن و  اور  دنـشاب  هدرکن  لمع  نآ  هب  ءاـملع  هک  یتروص 

لداع ود  ای  لداع  کی  زا  دانـسا  هک  تسنیا  ءاملع  رظن  توق  هجو  .دـنا  هدرمـش  مدـقم  روهـشم  ربخ  رب  روهـشم ، ربخ  هب  ندرکن  لمع 
ردان هداع  هک  نیا  رب  هوالع  هدش  دای  طئارش  اب  تسا  عامتجا  نکیل  دراد  هار  نآ  رد  عضو ، رب  دمع  هکلب  هابتشا  اطخ و  هک  دوب  دهاوخ 

.دراد لامتشا  لودع ، زا  رامش  یب  يا  هدع  رب  اعبط  دبای  هار  نآ  رد  هابتشا  اطخ و  تسا  عنتمم  هکلب 

421 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هکیلم یبا  نبا  - 4 - 

.یموزخم یمیت  هریره ) وبا  نزو  رب  هکیلم  وبا   ) هکیلم یبا  نب  ّللا 
�

ه دبع 

سابع نب  ّللا 
�

ه دبع  باحصا  ناگرزب  زا  هتفای و  تافو  هکم  رد  ( 119  ) هدزون دص و  کی  لاس  رد  قاحسا ، وبا  ۀتفگ  هب  هکیلم ، وبا  نبا 
باحصا دادع  رد  ار  هکیلم  وبا  نبا  دوخ ، لاجر  رد  یـسوط ، خیـش  تسا » هدوب  یـضاق  فئاط ، رد  ریبز  نب  ّللا 

�
ه دبع  فرط  زا   » هدوب و

میم و مضب  ار  هکیلم  لاقملا » حـیقنت   » بحاص یموزخملا » هکیلم  یبا  نب  ّللا 
�

ه دـبع  : » تسا هدروآ  تراـبع  نیاـب  ع )  ) نیـسح نب  یلع 
افتکا نامهب  شا  همجرت  رد  هدروآ و  زین  ار  یـسوط  خیـش  دیدعت  هدرک و  طبـض  هنیهج »  » نزو رب  فاک  حتف  ءای و  نوکـس  مال و  حتف 

.تسا هدرک 

422 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رانید نب  ورمع  - 5 - 

-(. ءانبألا نم  ناذاب - ای  ماذاب  یلوم   ) رانید نب  ورمع  دمحم  وبا 

یم دوخ  رسپ  هب  سواط  ومه  لقنب  تسا و  هتشذگ  رد  ( 126  ) شش تسیب و  دص و  کی  لاس  رد  قاحسا  وبا  ۀتفگ  هب  رانید  نب  ورمع 
: تسا هتفگ 

« ..ءاملعلا عمق  « 1  » هینذا ّنإف  رانید  نب  ورمع  سلاجف  هّکم  تمدق  اذا  »

.تسا هدرک  یم  قیوشت  هداد و  یم  روتسد  وا  رضحم  زا  هدافتسا  رانید و  نب  ورمع  تسلاجم  هب  ار  مدرم  زین  ءاطع 

: تسا هدرک  ناونع  نینچ  ع »)  ) رقاب باحصا   » لیذ دوخ  لاجر  رد  یسوط  خیش 

: تسا هتفگ  قداص ع » باحصا   » لیذ رد  و  هقث » املاع  الضاف  ناک  و  نیعباّتلا ، هّمئا  دحا  یّکملا ، رانید  نب  ورمع  »
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نب ورمع  ندوب  هقث  هب  هغلبلا »  » باتک رد  هک  هدرک  لقن  ینارحب  قّقحم  زا  یناقمم  یعباـت » ّیّکملا  ناذاـب ، نبا  یلوم  راـنید ، نب  ورمع  »
نآ هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ترضح  زا  یتیاور  هّمغلا » فشک   » زا زاب  .تسا و  هتفگ  رانید 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1420 

http://www.ghaemiyeh.com


يو ندوب  هقث  ةراب  رد  هدرک و  ادیپ  یلزلزت  شدوخ  رخآ ، رد  هتسناد و  لیلد  ترضح  نآ  دزن  رد  ورمع  ردق  ّولع  ماقم و  تلالج  رب  ار 
.تسا هتخادرپ  کیکشت  دیدرت و  هب 

نیا وا  ناونع  رد  فراعم »  » رد هک  هدرک  لقن  هبیتق  نبا  زا  لاجّرلا  سوماق  بحاص 

______________________________

(. ءایلوالا هیلح  « ) ءاملعلل فیق )  ) اعمق اتناک  هینذا  ناف  ( » 1)

423 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک هدروآ  مه  دیدحلا  یبا  نبا  زا  و  ( 125  ) هنس تام  دّمحم  ابا  « 1  » ینکی نمیلا  سرف  نم  ناذاب  نبا  یلوم  : » تسا هدروآ  ار  تراـبع 
دّبعتملا و  دّدـشتملا ، هیقفلا  مهنم  و   » ناوـنعب ار  راـنید  نب  ورمع  هـک  نـیا  زا  سپ  مـیعن  وـبا  جراوـخلا » يار  یلإ  بـسنی   » تـسا هـتفگ 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هحفص 348 )- هیلح - میس  دلج   ) هدرک لقن  هنییع  نب  نایفس  زا  هدروآ  ..دّجهتملا »

یم ررقم  هنایهام  قوقح و  ارت  مه  نم  هدـب  يوتف  ار  مدرم  نیـشنب و  دومرف  ار  رانید  نب  ورمع  ماشه ، .تشذـگ  رد  ءاطع  هک  یماگنه  »
.منک

.یهد رارق  قوقح  میارب  وت  هن  مهد و  يوتف  ار  مدرم  هن  مهاوخ  یمن  نم  تفگ : ورمع  »

« رانید نب  ورمع  هب  داد : خساپ  يراپـس ؟ یم  هک  هب  ار  ام  دنتفگ : يوب  دـمآ  شیپ  راضتحا  لاح  ار  ءاطع  نوچ  تسا : هتفگ  نایفـس  زاب 
: تسا هتفگ  یناد ؟ یم  هقفا  ار  هّکم  ناهیقف  زا  کی  مادـک  دـنا  هدیـسرپ  هیواعم  نب  سایا  زا  هک  هدروآ  هنییع  نبا  زا  دانـسا  هب  مه  زاـب 

.ار رانید  نب  ورمع 

نب ورمع  ار » هداتق  مکح و  یّتح  مدـیدن  تبثا  راـنید  نب  ورمع  زا  ار  سک  چـیه  : » تسا هتفگ  یم  هک  هدروآ  هبعـش  زا  دانـسا  هب  مه  و 
ّللا

�
ه دبع  زا  ّللا و 

�
ه دبع  نب  رباج  زا  میعن ، وبا  ۀتفگ  هب  رانید ،
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.دراد دانسأ  نانیا  زج  ورمع و  نب  ّللا 
�

ه دبع  زا  سابع و  نب 

: هک تسا  هدرک  ثیدح  ص )  ) ربمغیپ زا  سابع  نبا  زا  دانسا  هب  ورمع 

: هک هدرک  ثیدح  ص )  ) ربمغیپ زا  سابع  نبا  زا  دانسا  هب  مه  زاب  اهیف » هؤاکرش  مهف  موق  هدنع  هّیده و  هل  تیدهأ  نم  »

« نیثالث اوّدعف  مکیلع  ّمغ  نإف  هتیؤرل  اورطفا  هتیؤرل و  اوموص  »

______________________________

ورسخ ریپ  ءایلوا  ماظن  خیـش  دزن  رهاوج  رز و  زا  ولمم  یلامتـسد )  ) یلیدنم نیدلا ، ءالع  ناطلـس   » هک ما  هدید  یطخ  ۀعومجم  رد  ( 1)
تفگ خیش  .تشگرب  اجنآ  زا  ردنلق  .كرتشوخ  اهنت  اما  تفگ : خیـش  كرتشم » ایادهلا  خیـشلا ! اهیأ  تفگ : يردنلق  .داتـسرف  يولهد 

!« داد وا  هب  ار  اهنآ  همه  و  كرتشوخ » اهنت  وت  يارب   » هک دوب  نآ  مدوصقم 

424 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ میزادنین شیپ  زور  ود  ای  زور  کی  نآ ، زا  رتولج  ایآ  تسا : هدش  هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  سپ 

«. ملعا ال  ال ، : » تسا هتفگ  هدمآ و  رد  مشخ  هب  ص )  ) ربمغیپ

هدروآ راـنید  نب  ورمع  زا  دانـسا  هب  میعن  وبا  دیهـش » وهف  هلاـم  نود  لـتق  نم   » هک تسا  ص )  ) ربمغیپ زا  رمع  نبا  زا  وا  دانـسا  هب  مه  و 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هحفص 141 )- ع )  ) نیسح نب  یلع  ۀمجرت  هیلح - میس  دلج  )

نب یلع  سپ  درک  یم  هیرگ  دمآ و  رد  هیرگ  هب  دّـمحم  دـش  دراو  دوب  ضیرم  هک  دـیز  نب  هماسا  نب  دّـمحم  رب  ع )  ) نیـسح نب  یلع  »
.رانید رازه  هدزناپ  تفگ : يراد ؟ ماو  هزادنا  هچ  دیسرپ : .مراد  يراکهدب  داد : خساپ  تسا ؟ هداتفا  هچ  ارت  تفگ : ار  يو  نیسح 

ربمغیپ هک  هدرک  ثیدح  ضر )  ) سابع نبا  زا  ورمع  زا  دانسا  هب  ومه  زاب  مزادرپب »! هک  مراد  هدهع  نم  ار  نآ  تفگ : یلع 
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: تسا هتفگ  (ص )

ار سابع  نبا  تسا : هتفگ  ورمع  هب » هل  هقاط  ام ال  هل  حـتف  اهنع  رفخ  نا  هل و  تّمت  اهلبق  ناف  هیفاعلا  هل  تطـسب  ّالا  هیالو  دـحا  ّیلو  اـم  »
: متفگ

.دیامن يریگ  لابند  وجتسج و  ار  اه  هدیشوپ  دنک و  ییوجیپ  ار  اهشزغل  هک  نیا  داد  خساپ  تسیچ ؟ اهنع » رفخ   » زا دارم 

: هک تسا  هدروآ  رمع  نبا  زا  وا  زا  دانسا  هب  زاب 

« اهیقاس رمخلا و  براش  مّلس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا ،
�

ه لوسر  نعل  »

425 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هکم یعبات  ناهیقف  زا  مود  ۀقبط 

هراشا

426 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دای هک  یـصخش  جنپ  دـنا  هدـش  یم  هتخانـش  تهاقف  ناونعب  هدوب و  یم  هّکم  رد  هک  نیعبات  ءاهقف  زا  هّکم  یعبات  ناهیقف  زا  مود  ۀـقبط 
یلإ هقفلا  لقتنا  ّمث   » يزاریـش قاحـسا  وبا  ریبعتب  سپ  نآ  زا  .دنا و  هتفر  رامـشب  نارگید  رب  مّدقم  تسخن و  ۀـقبط  رد  تشذـگ  ناشیا 

.دنا هدش  ثیدح  يوتف و  هقف و  راد  هدهع  دنرامشب  مود  ۀقبط  رد  هک  يرگید  صاخشا  هیناث ،» هقبط 

دای ار  صخش  ود  قاحسا  وبا  دنا  هدش  هدروآ  مود  هقبط  ناونعب  هدوب و  مان  هب  هقبط  نیا  رد  هک  هّکم  یعبات  ناهیقف  زا  یناسک  هلمج  زا 
: تسا هدرک 

هدروآ هزادنا  نیمه  وا  ةراب  رد  قاحسا  وبا  « 1  » ما هدیدن  لاح  حرـش  همجرت و  ییاج  رد  راسی  وبا  ةراب  رد  جیرج  نبا  راسی 2 - وبا  - 1
.تسا

نیرخآ  ) دمحم نب  ناورم  تیالو  ماگنه  رد  راسی  وبا  تسا : هتفگ  ییحی  ( » ضر  ) فیقث یلوم  یّکم  حیجن  یبا  نب  ّللا 
�

ه دبع  راسی  وبا  »
راسی وبا  .تسا  هتفای  تاـفو  ( 139  ) هن یـس و  دص و  کی  لاس  هب  تسا  هتفگ  يدـقاو  تسا و  هتـشذگ  رد  يوما ) ناراد  مامز  ۀلـسلس 

هتشاد هدهع  هب  هّکم  رد  ار  ءاتفا  ءاطع ، تشذگرد  زا  سپ 
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.تسا

قاروا نیا  رد  اهنآ  زا  يا  هصالخ  هک  دـنا  هدروآ  ییاهزیچ  دوخ  بتک  رد  مه  نارگید  قاحـسا ، وبا  زا  ریغ  جـیرج  نبا  ةراب  رد  نکیل 
.ددرگ یم  دای 

______________________________

.تسا هدیسر  رظنب  وا  زا  يرابخا  تایاور و  ثیداحا ، مجارت و  بتک  یط  رد  نکیل  ( 1)

427 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

جیرج نبا 

.جیرج نب  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دبع  دیلولا  وبا 

: تسا هدروآ  نینچ  الاب  ناونع  زا  سپ  قاحسا  وبا 

هدرک لقن  جیرج  نبا  دوخ  لوق  زا  هاگ  نآ  هئام »..) نیـسمخ و  ظ :  ) هئام سمخ و  هنـس  تام  .ریبج  تنب  بیبح  ّما  لآل  دبع  جیرج  «و 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک 

هدافتـسا وا  سلجم  زا  متـسشن و  رانید  نب  ورمع  اب  لاس  تفه  متفای  غارف  متفرگ و  ارف  مریگ  ارف  دیاب  هچ  نآ  ءاطع  زا  هک  نیا  زا  دـعب  »
نیا زا  هتشاد  زاب  ارت  زیچ  هچ  هدش : هتفگ  يوب  درکن .» هبلغ  نآ  رب  ارم  یـسک  متـسشن و  یم  ءاطع  پچ  تسد  رد  لاس  تسیب  ..مدرب و 

« ..تشاد یم  هبلغ  نم  رب  اجنآ  نتسشن  رد  شیرق  تسا : هتفگ  ینیشنب ؟ وا  تسار  تسد  رب  هک 

: تسا هدروآ  نینچ  وا  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا 

نا لاقی : .دّیـسا و  نب  دلاخ  نب  هّیمأ  یلوم  یّکملا  ءالولاب ، ّیـشرقلا ، جیرج  نب  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دبع  « 1  » دیلولا وبا  دلاخ و  وبا  »
« .هیلا هؤالو  بسنف  هّیمأ  نب  صیعلا  یبا  نب  دّیسا  نب  دلاخ  نب  ّللا 

�
ه دبع  نب  زیزعلا  دبع  هجوز  ریبج  تنب  بیبح  ّمأل  ادبع  ناک  اجیرج 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هاگ  نآ 

مالسا رد  هک  یسک  نیتسخن  دنیوگ  یم  .تسا و  روهشم  ءاملع  زا  یکی  کلملا  دبع  »

______________________________

ینکی جیرج  نب  کلملا  دبع  ناک  و   » تسا نینچ  یعضوم  رد  دادغب  خیرات  ترابع  تسا  هدش  یم  هدناوخ  هینک  ود  رهب  ( 1)
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وبا يرخالا  دـیلولا و  وبا  امهادـحإ  ناتینک : هل  تناک  مصاع : وبا  لاق   » تسا هنوگ  نیدـب  رگید  یعـضوم  رد  و  دـلاخ » ابا  دـیلولا و  اـبا 
«. دلاخ

428 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، روصنم رفعج  وبا  دزن  هب  هدرک و  رفس  مه  دادغبب  .هدش  دلوتم  يرجه  داتـشه  لاس  هب  کلملا  دبع  «.. 1  » تسا هدوب  وا  هدرک  فینصت 
هب رگید  یلوـق  هب  و  ( 150  ) هاجنپ دـص و  کی  لاـس  هب  یلوق  هب  و  ( 149  ) هن لهچ و  دص و  کی  لاس  هب  .تسا  هتفر  یـسابع ، ۀـفیلخ 
مه رخآ  رد  نیریز و  ۀطقن  ود  ءای  نوکـس  ءار و  حتف  میج و  ّمضب  جـیرج  تسا و  هتفای  تافو  ( 151  ) کی هاجنپ و  دـص و  کی  لاس 

: تسا هدروآ  ترابع  نیاب  ار  کلملا  دبع  نیا  قداص ع » باحصا   » دیدعت ّیط  رد  دوخ  لاجر  رد  یسوط  خیش  تسا » میج 

هک هدروآ  یبـهذ  لوق  زا  هحفـص 261 )  ) ءافلخلا خیرات  رد  یطویـس  ّیّکم » مهالوم  يومالا  جیرج  نب  زیزعلا  دـبع  نب  کلملا  دـبع  »
: تسا هتفگ 

نبا فّنصف  ریسفتلا  هقفلا و  ثیدحلا و  نیودت  یف  رصعلا  اذه  یف  مالـسالا  ءاملع  عرـش  ( » هئاملا دعب  ینعی   ) نیعبرا ثالث و  هنـس  یف  »
« ..هنیدملاب أّطوملا  کلام ، هکمب و  جیرج 

دبع نب  کلملا  دبع   » نآ زا  سپ  و  جیرج » نب  کلملا  دبع   » تسخن مود ) دلج   ) لاقملا حـیقنت  رد  یناقمم  هاورلا و  عماج  رد  یلیبدرا 
مود ناونع  زا  سپ  مود  و  قباّسلا » جـیرج  نبا  ّهنأـک  و   » تسا هتفگ  مود  ناونع  لـیذ  رد  لّوا  دـنا و  هدرک  ناونع  ار  جـیرج » نب  زیزعلا 

« ..مّدقتملا جیرج  نب  کلملا  دبع  ّهنا  نایب  انقبسا  دق  و  : » تسا هتفگ 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  جیرج ) نب  کلملا  دبع   ) لّوا ناونع  زا  سپ  یناقمم 

ۀملک طبض  رد  فورعم  »
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رد قودص ، قیرط  رد  .دنا  هدرک  طبـض  سیوا ) نزو  رب   ) رّغـصم ار  نآ  مه  یخرب  نکیل  جـیلخ ) نزو  رب   ) تسنآ ندوب  ّربکم  جـیرج ،
هّماع لاـجر  زا  ار  وا  هصـالخ ، زا  مود  مسق  رد  هماـّلع  .تسا  هدـش  عقاو  جـیرج » نبا   » ناونعب هنّیب » ریغب  يواعّدـلا  نم  لـبقی  اـم   » باـب

یتّبحم لیم و  هعیـش  هب  ار  ناـنیا  تسا : هتفگ  هک  نیا  زج  هتـسناد  هّماـع  لاـجر  زا  یبلک  ناولع و  نب  نیـسح  اـب  ار  وا  یّـشک  هدرمش و 
.تسا دیدش 

______________________________

.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  لیصفت  هب  لوا  دلج  رد  هراب  نیا  رد  ( 1)

429 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  یمشاه  زا  هنیذا  نبا  هب  دنسم  هعتملا » نم  ّللا 
�

ه ّلحا  ام   » باب رد  یتیاور  یفاک  باتک  رد  ینیلک  »

نیا رد  ار  يو  اریز  سرپب  عوضوم  نیا  زا  ار  وا  نک و  رادید  ار  جـیرج  نب  کلملا  دـبع  تفگ  مدیـسرپ  ار  هعتم  قداص ، ترـضح  زا  »
: تفگ هلمج  نآ  زا  درک  ءالما  نم  رب  نآ  ندوب  لالح  رد  رایسب  یبلاطم  وا  متفر و  جیرج  نبا  دزن  هب  نم  .تسا  یملع  هلأسم 

راهچ هک  ار  یـسک  مه  دنک و  جاودزا  دناوت  یم  دهاوخب  هزادـنا  ره  درم  تسا  ءاما »  » نوچ مه  هعتم  .تسین  يددـع  تقو و  ار  هعتم  »
يو زا  قالط  یب  ددرگ  یـضقنم  تّدم  نوچ  دریگب و  هعتم  دهاش  دوجو  یب  ّیلو و  نذا  یب  دهاوخب  هچ  ره  دناوت  یم  دـشاب  مئاد  نز 
هّدع دننیب  یمن  ضیح  هک  تسا  ینانز  زا  رگا  تسا و  ضیح  ود  وا  ةدـع  دـهد و  یم  يوب  هداد  رارق  رهم  ار  هچ  نآ  ددرگ و  یم  نئاب 

.تسا زور  جنپ  لهچ و  شا 

متفر و ع )  ) ّللا
�

ه دبع  وبا  دزن  هب  متشگرب و  يو  دزن  زا  سپ  »
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..تسا هدرک  رارقا  تسرد ، بلطم  هب  هتفگ و  تسار  تفگ : ماما  متشاد  هضرع  ترضح  نآ  رب  مدوب  هتشون  وا  ءالما  زا  ار  هچ  نآ 

: تسا هتفگ  دـیحو  .تسا  هدروآ  ار  تیاور  نیا  هک  هتـسناد  یم  هقث  هعیـش و  ار  وا  ینیلک  هک  هدرک  راهظتـسا  ناـنچ  ءاـملع  زا  یخرب  »
« ..تسا هدوب  نادمتعم  تاقث و  زا  هعیش و  هک  تسنیا  نآ  رهاظ 

زا رباج  زا  دانـسا  هب  وا  تیاور  وا و  زا  قداـص  ترـضح  لاؤس  و  هعتم ،»  » ةراـب رد  مه  زاـب  بیذـهت »  » زا یتیاور  لـقن  زا  سپ  یناـقمم 
: تسا هتفگ  تالوقنم  نیا  رد  تاریسفت  لیوأت و  دیحو و  یّشک و  مالک  لقن  هراب و  نیا  رد  ص )  ) ربمغیپ

« فالخ  » دننام یهقف  بتک  رد  هک  ار  وا  يواتف  هک  یسک  نکیل  ..تسا  لمتحم  وا  ندوب  هعیش  هچ  رگا  تسا  هبتـشم  جیرج  نبا  عضو  »
هفینح وبا  یعازوا و  يرهز و  دننام  مه  وا  هک  دنک  یم  نیقی  دنک  ءاصقتسا  عّبتت و  هدش  فیلأت  هّماع  فالخ  لقن  يارب  هک  هرکذت »  » و

..دنا هدومیپ  یم  یهقف  لئاسم  رد  رگید  یهار  هتشاد و  یم  تفلاخم  تیب  لها  اب 

430 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ددرگ یم  رهاظ  نانچ  دنا ، هدش  ضرعتم  بهذم  راهچ  رد  ار  نّنست  لها  بهاذم  رصح  هیجوت  هک  یناسک  زا  وا  زج  و  يزیرقم ، زا  «و 
.دنا هدرب  یم  راکب  ار  وا  يوتف  يار و  هدرک و  یم  يوریپ  وا  زا  هقف  رد  همه  هّکم  لها  هدوب و  رتروهشم  هفینح  وبا  زا  جیرج  نبا  هک 

ءاملع زا  يرایسب  هکلب  تسا  هعیش  دشاب  نآ  ّتیلح  زاوج و  شیار  هک  ره  دوش  هتفگان  تسین  هعیـش  تادرفتم  زا  هعتم  ندوب  لالح  «و 
هدوب یم  فالتخا  عوضوم ، نیا  رد  ناشیا  نایم  هتشاد و  ار  هدیقع  يار و  نیمه  نّنست  لها 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1427 

http://www.ghaemiyeh.com


سنا نب  کلام  هک  تسا  هّماع  بتک  زا  يا  هلمج  رد  لوقنم  هکلب  هتفاـی  رارق  تمرح  رب  يار  يوتف و  ار  هعبرا  ءاـملع  هک  نیا  اـت  تسا 
..تسا هتسناد  یم  لالح  ار  هعتم  مه 

یم هعتم  ندوب  لالح  هب  هک  ار  تنس  لها  ءاملع  زا  یهورگ  دیفم ، خیش  شداتسا ، وا  زا  شیپ  و  راصتنالا »  » باتک رد  یضترم  دیـس  و 
«. ار جیرج  نب  کلملا  دبع  دنا : هتفگ  هتفرگ و  رامشب  هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرب  مان  هدرک و  دای  دنا  هتفگ 

: هک تسا  هتفرگ  هجیتن  نینچ  اه  هتفگ  اهلقن و  نیا  زا  سپ  یناقمم 

جیرج هب  کلملا  دبع  هفاضا  تسا : هتفگ  لییذت »  » ناونع تحت  نآ  زا  سپ  و  هیف » بایترالا  یغبنی  اّمم ال  ایّماع  لجّرلا  نوک  ّنا  رهظف  »
رتشیب یکی  فورعم  جیرج  نبا  سپ  دشاب  یم  عئاذ  عئاش و  ّنف  لها  نایم  رد  هک  تسا  ّدج  هب  ۀـفاضا  لیبق  زا  زیزعلا ) دـبع  طاقـسا  اب  )

: ترابع نیاب  دوخ  رصتخم  رد  « 1  » یبهذ مالکب  تسا  هدرک  داهشتسا  هتفگ  نیا  يارب  .تسا و  زیزعلا  دبع  رسپ  نآ  تسین و 

نع اریـسی و  دـهاجم  هیبا و  نع  ثّدـح  فیناصتلا  بحاص  یّکملا ، مهالوم  يومالا  یمورلا  جـیرج  نب  زیزعلا  دـبع  نب  کلملا  دـبع  »
ناک ریرج : لاق  و  لاق : مث  .مهنم  هعامج  ّدع  مث  .دلاخ  نب  ملسم  و  « 2  » نانایفسلا هنع  يور  و  لاق : ّمث  رثکاف  حابر  یبا  نب  ءاطع 

______________________________

.زین ار  میدن  نبا  تسرهف  بیطخ و  خیرات  هبیتق و  نبا  فراعم  تسا : هدرک  هفاضا  داهشتسا ، دروم  نیا  رب  لاجرلا  سوماق  بحاص  ( 1)

يروث نایفس  هنییع و  نب  نایفس  ( 2)

431 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..هعتم هأرما  نیتس  جّوزت  .هعتملا  يری  جیرج  نبا 

نآ شیپ  نیا  زا  هتفرگ و  وا  زا  ناکّلخ  نبا  هچ  نآ  رب  هوالع  بیطخ ،
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تیاور هدینـش و  يو  زا  ناشیا  هک  ار  یناسک  مه  تسا و  هتفرگ  هدینـش و  ثیدـح  ناشیا  زا  جـیرج  نبا  هک  ار  یناسک  میدرک  لقن  ار 
.تسا هدرب  مان  لّوا  هورگ  ۀلمج  زا  .تسا  هدرب  مان  دنا  هدرک 

.ار هورع  نب  ماشه  يرهز و  نارهم و  نب  نومیم  عفان و  ردـکنم و  نب  دّـمحم  هکیلم و  یبا  نبا  رانید و  نب  ورمع  حابر و  یبا  نب  ءاطع 
: ار صاخشا  نیا  تسا  هدرب  مان  مود  هورگ  زا  و 

نب ّللا 
�

ه دبع  ناّطق و  دیعس  نب  ییحی  هنییع و  نب  نایفس  دیز و  نب  داّمح  هملس و  نب  دامح  دعـس و  نب  ثیل  يروث و  نایفـس  یعازوا و 
.مامه نب  قازرلا  دبع  عیکو و  كرابم و 

: مدیسرپ مردپ  زا  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  لبنح  دمحا  رسپ  ّللا 
�

ه دبع  زا  دانسا  هب  بیطخ  زاب 

هتفگ هک  دـنا  هدرک  لقن  جـیرج  نبا  زا  قاحـسا ) وبا  و   ) بیطخ هبورع » یبا  نبا  جـیرج و  نبا  : » تفگ بتکلا »؟ فّنـص  نم  لّوا  نم  »
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  ینیدم  نب  یلع  زا  دانسا  هب  بیطخ  مه  و  دحا » ینیودت  ملعلا  نّود  ام  : » تسا

هک یناسک  هب  ناشیا  ملع  نآ  زا  سپ  و  تسا - هدرب  مان  ار  ناشیا  سپ  دنز - یم  رود  سک  شش  رب  مدید  متـسیرگن  دانـسأ »  » رد نم  »
« ..جیرج نب  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دبع  هّکم  مدرم  زا  تسنانیا  هلمج  زا  هک  تفای  لاقتنا  دنا  هتخادرپ  ملع  فینصت  هب 

: تسا هدروآ  يو  ۀتفگ  زا  مه  ار  ریز  تیب  هدرک و  لقن  149 و 150 و 151 )  ) ار وا  تافو  لاس  رد  لوق  هس  مه  بیطخ 

ددؤّسلاب يدّرفت  ءاقّشلا  نم  دّوسم و  ریغ  تدسف  رایّدلا  تلخ 

432 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هکم یعبات  ناهیقف  زا  میس  ۀقبط 

راودا
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433 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف

هقف هدرک  دای  میود  ۀقبط  ناونعب  ار  جیرج  نبا  راسی و  وبا  هّکم  ءاهقف  زا  هک  نیا  زا  سپ  قاحـسا  وبا  هّکم  یعبات  ناهیقف  زا  مّیـس  ۀقبط 
داتفه دص و  کی  لاس  رد  وا  ۀتفگ  هب  هک  ار  یّکم  یجنز  دیعس  نب  دلاخ  نب  ملسم  اهنت  میس  ۀقبط  زا  هتسناد و  لقتنم  میس  هقبط  هب  ار 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  وا  ةراب  رد  هدرب و  مان  هتفای  تافو  ( 180  ) داتشه دص و  کی  لاس  رد  رگید  یلوق  هب  و  (، 179  ) هن و 

دنا و هدرک  یم  ذخا  يوتف  وا  زا  مدرم  هدـیدرگ و  يوتف  يّدـصتم  هّکم  رد  دـلاخ  نب  ملـسم  هتـشذگ ، رد  جـیرج  نبا  هک  نیا  زا  سپ  »
: تسا هدش  هدروآ  نومضم  نیا  یجنّزلا »  » ۀملک لیذ  بابّللا »  » باتک رد  تسا » هتفرگ  ارف  وا  زا  ار  هقف  یعفاش 

یمن مرادـن و  ناشن  ار  یملع  لها  چـیه  ناشیا  زا  نم  تسا  هتفگ  یناعمـس  هک  دنناهایـس  زا  یعون  جـنز  تسا و  جـنز  هب  تبـسن  نیا  »
.مسانش

فورعم ناشیا و  یلوم  یموزخم ، یشرق  دیعس  نب  ملسم  نب  دلاخ  نب  ملسم  دلاخ ، وبا  یلوق  هب  و  ّللا ،
�

ه دبع  وبا  تبسن  نیاب  روهشم  «و 
باـب زا  ار  وا  هدوب  دیفـس  هک  ور  نیا  زا  هدوب  یم  بوضخم  حـیلم و  دیفـس و  هدوب و  ماـش  مدرم  زا  لـصا ، رد  ملـسم  .تسا  یجنز  هب 

.تسا رامشب  زاجح  ناهیقف  زا  هّکم و  لها  ماما  .دنا  هتخاس  بّقلم  یجنز  هب  ّدضب ، ۀیمست 

جیرج نبا  زا  يرهز و  زا  رانید و  نب  ورمع  زا  وا  .تسا  هتفرگ  ارف  هقف  يو  زا  دروخرب  سنا  نب  کلام  هب  هک  نیا  زا  شیپ  یعفاش  ماما 
یعفاش و كرابم و  نبا  دراد و  تیاور 
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« تسا هتسنادن  يزیچ  ار  وا  ینیدم  نبا  هتسناد و  هقث »  » ار وا  نیعم  نب  ییحی  .دننک  یم  تیاور  وا  زا  نانیا ، زج  يدیمح و 

434 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دانسأ هدروآ و  رامشب  ع )  ) قداص باحصا  دادع  رد  ار  یجنز  یّکم  دلاخ  نب  ملـسم  هک  وا ، لاجر  زا  ار  یـسوط  خیـش  مالک  یناقمم 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  لقن  نیا  زا  سپ  لاجرلا  سوماق  بحاص  هدومن و  لقن  هدرک  دای  ع )  ) قداص ترضح  زا  ار  وا 

: الئاق هدانسإب ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دالیم  یعفاّشلا  یجنکلا  يور  لوقا : »

« هلامج ههجو و  هزمح  هنسحل و  ّیجنزلا »  » بقل .ّیعفاّشلا  خیش  وه  و  یجنّزلا ، دلاخ  نب  ملسم  هب  دّرفت 

435 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هکم یعبات  ناهیقف  زا  مراهچ  ۀقبط 

436 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتفای لاقتنا  هقبط  نیاب  هقف  هدیسر و  مراهچ  ۀقبط  ۀبون  هّکم ، یعبات  ناهیقف  میـس  ۀقبط  متخ  زا  سپ  هّکم  یعبات  ناهیقف  زا  مراهچ  ۀقبط 
نب سابع  نب  سیردا  نب  دـمحم  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  دـنا  هدـش  هتفرگ  رامـشب  هّکم  ناـهیقف  زا  مراـهچ  هقبط  رد  هک  یناـسک  هلمج  زا  .تسا 

دنهاوخ ثحب  دروم  لالقتـسا  هب  هناگراهچ  بهاذم  ۀمئا  قاروا ، نیا  زا  رگید  یلحم  رد  نوچ  درب و  مان  دیاب  ار  ..نب  عفاش  نب  نامثع 
ار زاجح  یعبات  ناهیقف  زا  ثحب  ددرگ و  یم  لوکوم  لحم  نامهب  تسا  ماما  راهچ  نآ  زا  یکی  هک  یعفاش  ماما  ةراـب  رد  وگتفگ  دـش 

.نالکّتلا ّللا 
�

ه یلع  .مینک و  یم  زاغآ  ار  نمی  یعبات  ناهیقف  زا  ثحب  هداد و  همتاخ  عضوم  نیمه  رد 

437 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناشیا تاقبط  نمی و  یعبات  ناهیقف   3

هراشا

438 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار هقف  ماکحا  نایب  يوتف و  هدوب و  تهاقف  ماقم  ياراد  نمی  رد  ناعبات »  » زا دـنچ  یناسک  مود  دـهع  زا  تسخن  رـصع  رد  نمی  ناهیقف 
: دنوش یم  هدرب  مان  ّلقا ) هب  لوق  بسحب  ، ) تافو لاس  مّدقت  بیترتب  ریز ، صاخشا  ناشیا  ریهاشم  زا  هک  دنا  هتشاد  یم  يّدصت 

؟ ءاطع بهو 110 3 - سواط 106 2 - - 1

؟ لیحارش - 4

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1431 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ شنح - 5

439 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نمی یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  ۀقبط 

هراشا

440 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نمی یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  ۀقبط 

سواط - 1 - 

هراشا

.سرف ءانبا  یلوم  ینامی ، ناسیک  نب  سواط  نمحرلا  دبع  وبا 

.تسا هتفای  تافو  ّجح  لامعا  لاح  رد  هّکم ، رد  ( 106  ) شش دص و  کی  لاس  رد  سواط 

رد یـسوط ، خیـش  مارح » لالح و  هب  تسا  هدوب  ناهیقف  ملعا   » فیـصخ زا  لقنب  و  هدوب » لیلج  یهیقف   » سواـط قاحـسا ، وبا  ۀـتفگ  هب 
سواطب هنع  ّربعی  و   » تسا هتفگ  خیـش  مالک  لقن  زا  سپ  یناقمم  هدرمـش و  ع )  ) داّجـس ترـضح  باحـصا  زا  ار  سواط  دوخ ، لاجر 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  سپ  نآ  زا  و  اضیا » هیقفلا 

زا هک  دـیآ  یمرب  نانچ  رگید  تیاور  دـنچ  راحب و  رد  یتیاور  زا  یلب  تسین ، یـصیصنت  سواط  حدـق  اـی  حدـم  رب  لاـجر ، بتک  رد  »
نکیل تسا  هدوب  تخس  نشخ و  یهلا  ینید و  ياهراکب  تبـسن  تاّیعرـش و  رد  یلـصتم  نّیدتم و  يدرم  تلاسر و  نادناخ  ناتـسود 

هیبنت  » باتک زا  یتیاور  هاگ  نآ  ..دراد » تفلاخم  هضراـعم و  تسا  دافتـسم  تاـیاور ، نآ  زا  هچ  نآ  اـب  هک  تسه  مه  رگید  یتاـیاور 
هـضراعم تفلاخم و  نیا  ۀـنیمز  رد  يدـنوار  فیلأت  صـصقلا »  » باتک زا  رگید  یتیاور  سارف و  یبا  نب  ماّرو  خیـش  فیلأـت  رطاوخلا »

دادع رد  سواط  ثیدح  ربخ و  هک  هتسنادن  رود  دوخ ، رظن  هدیقع و  هب  نایاپ  رد  هدروآ و 

441 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دوش دانتسا  نادب  دامتعا و  نآ  رب  دشابن  نآ  رب  یضراعم  هک  یتروص  رد  دیآ و  رد  ّقثوم »  » رابخا

: تسا هتفگ  نینچ  ناینامی ) نمی و  زا  ثحب  لیذ  « ) دابعلا رابخا  دالبلا و  راثآ   » باتک رد  ینیوزق  دومحم  نب  دمحم  نب  ایرکز 
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سانلا ملعا  نم  ناک  .نمیلا  راختفا  ینامیلا  ناسیک  نب  سواط  نمحرلا  دبع  وبا  اهنم  «و 
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..ّمألا لبق  نم  يّدج  وه  و  نآلا ، یلإ  ءاملع  خیاشم و  نیوزقب  لسن  هل  مارحلا  لالحلاب و 

موی لبق  هّکمب  ( 106  ) هئام تس و  هنس  یّفوت  .هنس  نیعبرا  همتعلا  ءوضوب  رجفلا  هالص  ینامیلا  سواط  یّلـص  سیردا : نب  معنم  لاق  «و 
دبع نب  ماشه  هیلع  یّلـص  .هّجح و  نیعبرا  ّجـح  .نمحرلا  دـبع  ابا  ّللا 

�
ه محر  نولوقی : ساـّنلا  ناـک  .هنـس و  نیعـست  عضب و  نع  هیوّرتلا 

ار وا  هک  نیا  زا  سپ  هدروآ و  لصفم  هبسن  ءایلوالا ) هیلح  رد   ) ار سواط  لاح  ۀمجرت  میعن  وبا  هنسلا » کلت  ّجح  هفیلخ  وه  و  کلملا ،
زا يا  هّمـش  هدرک  داـی  ناـمی » ناـمیالا  ص :)  ) ّیبـّنلا مهیف  لاـق  نیذـّلا  نمیلا  لـها  نم  هقبطلا  لّوا  ..ناـضقیلا  هّقفتملا  مهنم  و   » ناونعب

: تسا هدروآ  دانسا ، هب  ار ، وا  تایاور  تاملک و  تالاح و 

: هتفگ ار  نومضم  نیا  هک  تسا  هدروآ  قازّرلا  دبع  زا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  هلمج  زا 

رب وا  يارب  کین  یفاصوا  و  تسا ، تلیضف  لضف و  اب  يدرم  ریما  دنتفگ : ار  سواط  .دش  دراو  هّکم  هب  زین  يریما  .دمآ  هّکم  هب  سواط  »
شندـید هب  رگا  میـسرت  یم  دـنتفگ : .تسین  يزاین  ریما  هب  ارم  داد  خـساپ  .ینک  ندـید  وا  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دـنتفگ  سپ  دـندرمش 

هتفر یم  سواط  اب  هک  هدرک  لقن  يرگید  زا  زاب  دیدرک » فیصوت  ار  وا  امش  هک  تسا  نانچ  هن  سپ  تفگ : دسر ! وت  هب  يرازآ  يورن 
وش و رود  نم  زا  .تسا  بارغ  گناب  رد  يّرـش  ای  ریخ  هچ  هتفگ : هتفـشآ و  رب  سواط  تسا ! ریخ  تسا  هتفگ  هدینـش  ار  یبارغ  گـناب 

« راذگب اهنت  ارم 

442 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مود دهع  زا  لوا  رود 

َو  » ۀیآ ریسفت  رد  سواط  هک  هدروآ  سواط  رسپ  زا  زاب 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1434 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هتفگ  ًافیِعَض » ُنا�ْسنِْإلا  َِقلُخ 

«. ءاسّنلا روما  یف  هنم  فعضا  یش ء  یف  ناسنإلا  نوکی  سیل  .ءاسّنلا  روما  یف  »

: تسا هتفگ  هدمآ  نایم  هب  نانز  زا  وگتفگ  سواط  دزن  یتقو 

«. یقب نم  رفک  یضم و  نم  رفک  ّنهیف  ناک  »

: تسا هتفگ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  زا  هدیرب  زا  سواط  زا  دانسا  هب  میعن  وبا  زاب 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  وا  مه  و  هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم  »

نینمؤملا ریما  تسا : هتفگ  یم  هدـمآ و  نوریب  وا  بجاح  يزور  هتفر  هکم  هب  جـح  ۀـماقا  يارب  هک  یماگنه  کلملا  دـبع  نب  ناـمیلس 
یم اجنآ  زا  سواط  ار  فداصت  دریگ ! ارف  دزومایب و  هیقف  نآ  زا  ار  ّجح  کسانم  وا  دورب و  يو  دزن  هیقف  نآ  هک  دهاوخ  یم  ار  یهیقف 

.تسا هدرب  نامیلس  دزن  هب  هاوخان  هب  هتفرگ و  ار  يو  بجاح  .دنا  هداد  ناشن  بجاح  هب  ار  وا  مدرم  سپ  هتشذگ 

: ترابع نیدب  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  زا  یتیاور  هلمج  زا  هتخادرپ و  نامیلس  زردنا  دنپ و  هب  سواط 

.تسا هدناوخ  نامیلس  رب  مهیف » لدعی  ملف  ائیش  نیملسملا  رما  نم  یلو  نم  ّللا 
�

ه یلع  قلخلا  نوها  ّنا  »

زا .تسا و  سابع  نبا  زا  وا  تایاور  رتشیب  هدرک و  كاردا  ار  نانآ  مالعا  ءاملع و  هباحـص و  زا  نت  هاـجنپ  سواـط  میعن ، وبا  ۀـتفگ  هب 
ردکنم نب  دمحم  ریبزلا و  وبا  هرـسیم و  نب  میهاربا  رانید و  نب  ورمع  ءاطع و  دهاجم و  دننام  رایـسب  یهورگ  دننک  یم  تیاور  سواط 

وبا نب  میرکلا  دـبع  محازم و  نب  كاّحـض  میلـس و  یبا  نب  ثیل  مکح و  هرـسیم و  نب  کلملا  دـبع  تباث و  یبا  نب  بیبح  يرهز و  و 
نب بهو  قراخملا و 
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.سواط رسپ  ّللا 
�

ه دبع  یناعنص و  میکح  نب  هریغم  هبنم و 

443 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

شـش داتـشه و  دـصناپ و  لاس  هب  نمیلا » ءاهقف  تاقبط   » مان هب  یباتک  تسا و  نمی  لـها  زا  دوخ  هک  يدـعج  هرمـس  نب  یلع  نب  رمع 
هدرک زاغآ  سواط  زا  ار  نآ  هک  نمیلا » یف  نیعباّتلا  ءاهقف  رکذ  یف  لـصف   » رد باـتک  نآ  رد  « 1  » هدرک فیلأـت  يرمق  يرجه  ( 586)

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا 

ینادمه  » وا تبـسن  رد  « 2  » يذاـباّلک لـقنب  هک  سراـف  ءاـنبا  یلوم  یناـمی  ناـسیک  نب  سواـط  نمحرلا  دـبع  وبا  تسا : هلمج  نآ  زا  »
هتـشاد هریره  وبا  سابع و  نبا  رمع و  نبا  زا  تهاقف  ةدـش  رکذ  یتافالتخا  ندوب  یلوم  باستنا  رد  هدـش و  هتفگ  مه  ینامی » ینـالوخ 

.تسا

دنج رد  سواط  تسا : هتفگ  يذاباّلک  .هتـشاد و  یم  يّدصت  ار  دنج  ءاعنـص و  ءاضق  سواط  هک  تسا  هدـمآ  « 3  » ءاعنص خیرات  رد  «و 
.هدوب لیلج  یهیقف  دنا و  هدرک  ملع  ذخا  يو  زا  سواط ، نب  ّللا 

�
ه دبع  شرسپ  يرهز و  رانید و  نب  ورمع  و  هتشاد ، یم  لزنم 

مه وا  هک  کلملا  دبع  نب  ماشه  يوما ، هفیلخ  هتشذگ و  رد  ( 106  ) شـش دص و  کی  لاس  هب  هکم  رد  هیورت »  » زا شیپ  زور  سواط ،
.تسا هدرازگ  زامن  يو  رب  هدوب  هدمآ  ّجح  هب 

سواط نب  ّللا 
�

ه دبع  ..هدش  يدصتم  وا  ردپ  زا  دعب  ار  اضق  لغش  هتفرگ و  ثیدح  ردپ  زا  هک  هدوب  ناهیقف  زا  زین  سواط  رـسپ  ّللا 
�

ه دبع  »
.تسا هتشذگ  رد  ( 132  ) حاّفس تفالخ  لاس  نیتسخن 

______________________________

هدیسر پاچ  هب  هدش و  قیقحت  هیرصملا » بتکلا  ردب  تاطوطخملا  نیما  دیس ، داؤف   » هلیسو هب  يدالیم  لاس 1957  رد  باتک  نیا  ( 1)
هک يا  هخسن  زا  .تسا و 
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.دش لقن  هدافتسا و  تسا  طوبضم  هرامش 16747  تحت  نارهت  یلم  هناخباتک  رد 

.داشرالا هیادهلا و  باتک  رد  ( 2)

؟ يزار فیلأت  ( 3)

444 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هّبنم نب  بهو  - 2 - 

.هبنم نب  بهو  ّللا 
�

ه دبع  وبا 

قاحـسا وبا  ۀتفگ  هب  ( 114  ) هدراهچ دـص و  کی  لاـس  رد  ناـکّلخ و  نبا  ۀـتفگ  هب  ( 110  ) هد دـص و  کـی  لاـس  زا  مرحم  رد  بهو 
(90  ) دون ّنس  هب  نمی  ءاعنـص  رد  رگید  یلوق  هب  ( 116  ) هدزناش دـص و  کی  لاس  رد  و  ءابدالا ) مجعم  رد   ) يومح توقای  يزاریش و 

.تسا هتشذگ  رد  یگلاس 

: تسا هتفگ  شا  هراب  رد  ار  نومضم  نیا  هتشاد و  فوصوم  رابخا » صصق و  بحاص   » هب ار  وا  ناکّلخ  نبا 

تفرعم ییانشآ و  ناشیا  قئارط  ننس و  ناهاشداپ و  كولم و  ریس  و  ص )  ) ءایبنا لاوحا  و  ایند ! مایق  لئاوا و  رابخا  هب  بهو )  ) ار وا  ».. 
: تسا هتفگ  یم  هب  هک و  هدرک  لقن  ناکّلخ ، نبا  لقنب  دوخ ، فراعم »  » باتک رد  هبیتق  نبا  تسا » هدوب 

«« 1  » ما هدرک  تئارق  ار  یهلا  بتک  زا  باتک  ود  داتفه و  »

______________________________

نب ورمع  زا  هنییع  نب  نایفـس  زا  لقنب  ابدالا  مجعم  رد  يومح  توقای  .تسا  هدرک  هدارا  ار  نـالوسر  لاـمعا  بتک  لـیبق  زا  دـیاش  ( 1)
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  ار  نومضم  نیا  رانید 

« ردق  » رد وت  هک  متـشاد  شوخ  متفگ : وا  هب  سپ  دیناروخ  نمب  شا  هناخ  يودرگ  زا  مدمآ  رد  شا  هناخ  هب  بهو  رب  نمی  ءاعنـص  رد  »
: تفگ وا  .يدوب  هتشونن  يزیچ  ضیوفت ) رایتخا و  )

.مراد شوخ  نینچ  مه  مدوخ  دنگوس  ادخ  هب 

ار اـیبنا  بتک  زا  يدـنا  داـتفه و  هک  نیا  اـت  مدوـب  لـئاق  ردـق »  » هب نم   » تسا هتفگ  یم  بهو  هک  هدروآ  نانـس ، وـبا  زا  لـقنب  وـمه ، و 
مامت رد  هک  مدناوخ 
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هب متشگرب » ردق  رد  دوخ  ۀتفگ  زا  نم  سپ  تسا » رفاک  دوش  لئاق  تساوخ  تئیـشم و  زا  يزیچ  دوخ  يارب  سک  ره  : » دوب نینچ  اهنآ 
.تسا هدش  نامیشپ  شیوخ  فینصت  نآ  زا  دعب ، دوب و  هدرک  فینصت  ردق »  » رد یباتک  بهو  توقای ، ۀتفگ 

445 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  ناکّلخ  نبا  مه  زاب 

کی رد  باتک  نیا  و  مهراعـشا » مهروبق و  مهـصصق و  مهرابخا و  ریمح و  نم  هجّوتملا  كولملا  رکذ   » مان هب  مدید  بهو  زا  یباتک  »
.تسا رامشب  ءانبا »  » زا حالطصاب  هدوب و  یناریا  لصا  رد  هّبنم  نب  بهو  تسا » هدئاف  رپ  دنمدوس و  ياهباتک  زا  دّلجم و 

« ..هّبشملل غماّدلا  میکحلا  مهنم  و   » ناونعب ار  هّبنم  بهو  هک  نیا  زا  سپ  میعن  وبا 

، شتایلقن زا  یخرب  و  تاّیلیئارـسا »  » اهنآ رتشیب  هک  هدروآ  وا  تایاور  ظـعاوم و  بطخ و  تاـملک و  زا  لیـصفت  هب  یحرـش  هدرک  داـی 
.تسا عوضوم  لوعجم و  شتایاور  زا  یضعب  هفارخ و 

زردنا دنپ و  یـسانشادخ و  زا  شنانخـس  رتشیب  هدوب و  عّبتتم  رونخـس و  علّطم و  يدرم  دیآ  یم  رب  وا  لاح  ۀمجرت  زا  هکنانچ  لاح  رهب 
.تسا

ياهنابز زا  دنا  هتشون  هکنانچ  تسا  هتشذگ  رد  هک  هدوب  لغش  نآ  رب  هتـشاد و  یم  ءاضق  لغـش  هدوب و  ءانبا »  » زا میتفگ  هکنانچ  بهو 
.تسا هدوبن  عالطا  یب  مه  یبرع  ریغ 

هتشاد و دانسا  ریشب  نب  نامعن  رباج و  سابع و  نبا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  مهنع ، ّللا 
�

ه یـضر  هباحـص ، زا  یهورگ  زا  میعن : وبا  ۀتفگ  هب 
دبع رانید و  نب  ورمع  تسنانآ  زا  هک  ناعبات  زا  یهورگ  هدرک و  تیاور  سواـط  زا  ذاـعم و  ردارب  زا  لـبج و  نب  ذاـعم  هریره و  وبا  زا 

نب زیزعلا 
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شایع یبا  نب  نابا  هداحج و  نب  دمحم  ینهد و  راّمع  بئاس و  نب  ءاطع  هبقع و  نب  یسوم  ملسا و  نب  دیز  ناسیک و  نب  بهو  عیفر و 
.دنا هدرک  تیاور  وا  زا 

.تسا بهو  تاملک  زا  میعن  وبا  لقنب 

446 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. هب يوادتی  ءاود ال  هعم ، بیبط  لثمک  هب  لمعی  املع ال  مّلعت  نم  لثم  - » 1

: هثالث معّنلا  سوءر  - » 3 هّوکلا » نم  ّقحلا  تجرخ  بابلا  نم  هّیدهلا  تلخد  اذا  - » 2

.اهب ّالا  همعن  ّمتت  یّتلا ال  مالسإلا  همعن  اهلّوأ  »

.اهب ّالا  هایحلا  بیطت  یّتلا ال  هیفاعلا  همعن  هیناّثلا  «و 

.اهب ّالا  شیعلا  ّمتت  یّتلا ال  ینغلا  همعن  هثلاّثلا  و  - » 4

، هتفگ یم  ربـنم  زارف  رب  هک  يا  هـبطخ  ّیط  رد  - 5 هریغ » لام  فّلخ  ام  ّنا  و  هلام ، هیدـی  نیب  مّدـق  ام  ّنا  يری  نم  هقدـص  قّدـصت  - » 4
: تسا هتفگ 

: متفگ هّبنم  بهو  هب  تسا : هتفگ  قازّرلا  دبع  هسفنب » ءرملا  باجعا  و  ءوس ، نیرق  و  اعبّتم ، يوه  مکاّیإ و  اثالث : یّنم  اوظفحا  »

: تفگ يداد » یم  ناشن  امب  يدید و  یم  ار  اّیرث  وت  »

: تسا هتفگ  زاب  قازّرلا  دبع  تسا » هتفر  نایم  زا  دید  يورین  نآ  ما  هدش  لوغشم  ءاضق  راکب  هک  یماگنه  زا  »

: تفگ .متفگ  رمعم  هب  ار  نخس  نیا  »

: تسا هدروآ  یمیت  يایرکز  وبا  زا  دانسا  هب  میعن  وبا  دش » مک  شمهف  تخادرپ  ءاضق  راکب  هک  نیا  زا  سپ  زین  يرصب  نسح  يرآ  »

دناوخب شیارب  ار  نآ  شوقن  هک  تساوخ  ار  یسک  دش  هدروآ  شدزن  شوقنم  یگنس  دوب  مارحلا  دجسم  رد  کلملا  دبع  نب  نامیلس  »
: دناوخ نومضم  نیدب  ار  نآ  دندرب  ار  هّبنم  نب  بهو 

نم ترصقل  کلمع و  نم  هدایّزلا  یف  تبغرل  کلمأ و  لیوط  یف  تدهزل  کلجا  نم  یقب  ام  برق  تیأر  ول  ّکنا  مدآ  نبا  ای  »
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کصرح

447 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..کمشح کلهأ و  کملسا  کمدق و  کب  ّتلز  دق  کمدن و  ادغ  كاقلی  اّمنا  .کلیح و  و 

زا ار  وا  نیّیمق »  » هک هدش  لقن  یـشاجن  لاجر  خیـش و  تسرهف  زا  هک  نیا  زا  سپ  هّبنم  نب  بهو  ۀمجرت  لیذ  رد  لاجّرلا » سوماق   » رد
ۀـصق لـیبق  زا   ) هرکنم لاوـقا  راـبخا و  ار  يو  ءانثتـسا  هجو  لاـجرلا » سوماـق   » فـّلؤم و  دـنا ، هدرک  ءانثتـسا  همکحلا » رداوـن   » لاـجر

ندش خسم  لیبق  زا  و  هدرک ، لقن  بهو  ریّسلا » أدتبملا و   » باتک زا  ار  نآ  يربط  و  هتشک ! راب  راهچ  ار  وا  لصوم  کلم  هک  سیجرج ،
نیا هتـسناد  شا  هعوـضوم  راـبخا  هلوـعجم و  ثیداـحا  و  هدروآ ) ار  نآ  میعن  وـبا  هک  ..زین  واـگ  هب  ریـش و  سکرک و  هـب  رّـصن  تـخب 

: تسا هدمآ  نومضم 

رد دـنا و  هدرک  عمج  ار  نآرق  نمی  ءاعنـص  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نیتسخن  دوبکرم  نب  ءاـطع  هّبنم و  نب  بهو  : » تسا هتفگ  يربـط  »
ود داتفه و  تسا : هتفگ  بهو  .هتشاد  لیـسگ  نمی  هب  ار  ناشیا  يرـسک  هک  تسا  یـسراف  ءانبا  زا  بهو  هک : تسا  هبیتق  نبا  فراعم » »

بهو ..دنک  یم  لقن  رایسب  تایلیئارسا »  » هب فورعم  همیدق  بتک  زا  بهو  تسا : هتفگ  يومح  ..ما و  هدناوخ  ار  یهلا  بتک  زا  باتک 
، هّکم یعبات  ناهیقف  میس  ۀقبط  متخ  زا  سپ  هّکم  یعبات  ناهیقف  زا  مراهچ  ۀقبط  تسا » هتفای  تافو  اج  نامه  رد  هدوب و  ءاعنـص  یـضاق 

هدش هتفرگ  رامشب  هّکم  ناهیقف  زا  مراهچ  هقبط  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  .تسا  هتفای  لاقتنا  هقبط  نیاب  هقف  هدیـسر و  مراهچ  ۀقبط  ۀبون 
یلحم رد  نوچ  درب و  مان  دیاب  ار  ..نب  عفاش  نب  نامثع  نب  سابع  نب  سیردا  نب  دمحم  ّللا 

�
ه دبع  وبا  دنا 
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راهچ نآ  زا  یکی  هک  یعفاش  ماما  ةراب  رد  وگتفگ  دش  دنهاوخ  ثحب  دروم  لالقتـسا  هب  هناگراهچ  بهاذم  ۀمئا  قاروا ، نیا  زا  رگید 
یعبات ناهیقف  زا  ثحب  هداد و  همتاخ  عضوم  نیمه  رد  ار  زاجح  یعبات  ناهیقف  زا  ثحب  ددرگ و  یم  لوکوم  لحم  ناـمهب  تسا  ماـما 

.نالکّتلا ّللا 
�

ه یلع  .مینک و  یم  زاغآ  ار  نمی 

448 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاطع - 3 - 

، ءاطع نیا  اب  ناشیا  زا  مادک  چیه  نکیل  هدش  ناونع  دای و  ءاطع  مان  هب  سک  دنچ  یّنس  هعیـش و  لاجر  بتک  رد  دوبکرم )؟(  نب  ءاطع 
ود زا  یکی  دوبکرم  نب  ءاطع  لاجرلا  سوماق  لقنب  مه  يربط  رد  و   ) ما هدـید  ار  يو  ناونع  قاحـسا  وبا  ءاهقفلا » تاقبط   » رد طقف  هک 

تـسرد شردـپ  مان  مه  اجنآ  رد  و  دـش ) لقن  هبنم  نب  بهو  ۀـمجرت  رد  نونکا  مه  هکنانچ  هدوب  نمی  ءاعنـص  رد  نآرق  هدـننک  عمج 
: تسا هدروآ  نینچ  ءاطع  نیا  ةراب  رد  قاحسا  وبا  تهج  رهب  .درادن  تقباطم  «، 1  » هدشن طبض 

«. نآرقلا عمج  نم  لّوا  ناک  .نزی و  يذ  نب  فیس  عم  يرسک  مههّجو  نیّذلا  ».. 

سرفلا ءاـنبا  نم  ناـک   » هدوب نینچ  تسا  دیفـس  تسه ، سرتـسد  رد  هک  یپاـچ ، باـتک  رد  ـالعف  هک  قاحـسا  وبا  تراـبع  لّوا  دـیاش 
ءاطع هک  دـشاب  نیا  تسا  قاحـسا  وبا  تراـبع  رد  هک  نآرقلا » عمج  نم  لّوا  ناـک  و   » ۀـلمج زا  روظنم  دـیاش  هکناـنچ  خـلا » ..نیذـّلا 

نیتسخن ءاطع  هبنم و  نب  بهو  هک  يربط  زا  لوقنم  نومـضم  رد  هکنانچ   ) هتخادرپ نآرق  عمج  هب  نمی »  » رد هک  دشاب  یـسک  نیتسخن 
رگم تسین ، تسرد  مه  ینعم  نیا  نکیل  هدش ) بلطم  نیاب  حیرـصت  دـنا  هدرک  عمج  ار  نآرق  نمی ، ءاعنـص  رد  هک  دـنا  هدوب  یناسک 

« عمج  » زا دارم 
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هب لیدبت  فحـص »  » هدمآ و لمعب  صوصخم  تیفیک  هب  هنیدم و  رد  هک  یعمج  نآ  زا  ریغ  ار  دـیجم  نآرق  هچ  دـشاب ، یّـصاخ  ینعم 
رد رگید و  یعمج  هدیدرگ  فحصم » »

______________________________

: دوبکرم  » تسا هدروآ  نینچ  میم ) فرح   ) لاقملا حیقنت  میس  دلج  رد  یناقمم  ( 1)

« هلاح ققحتا  مل  و  ص )  ) یبنلا هایح  یف  ملسا  ءاعنصب ، سرفلا  ءانبا  نم  وه  هباحصلا و  نم  دع 

449 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تـسدب و  تسا ، تلاسر  زکرم  یحو و  لوزن  نطوم  هک  هنیدم ، رد  دیاب  لمع  نیا  هچ  داد  یم  خر  مه  دیابن  هدادن و  خر  رگید  ییاج 
هتخانـشان و یناسک  تسدـب  رگید و  یّلحم  رد  هن  دـبای  ماجنا  يو  نانیـشناج  تسدـب  اـی  تشاد ، یم  تاـیح  رگا  ص ،)  ) ربمغیپ دوخ 
هدوب و دوجوم  اج  همه  رد  دوب و  هدش  هداتسرف  اج  همه  هب  نامثع  نآرق  ءاطع  نامز  رد  هوالعب  .لوزن  یگنوگچ  زا  هاگآان  سانـشان و 

.تسا هدوبن  دوجوم  یعوضوم  ار  نآ  عمج  رگید 

.تسا هدمآ  رد  موهفمان  تروص  نیدب  هدش و  بیرعت  هک  هدوب  یسراپ  یناریا و  یمان  نیقی  مه  ءاطع  ردپ  مان  هب  عجار 

هب هک   ) يدعج هرمـس  نب  یلع  نب  رمع  فیلأت  نمیلا » ءاهقف   » تاقبط باتک  دوب  هدش  هتـشون  الاب  تمـسق  شیپ  یتدم  هک  نیا  زا  دـعب 
: هدش هدروآ  نینچ  اجنآ  رد  دمآ  متسد  هب  هدش ) فیلأت  - 586 شش - داتشه و  دصناپ و  لاس 

نم رخآ  ناک  و  قاحـسا : وبا  خیـشلا  لاق  نزی : يذ  نب  فیـس  عم  يرـسک  مههّجو  نیذـّلا  سراف  ءاـنبا  نم  دوبکرم  نب  ءاـطع  مهنم  «و 
هدرک و لقن  دش ، هدروآ  الاب  رد  هک  ار ، قاحـسا  وبا  ۀتفگ  نامه  تسا  مولعم  یبوخ  هب  هک  نمیلا » یف  نیعباتلا  ءاهقف  نم  نآرقلا  عمج 

، نآ رب  هدایز  یعالطا 
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.تسا هتشادن  ءاطع  ةراب  رد  هدوب  نمی  لها  دوخ  هک  نیا  اب 

450 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لیحارش - 4 - 

.یناعنص لیبحرش  نب  لیحارش  ثعشالا  وبا 

نمی زا  هدوب و  ءانبا »  » زا لیحارش  هک  هدروآ  ءاهقفلا » تاقبط   » رد قاحـسا  وبا  هچ  نآ  زج  ما  هدیدن  ییاج  رد  ار  لیحارـش  نیا  ۀمجرت 
.تسا هتفای  تافو  قشمد  رد  هتفر و  قشمد  هب 

دـشاب لیحارـش  نیا  ردـپ  ود ، نآ  مود  دـیاش  هک  هدـش  ناونع  لیبحرـش  ود  مان  ینالقـسع  رجح  نبا  فیلأت  نازیملا » ناسل   » باتک رد 
: تسا نینچ  ترابع 

هاّمسف ضیب  بایث  یف  مّلـس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّیبنلا  یلع  دفو  ّهنا  هیبا  نع  يور  ینامیلا  یـسرافلا  ورـسخ  راهم  نب  دیزی  نب  لیبحرـش  »
نینچ وا  ۀمجرت  رد  هدرک و  دای  بیلک  ار  لیحارش  ردپ  مان  نمیلا » ءاهقف  تاقبط   » بحاص نکیل  هباحّـصلا » یف  هدنم  نبا  هرکذ  .ادهاز 

: تسا هدروآ 

یف نیعباتلا  نم  مکاحلا  هّدـع  .اـهب  تاـم  قشمد و  لزن  ءاـنبألا  نم  ثعـشالا  وبا  هتینک  یناعنـصلا  هّدا  نب  بیلک  نب  لیحارـش  مهنم : «و 
.دش دهاوخ  لقن  شنح  همجرت  رد  دعب  ۀحفص  رد  هکنانچ  هدرک  دای  بیلک  ار  وا  ردپ  مان  زین  ریثا  نبا  نمیلا »

شنح - 5 - 

.یناعنص ّللا 
�

ه دبع  نب  شنح 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  مه  شنح  ۀمجرت  رد  قاحسا  وبا 

« تسا هتفای  تافو  رصم  رد  هدش و  لقتنم  رصمب  نمی  زا  هدوب و  ءانبا »  » زا شنح  »

451 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

شنح نیمه  يوق  ناـمگ  هب  هک  هدروآ  ار  یماـن  شنح  «« 1  » لاجرلا سوماق   » بحاـص هک  نیا  زج  هدـشن  ناونع  مه  رگید  ییاـج  رد 
: سوماق ترابع  نیع  .تسا 

رصم یلإ  لقتنا  لتق  اّملف  مالّسلا  هیلع  یلع  باحصا  نم  ناک  يرزجلا : لاق  دشاب ) یناعنص  دیاب  اذکه -  ) یناغصلا ّللا 
�

ه دبع  نب  شنح  »
( يرزج ریثا  نبا  « ) بابل  » بحاص سلدنألاب » هطسقرس  عماج  ّطتخا  نم  لّوا  وه  و  ( 100  ) هئام هنس  یّفوت 
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روهشم تسا  يرهش  هک  ءاعنص »  » هب تسا ، تبسن  ناونع ، نیا  تسا : هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  نیا  زا  سپ  یناعنصلا »  » ناونع لیذ  رد 
زا دعب  هدش : هتفگ  شنأش  رد  هک  یناعنص ، ماّمه  نب  قاّزرلا  دبع  تسا  ناشیا  زا  هک  ریثک  یقلخ  دنا  هدیدرگ  بوسنم  نادب  نمی و  رد 

: تسا هتفگ  نینچ  تسا » هدشن  چوک  هدش  تلحر  وا  يوسب  هک  هزادنا  نادب  سک  چیه  يوسب  ربمغیپ 

هناریو بارخ و  نونکا  دوش و  یم  هدناوخ  ءاعنـص »  » مان هب  تسا و  عقاو  قشمد  ۀموح  رد  هک  یهیدـب  تسا  تبـسن  ناونع ، نیا  مه  «و 
«.. 2  » یناعنص ةدا  نب  بیلک  نب  لیحارش  ثعشالا  وبا  تسا : ناشیا  زا  هک  دنا  هدش  هداد  تبسن  یهورگ  زین  ءاعنص  نیدب  هدش 

وا زا  ماـش  مدرم  دـنک و  یم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دـیبع و  نب  هلاـضف  زا  يو  هک  یناعنـص  ّللا 
�

ه دـبع  نب  شنح  تسا : ناـشیا  زا  مه  و 
شنح ۀمجرت  هب  هدرک  دای  ار  نمی  ناهیقف  زا  هّبنم  نب  بهو  سواط و  هک  نیا  زا  دعب  نمیلا » ءاهقف  تاقبط   » بحاص دننک » یم  تیاور 

: تسا هدروآ  نومضم  نیدب  ار  وا  هتخادرپ و 

ماما هدوب و  نیدشر  وبا  شا  هینک  ءانبا »  » زا یناعنص  ّللا 
�

ه دبع  نب  شنح  مهنم : «و 

______________________________

فیلأت و یناقمم  لاقملا » حـیقنت   » باتکب رظان  ار  دوخ  باـتک  هک  يرتشوش  یقت  دـمحم  خیـش  رـصاعم  یلاـجر  ققحم  دنمـشناد  ( 1)
.تسا هدرک  يروآ  دای  ار  باتک  نآ  تاهابتشا 

لاح رهب  دـشاب و  ومه  تسا  نکمم  دراد  قفاوت  دـش  دای  الاب  رد  هک  لیحارـش  اـب  تبـسن  دوخ و  ماـن  هینک و  رد  هک  لیحارـش  نبا  ( 2)
دعب هتفگ و  قاحسا  وبا  هکنانچ  دنشاب  ءانبا  زا  نمی و  ءاعنص  زا  لصا  رد  شنح ، مه  و  ود ، نیا  تسا  نکمم 
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.تسا هتفگ  يرزج  هکنانچ  دنشاب  هدش  هداد  تبسن  مه  اج  نآ  هب  دنشاب و  هدرک  تماقا  مه  ماش  ءاعنص  رد 

452 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.هدرک دای  يدنج  نیدشر  وبا  مان  هب  و  نمیلا » لها  نم  نیعباّتلا  تاقبط   » رد ار  وا  يروباشین  يریشق  جاّجح  نب  ملسم  ظفاح ،

ناورم نب  کلملا  دبع  دزن  هب  هدیدرگ و  ریسا  سپ  هتخاس  نمی  یلاو  ار  وا  ریبز  نبا  هدوب و  هفوک  رد  ههجو ، ّللا 
�

ه مّرک  یلع ، اب  شنح  »
.تسا هتشگ  لقتنم  سلدنا  هب  اجنآ  زا  هتفر و  رصمب  جاّجح  نامز  رد  سپ  هتخاس  شیاهر  هدیشخب و  ار  وا  کلملا  دبع  .هدش  هدرب 

.تسا هتفای  تافو  رصم  رد  شنح  دنا : هتفگ  يزاریش  قاحسا  وبا  خیش  يدقاو و  »

: تسا هتفگ  یسلدنا  هلیبشا )- لها  زا  دمحم - نب  ّللا 
�

ه دبع  دمحم  وبا   ) یجاب و 

نآ یبرغ  رد  دوهیلا » باب   » کیدزن هتشذگ و  رد  اج  نامه  رد  هدرک و  سیسأت  ار  اجنآ  عماج  دجسم  هدوب و  « 1  » هطسقرس رد  شنح  »
ۀقبط زا  ناشیا  ۀمه  هک  ارـسک ، جنپ  نیا  طقف  نمی  یعبات  ناهیقف  زا  قاحـسا  وبا  تسا » اجنآ  رد  شروگ  هدش و  هدرپس  كاخ  هب  رهش 

ۀمجرت نت و  دـنچ  مان  اب  ار  ناشیا  تاقبط  هتخادرپ و  هریزجلا » ماشلاب و  نیعباّتلا  ءاهقف  رکذ   » هب هاگ  نآ  هدرک و  دای  دنرامـشب  تسخن 
.تسا هدروآ  نانآ  زا  يرصتخم 

زا مه  رگید  ۀقبط  ود  نآ  زا  سپ  هدرب و  مان  نمی  ناهیقف  زا  تسخن  ۀـقبط  زا  مه  ار  رگید  صخـش  دـنچ  نمیلا  ءاهقف  تاقبط  بحاص 
.تسا هدرمش  رب  ار  نمی  ناهیقف 

«. 2  » تسا يردم  سیق  نب  رجح  هدرب  مان  تسخن  هقبط  زا  هک  یناسک  هلمج  زا 

نب رجح  تسا : هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  وا  ةراب  رد  و 
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نیا هک  هدرک  تیاور  رجح  زا  دانـسا  هب  وا  هک  هدروآ  میعن  وبا  فیلأت  نیمّلعتملا » هضاـیر   » باـتک زا  هدوب  ع )  ) یلع باحـصا  زا  سیق 
: تسا هتفگ  ار  نومضم 

______________________________

لحاس یلع  هنیدم  یه  ..هلمهم  ءاط  اهرخآ  یف  اضیا و  هلمهملا  نیـسلا  نوکـس  فاقلا و  مض  ءارلا و  نیـسلا و  حـتفب  هطـسق  رـس  ( » 1)
( ..بابللا « ) ..سلدنالا دالب  نم  رحبلا 

.تسا نمی  ياهرهش  زا  ( 2)

453 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ نمب  یلع  »

؟ دننک رما  نم  نعل  هب  ارت  هک  یماگنه  درک  یهاوخ  هچ  »

؟ دمآ دهاوخ  شیپ  يراک  نینچ  ایآ  متفگ : نم  »

.يرآ تفگ :

؟ درک مدیاب  هچ  ماگنه  نآ  رد  متفگ : سپ  »

.يوجم يرازیب  يّربت و  نم  زا  تفگ : »

نعل ار  یلع  هک  داد  روتـسد  تشاداو و  ربنم  رانک  ار  رجح  يزور ، هعمج  دـش  جاّجح ، ردارب  فسوی ، نب  دّـمحم  تراما  نامز  نوچ  »
: دیوگ

: تسا هتفگ  نینچ  هداتسیا و  ربنم  يولهپ  رجح  »

فقاو رجح  روظنم  رب  نت  کی  زج  دندینش و  ار  نخـس  نیا  مدرم  ّللا »
�

ه هنعل  هونعلاف ، اّیلع  نعلا  نا  ینرمأ  فسوی  نب  دمحم  ریمألا ، ّنا  »
نب مکح  تسا و  دشار  نب  رمعم  هدرب  مان  نمی  یعبات  ناهیقف  زا  مود  ۀقبط  زا  هک  یناهیقف  هلمج  زا  و  تسنادن » ار  وا  دوصقم  هدـشن و 

.ماّمه نب  قازّرلا  دبع  نابا و 

تسا قراط  نب  یسوم  هّرق  وبا  هدرک  دای  ثیدح  هقف و  هب  ناشیا  ناروهـشم  زا  نمی و  ناعبات  زا  میـس  هقبط  رد  هک  یناهیقف  هلمج  زا  و 
«1»

______________________________
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نم هانثملا  ءایلا  نوکـس  هدـحوملا و  ءابلا  رـسک  يازلا و  حـتفب  : » تسا هدروآ  نینچ  يدـیبزلا »  » ۀـملک لیذ  ..بابللا »  » رد ریثا  نبا  ( 1)
وبا مهنم  نوریثک ، ءاملعلا  نم  هعامج  اهیلإ  بسنی  نمیلاب  هنیدم  یه  دیبز و  یلإ  هبسنلا  هذه  هلمهم  لاد  اهرخآ  یف  اهتحت و 
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نع یـسوم ، يور  .اریخ  دمحا  هیلع  ینثا  هیوهار و  نب  قاحـسا  لبنح و  نب  دمحا  هنع  يور  اهیـضاق ، يدـیبزلا ، قراط  نب  یـسوم  هرق 
«. مهریغ هعیبر و  يروثلا و  جیرج و  نبا 

عمج اهیلإ  بسنی  تسا ..« : هدمآ  نینچ  نمی  رد  روهشم  ۀنیدم  دیهش ،) نزو  رب   ) دیبز تغل  لیذ  رد  يومح ، توقای  نادلبلا  مجعم  رد 
« ..يروثلا نع  يوری  اهیضاق ، يدیبزلا  قراط  نب  یسوم  هربق ، وبا  مهنم  ..ءاملعلا  نم  ریثک 

454 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هناگ ، هس  تاقبط  نیا  زا  .مان  هب  يدارفا  ندرک  دای  زا  سپ 

: دیدرگ یلوتسم  نمی  دالب  همه  رب  گرزب  ۀنتف  ود  مراهچ  ةدس  رتشیب  میس و  ةدس  رخآ  رد  »

راجنهان يراتشک  زا  سپ  یطمرق  لضف  نب  یلع  هنتف  نیا  رد  تفرگ و  ارف  شیب  مک و  ار ، زاجح  ماش و  قارع و  هک  هطمارق  ۀنتف  یکی  »
تفگ و دوب  اوران  هچ  نآ  دمآرب و  ربنم  رب  دنج  عماج  دجـسم  رد  هاگ  نآ  تفای  ءالیتسا  دـش و  بلاغ  نمی  دالب  تابـصق و  يرق و  رب 

: درک ءاشنا  ار  دوخ  زیمآ  رفک  تایبا 

یبرطا ّمث  کیرازه  ّینغ  یبعلا و  هذه و  ای  ّفّدلا  يذخ 

« ..تسا نیبم  نیدب  نیهوت  عرش و  تامّرحم  لیلحت  ۀنیمز  رد  اهنآ  ۀمه  تسا  ینالوط  هک  تایبا  نیا  »

دای همجرت و  ناشیا  زا  یناسک  ناونع و  دراد ) دوجو  نآ  رد  ثیدـح  هقف و  هب  روهـشم  یـصاخشا  هک   ) مود هقبط  طـقف  قاروا  نیا  رد 
.ددرگ یم 

455 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نمی یعبات  ءاهقف  زا  مود  ۀقبط 

هراشا

456 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مکح رمعم و  لیبق : نیا  زا  هدرک  دای  ار  هقبط  نیا  ناهیقف  زا  نت  دـنچ  نمیلا » ءاهقف  تاقبط   » بحاص نمی  یعبات  ناهیقف  زا  مود  ۀـقبط 
هب هک   ) یندع نابا  نب 
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وا ۀتفگ  هب  هک   ) يدنج دلاخ  نب  دمحم  و  هتفر ) ندع  هب  مکح  رسپ  میهاربا  زا  هدافتسا  يارب  لبنح  دمحا  هدوب و  ندع  یضاق  وا  ۀتفگ 
هب هتشاد و  ثیدح  عامس  رمعم  زا  هدوب و  ءاعنص  یضاق  و  ءانبا »  » زا هک   ) یناعنـص فسوی  نب  ماشه  و  دراد ) تیاور  وا  زا  یعفاش  ماما 

رتدایز ترهـش  ار  ریز  صخـش  ود  هلمج  نیا  زا  هک  مامه  نب  قازرلا  دبع  و  تسا ) هتـشذگ  رد  ( 197  ) تفه دون و  دـص و  کی  لاس 
.تسا

ترهـش مان و  الاب  رد  هک  هیقف  ود  نیا  زا  کـی  ره  ةراـب  رد  قاروا  نیا  رد   212  » قازّرلا دبع  یّفوتم 153 2 - دشار  نب  « 1  » رمعم - 1
.دوش یم  هدروآ  يرصتخم  نآ  ریغ  زا  باتک و  نآ  زا  دش  دای  ناشیا 

: تسا هصالخ  نیدب  رمعم  ةراب  رد  نمی  ناهیقف  تاقبط  بحاص  ۀتفگ 

______________________________

حتف میم و  مضب  دراوم  ۀـمه  رد  هک  تسنیا  مان  نیا  طبـض  رد  یـضعب  رهاظ  : » تسا هدرک  هدافا  نینچ  مان  نیا  طبـض  رد  یناـقمم  ( 1)
تسا و نینچ  دراوم  زا  یخرب  رد  هک  دوش  یم  رهاظ  نینچ  تغل  بتک  زا  نکیل  ردقم ) نزو  رب   ) تسا لمهم  ءار  ددـشم و  میم  نیع و 

هدرب رگید  ینزو  هب  رگا  هک  هدمآ  رظنم  نزو  رب  رایـسب  میدق  رعـش  رد  هچ  تسین  يدیدرت  نیا  رد  و  رظنم ..»  » نزو رب  رگید  یخرب  رد 
تـسا ددرم  رظنم ) ردـقم و   ) نزو ود  تئیه و  ود  نایم  نآ  نزو  طبـض  هدـمآ  مان  نیاب  هچ  نآ  سپ  ددرگ  یم  دـساف  رعـش  نزو  دوش 

تسا میم  دیدشتب  ردقم و  نزو  رب  نیقی  هک  دالخ  نب  رمعم  تسا و  رظنم »  » نزو رب  نامگ  یب  هک  یشرق  ّللا 
�

ه دبع  نب  رمعم  رگم 
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« .تسا طوبضم  رظنم »  » نزو رب  مه  فورعم  بیدا  ینثم و  نب  رمعم 

457 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رمعم - 1 - 

هتشاد و عامـس  نانیا  زا  هدرک و  هّقفت  هورع  نب  ماشه  يرهز و  ینمی و  هّبنم  نب  ماّمه  رب  هدوب و  ءاعنـص  نکاس  يرـصب  دشار  نب  رمعم 
نمی و هیقف  دـنا و  هدرک  لاحترا  وا  يوسب  رمعم  زا  هدافتـسا  يارب  ءاعنـص  یـضاق  ماشه ، ردـنغ و  كراـبم و  نبا  هنییع و  نبا  يروث و 

.تسا هتفرگ  ارف  ملع  يو  زا  قاّزّرلا  دبع  ءاعنص ،

زا هدش  هتـشون  کلام ، ماما  فیلأت  أّطوملا ،»  » باتک زا  شیپ  تسا و  همیدـق  بتک  زا  ننـس و  رد  هروهـشم  بتک  زا  هک  عماج » باتک  »
.تسا رمعم  تافیلأت 

.تسا هتفای  تافو  ءاعنص  رد  ( 153  ) هس هاجنپ و  دص و  کی  لاس  هب  رمعم 

: تسا هدرک  دای  هنوگ  نیدب  رمعم  زا  قداص ع ) باحصا  رد   ) دوخ لاجر  رد  خیش 

وبا يرـصب  یناعنـص  دـشار  نب  رمعم   » ندوب هک  نیا  زا  سپ  هاوّرلا » عماـج   » رد یلیبدرا  هورع » وبا  يرـصم ، یناعنـص  دـشار  نب  رمعم  »
: تسا هدروآ  نینچ  هدرک  لقن  ع )  ) قداص باحصا  زا  ار  هورع »

یف هّیبصعلا و  باب  یف  اینّدلا و  ّبح  باب  یف  اینّدلا و  ّمذ  باب  یف  یف »  » یف ملـسم ، نب  دّمحم  يرهّزلا ، نع  هنع  مامه  نب  قازرلا  دبع  »
تیاور يرهز ، ملسم ، نب  دمحم  زا  رمعم  رمعم و  زا  قازرلا ، دبع  یلیبدرا ، ۀتفگ  هب  سپ ، ساّنلا » نع  ءانغتسالا  باب  یف  عمّطلا و  باب 

.تسا هدش  هدروآ  یفاک  باوبا  زا  عضوم  دنچ  رد  هک  دراد 

458 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

قاّزرلا دبع  - 2 - 

هراشا

: تسا هتشون  نینچ  قاّزرلا  دبع  ةراب  رد  نمیلا  ءاهقف  تاقبط  بحاص 

زا قاّزرلا  دـبع  هملع » لجا  نم  اهیلإ  لوحرملا  ءاعنـص ، هیقف  يریمحلا  عفان  نب  مامه  نب  قاّزرلا  دـبع  قافآلا  نم  هیلا  لوحرملا  ماـمإلا  »
، ثیدح ناظفاح  رگید  جیرج و  نبا  يروث و  رمعم و 
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يو يوسب  وا  زا  ملع  ذخا  قاّزرلا و  دبع  زا  هدافتسا  يارب  ود ، نیا  ریغ  و  ینیدم ، نب  ّیلع  هیوهار و  نب  قاحسا  هتفرگ و  ارف  هقف  ملع و 
(212  ) هدزاود تسیود و  لاس  هب  هدش و  دلوتم  ( 126  ) شش تسیب و  دص و  کی  لاس  هب  قاّزرلا  دبع  .دنا  هتـشاد  ترفاسم  تلحر و 

.تسا هتشذگ  رد  یگلاس  شش  داتشه و  ّنس  هب 

قداص باحـصا  زا  ..ینامیلا » ماّمه  نب  قاّزّرلا  دبع   » ناونعب ار  قازرلا  دـبع  قداصلا ع ) باحـصا  ّیط   ) دوخ لاجر  رد  یـسوط  خـیش 
.تسا هدرک  دای  ع )  ) رقاب ترضح  زا  ترضح و  نآ  زا  يوار  و  (ع )

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  ءاعنص »  » تغل لیذ  رد  نادلبلا » مجعم   » باتک رد  يومح  توقای 

هتفر و ماش  هب  هک  روهـشم ، تاقث  زا  یکی  يریمح ، رکب  وبا  عفان ، نب  ماّمه  نب  قاّزرلا  دبع  ّلجا  دنمـشناد  تسا  بوسنم  اجنادـب  و  ».. 
..و ریشب  نب  دیعس  یعازوا و  زا 

زا و  وا ، رگید  رـسپ  ّللا 
�

ه دیبع  زا  مه  سنا و  کلام  رـسپ  ّللا 
�

ه دبع  جیرج و  نبا  دشار و  نب  رمعم  زا  قاّزّرلا  دـبع  .تسا  هدرک  ثیدـح 
.تسا هدرک  ثیدح  زین  ناگرزب  زا  نانیا  ریغ  هنییع و  نب  نایفس  يروث و  نایفس  هربس و  یبا  نب  ّللا 

�
ه دبع 

459 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لبنح و نب  دمحا  هماسا و  نب  داّمح  هدوب و  وا  رگید  خیش  داتسا و  هک  نامیلـس  نب  رّمعم  مه  هنییع و  نب  نایفـس  شداتـسا ، خیـش و  «و 
.دنراد ثیدح  تیاور و  وا  زا  رگید  يرایسب  هورگ  هیوهار و  نب  قاحسا  نعم و  نب  ییحی 

رمعم « 1  » لاس داتشه  هدوب و  ( 126  ) شش تسیب و  دص و  کی  لاس  هب  قازرلا  دبع  تدالو  »
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.هتشاد تمزالم  ار 

.تسار قازرلا  دبع  ثیدح ، سپ  دشاب  فالتخا  یعوضوم  رد  ار  رمعم  باحصا  هاگ  ره  تسا : هتفگ  یم  لبنح  دمحا  »

هکم هب  نوـچ  میدـش  نوریب  قارع  زا  هدافتـسا  يارب  نیعم  نب  ییحی  لـبنح و  نب  دـمحا  اـب  تسا : هتفگ  برح  نـب  ریهز  هـمثیخ ، وـبا  »
ار دوخ  دنیآ  یم  وت  يوسب  ریبز  ییحی و  دمحا و  ثیدح : ناظفاح  هک  دنتـشون  همان  ءاعنـص  رد  قازرلا ، دبع  هب  ثیدح  لها  میدیـسر 

.دوب یهاوخ  هنوگ  هچ  هک  رگنب 

هب لبنح  دـمحا  يارب  زج  دوشگن  سک  چـیه  يارب  تسب و  ام  يور  رب  ار  رد  میتفر  قازرلا  دـبع  ۀـناخ  هب  میدیـسر و  ءاعنـص  هب  نوچ  »
دمحا هک  دوب  هتسشن  مدرم  نایم  رد  ییحی  و  تفگ : يوب  ثیدح  جنپ  تسیب و  قازرلا  دبع  دمآ و  رد  وا  رب  دمحا  .وا  تناید  ۀظحالم 
ءاـطخ اـهنآ  زا  ثیدـح  هدـجه  رد  ییحی  تفگ ، ار  ناـنآ  دـمحا  نوچ  وگزاـب  يا  هتفرگ  ارف  هچ  نآ  تفگ : يوـب  ییحی  دـمآ  نوریب 

دید دروآ  نوریب  ار  دوخ  لوصا »  » قازرلا دـبع  سپ  درک  وگزاب  ار  ءاطخ  عضاوم  تشگرب و  دینـش  ار  ءاطح  نآ  نوچ  دـمحا  .تفرگ 
.تسا هتفرگ  بوخ  ار  اهءاطخ  تسا و  ییحی  اب  قح 

یسک تسد  تسا  لاس  داتشه  تدم  تفگ : داد و  لبنح  دمحا  هب  ار  هناخ  رد  دیلک  دییآ و  نورد  هب  تفگ : دوشگ و  ار  رد  هاگ  نآ  »
نونکا هدماین و  رد  اجنیدب  مدوخ  زج 

______________________________

هدش دلوتم  شـش  تسیب و  دص و  کی  لاس  رد  قازرلا  دبع  هتفای و  تافو  هس  هاجنپ و  دـص و  کی  لاس  هب  رمعم  هک  یتروص  رد  ( 1)
تسا هداد  خر  يوهس  ای  طلغ  هخسن  رد  دیاش  سپ  تسین  تسرد  رمعم  اب  وا  تمزالم  لاس  داتشه 
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.تسا هدوب  لاس  تشه  دیاش  و 

460 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ثیدح رب  نم  ریغ  ثیدح  زا  دییوگن و  يزیچ  امـش  میوگن  نخـس  نم  ات  هک  طرـش  نیدب  منک  یم  میلـست  وت  هب  ادخ  تناما  هب  ار  نآ 
.دیزاسن دراو  نم 

.ناشیا رب  دوخ و  رب  یتسه  نید  نیما  وت  تفگ : درک و  دمحا  هب  ور  نآ  زا  سپ  »

قازرلا دـبع  دزن  ام  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  يریعـش  دـّلخم  زا  لقنب  توقای  زاب  دـندرک » تماقا  قازرلا  دـبع  دزن  لاس  کی  ناشیا  سپ 
هب ار  وا  ّدلوت  توقای  نایفـس » یبا  دـلو  رکذـب  انـسلجم  اورّذـقت  ال  : » تفگ نینچ  يو  سپ  درک  دای  ار  هیواعم  ام  نایم  زا  يدرم  میدوب 

(. 211  ) هدزای تسیود و  لاس  هب  ار  شتافو  نکیل  هتفگ  ( 126  ) لاس

یمع ریهـش ، فّنـصم  ظفاحلا ، یناعنّـصلا  رکب  وبا  تسا  هدروآ  قازرلا  دـبع  ةراب  رد  ار  ترابع  نیا  رجح  نبا  بیرقت  زا  لقنب  یناقمم 
نینامث 85 سمخ و  نع  تام  فیناصتلا  فّنـص  مالعألا  دـحا  یناعنّـصلا  رکب  وبا  ظفاحلا   » ار ترابع  نیا  یبهذ  زا  و  هرمع » رخآ  یف 
ار وا  هتـشاد و  یم  يو  زا  ثیدـح  هقف و  ةدافتـسا  رد  ار  قاّزرلا  دـبع  تمزـالم  هک  كراـبم  نـب  دـیز  نیتئاـم » رـشع و  دـحا  یف  هـنس 

(: توقای لقنب   ) تسا هداد  خساپ  نینچ  دنا  هدیسرپ  وا  زا  ار  يراذگاو  كرت و  نیا  ببس  نوچ  هتشاذگاو 

هب باطخ  ار  رمع  ۀتفگ  نوچ  سپ  لیوط  ناثدـح  نب  سوا  نب  کلام  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  درک  ثیدـح  هک  میدوب  قاّزرلا  دـبع  دزن  »
ّالا : » تفگ درک  تئارق  اهیبا » نم  هتأرما  ثاریم  اذـه  بلطی  کیخا و  نبا  نم  کثاریم  بلطت  تنأ  تئجف   » ترابع نیاب  سابع  یلع و 

هیلع ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  كونألا : لوقی 
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« ..مّلس و 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  ذادنبام  نب  دمحا  هک  هدروآ  یشاجن  باتک  زا  قازرلا ) دبع  ۀمجرت  لیذ   ) لاجرلا سوماق  بحاص 

شیوخ بهذمب  ار  دوخ  ردارب  وا  هدوب و  مردـپ  هتخاس  اهر  ار  سوجم  نید  هدـمآ و  رد  مالـسا  هب  ام  نادـناخ  زا  هک  یـسک  نیتسخن  »
ار نیملسم  فالتخا  ردارب  هدناوخ و  یم 

461 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یناوخ یم  نادب  ارم  ییوگ و  یم  وت  هچ  نآ  تسا : هتفگ  ار  يو  ردارب ، يزور  هک  نیا  ات  هتخاس  یم  هناهب  وا  توعد  نتفریذـپان  يارب 
.تسا قح 

چیه هک  ار ، قازرلا  دـبع  دوخ  ّجـح  رفـس  رد  تسا  هداد  خـساپ  یتفریذـپ ؟ هنوگ  هچ  یتسناد و  ار  نیا  اجک  زا  تسا : هدیـسرپ  مردـپ  »
میا هدمآ  رد  مالـسا  هب  هزات  میتسه و  مجاعا  دالوا  زا  یهورگ  ام  متفگ  يوب  تولخ  رد  مدرک و  تاقالم  ما ، هدیدن  وا  دـننام  ار  سک 
یم نم  يرادـن  هتـشادن و  يریظن  هک  هدـناسر  هیاـپ  نادـب  ملع  رد  ارت  ادـخ  منیب و  یم  فلتخم  بهاذـم  ياراد  ار  مالـسا  لـها  نم  و 

نادـب هدیدنـسپ و  ار  نآ  هدـیزگرب و  شیوخ  يارب  وت  هک  ار  ار  یبهذـم  سپ  مهد  رارق  شیوخ  تّجح  ادـخ  دوخ و  نایم  ارت  مهاوخ 
تئارب ناشیا و  تماما  هب  لوق  میظعت و  و  ص )  ) ربمغیپ لآ  ّتبحم  وا  .مشاب  وریپ  نآ  رد  ارت  منک و  دـیلقت  وت  زا  نم  ات  وگب  يدنـسرخ 

« تشاد راهظا  ار  نانآ  نانمشد  زا 

ءانبا

زا دوصقم  تسا  بسانم  اجنیا  رد  دـنا  هدوب  ءانبا »  » زا هک  دـش  هتفگ  ناشیا  زا  نت  دـنچ  هب  تبـسن  ناـعبات »  » زا ناـهیقف  دـیدعت  ّیط  رد 
.دوش هتسناد  صاخشا  نیا  رب  ءانبا »  » ۀملک قالطا 

اجنآ رب  هشبح  هدوب  نمی  هاشداپ  يریمح ، نزی  يذ  نب  فیس  هّرم  وبا  هک  یماگنه 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1454 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ روشک  دادرتسا  يارب  وا  زا  هدش و  هدنهانپ  ناریا ، هاشنهاش  ناوریشونا ، دزن  هب  ناریا  هب  فیس  .دنا  هتخاس  رخـسم  ار  اجنآ  هتخات و 
.تسا هدرک  داجنتسا  دادمتسا و 

اب زرهو  مان  هب  نارادرس  زا  یکی  یگدرکرس  هب  راوس  دصناپ  رازه و  تفه  هبیتق ، نبا  زا  لقنب  و  هتفریذپ ، ار  فیس  تساوخرد  يرسک 
ناشیا زا  نت  تسیود  هک  هداتسرف  وا  اب  راوس  دصتشه  طقف  قاحـسا  نب  دمحم  زا  لقنب  تسا و  هتـشاد  لیـسگ  نمی  يوسب  هارمه و  وا 

.دنا هدش  دراو  نمی  هب  تمالس  هب  نانآ  زا  نت  دصشش  هتشگ و  قرغ  ایرد  رد 

يزوریپ هب  هداتفا و  قافتا  هشبح  نایم  نایناریا و  نایم  هک  یگنج ، زا  سپ  لاح  رهب 

462 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا زا  سپ  لاس  راهچ  .دـنا  هتـشگ  اورنامرف  نمی  رب  زرهو  نزی و  يذ  نب  فیـس  تسا ، هتفای  همتاـخ  نمی  زا  هشبح  جارخا  ناـیناریا و 
لها نکیل  دنا  هتخیرگ  اههوک  ياه  هّلق  هب  هدناسر و  لتقب  هاگراکش  رد  ار  وا  هدوب  یم  فیس  تمدخ  رد  هک  هشبح  زا  یهورگ  هعقاو 

.دنا هتشک  هدروآ و  تسدب  ار  همه  هدرک و  لابند  ار  ناشیا  نمی 

دوخ رب  ار  ریمح  زا  يدرم  هفیاط  هلیبق و  ره  مدرم  هیحان و  ره  لها  هتـشاذگ و  لالتخا  هب  ور  نمی  رد  تنطلـس  راک  هّیـضق  نیا  زا  سپ 
.تسا هدمآ  شیپ  فئاوطلا  كولم  عضو  مالسا  روهظ  ات  اجنآ  رد  هنوگ  نیدب  هداد و  تنطلس 

یم هرادا  ناریا  یهاشنهاش  تیامح  تحت  نمی  دـنا و  هدرک  یم  تموکح  اجنآ  رب  يرـسک  زا  یگدـنیامن  هب  نایناریا  مه  یخرب  لوقب 
هاشنهاش زیورپ  نادئاق  زا  نت  ود  هتـشاد  لیـسگ  نمی  هب  سک  توعد ، يارب  ص )  ) ربمغیپ هک  مالـسا  روهظ  نامز  رد  یتح  تسا  هدش 

یکی هک  ناریا 
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مالسا هب  هتفریذپ و  ار  مالـسا  ود  ره  هتـشاد و  یم  یئاورنامرف  اجنآ  رد  دنا  هدش  یم  هدناوخ  هیوذاز  مان  هب  مود  یملید و  زوریف  مان  هب 
.دنا هدمآ  رد  تفلاخم  رد  زا  وا  اب  هتساخرب  تّوبن  ءاعدا  هب  نمی  رد  یسنع  دوسا  هک  یماگنه  ود ، نآ  دنا و  هدمآ  رد 

نز دنتخاس و  شیوخ  نطو  ار  اجنآ  دندیزگ و  تماقا  نمی  رد  دندوب  هدرک  ترفاسم  نمی  هب  تبـسانم  نآ  هب  هک  ینایناریا  تهج  رهب 
«. 1  » دنا هدش  یم  هدناوخ  ءانبا »  » مان هب  نمی  رد  ناشیا  نادنزرف  نادنزرف  نادنزرف و  سپ  دندش  ینادنزرف  ياراد  دندرک و  رایتخا 

.تسا هدیدرگ  یم  دای  تسا  ناراوس »  » برعم هک  ناراوسا »  » ناونعب یهاگ  ناردپ ، دوخ  زا  هکنانچ 

زا يرایـسب  هتفای و  نید  هعاشا  جـیورت و  روتـسد  وا  بناج  زا  هدـیورگ و  وا  هب  هدـمآ و  نمی  زا  ص )  ) ربمغیپ دوخ  نامز  زا  ءاـنبا  نیا 
زا هدرک و  تمدخ  مالسا  هب  وا  تلحر  زا  دعب  نامز  رد  دنا و  هدش  هتشک  هتـشک و  مالـسا  هار  رد  هدروآ و  رد  مالـسا  هب  ار  نمی  مدرم 

ملع هار 

______________________________

.تسا هدروآ  هبنم  نب  بهو  ۀمجرت  لیذ  رد  ناکلخ  نبا  هچ  نآ  زا  تسیا  هصالخ  همجرت و  ابیرقت  تمسق  نیا  ( 1)

463 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتفگ ار  بلطم  نیا  دوخ  نانآ  زا  یخرب  یهاگ  هکنانچ  دنا  هداد  ماجنا  هجوت  نایاش  رایـسب  یملع  تامدـخ  ینید ، ياهثحب  شناد و  و 
.دنا

: تسا هدروآ  نینچ  يراوسا  راسی  نب  یسوم  ۀمجرت  لیذ  رد  هحفص 136 ) مشش  دلج  « ) نازیملا ناسل   » باتک رد  ینالقسع  رجح  نبا 

« نیّدلا اذه  انصّخلف  سراف  ءانبا  نحن  انئجف  هافج  ابارعا  اوناک  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  باحصا  ّنا   » راسی نب  یسوم  لاق  »

464 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناشیا تاقبط  هریزج و  ماش و  یعبات  ناهیقف   4

( لّوا ۀقبط  )

هراشا

465 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ماش و یعبات  ءاهقف 
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: تسا هدرب  مان  ارسک  ود  اهنآ  نیتسخن  ۀقبط  زا  هدرک و  دای  ار  ماش  یعبات  ناهیقف  تاقبط  الاب  ناونع  ریز  قاحسا  وبا  هریزج 

بشوح نب  رهـش  مهنم  و  : » تسا هتفگ  هزادنا  نیمه  مود  ةراب  رد  ای 112 )  ) 98  » بشوح نب  رهش  لاس 80 2 - هب  یّفوتم  ینالوخ  - 1
هدرک یفّرعم  يرصتخم  ینالوخ )  ) ار تسخن  نکیل  تسا  هتفگن  يزیچ  وا  خیرات  همجرت و  زا  رگید  و  هنع ) ّللا 

�
ه یـضر  « ) 1  » يرعشالا

: دوش یم  هدروآ  بشوح  نب  رهش  ۀمجرت  سپ  نآ  زا  ینالوخ و  ۀمجرت  یفّرعم و  تسخن  قاروا  نیا  رد  .تسا 

______________________________

ناونع تحت  یصخش  هحفص 73 )- مجنپ - دلج  « ) هیلح  » رد هدیسرن  مرظنب  ییاج  رد  بشوح » نب  رهـش   » مان هب  یـصخش  همجرت  ( 1)
مکح و دهاجم و  دـننام  ناعبات ، زا  هک  هدـمآ  بشوح » نب  فلخ  نمحرلا  دـبع  وبا  ببحملا  مالکلا  بذـهملا و  تمـسلا  وذ  مهنم  «و 

.تسا هدوبن  ناعبات  زا  دوخ  هتشاد و  یم  تیاور  نانیا  ریغ 

466 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ینالوخ - 1 - 

.ینالوخ ّللا 
�

ه دبع  نب  ّللا 
�

ه ذئاع  سیردا  وبا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  شا  هراب  رد  هدرک  دای  الاب  ناونعب  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  قاحسا  وبا 

هدوب ءاضق  يّدـصتم  ناورم ، کلملا  دـبع  بناج  زا  هتـشاد و  تسلاجم  سوا ، نب  داّدـش  تماص و  نب  هدابع  ءادرد و  وبا  اب  ینـالوخ  »
.تسا

كاردا ینالوخ  سیردا  وبا  دـننام  ار  یـسک  نم  : » تسا هتفگ  لوحکم  و  هدوب » ماش  لها  ناهیقف  زا  سیردا  وبا  : » تسا هتفگ  يرهز  »
و  » ناونعب ار  وا  میعن ، وبا  تسا » هتشذگ  رد  ترجه ، زا  ( 80  ) داتشه لاس  رد  هدش و  دلوتم  نینح  گنج  لاس  رد  سیردا  وبا  مدرکن »

« ّللا
�

ه دبع  نب  ّللا 
�

ه ذئاع  ینالوخلا  سیردا  وبا  راّکّذلا  رّکفتملا  راّظّنلا و  ربتعملا  مهنم 
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: تسا هتفگ  هدرک و  لقن  وا  زا  دانسا  هب  ثیدح  تیاور و  دنچ  نانخس و  زا  یخرب  هدروآ و 

هتـشاد دانـسا  رگید  نت  دـنچ  هبلعث و  وبا  کلام و  نب  فوع  رذ و  وبا  ءادرد و  وبا  تماص و  نب  هدابع  لبج و  نب  ذاـعم  زا  سیردا  وبا  »
نانیا ریغ  رانید و  نب  مزاح  وبا  یـشرج و  نمحرلا  دبع  نب  دیلو  رـسیم و  نب  سنوی  دیزی و  نب  هعیبر  دیبع و  نب  رـشب  يرهز و  تسا و 

.دنراد ثیدح  يو  زا 

: تسا هدروآ  سیردا  وبا  زا  هک  ینانخس  هلمج  زا 

-3 هّیقن » بایث  یف  سند  بلق  نم  ریخ  هسند ، باـیث  یف  ّیقن  بلق  - » 2 ارکذ » یقطنم  ارّکفت و  یتمـص  اربع و  يرظن  لعجا  ّللا 
�

ّمه - » 1
هل ناک  نم  همومه و  ّللا 

�
ه هافک  ادحاو  اّمه  همومه  لعج  نم  »

467 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

داز ام  .هنیکـس و  نم  لضفا  هدالق  ؤرما  دّلقت  ام  - » 5 مارکلا » سلاجم  دجاسملا  - » 4 «« 1  » کله اهّیأ  یف  ّللا 
�

ه لابی  مل  ّمه  داو  ّلـک  یف 
: تسا تیاور  نیا  دراد  مه  یهقف  ۀبنج  هدروآ و  وا  زا  دانسا  هب  هک  یتایاور  هلمج  زا  و  ادصق » ّللا 

�
ه هداز  ّالا  اهقف  ّطق  ادبع  ّللا 

�
ه

: تسا هتفگ  سیردا  وبا  »

هب رتو »  » زامن ةراب  رد  وگتفگ  متـشاد  روضح  دـندوب  تماص ، نب  هداـبع  هلمج  زا  ص ،)  ) ربمغیپ هباحـص  زا  یهورگ  هک  یـسلجم  رد  »
مهد یم  یهاوگ  نم  تفگ : هدابع  سپ  دنتسناد  ّتنس  ار  نآ  رگید  یخرب  تسا و  بجاو  زامن  نآ  دنتفگ : ناشیا  زا  یخرب  دمآ  نایم 

: دیامرف یم  يادخ  دّمحم  ای  تفگ : دمآ و  رد  نم  رب  لیئربج  تفگ : ص )  ) ربمغیپ هک 

ّنهتیقاوم ّنهئوضو و  یلع  ّنهب  یفو  نم  هالص  سمخ  کتّمأ  یلع  تضرف  دق  ّینا  »
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سیلف اههبشت - هملک  وا  ائیش - کلذ  نم  صقتنا  دق  ینیقل و  نم  هّنجلا و  هلخدا  نا  ادهع  ّنهب  يدنع  هل  ّنإف  ّنهدوجـس  ّنهعوکر و  و 
زا لبج  نب  ذاعم  زا  ینالوخ  زا  دانسا  هب  دراد  یمالک  هبنج  هک  مه  ار  ریز  ثیدح  هتمحر » تئش  نا  هتبّذع و  تئـش  نا  دهع ، يدنع  هل 

: تسا هدروآ  ملس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ 

ناک ام  القع  ینتیتآ  ول  ّبر  ای  لقعلا : خوسمملا  لوقیف  اریغـص  کلاهلاب  هرتفلا و  یف  کلاهلاب  و  القع ، خوسمملاـب  همیقلا  موی  یتؤی  »
.یّنم هلقعب  دعسأب  القع  هتیتآ  نم 

______________________________

.ما هدید  ادنسم  ار  نآ  ثیدح  بتک  رد  هک  تسا  نانچ  مدای  هب  هدش و  روهشم  يوبن  ثیدح  ناونعب  نخس  نیا  ( 1)

نالوخ وه  هیناطحقلا و  نم  نالهک  نم  نطب  یبا  نالوخ  یلإ  بوسنم  نمیلا  فیلاخم  نم  هید )  ) فالخم نـالوق  نزو  رب  نـالوخ  - » 2
( لاقملا حیقنت  « ) ..کلام نب 

468 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.یّنم دعسأب  دهع  هاتا  نم  ناک  ام  دهع  کنم  یناتا  ول  ّبر  ای  هرتفلا : یف  کلاهلا  لوقی  و 

.یّنم هرمع  هب  دعس  اب  ارمع  هتیتآ  نم  ناک  ام  ارمع  ینتیتآ  ول  ّبر  ای  اریغص  کلاهلا  لوقی  و 

؟ ینوعیطتف رمأب  مکرمآ  ّینإف  هناحبس  ّبّرلا  لوقیف 

..مهتّرض ام  اهولخد  ول  و  راّنلا ، اولخداف  اوبهذا  لوقیف : ّبر ! ای  کتّزع  معن و  نولوقیف :

نبا راّنلا » مهذخاتف  مهیّمض  .نوریصت  یملع  یلإ  مکتقلخ و  یملع  یلع  هیلع و  متنأ  ام  تملع  مکقلخا  نا  لبق  هناحبس ، ّبّرلا ، لوقیف 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  ینالوخلا »  » ۀملک لیذ  هحفص 395 )- لّوا - دلج  « ) بابّللا  » باتک رد  يرزج  ریثا 

.نون اهرخآ  یف  فلا و  مال  اهدعب  واولا و  نوکس  همجعملا و  ءاخلا  حتفب  ینالوخلا  »

مسا ..نب و  کلام  نب  ورمع  نب  نالوخ  یلإ  هبسنلا  هذه 
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ماع دـلو  ینالوخلا  ّللا 
�

ه دـبع  نب  ّللا 
�

ه ذـئاع  سیردا  وبا  ..مهنم و  ءاملعلا  نم  هعامج  اهیلإ  بسنی  ماشلا  تلزن  هلیبق  یه  لکنا و  نالوخ 
« ..نینامث هنس  یّفوت  هریغ  يرهّزلا و  هنع  يور  نیعباّتلا  راّبک  نم  وه  نینح و 

469 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بشوح نبا  - 2 - 

بتک زا  یخرب  رد  نکیل  تسا  هتفگن  يزیچ  هدرواین و  همجرت  بشوح  نب  رهـش  ةراب  رد  قاحـسا  وبا  دـش  هتفگ  شیپ  نیا  زا  هکناـنچ 
.تسا هدش  دای  وا  زا  شیب ، ای  مک  رگید ،

زا هاگ  نآ  هدروآ  بشوح » نب  رهش  ّبیغملا  دراولل  رظتنملا  ّبیشملا و  رعّـشلاب  ربتعملا  مهنم  و   » ناونع تحت  ار  وا  هیلح ، رد  میعن ، وبا 
.تسا هدرک  لقن  دانسا  هب  ییاهزیچ  وا  ثیداحا  رابخا و  تالاح و 

: نومضم نیا  تسا  وا  نانخس  زا 

هب نآ  رد  دایز  ییاهتـسد  ددرگ و  دای  نآ  رب  ادـخ  مان  دـشاب و  لالح  شلـصا  تسا : لامک  هب  دـشاب  زیچ  راـهچ  ار  یماـعط  هاـگ  ره  »
: تفگ هک  مدینـش  ار  هریره  وـبا  تسا : هتفگ  هک  تسا  وا  ثیداـحا  زا  و  دوـش » هتفگ  ادـخ  دـمح  نآ  زا  غارف  ماـگنه  دـیآ و  تکرح 

: تفگ نینچ  ص )  ) ربمغیپ

رب ص )  ) ربمغیپ تسا : هتفگ  هک  تسا  مالـس  نب  ّللا 
�

ه دبع  زا  بشوح  نبا  زا  مه  و  سراف » ءانبا  نم  لاجر  هلوانتل  اّیّرثلاب  ملعلا  ناک  ول  »
منک یم  رکف  ادخ  ةراب  رد  دنداد  خساپ  دینک  یم  هشیدنا  هچ  رد  دیـسرپ  دـمآ  رد  دـندوب  هتفر  ورف  رّکفت  رد  هک  باحـصا  زا  یهورگ 

: تفگ ص )  ) ربمغیپ

« ّللا
�

..ه قلخ  یف  اورّکفت  ّللا و 
�

ه یف  اورّکفت  «ال 

دنا هدرک  دای  وا  زا  مه  لاجرلا ) سوماق  بحاص   ) يرتست یناقمم و  یلیبدرا و 

470 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مه یفاک  رد  ناشیا  لقنب  دنا و  هدروآ  شا  هراب  رد  يرصتخم  و 
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هدش تیاور  لقن و  هملس  ّما  زا  بشوح  نب  رهش  زا  یلامث  ةزمح  وبا  زا  دانسا  هب  زین  یسربط  ریسفت  رد  هدمآ و  یتایاور  وا  زا  دانـسا  هب 
.تسا

: تسا هدمآ  نینچ  لاجرلا » سوماق   » رد هک  نیا  زج  ما  هدیدن  ییاج  رد  ار  رهش  تافو  لاس 

یف 112» لیق : و  « 98  » یف رهش  تام  اولاق : «و 

471 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هریزج ماش و  یعبات  ناهیقف  زا  مود  ۀقبط 

هراشا

هک رگید  یـصاخشا  هب  اجنآ  رد  هقف  دنا ، هدوب  ماش  ناهیقف  ۀقبط  نیتسخن  ناعبات »  » زا هک  ینالوخ ، بشوح و  نبا  نتـشذگرد  زا  سپ 
.تسا هتفای  لاقتنا  دنا  هدش  دای  مود  هقبط  رد 

« مادقملا وبا   » ۀـینک اب  هک  « 1  » يدـنک هویح  نب  ءاـجر  موثلک و  نب  یناـه  اـیرکز و  وبا  نب  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  دـنا : هتفر  رامـشب  هقبط  نیا  زا 
.تسا هدوب  روهشم  هدش و  یم  هدناوخ 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هایح  نب  ءاجر  ةراب  رد  يو  هک  هدرک  لقن  «، 2  » رطم زا  دانسا  هب  قاحسا ، وبا 

: دنیوگ یم  هک  تسا  ینایماش  زا  مدـید  یم  مدرک  یم  کیرحت  ار  وا  نوچ  نکیل  مدـیدن  هقفا  ار  یـسک  ءاجر  زا  ماش  ناهیقف  رد  نم  »
رورس دّیـس و  هک  تسا  هدیـسرپ  کلملا  دبع  نب  ماشه  !« » تسا هتـشاد  ءاضق  هدرک و  مکح  نانچ  نینچ و  هیـضق  نیا  رد  کلملا  دبع 

؟ تسیک نیطسلف  لها 

« یسن نب  هدابع  : » دنا هتفگ  هدیسرپ  ندرا  لها  دّیس  زا  هایح .» نب  ءاجر  : » دنا هتفگ 

______________________________

هب هتفگ و  ار  زیزعلا  دـبع  رمع  وا  هدرک و  روش  وا  اب  فالختـسا »  » ةراـب رد  کـلملا  دـبع  نب  نامیلـس  هک  تسا  ناـمه  ءاـجر  نیا  ( 1)
.تسا هدومن  تیبثت  یلمع و  ار  وا  دهع  تیالو  دش  دای  نامیلس  ۀمجرت  نایاپ  رد  هک  یحرش 

هحفص میس - دلج   ) ءایلوالا هیلح  رد  میعن  وبا  هک  تسا  قارو  رطم  دارم  ارهاظ  ( 2)
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کلام نب  سنا  زا  دایز  یثیداحا  رطم  هدـهز » یف  ههقف و  یف  رطم  لثم  تیأر  اـم  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  یـسیع  وبا  زا  دانـسا  هب  ( 75
.تسا هدرک  تیاور 

472 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنا هتفگ  يو  خساپ  رد  ار  ینانع » ییحی  نب  ییحی  : » تسا هدیسرپ  قشمد  لها  دّیس  زا 

ار ّيدع » نب  ّيدع   » تسا هدیسرپ  هریزج  لها  دّیس  زا  .دنا  هدرک  یفرعم  وا  هب  ار  ینوکس  سیق  نب  ورمع  هدیسرپ  صمح  لها  دّیس  زا 
«. دنا هدروآ  باوج  رد 

شا همجرت  رد  هدرک و  دای  مادقملا » وبا  هایح  نب  ءاجر  ءارمالا  و  ءافلخلا »  » ریشم ماعطملا  مهفملا  هیقفلا  مهنم  و   » ناونعب ار  وا  میعن  وبا 
: تسا هدروآ  یتمسق  وا  ثیداحا  تایاور و  نانخس و  زا  وا و  ةراب  رد  ناگرزب  ياه  هتفگ  زا 

ءالع .ماش و  رد  ءاجر  زاجح و  رد  مساق  نب  دمحم  قارع و  رد  نیریس  نبا  ما : هدیدن  دننام  ارـسک  هس  : » تسا هتفگ  نوع  نبا  هلمج  زا 
یـضاق ار  بهوم  نبا  زورما  کلملا  دبع  تفگ : مدرک  شتاقالم  دوب  کلملا  دبع  دزن  وا  دـمآ  شیپ  ءاجر  هب  یتجاح  ارم  تسا : هتفگ 

: متفگ نم  .مدـیزگ  یمرب  ار  روگ  هنیآ  ره  دنراپـسب  مروگ  هب  ای  مشاب  هتـشاد  ار  ءاضق  تیالو  هک  مدـش  یم  ّریخم  نم  رگا  تخاـس و 
نبا ۀـظحالم  هن  مدرک  ار  مدرم  ۀـظحالم  نم  دـنیوگ : یم  تسار  تفگ : .هدـش  هداد  وا  هب  ءاضق  لغـش  وت  ةراشا  هب  دـنیوگ : یم  مدرم 

.ار بهوم 

: تسا هتشاد  دانسا  ناشیا  ریغ  رباج و  ءادرد و  وبا  ورمع و  نب  ّللا 
�

ه دبع  زا  ءاجر 

تسا وا  زا  دانسا  هب  مه  و  هدابعلا » ریثک  نم  ریخ  هقفلا  نم  لیلق  : » تفگ هک  ص )  ) ربمغیپ زا  ورمع  نب  ّللا 
�

ه دبع  زا  تسا  وا  زا  دانـسا  هب 
هیواعم زا 
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«. نیّدلا یف  ههقفی  اریخ  هب  ّللا 
�

ه دری  نم  ( » ص  ) ربمغیپ زا 

ۀقبط زا  دوش  یم  هدروآ  نانآ  ۀـمجرت  رد  يرـصتخم  دـعب  دای و  ناشیا  مان  ریز  رد  هک  صخـش  ود  زا  ماش  رد  یعبات  ناـهیقف  هلمج  زا 
: دنا هتفر  رامشب  مود 

لاس 119 هب  یّفوتم  قدشا  - 2 ای 118 ) ای 116 - ای 114 - ای 113 -  ) لاس 112 هب  یّفوتم  لوحکم  - 1

473 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لوحکم - 1 - 

«. 1  » یلباک یماش  ّللا 
�

ه دبع  نب  لوحکم  ّللا 
�

ه دبع  وبا 

ۀلیبق زا  ینز  يدقاو  زا  لوقنم  هتفگ  میدن و  نبا  ۀتفگ  هب  و  تسا ) لباک  ناریسا  زا   ) هتـشگ ریـسا  نیملـسم  تسدب  یناوج  رد  لوحکم 
صاع و نب  دیعس  ةدنب  رگید  یلوق  هب  هتشاد و  یم  یگدنب  ار  سیق  ینب  زا  ینز  هشئاع  نبا  زا  لوقنم  هب  هدوب و  یلوم  هدنب و  ار  لیذه 

.تسا هدوب  ثیل  ینب  یلوم  مراهچ  لوقب 

و ( 114  ) هدراهچ دص و  کی  یلوق  هب  و  ( 113  ) هدزیس دص و  کی  یلوق  هب  و  ( 112  ) هدزاود دص و  کی  لاس  رد  یلوق  هب  لوحکم 
کی لاس  رد  ناکّلخ  نبا  قاحـسا و  وبا  ۀـتفگ  هب  و  ( 116  ) هدزناش دص و  کی  لاس  رد  يدقاو  زا  لوقنم  ۀـتفگ  میدـن و  نبا  هتفگ  هب 

یعازوا و دننام  یگرزب  صاخـشا  ملعم  لوحکم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  يزاریـش ، قاحـسا  وبا  ۀتفگ  هب  .تسا  هتفای  تافو  ( 118  ) هدجه دص و 
.دنا هتفرگ  ارف  ملع  هدرک و  هدافتسا  وا  زا  نانیا  هدوب و  رباج  نب  دیزی  نارسپ  دیزی ، شردارب  نمحرلا و  دبع  زیزعلا و  دبع  نب  دیعس 

.تسا هدرب  یم  راکب  یهقف  لئاسم  رد  ار  نآ  هتسناد و  یم  تسرد  ار  نآ  هب  لمع  و  يار »  » هک تسا  یناهیقف  هلمج  زا  لوحکم 

______________________________

رد ریثا  نبا  ( 1)
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هدوب اجنآ  رد  هباحص  زا  رایسب  یهورگ  تسا و  فورعم  دالب  زا  هک  ماش  هب  تسا  تبسن  یماش  تسا : هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  بابللا ،» »
: تسا هدروآ  نینچ  دنا ، هدوب  اجنآ  رد  دنا  هدید  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  سک  رازه  هد  هک  هدش  هتفگ  یتح 

زا ینز  هب  هدرک و  ریـسا  لباک  زا  ار  وا  صاع  نب  دیعـس  هک  یماـش  ّللا 
�

ه دـبع  نب  لوحکم  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  تسا  تبـسن  نیاـب  روهـشم  «و 
یلوق 13 هب  و  ( 112  ) هدزاود دص و  کی  لاس  هب  هدش و  نکاس  ماش  رد  لوحکم  .تسا  هتخاس  دازآ  ار  يو  نز  نآ  هدیشخب و  لیذه 

.تسا هتفای  تافو  رگید 14  یلوق  هب  و 

474 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنم و ایتفلاب  رـصبا  لوحکم  نامز  یف  نکی  مل   » تسا هتفگ  ار  هلمج  نیا  يو  هک  هدرک  تیاور  دیعـس  زا  وا  هک  هدـش  لقن  رهـس  وبا  زا 
: تسا هدش  لقن  نومضم  نیا  يرهز  زا  بیصی » ئطخی و  يأّرلا  يأر و  اذه  ّللاب ،

�
ه الا  هّوق  لوح و ال  ال  لوقی : یّتح  یتفی  ناک ال 

زا میدـن  نبا  ماش » رد  لوحکم  هرـصب و  رد  نسح  یبا  نسح  هفوک ، رد  یبعـش  رماـع  هنیدـم ، رد  ّبیـسم  نب  دیعـس  دـنراهچ : ءاـملع  »
: تسا هدرک  دای  ار  ریز  باتک  ود  لوحکم ، تافیلأت 

.هقفلا یف  ننّسلا  باتک  - 1

.هقفلا یف  لئاسملا  باتک  - 2

قدشا - 2 - 

«. 1  » قدشألا یسوم  نب  نامیلس  بویا  وبا 

هدوب لوحکم  باحـصا  نادرگاش و  رباکا  زا  هتفاـی و  تاـفو  ( 119  ) هدزون دص  کی  لاس  رد  قاحـسا ، وبا  ۀـتفگ  هب  قدـشا ، نامیلس 
.تسا

: ترابع هب  ار  نامیلس  هک  نیا  زا  سپ  میعن  وبا 

« ضر قدشألا ، یسوم  نب  نامیلس  قذحالا  هیقفلا  قدصالا ، قیدّصلا  مهنم  «و 

______________________________

رد تسا و  هداشگ  ماک  ینعمب  قدشا  ( 1)
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زا روظنم  و  یـسوم ، شردپ ، فصو  ای  تسا  نامیلـس  دوخ  فصو  نیا  هک  ما ، هدیدن  تسه  مسرتسد  رد  هک  یلاجر ، بتک  زا  یئاج 
.تسا يروآ  نابز  يرونخس و  زا  هیانک  هک  نیا  ای  هدوب  وا  ناهد  يداشگ  نآ 

475 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدروآ  وا  تایاور  تاملک و  تالاح و  زا  يا  هّمش  هدرک  ناونع 

هب و ، هلبقلا » لبقتـسم  ّالا  یـسوم  نب  نامیلـس  تیأر  ام   » تسا هتفگ  يو  هک  درب ، زا  دانـسا  هب  تسا ، وا  فاصوا  تـالاح و  زا  هلمج  زا 
ّنا : » تسا هتفگ  هک  يرهز  زا  دانـسا  هب  و  هتلأسم » لثم  نع  لأسی  ماّـشلا  نم  اـنءاج  نم  رن  مل  : » تسا هتفگ  وا  هک  جـیرج  نبا  زا  دانـسا 

هدروآ ییحی ، نب  دیزی  زا  دانسا  هب  وا ، نانخس  هلمج  زا  و  نیلجّرلا » ظفحأل  نامیلس  ّنا  ّللا 
�

ه میا  یسوم و  نب  نامیلـس  انیتأی و  الوحکم 
: تسا هتفگ  نامیلس  هک 

هتفگ هک  زیزعلا  دـبع  نب  دیعـس  زا  دانـسا  هب  و  یند ء » نم  فیرـش  رجاف و  نم  ّرب  و  لهاج ، نم  میلح  هثالث : نم  نوفـصتنی  ـال  هثـالث  »
زا نامیلس  زا  دانسا  هب  وا ، تایاور  زا  و  لجر » وهف  هّیماش  هماقتسا  هتماقتسا  و  ایقارع ، هءاخس  اّیزاجح و  لجّرلا  ملع  تدجو  اذا  : » تسا

: تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  هدروآ  هشئاع ، زا  هورع  زا  يرهز 

هب و  هل » ّیلو  نم ال  ّیلو  ناطلّسلاف  اورجتشا  نإف  اهنم  باصا  امب  اهاطعا  يّذلا  اهل  لطاب و  اهحاکنف  اهّیلو  نذا  ریغب  تحکن  هأرما  امّیأ  »
: تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا  يرهز  زا  یسوم  نب  نامیلس  زا  دانسا 

«« 1  » همایقلا موی  هوجولا  رافسا  ّللا 
�

ه لیبس  یف  رابغلا  »

______________________________

یخونت زیزعلا  دبع  نب  دیعس  ۀمجرت  رد  میعن  وبا  ار  تیاور  نیا  ( 1)
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نیمه هب  زین  ص )  ) ربمغیپ زا  کلام  نب  سنا  زا  يرهز  زا  قدـشا  یـسوم  نب  نامیلـس  زا  وا  زا  دانـسا  هب  ۀحفص 275 )- متشه - دلج  )
.تسا هدروآ  ترابع 

476 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هریزج ماش و  یعبات  ناهیقف  زا  مّیس  ۀقبط 

هراشا

هتفای لاقتنا  رگید  یـصاخشا  هب  ماش ، رد  ءاتفا  هقف و  دنا  هتفای  تافو  قدشا  بویا  وبا  لوحکم و  هک  نیا  زا  سپ  قاحـسا  وبا  ۀـتفگ  هب 
.دنا هدیدرگ  يّدصتم  ار  ماقم  نآ  ناهیقف  زا  رگید  يا  هقبط  تسا و 

زا يرـصتخم  ۀمجرت  دای و  قاروا  نیا  رد  ّلقا ) هب  لوق  بسحب   ) تافو لاس  بیترتب  ریز  صاخـشا  تسا ، میـس  هقبط  هک  هقبط ، نیا  زا 
: ددرگ یم  داریا  ناشیا 

166  »» یخونت ای 159 5 -  157  »» یعازوا - 4 148  »» يدیبز - 3 135  »» یناّسغ لاس 117 2 - هب  یّفوتم  نارهم  نب  نومیم  - 1

477 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نارهم نب  نومیم  - 1 - 

.نارهم نب  نومیم  بویا  وبا 

لاس رد  هدوب و  دزا  یلوم  رختسا و  ناریسا  زا  نارهم  نب  نومیم   » هک تسا  هتـشون  هزادنا  نیمه  نارهم  نب  نومیم  ةراب  رد  قاحـسا  وبا 
رگید بتک  زا  یخرب  رد  هدـش و  ناونع  نارهم » نب  نوـمیم  ، » لاـجر بتک  زا  یخرب  رد  تسا » هتـشذگ  رد  ( 117  ) هدفه دـص و  کی 

«. 1  » تسا هدیدرگ  لقن  يو  زا  ندرب  مان  وا و  ندش  ناونع 

: دیاش  ) هریـسلا دیدس  هریّـسلا  دـیمح  هریزجلا  لها  ماما  نارهم  نب  بّویا  وبا  ناضقیلا  میکحلا  مهنم  و   » ناونع نیا  تحت  ار  وا  میعن  وبا 
راثآ تسردان و  اهنآ  زا  یخرب  نامگ  یب  هک  تسا ، هدومن  تیاکح  یتخل  وا  تایاور  تاملک و  تـالاح و  زا  هدرک و  داـی  هریرـسلا »)

.تسا نایامن  راکشآ و  اهنآ  رد  یتسردان 

رب نانچ  وا  ماگنه  نیا  رد  رمع ؟ رکب و  وبا  ای  تسا  لـضفا  یلع  وا  ةدـیقع  هب  هک  هدیـسرپ  وا  زا  بئاـس  نب  تارف  هک : هتفگ  نیا  دـننام 
..هداتفا تسد  زا  شیاصع  هک  هدیزرل  دوخ 

: تسا هتفگ  وا  یلع ؟ ای  هدمآ  رد  مالسا  هب  تسخن  رکب  وبا  هک : هدیسرپ  تارف  زاب  هاگ  نآ 
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هب
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تفر و هجیدـخ  ربمغیپ و  نایم  و  هدروآ ! نامیا  يوب  رکب  وبا  هتـشذگ  وا  رب  ربمغیپ  هک  بهار  ياریحب  ناـمز  رد  اـنامه  دـنگوس  ادـخ 
یخرب دننام  و  «. 2  » دشاب هداز  ردام  زا  یلع  هک  هدوب  نآ  زا  شیپ  همه  اهنیا  و  تسا ! هدروآ  رد  يو  حاکن  هب  ار  هجیدخ  ات  هدرک  دمآ 

زا

______________________________

.دشاب نارهم  نب  نومیم  نیمه  دیاش  هک  هدش  ناونع  يدزالا » نومیم  « » نازیملا ناسل   » باتک رد  ( 1)

نبا زا  و  هصالخ »  » زا تالوقنم  اـب  مه  رمع  رکب و  وبا  نتـسناد  لـضفا  تجوازم !؟ يارب  تطاـسو  تثعب و  زا  شیپ  ندروآ  ناـمیا  ( 2)
.تسا حضاو  شندوب  تسردان  هیقف »  » ربخ یبلک و 

478 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدش  لقن  وا  زا  هک  تایاور 

هدش لقن  نومیم  زا  .تسا  هتفرگ  هرانک  لغش  نآ  زا  دعب  هتـشاد و  ءاضق  لغـش  وا  فرط  زا  هدوب و  زیزعلا  دبع  نب  رمع  بتاک  نومیم ،
: تسا هدش  تیاکح  نومضم  نیا  وا  نانخس  زا  مه  و  ساّنلا » حلص  اوحلص  نآرقلا  لها  ّنا  ول  : » تسا هتفگ  هک 

.وشم دراو  يراداو ، ادخ  تعاطا  هب  ار  وا  یهاوخ  یم  هک  نیا  نامگ  هب  ناطلـس ، رب  هدم : رارق  شیامزآ  دروم  رد  زیچ  هس  هب  ار  دوخ  »
هچ هدم  ارف  زیگنا  سوه  زیمآ و  يوه  نخس  هب  شوگ  .وشم  لخاد  يزومایب  نآرق  ار  نانآ  یهاوخ  یم  هک  نیا  لایخ  مان و  هب  نانز  رب 

« .تسشن دهاوخ  تلد  رب  درک و  دهاوخ  رثا  وت  رد  نآ  زا  زیچ  هچ  یناد  یمن 

ار ناینیـشیپ  نم  دوب و  يدنک  سیق  نب  ثعـشا  دـنتفر  یم  شباکر  رد  مدرم  هک  یـسک  نیتسخن  : » تسا هتفگ  هک  هدـش  لقن  وا  زا  زاب 
وا اب  يرگید  تسا و  راوس  یسک  دندید  یم  نوچ  هک  مدرک  كاردا 
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«. تسا راک  متس  راّبج و  هک  دشکب  ار  وا  ادخ  دنتفگ : یم  هار ، هب  هدایپ 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  يربرب ، نوراه  دمحم ، وبا  زا  دانسا  هب  میعن ، وبا 

ورین و هک  يا  هدرک  راداو  يراک  هب  ارم  : » تشون يوب  نومیم  .داد  نامرف  هریزج  جارخ  رب  ءاـضق و  رب  ار  نومیم  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  »
.تساوخ ءافعتسا  و  متسه ؟ فیعض  قیقر و  ریپ و  هک  نیا  لاح  مزادرپ و  ءاضقب  مدرم  نایم  نم  مرادن : ار  نآ  ناوت 

يراک هاگ  ره  نکم و  غیرد  دشاب  نشور  وت  رب  ءاضق  راک  زا  هچ  نآ  نک و  عمج  تیابج و  ار  جارخ  : » تشون نینچ  ار  وا  خساپ  رمع  »
يراک مدرم  دوش  انب  رگا  هک  اریز  هاوخب  نم  زا  ار  نآ  ّلح  هار  تسرفب و  نمب  ار  نآ  دشاب  یکـش  ههبـش و  نآ  رد  ارت  دشابن و  نشور 
نومیم زا  دانـسا  هب  میعن ، وبا  ددرگ » هابت  ایند  نید و  دنریگ  هرانک  نآ  هب  مادقا  زا  دننک و  كرت  دـیآ  راوشد  گرزب و  ناشیارب  هک  ار 

زاب و  هب » قثوی  خا  وا  لالح  نم  مهرد  ناـمّزلا  رخآ  یف  دـجوی  اـمّلق  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  ّللا 
�

ه دـبع  زا 
نومیم ةراب  رد  لصفم  لاجرلا  سوماق  باتک  رد  ّللا »

�
ه رونب  رظنی  ّهنإف  نمؤملا  هسارف  اوّقتا  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  دانـسا  نامهب 

: تسا هدمآ  نینچ  هلمج  زا  هدمآ  نایم  هب  نخس  نارهم  نب 

479 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نأـش یف  هل  هّصق  یبـلکلا  نبا  رکذ  .رـضم و  نم  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ّصاوخ  نم  ّهنا  یقربـلا  لاـق  هصـالخلا »  » یف ..نارهم و  نب  نومیم  »
یّلص لوسرلاب  اهالوأ  هّمالا و  هذه  ریخ  اّیلع  ّنا   » اهقالطب اهجوز  فلح  هأرما 
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و لوقا : .هیلا  هّصقلا ) ینعی   ) اهعفر مکحلا و  نع  فقوت  هنا  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  لبق  نم  ایـضاق  هنوک  اهنم  رهظی  و  مّلـس .» هیلع و  ّللا 
�

ه
« ..اضیا ع )  ) نسحلا باحصا  نم  هنوک  هیقفلا »  » ربخ نم  رهظی  .روعالا و  ثراحلل  نینمؤملا  ریما  هفایض  هّصق  هنع  شک »  » يور

یناّسغ - 2 - 

.یناّسغ ییحی  نب  ییحی 

نیا زا  سپ  هدوب و  ماش  لها  یتفم  یناّـسغ  .تسا  هتـشذگ  رد  ( 135  ) جنپ یـس و  دص و  کی  لاس  رد  قاحـسا ، وبا  ۀتفگ  هب  یناّسغ ،
.تسا هدنام  اجرب  ناشیا  زا  يوتف  هتفای و  جاور  ماش  رد  زیزعلا  دبع  نب  دیعس  یعازوا و  بهذم  هدرم  وا  هک 

: تسا هدش  هدروآ  نومضم  نیا  یناّسغلا »  » ناونع لیذ  رد  ..بابّللا »  » باتک رد 

بآ زا  هلیبق  نیا  دزا »  » زا گرزب  تسیا  هلیبق  هک  ناّسغ  هب  تسا  تبـسن  نون ، فلالا  دعب  هدّدـشملا و  نیّـسلا  نیغلا و  حـتفب  یناّسغلا ، »
..دنا هدش  هدیمان  مان  نادب  ببس  نیاب  هدیماشآ و  تسا  عقاو  « 1  » عمر و  دیفس ) نزو  رب   ) دیبز نایم  نمی  رد  هک  ناّسغ 

______________________________

ناسغ و برق  نمیلا  نم  نییرعـشالا  دالب  هب  یـسوم  یبا  هیرق  رـصن : لاق  ..نمیلاب و  عضوم  هلمهم  نیع  هیناث و  حتف  هلوأ و  رـسکب  ( » 1)
(. نادلبلا مجعم  « ) ..دیبز

480 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هورگ  نآ  زا  هک  دنا  هدش  هداد  تبسن  نآ  هب  رایسب  یهورگ  نادنمشناد  زا  »

یم تیاور  وا  زا  .دـنک و  یم  تیاور  ود ، نیا  زج  و  ریبز ، نب  هورع  ّبیـسم و  نب  دیعـس  زا  هک  قشمد  یـضاق  یناّسغ  ییحی  نب  ییحی 
ناسل  » باتک رد  و  تسا » هدوب  هقث »  » یملاع هتفای و  تافو  جـنپ  یـس و  دـص و  کـی  لاـس  هب  یناّـسغ  .هنییع  نبا  قاحـسا و  نبا  دـنک 

: تسا هدش  هدروآ  نومضم  نیا  نازیملا »

وبا نب  ییحی  »
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: دنک یم  تیاور  ریبز  نب  هورع  رسپ  ماشه  زا  تسا و  طساو  مدرم  زا  یناّسغ  ییحی  اّیرکز ،

اه نآ  هب  هدرکن و  هزاجا  ار  وا  تیاور  هتـشاد  یم  هاور  زا  تاقث »  » اب دوخ  تایاور  رد  یناّـسغ  هک  یتفلاـخم  ترثک  يارب  ناـبح ، نبا  »
« ..تسا هدادن  رابتعا 

ناونع همجرت و  دروم  صخش  اب  شتبـسن  مه  ردپ و  مان  وا و  مان  هک  رگید ، یـصخش  هب  نازیملا » ناسل   » رد رجح  نبا  ۀتفگ  نیا  دیاش 
دروم شندوب  هقث »  » و هورع ، دوخ  زا  هن  دـنک ، یم  تیاور  هورع  رـسپ  ماـشه  زا  تسا و  رخأـتم  وا  زا  نکیل  دراد ، قفاوت  قاروا  نیا  رد 

عوضوم هدـش و  ناونع  اجنیا  رد  هک  دـشاب  صخـش  نیمه  مه  دـیاش  دـشاب و  قلعتم  طوبرم و  هتفرگ ، رارق  ناـبح  نبا  دـیدرت  لـمأت و 
.نابح نبا  نایم  و  بابل ) بحاص   ) ریثا نبا  نایم  تسا  فالتخا  دروم  وا  ندوب  هقث »  » تسا و همجرت 

481 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يدیبز - 3 - 

«. 1  » يدیبز دیلو  نب  دّمحم  لیذهلا  وبا 

.تسا هتفای  تافو  ( 148  ) تشه لهچ و  دص و  کی  لاس  رد  قاحسا ، وبا  ۀتفگ  هب  يدیبز ،

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدش  تیاکح  ملاس  نب  دمحم  زا 

: تفگ ارم  باهـش ، نبا  مدید  وا  دزن  ار  يدیبز  دـیلو  نب  دّـمحم  يزور  .متخومآ  یم  نآرق  يرهز )  ) باهـش نبا  دزن  هفاصر  رد  نم  »
« دناد یم  وا  مناد  یم  نم  ار  هچ  نآ  ۀمه  دراد و  هطاحا  نم  مولع  ۀمه  رب  يدیبز  هچ  ریگارف  وا  زا  ناوخب و  نآرق  يدیبز  دزن 

یعازوا - 4 - 

.یعازوا « 2  » دمحی نب  ورمع  نب  نمحرلا  دبع  ورمع  وبا 

رد هدش و  دلوتم  تشه  داتـشه و  لاس  رد  تسا و  هدوبن  عازوا »  » ۀلیبق زا  وا  دوخ  هدوب و  نمی  ناریـسا  زا  قاحـسا  وبا  ۀتفگ  هب  یعازوا 
.تسا هتفای  تافو  لاس  جنپ  تصش و  ّنس  هب  ( 157  ) تفه هاجنپ و  دص و  کی  لاس 

______________________________

رد تسا  يرهـش  دیهـش ) نزو  رب   ) دیبز تسا و  هدوب  هبنم  دیبز ، مسا  جحذم و  زا  تسیا  هلیبق  دینج ) نزو  رب  رغـصم   ) دیبز ۀـملک  ( 1)
نب ورمع  دنا و  هدش  بوسنم  ءاملع  زا  هباحـص و  زا  یهورگ  مه  لوا  هب  هکنانچ  دنا  هدش  هداد  تبـسن  نادب  ءاملع  زا  یعمج  هک  نمی 

.تسا بوسنم  نآ  هب  برکیدعم 
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هدـش و طبـض  ناکلخ  نبا  خـیرات  رد  هکنانچ  نکیل  هدـش  طبـض  دـمحم »  » مان هب  یعازوا  دـج  ءاهقفلا  تاقبط  یپاـچ  هخـسن  رد  ( 2)
( هلمهم لاد  میم و  رـسک  هلمهم و  ءاح  نوکـس  یناتحت و  هانثم  ءای  مضب  « ) دـمحی  » هدرک لـقن  ءامـسالا » بیذـهت   » باـتک زا  یناـقمم 

.دمحم هن  تسا  تسرد 

482 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هاجنپ و دص و  کی  لاس  هب  ار  شتافو  هدناوخ و  « 1 « » عازوا  » ۀلیبق زا  ار  وا  میدن ، نبا 
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.تسا هدرک  طبض  هن 

يدهم نب  نمحرلا  دبع  زا  ومه  زاب  .تسا  هداد  یم  يوتف  هدوب و  هقف  ءاتفتسا  دروم  یگلاس  هدزیس  نس  رد  یعازوا  قاحـسا ، وبا  لوقب 
: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن 

: تسا هدروآ  ار  ترابع  نیا  دایز  نب  لقه  زا  ومه  زاب  یعازوألا » نم  هّنّسلاب  ملعا  دحا  ماّشلاب  ناک  ام  »

يروث نایفس  هب  وا  مودق  ربخ  نوچ  هتشگ  فرـشم  هّکم  هب  یعازوا  هک  یماگنه   » دنا هتفگ  هلأسم »! فلا  نیعبـس  یف  یعازوالا  باجا  »
نوچ هدنکفا و  دوخ  ندرگ  هب  هدرک و  زاب  راطق  زا  ار  وا  رتش  نامسیر  سپ  هدیـسر  يوب  يوط  يذ  رد  ات  هتفاتـش  وا  زاوشیپ  هب  هدیـسر 

نآ زا  هک  دنا  هتفرگ  ارف  ملع  هدرک و  هدافتـسا  هقف  یعازوا  زا  رایـسب  یناسک  خیّـشلل » قیرّطلا  : » تسا هتفگ  یم  هدروخ  یم  رب  مدرم  هب 
دیزم و نب  دیلو  ملسم و  نب  دیلو  سابعلا  وبا  دایز و  نب  لقه  كرابم و  نب  ّللا 

�
ه دبع  يرازف و  قاحسا  وبا  دنا : هدش  هدرمـش  صاخـشا 

.یبایرف فسوی  نب  دمحم  همقلع و  نب  هبقع  هملس و  یبا  نب  رمع  دحاولا و  دبع  نب  رمع 

______________________________

: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  عازوا »  » ۀملک ةراب  رد  ءامسالا » بیذهت   » زا یناقمم  ( 1)

قـشمد زا  سیدارفلا » باب   » رد تسا  یهید  یلوق  هب  نادمه و  زا  ینطب  یلوق  هب  ریمح و  زا  ینطب  یلوق  هب  تسا  فالتخا  عازوا »  » رد »
باتک رد  و  .دنا » هدیدرگ  عمتجم  هدنکارپ  لئابق  زا  هک  اهنآ  ياه  هقرف  ایاقب و  ینعی  لئابقلا » عازوا   » هب تسا  تبـسن  ۀـملک  یلوق  هب  و 

: تسا هدش  هدروآ  نینچ  ریثا  نبا  باسنالا » بیذهت  یف  بابللا  »

دبع ورمع  وبا  اهنم  عازوالا »  » اهل لیق  تعمجف و  ماشلاب  یناعمسلا  نظی  ام  یف  هقرفتم  يرق  یه  و  عازوالا »  » یلإ هبسنلا  هذه  ».. 
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: دعس وبا  رکذ  اذکه  تلق : هنس 157 . یفوت  سیدارفلا  باب  جراخ  هیرق  اهیلإ  بسنی  یتلا  عازوالا  یعازوالا و  ورمع  نب  نمحرلا 

لوق لثم  ءاملعلا  ضعب  لاق  دـق  ..نادـمه و  نم  نطب  عازوالا  لیق : نمیلا و  نم  عالکلا  يذ  نم  نطب  عازوـالا  نا  باوصلا  و  عازوـالا ،
«. حصالا راتخی  نا  یغبنی  رخأتملا  هانرکذ و  ام  حیحصلا  نا  الا  دعس  یبا 

483 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  یعازوا  ةراب  رد  هک  نیا  زا  سپ  ناکّلخ  نبا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هنم » ملعا  ماّشلاب  نکی  مل  ماّشلا  لها  ماما  »

، ثیدح وا  زا  رایسب  یهورگ  كرابم و  ّللا 
�

ه دبع  هدرک و  عامتسا  ثیدح  ءاطع ، يرهز و  زا  هتـشاد و  یم  ینکـس  توریب  رد  یعازوا  »
.دنا هدرک  عامتسا  ذخا و 

رخآ هب  زور  ود  هبنشکی  زور  رد  هدش و  دلوتم  ( 93  ) هس دون و  لاس  رد  یلوق  هب  و  ( 88  ) تشه داتشه و  لاس  هب  کبلعب  رد  یعازوا  »
«. تسا هتفای  تافو  توریب  رد  ( 157  ) تفه هاجنپ و  دص و  کی  لاس  زا  ةدنام  رفص  هام 

یعازوا  » هک هدرک  لقن  رکاسع  نبا  ظفاح ، فیلأت  قشمد » خـیرات   » زا ناکّلخ  نبا  .تسا  هداتفا  قافتا  بیرغ  يروط  هب  یعازوا  گرم 
یب هتـسب و  ار  ماّمح  رد  هدیـشک و  راک  زا  تسد  ریزگان  هک  هدمآ  شیپ  يراک  ار  ماّمح  بحاص  تسا  هدوب  هتفر  ماّمح  هب  توریب  رد 

هتشگرب و هدوب  هتسب  یعازوا  رب  ار  رد  هک  هدمآ  شدای  هب  نوچ  هتفر  دوخ  راک  یپ  زا  تسا  ماّمح  رد  یعازوا  هک  دروآ  دای  هب  هک  نیا 
: ناونعب ار  وا  میعن  وبا  تسا »! هتشذگرد  هتشاذگ و  دوخ  هنوگ  ریز  هب  تسد  هدیشک و  زارد  هلبق  يوسب  هک  هدید  ار  یعازوا 

مکحلا و  روشنملا ، ملعلا  مهنم  «و 
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ار وا  تحیـصن  سلجم  مه  و  یـسابع ، هفیلخ  روصنم ، هب  وا  زا  يا  همان  هدرک و  دای  ..لّضفملا » مادـقملا  لّجـسملا و  مامالا  روهـشملا ،
رد هدـش  هدروآ  نآ  ّیط  رد  هک  یتایاور  زا  یخرب  دـشاب  نخـس  ياج  دـیدرت و  لیـصفت  نیا  رد  مه  رگا  هک  هدروآ  لیـصفت  هب  يوب ،

هدروآ روصنم  هب  ۀـظعوم  تحیـصن و  نیا  یط  رد  هک  یتایاور  هلمج  زا  تسا  رثأت  يوریپ و  ۀتـسیاش  هتفگ  هک  یتاـملک  هجوت و  روخ 
: تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هدش 

: روصنم هب  هظعوم  تحیصن و  نیا  رد  شتاملک  هلمج  زا  و  هّنجلا » هیلع  ّللا 
�

ه مّرح  هتّیعرل  اشاغ  تاب  لاو  امّیأ  »

484 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: لاق اهیـصحا » ّالا  هریبک  هریغـص و ال  رداغی  باتکلا ال  اذـهل  اـم  « ؟) ساـبع نبا   ) كّدـج نع  هیـآلا  هذـه  لـیوات  یف  ءاـج  اـم  يردـت  »
.تسا وا  تفرعم  زا  یکاح  تیارد و  زا  یشان  هک  هدرک  لقن  وا  زا  مه  یتاملک  میعن  وبا  کحّضلا » هریبکلا ، مّسبّتلا و  هریغّصلا ،

: تسا هتفگ  نیعا  نب  یسوم  هب  هلمج  زا 

: تسا هتفگ  دّمحم ، دوخ ، رسپ  هب  هلمج  زا  و  مّسبّتلا » انعسی  نا  يرا  ام  انب ، يدتقی  انرص  اذا  اّماف  کحضن  حزمن و  اّنک  دیعس  ابا  ای  »

ّلق هلمع ، نم  هقطنم  ّنا  ملع  نم  ریسیلا و  هافک  توملا  رکذ  رثکا  نم  : » تسا هلمج  زا  و  مهیلع » اّنهل  انوطعی  ام  ّلک  ساّنلا  نم  انلبق  ول  »
مـالعا نیّدـلا و  هّمئا  دـحا  وـه  هلئاـسر و  و  هظعاوـم » همـالک و  رثـکی  یعازوـالا  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  مـیعن  وـبا  زاـب  همـالک »

رفعج وبا  بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دمحم   » زا یعازوا  زا  دانـسا  هب  هانثّدح » ام  هثیداحا  دـیناسم  نم  ..نیملـسملا و 
نب دیعس  زا  (ع »)
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: تسا هتفگ  مّلس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  هک  هدرک  ثیدح  سابع  نبا  زا  ّبیسم 

زا ع )  ) رقاـب دّـمحم  ماـما  زا  یعازوا  زا  زین  رگید  یتیاور  هلکأـیف » هئیق  یف  عجریف  ئیقی  ّمث  لـکأی  بلکلاـک  هتقدـص  یف  عجاّرلا  لـثم  »
ربمغیپ زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدرک  لـقن  ص )  ) ربـمغیپ زا  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  شّدـج  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  شردـپ 

: تسا هتفگ  يوب  ار  نومضم  نیا  ص )  ) ربمغیپ هدیسرپ و  ار  ِبا�تِْکلا » ُّمُأ  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءا�شَی َو  ا�م  ّللا 
�

ُه اوُحْمَی   » ۀیآ (ص )

هـشیپ نتخادرپ و  مه  و  تسا ، راوازـس  هکناـنچ  هقدـص  هد : تراـشب  هدژم و  ارم  تّما  نم  زا  دـعب  مه  وـت  مـهد  یم  هدژم  ارت  یلع  اـی  »
رمع رب  دزاس و  یم  لّدبم  یتخبکین  تداعس و  هب  ار  تواقش  یتخبدب و  محر ، ۀلص  مه  ردام و  ردپ و  هب  یکین  مه  فورعم و  نتخاس 

485 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یعازوا ۀمجرت  رد  ءامـسالا ، بیذهت  زا  لقنب  یناقمم ، ددرگ » یم  رادهگن  راوگان  دب و  ياهدـمآ  شیپ  اهیراتفرگ و  زا  دـیازفا و  یم 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا 

بهذم هک  نیا  زا  شیپ  برغم  مدرم  ماش و  لها  دوب  یمن  یعفادم  فلاخم و  چیه  ار  وا  دوب و  ماش  لها  ماما  دوخ  رـصع  رد  یعازوا  »
ۀتفگ هب  دنا و  هتـشاد  یم  يوریپ  وا  يواتف  زا  هدوب و  یم  یعازوا  بهذمب  دنیآرد  شبهذم  هب  دنیارگب و  وا  هب  دـنریذپ و  هب  ار  کلام 

زا هدوب و  هداد  رارق  دوخ  ياوشیپ  ماما و  يواتف ، هقف و  ماکحا  رد  ار ، یعازوا  لاس  تسیود  هب  کیدزن  ماش  مدرم  نیدـلا  دامع  ظفاح 
.دنا هتشاد  یم  يوریپ  نید  لئاسم  رد  يو 

دبع یعازوا ، مان  تسا : هتفگ  یقشمد  ۀعرذ  وبا  ..تسا و  ناعبات  عابتا  زا  یعازوا  »
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رد هچ  نآ  رخآ  ات  ..تسا » هداهن  شیپ  مان  ياج  هب  هدـیزگرب و  ار  نمحّرلا  دـبع  هدرک و  لیدـبت  ار  شیوخ  مان  دوخ  وا  هدوب و  زیزعلا 
و تدابع ، ترثک  و  دهز ، و  عرو ، رب  ءاملع  قافتا  عامجا و  و  وا ، تلیـضف  لضف و  لامک  و  تبترم ، تلالج  فیـصوت  زا  يو  ۀـمجرت 

لامک زا  اهنیا  زج  و  تحاصف ، رد  يو  تعارب  و  ّتنس ، هب  وا  کّسمت  تّدش  و  هقف ، تّوق  و  ملع ، ترازغ  و  تیاور ، ثیدح و  يدایز 
باتک رد  هدرک و  لقن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یعازوا   » هک تسا  هتفگ  هدرک و  لقن  وا  لـیجبت  میظعت و  لـالج و  و 

« .تسا هدش  لقن  وا  زا  یفاک » »

: تسا هدرک  دای  ار  ریز  باتک  ود  یعازوا  تاّفلؤم  زا  تسرهفلا »  » باتک رد  میدن  نبا 

.هقفلا یف  ننّسلا  - 1

.هقفلا یف  لئاسملا  - 2

486 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یخونت - 5 - 

.یخونت زیزعلا  دبع  نب  دیعس  دّمحم  وبا 

.تسا هتفای  تافو  شش  تصش و  دص و  کی  لاس  هب  یخونت 

: تسا هتفگ  ار  هلمج  نیا  یخونت  ةراب  رد  قاحسا  وبا 

نیا ةراب  رد  مه  نارگید  بتک  رد  هتفگن  يزیچ  یخونت  هب  تبـسن  نیا  زا  شیب  قاحـسا  وبا  هدـعب .» یعازوالا و  عم  ماّـشلا ، لـها  هیقف  »
.تسا هدشن  هدید  یّلقتسم  ۀمجرت  « 1  » یخونت

وبا  ) هینک زا  نکیل  هدروآ  هرکب  نب  زیزعلا  دبع  نب  دیعس  ناونعب  ار  یسک  باتک  نیا  رد  ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ،» ناسل   » بحاص
: تسا نینچ  باتک  نآ  ترابع  نیع  هدرکن  يدای  سک  نآ  يارب  یخونت )  ) تبسن زا  و  دمحم )

نع نامثع  انثّدح  یلذاحملا  نمحرلا  دبع  هلاق  لطابلا ، اذهب  ءافعّـضلا ، دحا  ءاطع ، نب  نامثع  هب  دّرفت  هرکب ، نب  زیزعلا  دبع  نب  دیعـس  »
نع زیزعلا  دبع  نب  دیعس 
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دیعسل رکذ  .ثیدحلا و ال  ..هنس  ماص  اّمناکف  اموی  هنم  ماص  نم  و  تانسحلا ، هیف  فعاضت  میظع  رهـش  بجر  ّنا  هعفر : هّدج ، نع  هیبا 
« ءافعّضلا باتک  یف  يراخبلا  هرکذ  يّذلا  ثیدحلا  اذه  یف  ّالا  مهنم  دحا  لاحل  فیرعت  هاوّرلا و ال  بتک  نم  یش ء  یف  هیبأل  و ال 

______________________________

.تسا و هدرکن  يداـی  ـالاب  یخوـنت  زا  نکیل  هدرب  ماـن  ار  سک  دـنچ  یخوـنتلا »  » ناوـنع ریز  باـبحالا » هیدـه   » رد یمق  ثدـحم  ( 1)
یکاطنا دواد  نب  دـمحم  نب  یلع  مساـقلا  وبا  یـضاق   » تسا هلمج  زا  دنتـسه  ـالاب  صخـش  زا  رخأـتم  همه  هدرب  ماـن  وا  هک  ار  یناـسک 

قالطا یهاگ  و  بمش )  ) هنس 342 رد  درک  تافو  ..زاوها  هرصب و  یضاق  هفینح ، وبا  بهذم  رب  هقف  ..هلزتعم و  لوصا  هب  ملاع  يدادغب 
هنـس شتافو  هدشلا » دعب  جرفلا   » باتک بحاص  یماما  یـضاق  میعن ، یبا  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحم  یلع  یبا  رب  یخونت ، دوش  یم 

(..« دفش  ) 384

487 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  یخونّتلا »  » لیذ ..بابل »  » رد مه  ریثا  نبا 

نیدـنچ يارب  تسا  یمان  نآ  تسا و  خونت  هب  تبـسن  نیا  همجعم ، ءاخ  نآ  رخآ  رد  هفّفخم و  نون  ّمض  فورح و  نیمّیـس  ءات  حـتفب  »
نیاب هدیزگ و  تماقا  نیرحب  رد  سپ  دنا  هدوب  دـنگوس  مه  مهب  ندرک  يرای  رب  مه  اب  هتـشاد و  عامتجا  نیرحب  رد  میدـق  رد  هک  هلیبق 

.تسا تماقا  ینعمب  خونت »  » هچ دنا  هدش  هدناوخ  مان 

مان هتفگ و  هچ  نآ  رخآ  ات  ..فورعم » رعاش  بیدا و  ملاع و  يّرعم  یخونت  نامیلـس  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  دـمحا  العلا  وبا  تسا  ناـشیا  زا  »
.تسا هدرکن  زیزعلا  دبع  نب  دیعس  زا  يدای  نکیل  هدرب  خونت  ءاملع  زا  ار  یصاخشا 

زین میعن  وبا 
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هدرک و ناونع  دروایب  شیارب  یتبسن  ای  هینک  هک  نیا  اب  ار  زیزعلا » دبع  نب  دیعـس  ( » هحفص 124 مشش  دلج  « ) ءایلوالا هیلح   » باتک رد 
.تسین نایم  رد  ءاطع  نب  نامثع  زا  يدانسا  اهنآ  زا  کی  چیه  رد  نکیل  هدروآ  وا  زا  مه  یتایاور  تاملک و 

دیزی نب  هعیبر  لوحکم و  ریبزلا و  وبا  ملسا و  نب  دیز  يرهزلا و  عفان و  مهنم  نیعباتلا  مالعا  نم  هعامج  نع  دیعس  دنسا   » وا ۀتفگ  هب  و 
تاملک هلمج  زا  مهریغ » کلام و  نب  دـیزی  هدوس و  یبا  ءانبا  ناـمثع  داـیز و  یعمجلا و  هملـس  نمحرلا ، دـبع  هرـسیم و  نب  سنوی  و 

: تسا ص )  ) ربمغیپ زا  رمع  نبا  زا  ملسا  نب  دیز  زا  وا  تایاور  هلمج  زا  و  هرخآلا » همینغ  اینّدلا  ،: » میعن وبا  لقنب  تسا ، دیعس 

ّللا
�

ه تسا و  هدرک  ناونع  ار  وا  قاحسا  وبا  هک  تسا  دیعس  نامه  دیعس  نیا  هک  دسر  یم  نامگ  هب  نیحاّدملا » هوجو  یف  باّرتلا  اوثحا  »
.ملاعلا

مـشش دلج  زا  هک   ) الاب تمـسق  نتـشون  زا  دـعب  ار  هچ  نآ  دوش  هداد  هناخپاچ  هب  هک  منک  یم  هاگن  ار  قاروا  نیا  رگید  راب  هک  نونکا 
: مروآ یم  ما  هدروخ  رب  هحفص 274 ) « ) ءایلوالا هیلح   » باتک متشه  دلج  رد  هدش ) لقن  هیلح »  » هحفص 124

نصحلاب نّصحتملا  مهنم  و   » ناونع ریز  ار  زیزعلا  دبع  نب  دیعس  دلج  نیا  رد  میعن  وبا 

488 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدرک لقن  وا  تایاور  تاملک و  تالاح و  زا  يا  همـش  هدروآ و  زیزعلا » دـبع  نب  دیعـس  دـمحم  وبا  زیزالا  ءاـکبلا  فوخلا و  زیرحلا و 
: تسا هتشاد  موقرم  نینچ  شدانسا  ةراب  رد  هدوزفا و  شمان  رب  ار  یخونت  تبسن  وا  زا  دانسا  هب  تایاور  لقن  یط  رد  تسا و 

هّدع نع  دنسا  »
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زا و  نیرخآ » یف  یسوم  نب  نامیلس  لوحکم و  رجاهملا و  یبا  نب  ّللا 
�

ه دیبع  نب  لیعامسا  ملسا و  نب  دیز  يرهزلا و  مهنم  نیعباتلا  نم 
( یحضا دیع   ) رحن زور  ص )  ) ربمغیپ تسا  هتفگ  رمع  نبا  هک  تسنیا  هدروآ  رمع  نبا  زا  عفان  زا  دیعس  زا  دانـسا  هب  هک  یتایاور  هلمج 

یسوم نب  نامیلس  زا  یخونت » زیزعلا  دبع  نب  دیعس   » زا تیاور  تسا  هلمج  نآ  زا  و  ربکالا » ّجحلا  موی  اذه   » تفگ درک و  هرمج  یمر 
يزیزعلا دـبع  نب  دیعـس  سپ  همایقلا » موی  هوجولا  رافـسا  ّللا 

�
ه لیبس  یف  رابغلا  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ تفگ : هک  سنا  زا  يرهز  زا 

یب دشاب  تسرد  دّدعت  دـشاب و  هدادـن  خر  رارکت  هب  یهابتـشا  رگا  دـش  دای  الاب  رد  عضو  نیا  رد  هتفگ و  مشـش  دـلج  رد  میعن  وبا  هک 
.دنتسه هیبش  کیدزن و  مهب  رایسب  دانسأ  رد  نامز و  رد  دنچ  ره  دش  دای  متشه  دلج  زا  نونکا  مه  هک  تسا  یخونت  زا  ریغ  نامگ 

نآ یخونت و  زا  تسا  رخأتم  نامز ، رد  هک  هدرک  يرصتخم  همجرت  هدروآ و  ار  یمان  زیزعلا  دبع  نب  دیعـس  مه  مهد  دلج  رد  میعن  وبا 
.رگید

489 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یعازوا نادرگاش 

هراشا

هدیدرگ دای  هدـمآ و  نایم  هب  يدراوم  رد  یتبـسانم  هب  ناشیا  زا  یخرب  مان  هک  هدوب  رایـسب  ینادرگاش  ار  یعازوا  دـش  هتـسناد  هکنانچ 
دنا هتـشاد  یم  تسدب  ار  اتفا  هقف و  رما  مامز  مود ، دهع  زا  لوا  رـصع  رد  دنرامـشب و  ماش  ناهیقف  زا  تقیقح  هب  زین  نانیا  نوچ  تسا ،
نانآ ۀمه  ندرک  دای  زا  دشابن  مزال  ناشیا  ریهاشم  ۀمه  ندروآ  همجرت  ندرک و  ناونع  ار ، لیوطت  زا  بانتجا  رگا ، تسا  بسانم  سپ 

یلکب مه 
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.دیاین لمعب  یشوپ  مشچ 

تیاعر اب  مراهچ ،) ۀقبط  ای  « ) میـس ۀقبط  مّمتم   » ناونعب دنا  هدـش  هدرمـش  ریهاشم  نآ  رباکا  زا  هک  نت  هس  ۀـمجرت  اجنیا  رد  ور  نیا  زا 
: دوش یم  هدروآ  راصتخا ،

؟ فسوی نب  دّمحم  ملسم 194 3 - نب  دیلو  ای 182 2 - كرابم 181  ّللا 
�

ه دبع  - 1

490 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

كرابم نبا  - 1 - 

.كرابم نب  ّللا 
�

ه دبع  نمحرلا  دبع  وبا 

کی لاس  زا  ناضمر  هام  رد  هدـش و  دـّلوتم  ورم  رد  ( 118  ) هدجیه دص و و  کی  لاس  هب  ناکّلخ  نبا  ۀـتفگ  هب  كرابم ، نب  ّللا 
�

ه دـبع 
.تسا هدوب  هلظنح  ینب  یلوم  وا  هتفای و  تافو  « 1 « » تیه  » رد ود 182 ) داتشه و  دص و  کی  یلوق  هب  و  ( ) 181  ) کی داتشه و  دص و 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  كرابم  نبا  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا 

باتک هتفرگ و  ارف  هقف  هدرب و  هدافتـسا  سنا  نب  کلام  يروث و  نایفـس  زا  هدروآ و  مهارف  مه  اب  ار  دهز  ملع و  كرابم  نب  ّللا 
�

ه دبع  »
ینیـشن هشوگ  اوزنا و  هب  هدیرب و  قلخ  زا  هدوب ، اسراپ  تخـس  يدرم  ّللا 

�
ه دـبع  .تسا  هدرک  تیاور  کلام  دوخ  زا  ار  کلام  أّطوملا » »

.تسا هتفگ  وا  هدورس  یم  رعش  مه  یهاگ  و  هتسب ، لد 

نیّدلاب توناحلا  کل  تحتف  دق  هرجتمل و  اتوناح  ءرملا  حتفی  دق 

نیکاسملا لاوما  نیّدلاب  عاتبت  قلغ  الب  توناح  نیطاسألا  نیب 

نیهاوّشلا باحصا  حلفی  سیل  هب و  دیصت  انیهاش  کنید  تّریص 

« اینّدلا كرت  یلع  اّنلدف  اینّدلل  ملعلا  انمّلعت  : » تسا وا  نانخس  هلمج  زا  و 

______________________________

نکیل قارع  لامعا  زا  رابنا »  » يـالاب و  تارف »  » راـنک رد  تسا  يرهـش  تیـص »  » نزو رب  یطح »  » ءاـی نوکـس  و  زوه »  » ءاـه رـسکب  ( 1)
تارف تسا و  دادغب  رب  رد  رابنا »  » و ماش ، رب  رد  تیه » »
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.تسا هلصاف  دادغب  نایم  رابنا و  نایم  هلجد  هکنانچ  تسا  هلصاف  ود ، نآ  نایم 

491 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  كرابملا » نب  ّللا 
�

ه دبع   » ناونع ریز  نازیملا » ناسل   » بحاص

وا مّلعتم  وا  ملاع  اـّلا  یّنم  سیل  : » هعفر هنع ، ّللا 
�

ه یـضر  رباـج  نع  ریبزلا  یبا  نع  حاّـضولا  هناوع  یبا  نع  يور  فورعمب ، سیل  خیـش  »
تافالتخا و لـقن  زا  دـعب  لاـجرلا » سوماـق   » بحاـص دنّـسلا » اذـهب  رکنم  ثیدـحلا  .قفّتملا و  یف  بیطخلا  هرکذ  هیف » ریخ  ـال  جـمه 

ترضح لّوا ، رفعج  وبا  زا  شتیاور  و  ع )  ) داجس ترـضح  زا  شرادید  و  « 1  » راّبجلا دبع  ای  ّللا 
�

ه دبع  شمان  هک  وا  ةراب  رد  یتاهابتـشا 
و لیذ ،»  » رد يربط ، لوق  لقن  زا  دعب  هدش و  نوئش  نیا  رد  هک  یطبخ  طلخ و  نایب  و  ع ،)  ) داوج ترضح  یناث ، رفعج  وبا  ای  ع ،)  ) رقاب

ترـضح وا  ندید  هک  نیا  جاتنتـسا  هدمآ و  عقاو  هدـجه  دـص و  کی  لاس  هب  كرابم  نبا  دـلوت  هک  فراعم »  » رد هبیتق ، نبا  لوق  لقن 
تلحر ( 114  ) هدراهچ دـص و  کی  لاس  هب  هک  ع ،)  ) رقاب ترـضح  زا  وا  تیاور  مه  و  هتفاـی ، تاـفو  لاس 95  رد  هک  ار ، ع )  ) داـجس

«، تسرهف  » رد میدـن  نبا  و  فراعم »  » رد هبیتق  نبا  و  لیذ »  » رد يربط  ۀـتفگ  هب  هک  وا  تیاور  هک  نیا  لامتحا  تسا و  حیحـصان  هدرک 
حیحص اضر  ترضح  ات  قداص  ترـضح  زا  هتفای ، تافو  تیه »  » رد داهج  زا  تشگ  زاب  ماگنه  هب  کی  داتـشه و  دص و  کی  لاس  هب 

.تسا هدرک  هدافا  هصالخ و  نینچ  دشاب ،

: تسا هدوب  درم  ود  كرابم  ّللا 
�

ه دبع  هب  فوصوم  هک  تسنیا  قیقحت  هلمجلاب  «و 

یّماع و يرگید  رّخأتم و  تسا و  یماما  یکی 
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بدالا هقفلا و  نم  ناک  : » تسا هتفگ  شا  هراب  رد  لیذ »  » رد يربط  هک  مالّسلا  هیلع  اضر  لئاوا  ات  مالّـسلا  هیلع  قداص  رخاوا  زا  رخأتم 
: تسا هتشون  نینچ  یمق ) ثّدحم  « ) بابحالا هّیده   » بحاص ناکمب » رعّشلا  سانلا و  ماّیأب  ملعلا  و 

تاملک عبرا  لوقی  ناک  ءاملعلا و  نم  هلمج  عمـس  نیعباّتلا  یعبات  نم  ناـک  فراـع  دـهاز  ملاـع  يزورملا ، ّللا 
�

ه دـبع  كراـبملا ، نبا  »
و کعفنی » ام  ملعلا  نم  مّلعت  و  قیطت ، ام ال  کتدـعم  لمحت  و ال  لامب ، ّنّرتغت  و ال  هأرملاب ، ّنقثت  ال  ثیدـح : فالآ  هعبرا  نم  نبختنا 

: هل يوری 

______________________________

.دوش هعجارم  يدنواهنلا » كرابملا  نب  رابجلا  دبع   » لیذ یلیبدرا  هاورلا  عماج  ( 1)

492 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حامس يذ  ریزو  ریما و  هب  لاّصتا  حاور و  ّودغ و  نم  انحرتسا  انحرا و  دق 

« حاّجنلا باوبأل  احاتفم  سأیلا  انلعج  حالص و  عونق و  فافک و  فافع و  هب 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  كرابم  نبا  ۀمجرت  رد  میدن  نبا  هنس 181  تیهب  یّفوت  .. 

: تسا وا  تافیلأت  زا  هتفای و  تافو  تیه  رد  ( 181  ) کی داتشه و  دص و  کی  لاس  رد  داهج  زا  تعجارم  ماگنه  هب  »

.هقفلا یف  ننّسلا  باتک  - 1

.ریسفتلا باتک  - 2

.خیراتلا باتک  - 3

.دهزلا باتک  - 4

«. هلصلا ّربلا و  باتک  - 5

: ناونع ریز  ار  كرابم  نب  ّللا 
�

ه دبع  میعن ، وبا 

هل اـم  دازف ، عجور  و  داـسف ، داـج  داـهجلا ، ّجـحلا و  نآرقلا و  فیلأ  دادولا ، نم  دّوزتـملا  داـعملل ، دّـهمملا  داوـجلا ، ّیخّـسلا  مهنم  «و 
زا ص 162) میـس - دـلج   ) هدروآ هنع » یلاعت  ّللا 

�
ه یـضر  كرابملا  نب  ّللا 

�
ه دـبع  هاشناهاش  كرابم ، هلوق  و  كرابم ، هلعف  و  كراشم ،

.تسا هدرک  لقن  وا  تایاور  تاملک و  تالاح و  رب  لمتشم  لصفم ، یحرش  هاگ  نآ 

دانسا هب  وا ، تالاح  زا  لقن  رد  هلمج  زا 
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: تسا هتفگ  هک  يروث  نایفس  زا 

«. ردقا مل  كرابملا  نبا  هیلع  ام  یلع  ماّیا  هثالث  هنّسلا  یف  نوکا  نا  يدهج  تدهج  ول  »

نایفس تفگ : تسیک ؟ برع  هیقف  هک  مدیسرپ  ارم  ردپ  : » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  هک  نامیلـس  نب  رمتعم  نب  دمحم  زا  دانـسا  هب  و 
«. كرابم نب  ّللا 

�
ه دبع  داد : خساپ  تسیک ؟ برع  هیقف  مدیسرپ  زاب  درمب  يروث  نایفس  نوچ  .يروث 

493 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ یم  نومضم  نیاب  هک  مدینش  ار  « 1  » يرمع تسا  هتفگ  هک  هدروآ  دانج  نب  دیبع  زا  دانسا  هب  زاب 

نم زا  دوب و  یم  نم  اب  زور  هنابـش  هس  دـمآ و  رد  نم  رب  یبش  هک  نت  کی  زج  مناد  یمن  رما  نیا  ۀتـسیاش  ار  یـسک  راگزور  نیا  رد  »
هب دوب و  یقرـش  تغل ، هک  نیا  زج  تشاد  اسر  ینایب  اویـش و  ینابز  دنـسرپ ، یم  راگزور  نیا  مدرم  هچ  نآ  ریغ  دیـسرپ  یم  ییاهزیچ 

«. ریفس  » مان هب  تشاد  دوخ  اب  یمالغ  دش و  یم  هدناوخ  نمحرلا  دبع  وبا  ۀینک 

دـشاب نم  اب  یـسک  رگا  .تسا  نینچ  هتـسیاش  تفگ : يرمع  سپ  .تسا  هدوب  كرابم  نب  ّللا 
�

ه دبع  وا  میتفگ : ار  يرمع  تفگ : دـیبع  »
نب ّللا 

�
ه دـبع   » زا دانـسا  هب  مه  زاـب  تسا » ملعب  ءادـتقا  رما :» نیا   » زا روظنم  تسا : هتفگ  دـیبع  تسا » ومه  دـشاب  حـلاص  ار  رما  نیا  هک 

هترـشاعم نم  دجی  نم ال  فورعملاب  رـشاعی  مل  نم  میکحب  سیل   » تسا هتفگ  هک  هیفنح  نب  دـمحم  زا  یمیقف  زا  هاشناهاش ،» كرابملا 
«. مکلثم یلثم و  اذه  : » تسا هتفگ  كرابم  نبا  هاگ  نآ  اجرخم »- لاق : وا  اجرف - هل  ّللا 

�
ه لعجی  یّتح  اّدب ،

ینعی .متسه  نیشنمه  نایفس  هبعش و  اب  تسا  هتفگ  یتسه ؟ نیشنمه  یسک  هچ  اب  ناسارخ  رد  دنا : هدیسرپ  كرابم  ّللا 
�

ه دبع  زا 
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.منیب یم  ار  نانآ  ياهباتک 

______________________________

نب رمع  نب  مصاع  نب  صفح  نب  رمع  نب  ّللا 
�

ه دیبع  نامثع  وبا  وا  زا  دارم  باطخ و  نب  رمع  هب  تسا  یتبسن  میم ، حتف  نیع و  مضب  ( 1)
وا زا  کلام  يروث و  هبعش و  هدرک و  یم  تیاور  هس  نیا  زج  عفان و  ملاس و  مساق و  زا  بابللا »  » رد ریثا  نبا  ۀتفگ  هب  هک  تسا  باطخ 

و ّللا ،
�

ه دبع  شردارب  فالخب  هدوب  ظفاح  هقث و  هتشذگ و  رد  جنپ 245 ) ای  ( ) 244  ) راهچ لهچ و  تسیود و  لاس  هب  دنراد و  تیاور 
رهاـط وبا  ریثا : نبا  ۀـتفگ  هب  تسا ، هلمج  نآ  زا  دـنبوسنم  وا  هب  مه  یهورگ  هک  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  رمع  هب  تسا  یتبـسن  مه 
هفیاط سیئر  هیماما و  خیـش   » دابارتسا زا  يرمع  يولع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم  ..یعار  نب  رفظم  نب  ییحی  نب  دـمحم 

.دنک یم  تیاور  وا  زا  یناعمس  دعس  وبا  دنرامشب و  ثیدح  نادناخ  زا  شدج  ردپ و  دوخ و  هک  دوخ ،

494 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هباحـص و اب  مور  یم  تسا : هتفگ  ینیـشن ؟ یمن  ام  اب  ارچ  يور و  یم  اجک  هب  زاـمن  زا  غارف  زا  سپ  وت  تسا : هدـش  هتفگ  ّللا 
�

ه دـبع  هب 
لامعا راثآ و  سپ  منک  یم  هاگن  دوخ  ملعب  مور  یم  تسا : هداد  خساپ  دنتـسه ؟ اجک  ناعبات  هباحـص و  دـنا : هتفگ  .منیـشن  یم  ناعبات 

؟ ..منک هچ  دیزادرپ  یم  مدرم  تبیغ  هب  هک  امش  اب  منک ، یم  كاردا  ار  نانآ 

: تسا هتفگ  روط  نیا  يأر »  » ةراب رد 

«. ثیدحلا مکل  رّسفی  ام  يأّرلا »  » نم اوذخ  رثالا و  اذه  هیلع  نودمتعت  يّذلا  نکیل  »

، تفگ یم  ثیدح  مدید  ار  كرابم  ّللا 
�

ه دبع  سوسرط ، رد  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  هماسا  وبا  زا 
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: متفگ

دندرک و یمن  نینچ  ام  ۀخیشم  .مدنسپ  یمن  مرادن و  شوخ  دیا  هدرک  عضو  امش  هک  ار  فینصت  باوبا و  نیا  نم  نمحرلا  دبع  ابا  ای  »
مهارف شرود  نادرگاش  شیپ  دننام  مدـید  متـشذگ  یم  يزور  نآ  زا  سپ  درک و  كرت  ار  راک  زور ، تسیب  ّللا 

�
ه دـبع  .دـندوبن  نینچ 

« .ثیدحلا هوهش  هماسا ، ابا  ای  تفگ : مدرک ، مالس  .دیوگ  یم  ثیدح  وا  دنا و  هدش 

خساپ مینک ؟ هدافتسا  هک  زا  متفگ : یم  وا  هب  یهاگ  میتفر ، یم  خیاشم  دزن  ار  ملع  نتفرگ  ارف  كرابم  ّللا 
�

ه دبع  اب  تسا : هتفگ  يرگید 
.دوخ ياهباتک  زا  داد  یم 

: تسا هدروآ  ّللا 
�

ه دبع  نانخس  زا  میعن  وبا 

؟ دریذپ هب  تحیصن  هک  تسا  هدنام  یسک  ایآ  تسا  هداد  خساپ  دنک ؟ تحیصن  هک  هدنام  یسک  ایآ  تسا : هتفگ  ّللا 
�

ه دبع  هب  يدرم 

هدیـسرپ داّهّزلا »  » تسا هداد  خـساپ  كولملا »؟ نمف   » تسا هدیـسرپ  ءاملعلا » : » تسا هتفگ  ساّنلا »؟ نم  : » تسا هدیـسرپ  وا  زا  يرگید 
: تسا هتفگ  هلفّسلا » نمف   » تسا هدیسرپ  «« 1  » هباحصا همیزخ و   » تسا هداد  باوج  ءاغوغلا »؟ نمف   » تسا

______________________________

نیطقی نب  همیزخ  دـیاش  تسین و  نشور  نم  رب  دـنا  هتفر  رامـشب  اغوغ »  » زا كرابم  ّللا 
�

ه دـبع  رظنب  هک  وا  باحـصا  همیزخ و  نیا  ( 1)
.تسا هدناوخ  ءاغوغ » ار  شباحصا  وا و  ّللا 

�
ه دبع  هک  هدوب  نیطقی  نب  یلع  ردارب 

495 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  و  نوبّدؤملا » انتاف  نیح  بدالا  انبلط   » تسا وا  تاملک  زا  و  مهنیدب » نوشیعی  نیّذلا  »

.تسا هدرک  ءاشنا  ار  ریز  راعشا  هتفگ  نیا  زا  سپ  و  مهنم » ّرش  انا  نیحلاّطلا و  ضغبا  مهنم و  تسل  نیحلاصلا و  ّبحا  »

هنیح ریغ  یف  قطنم  نم  یتفلاب  نیزا  تمّصلا 

هنیمی نم  يدنع ، لوقلا ، یف  یتفلاب  لمجا  قدّصلا  و 

هنیبج یلع  حولت  همس  هراقوب  یتفلا  یلع  و 

یلإ ترظن  اذا  کیلع  یفخی  يّذلا  نمف 
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؟ هنیرق

هنیقی یلع  ءاقّشلا  بلغ  نّقیتم  ئرما  ّبر 

هنیدب هایند  عاتباف  هیأر  نع  هلازاف 

: تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  دانسا ، هب  تسا ، هدروآ  وا  تایاور  زا  و 

نورمأی کتّمأ  نم  ءابطخ  ءالؤه  لاق : لیئربج ؟ ای  ءالؤه  نم  تلقف : راـن  نم  ضیراـقمب  مهتنـسلأ  عطقت  ـالاجر  یب  يرـسا  هلیل  تیأر  »
«. نولعفی امب ال  سانلا 

: تسا هتفگ  سپ  هدیسر  هدیشود  یم  دنفسوگ  هک  يدرم  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  رمع  نبا  زا  دانسا  هب  زاب  و 

: ربمغیپ زا  هشئاع  زا  دانسا  هب  زاب  و  ّباوّدلا » ّربا  نم  اّهناف  اهدلول ، قباف  تبلح  اذا  »

هرمع ایآ  هک  دـش  هدیـسرپ  ص )  ) ربمغیپ زا  تسا  هتفگ  هک  رباج  زا  دانـسا  هب  زاب  و  اهقادـص » ریـسیت  اهتبطخ و  ریـسیت  هأرملا  نمی  نم  »
: تفگ تسا ؟ بجاو 

اجنآ رد  هک : تسا  هتساوخ  یم  ادخ  زا  هدوب و  یمن  دنسرخ  تیه »  » رد گرم  زا  ّللا 
�

ه دبع  مکل » ریخ  اورمتعت  نا  و  «ال ،

496 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تـسا هدش  عقاو  اجنآ  رد  شگرم  نکیل  تسا ) هدوب  اجنآ  مدرم  ندوب  سونأمان  ۀطـساو  هب  ای  وا  ندوب  بیرغ  ۀطـساو  هب  دیاش   ) دریمن
مدرم تسا  هدرم  اجنیا  رد  بیرغ  يدرم  تشون : یسابع ، ۀفیلخ  دیشر ، نوراه  هب  تیه »  » زا هریح »  » بحاص هک  تسا  هتـشون  میعن  وبا 

« ..یناسارخ كرابم  نب  ّللا 
�

ه دبع  دنتفگ : تسیک  مدیسرپ  دندمآ  مهارف  وا  ةزانج  رب 

یناوج هک  میدوب  ضایع  نب  لضف  دزن  لاس 181  زا  ناضمر  هام  رد  تسا : هتفگ  هک  هتشون  ّللا 
�

ه دیبع  نب  نمحرلا  دبع  زا  دانـسا  هب  زاب 
.داد ربخ  ار  ّللا 

�
ه دبع  گرم  دش و  دراو 

مراد نمـشد  ارم  دوخ  تفگ : يرازف  قاحـسا  وبا  .تسین و  دـننام  ینیـشناج  گرم  زا  سپ  ار  وا  هک  دازرماـیب  شیادـخ  تفگ : لـضف 
گرم رد  تسا  كرابم  نبا  ۀتسیاش  هکنانچ  منیب  یم  نوچ 
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.مرادن هودنا  ّرثأت و  وا 

ملسم نب  دیلو  - 2 - 

.شیرق یلوم  ملسم  نب  دیلو  سابعلا  وبا 

وا تافیلأت  زا  هتفای و  تافو  ّجـح  زا  تشگ  زاب  ماگنه  رد  ( 194  ) راهچ دون و  دص و  کی  لاس  رد  میدن  نبا  ۀتفگ  هب  ملـسم  نب  دـیلو 
: تسا

يزاغملا باتک  هقفلا 2 - یف  ننّسلا  باتک  - 1

497 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فسوی نب  دمحم  - 3 - 

.دقاو فسوی  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  وا  ةراب  رد  ریبکلا » یبایرفلا   » ناونع تحت  میدن  نبا 

: تسا هدرک  فیلأت  ار  ریز  ياهباتک  هتفرگ و  ارف  نییفوک  زا  ار  ملع  .تسا  هیراسیق  لها  زا  نایفس و  بحاص  »

.ریسفّتلا باتک  - 1

.هراهّطلا باتک  - 2

.هالّصلا باتک  - 3

.مایّصلا باتک  - 4

.هاکّزلا باتک  - 5

نیا یبایرفلا »  » ناونع لیذ  باـسنالا » بیذـهت  یف  باـبّللا   » رد ریثا  نبا  «« 1  » هقف بتک  ۀـمه  ات  شور  نیدـب  .کسانملا و  باـتک  - 6
.تسا هدروآ  ار  نومضم 

یحاون رد  تسا  یکرهـش  هک  بایراف »  » هب تبـسن  نیا  هدّحوم ،» ءاب  فلا  زا  دعب  فورح و  رخآ  ءای  حـتف  ءار و  نوکـس  ءاف و  رـسکب  »
.دوش یم  هتفگ  زین  ءای ، اب  یبایریف ،»  » و یبایراف »  » هدش هتفگ  یبایرف »  » هکنانچ تبسن  نیا  رد  دوش و  یم  هداد  خلب ،

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1488 

http://www.ghaemiyeh.com


فسوی نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  تسا  ناشیا  زا  هک  دنراد  ار  تبسن  نیا  یهورگ  »

______________________________

« تاـید دودـح و   » اـت تراـهط »  » زا ار  هقف  باوبا )  ) بتک ۀـمه  فـسوی  نب  دـمحم  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  میدـن  نبا  روـظنم  ( 1)
.تسا هتشاد  فیلأت  همه  اهنآ  رد  هتشون و  هدش ، باتک  کی  رد  اهنآ  ۀمه  عمج  رب  انب  دعب ، ياه  هرود  رد  ار ، یهقف  تافیلأت  هکنانچ 

498 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دنا هتشاد  یم  تلحر  اج  نآ  هب  مدرم  ماش و  لحاس  رب  تسا  يرهش  نآ  و  هدوب ، نکاس  هّیراسیق  رد  هک  یبایرف 

یعازوا و يروث و  زا  فسوی  نب  دمحم  »
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وا زا  ود ، نیا  زج  و  يدنقرمـس ، نمحرلا  دبع  نب  ّللا 
�

ه دبع  دـمحم  وبا  يراخب و  لیعامـسا  نب  دـمحم  دـنک و  یم  تیاور  ود ، نیا  زج 
.تسا هدوب  هقث »  » يدرم وا  .دننک و  یم  تیاور 

هتـشاد و ترفاسم  برغ  قرـش و  هب  هک  نایاوشیپ  زا  یکی  یبایرف  ضافتـسم  نب  نسح  نب  دمحم  نب  رفعج  رکب  وبا  تسا  ناشیا  زا  «و 
« .دنا هتشون  وا  زا  مدرم  هتفگ و  ثیدح  رایسب  هدیزگ و  ینکس  دادغب  رد  هدوب و  یم  رونید  یضاق  یتدم 

499 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناشیا تاقبط  رصم و  یعبات  ناهیقف   5

هراشا

دای ار  هقبط  هس  دنا ، هتـشگ  ءاتفا  ماقم  يدصتم  هتـشاد و  یم  باستنا  تهاقف )  ) ناونع نیاب  هدوب و  یم  رـصم  رد  هک  یعبات ، ناهیقف  زا 
.دنا هدرک 

: ما هدیدن  ییاج  رد  ار  ناشیا  تافو  خیرات  هک  دنا  هدوب  نت  ود  تسخن  ۀقبط  رد  ناشیا  نیرتروهشم 

؟ یحبانص - 1

؟ یناشیج - 2

.دوش یم  هدروآ  دنا  هتفر  رامشب  تسخن  ۀقبط  زا  هک  رصم  یعبات  هیقف  نت  ود  نیا  ۀمجرت  زا  يرصتخم  کنیا 

500 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رصم یعبات  ءاهقف  زا  ۀقبط  نیتسخن 

یحبانص - 1 - 

.یحبانص ۀلیسع  نب  نمحّرلا  دبع  ّللا 
�

ه دبع  وبا 

: تسا هتفگ  ناشیا  ةراب  رد  هک  هزادنا  نیمه  هب  هدروآ و  مه  اب  ار  یناشیج  یحبانص و  يزاریش ، قاحسا  وبا 

.تسا هدرک  افتکا  هنع »، یلاعت  ّللا 
�

ه یضر  رمع ، باحصا  نم  امه  «و 

: ناونع ریز  میعن  وبا 

هک هدرک  لقن  يو  زا  تیاور  دنچ  وا و  تاملک  تالاح و  هلیسع » نب  نمحرلا  دبع  یحبانـصلا ، ّللا 
�

ه دبع  وبا  قباسملا  رّمـشملا  مهنم  «و 
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: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  عیبر  نب  دومحم  زا  دانسا  هب  وا ، تلاح  رد  هلمج ، رد 

هب هاگن  زا  سک  ره  تفگ : هدابع  .دـمآرد  رد  زا  یحبانـص  سپ  تفگ  یم  نخـس  دوخ  يرامیب  زا  يو  میدوب  تماص  نب  هداـبع  دزن  »
هدرک لمع  نادب  هتـسب و  راکب  هدید  هکنانچ  ار  نآ  هدید و  دـنیبب  دـیاب  ار  هچ  نآ  هدـمآ و  رب  نامـسآ  تفه  زارف  رب  ایوگ  هک  يدرم ،

«. دنک هاگن  یحبانص )  ) درم نیاب  ددرگ  یم  لدشوخ  داش و  «، 1»

.تسا هدرک  لقن  زین  ریجم  نبا  زا  دانسا  هب  ار  نومضم  نیمه 

: تسا هتفگ  یم  هک  هدروآ  هخیشم »  » زا یضعب  زا  دانسا  هب  یحبانص  تاملک  زا 

ریخ ّللا 
�

ه ءاقل  هئیطخ و  یلإ  وعدی  ناطیّشلا  هنتف و  یلإ  وعدت  اینّدلا  »

______________________________

.تسا هدرک  یم  لمع  دوخ  نیقی  هب  هتشاد و  نامیا  نیقی و  هک  نیا  زا  تسا  هیانک  ( 1)

هقف راودا 
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501 ص : ج 3 ، یباهش ،) )

هک مناغ  نب  رجاهم  زا  دانـسا  هب  وا  تاـیاور  زا  اینّدـلا » نم  اـنحراف  اّرح  ادرب و  اـّلا  يرن  ـال  اـّنا  : » تسا هتفگ  یم  و  اـمهعم » هماـقالا  نم 
: تفگ ربنم  زارف  رب  هک  مدینش  ار  قیدص  رکب  وبا  تسا : هتفگ  یحبانص 

ّللا
�

ه هیقی  نا  هّرس  نم  و  هل ، عضیل  وا  ارسعم ، رظنیلف  هرخآلا  اینّدلا و  یف  هتبرک ، جّرفی  هتوعد و  ّللا 
�

ه عمسی  نا  ّبحا  نم  ص )  ) یبّنلا لاق  »
«. امیحر مهل  نکیل  نینمؤملا و  یلع  اظیلغ  نکی  الف  هّلظ  یف  هلعجی  همایقلا و  موی  مّنهج  روف  نم 

هدابع یلع  ّلج  ّزع و  ّللا 
�

ه ّنهبتک  تاولـص  سمخ   » تسا هدروآ  ص )  ) ربمغیپ زا  تماص  نب  هدابع  زا  دانـسا  هب  یحبانـص  تایاور  زا  و 
، ادهع ّللا 

�
ه دنع  هل ، نکی  مل  ّنهب  تأی  مل  نم  هبّذعی و  نا ال  ادهع  ّللا 

�
ه دنع  هل ، ناک  ّنهّقحب  افافختـسا  ّنهعّیـضی  مل  ّنهیلع و  ظفح  نم 

: تسا هدروآ  نینچ  بابّللا »  » رد ریثا  نبا  هبّذع » ءاش  نا  و  همحر ، ءاش  نا 

نب رهاز  نب  حبانص  هب  تسا  تبسن  نیا  .هلمهم  ءاح  نآ  زا  دعب  فلا و  زا  سپ  هروسکم  ةدّحوم  ءاب  نون و  حتف  داص و  مضب  یحبانص  »
یم تیاور  تماص  نب  هدابع  زا  قیّدص و  رکب  وبا  زا  هک  تسا  یحبانـص  ۀلیـسع  نب  نمحرلا  دبع  ّللا ،

�
ه دبع  وبا  وا  زا  دارم  ..نب و  رماع 

«. تسین هباحص  زا  وا  دنک و  یم  تیاور  وا  زا  ینزی  ّللا 
�

ه دبع  نب  دثرم  راسی و  نب  ءاطع  دنک و 

502 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یناشیج - 2 - 

: تسا هتشون  رصمب » نیعباّتلا  ءاهقف  رکذ   » ناونع ریز  رد  قاحسا  وبا  دش  هراشا  یحبانص  ۀمجرت  رد  هکنانچ 

میمت وبا  یحبانص و  ۀلیسع  نب  نمحرلا  دبع  ّللا 
�

ه دبع  وبا  مهنمف  »
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نیا ۀـمجرت  هب  مه  رگید  بتک  رد  يرخا » هقبط  یلإ  هقفلا  لقتنا  ّمث  ضر ،) ، ) رمع باحـصا  نم  امه  یناشیجلا و  کلام  نب  ّللا 
�

ه دـبع 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  یناشیجلا »  » ناونع زا  دعب  « 1  » ریثا نبا  اهنت  ما  هدروخنرب  یناشیج 

تسیا هلیبق  ..نب  نادبع  نب  ناشیج  هب  تبسن  نیا  .نون  اهرخآ  همجعملا و  نیّـشلا  حتف  اهتحت و  نم  هاّنثملا  ءایلا  نوکـس  میجلا و  حتفب  »
یم هدناوخ  تبـسن  نیاب  هک  دنرایـسب  یهورگ  .دـنک و  یم  تیاور  هباحـص  زا  هک  یناشیج  ملاس  وبا  تسا  ناشیا  زا  نمی و  زا  گرزب 

.دنوش

، ثحب دروم  یناشیج  زا  لاح  رهب  ..تسا » بوسنم  اجنادب  یناشیج  دمحم  نب  لیعامـسا  هک  نمی  رد  تسا  یعـضوم  ناشیج  مه  و  ».. 
.مرادن دای  هب  هدیدن و  یناونع  تسه  مسرتسد  رد  هک  یبتک  زا  کی  چیه  رد 

______________________________

«. باسنالا بیذهت  یف  بابللا  ( » 1)

503 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رصم یعبات  ناهیقف  زا  مود  ۀقبط 

هقبط نیا  زا  .تسا  هتفای  لاقتنا  مود  ۀقبط  هب  رـصم  رد  ءاتفا  هقف و  یناشیج ، یحبانـص و  ۀلیـسع  نب  نمحرلا  دـبع  تشذـگ  رد  زا  سپ 
.ینزی ّللا 

�
ه دبع  نب  دثرم  ریخلا ، وبا  تسا  هدش  هدرب  مان  هدرمش و  مود ) هقبط  )

تافو ( 90  ) يرجه دون  لاس  رد  ینزی  .تسا  هدوب  هیردنکسا  یضاق  هتشاد و  هدهع  هب  ار  ءاضق  بصنم  هیردنکـسا  رد  ینزی  ریخلا  وبا 
.تسا هتفای 

ءاجر وبا  رتفورعم  ینزی  نادرگاـش  همه  زا  ثراـح و  نب  ورمع  ّللا و 
�

ه دـبع  نب  ریکب  دـننام  دـنا  هتفرگ  ارف  ملع  ینزی  زا  رایـسب  یناـسک 
.تسا هدش  روهشم  هینک  نیمه  هب  هک  تسا ،

: تسا هدش  هدروآ  نومضم  نیا  ینزی »  » ناونع لیذ  ..بابّللا »  » باتک رد 

نیاب ..ریمح و  زا  تسا  ینطب  هک  تسا  نزی  يذ  هب  تبسن  نیا  .نون  نآ  زا  دعب  ءاز و  ءای و  حتفب  »
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نب هبقع  زا  ورمع و  نب  ّللا 
�

ه دبع  شرسپ  زا  صاع و  ورمع  زا  هک  يرصم  ینزی  ّللا 
�

ه دبع  نب  دثرم  ریخلا  وبا  تسا  هتفای  ترهـش  تبـسن ،
وا زا  ود ، نیا  ریغ  بیبح و  یبا  نب  دـیزی  هسامـش و  نب  نمحّرلا  دـبع  و  دـنک ، یم  تیاور  نانیا  ریغ  و  يراـصنا ، بویا  وبا  زا  رماـع و 

«. تسا هتشذگ  رد  ( 90  ) دون لاس  هب  ینزی  .دننک  یم  تیاور 

.تسا هدوب  یلوم  ار  رماع  ینب  بیبح و  وبا  شردپ  مان  دیزی و  شمان  تسا  ریخلا  وبا  یمان  روهشم و  نادرگاش  زا  هک  ءاجر  وبا 

ماکحا عورف  رد  ار  یملع  ةرکاذم  ثحب و  رصم  رد  هک  یسک  نیتسخن  دنا : هتفگ 

504 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اه نآ  هب  هدرک و  رظن  راهظا  مارح  لالح و  لئاسم  رد  هداد و  رارق  حیرشت  قیقحت و  دروم  ار  یهقف  ماکحا  هتخاس و  لومعم  لوادتم و 
نماریپ رد  رتشیب  رـصم  رد  ملع  لها  تاـثحابم  تارکاذـم و  وا  ناـمز  اـت  هک  نیا  هچ  تسا  هدوب  بیبح  وبا  نب  دـیزی  نیمه  هداد  يوتف 

.تسا هتشاد  فوطعم  یهقف  لئاسم  هب  ار  ناشیا  هجوت  هک  تسا  وا  هدوب و  یم  یخیرات  روما 

، ءاتفا يّدصت  يارب  ار  ناشیا  يوما ، ۀفیلخ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  تسا  دنمـشناد  نت  هس  زا  یکی  دـنا : هتفگ  یخرب  هکنانچ  ءاجر  وبا 
.تسا هتخاس  بوصنم  نیعم و  رصم ، رد 

تهاقف ۀبون  دنا  هتـشذگ  رد  تسا ، بیبح  نب  دیزی  ءاجر  وبا  رتروهـشم  همه  زا  هک  وا ، نادرگاش  ّللا و 
�

ه دبع  نب  دثرم  ریخلا ، وبا  نوچ 
.تسا هتفای  لاقتنا  دعس ، نب  ثیل  تسا  هقبط  نآ  رباکا  زا  هک  مّیس ، ۀقبط  هب  ءاتفا  و 

وا میس ) ۀقبط   ) هقبط نیا  رد  تسا  رصم  ناهیقف  زا  سک  نیرتروهشم  دعس  نب  ثیل 
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.ددرگ یم  ءافتکا  وا  لاح  حرش  زا  يا  هّمش  ۀمجرت  ندروآ  هب  قاروا  نیا  رد  .تسا  هدوب  ّمهم  یهیقف  گرزب و  یصخش 

505 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رصم یعبات  ناهیقف  زا  میس  ۀقبط 

دون و ای  ( 92  ) ود دون و  لاس  رد  هدـش  لقن  شدوخ  زا  هکناـنچ  ناهفـصا و  مدرم  زا  لـصا  رد  هعاـفر ، نب  سیق  یلوم  دعـس  نب  ثیل 
.تسا هتفای  تافو  ( 195  ) جنپ دون و  دص و  کی  لاس  هب  دعس  نب  ثیل  .تسا  هتفای  دلوت  ( 94  ) راهچ

: تسا هتفگ  دعس  نب  ثیل  ةراب  رد  یعفاش  هک  هدش  لقن 

دلج زاغآ   ) هدروآ رصم » هیقف  ثراحلا  وبا   » ناونع اب  ار  ثیل  نیا  يدادغب  بیطخ  هب » اوموقی  مل  هباحـصا  ّنا  ّالا  کلام  نم  هقفا  ثیّللا  »
ناهفـصا لها  ناریا و  مدرم  زا  ام  دـنیوگ : یم  وا  نادـناخ  دـنا و  هتفگ  یمهف  ..نب  تباـث  نب  دـلاخ  یلوم  ار  وا  هک  هدرک  لـقن  و  ( 13

.میتسه

، يرهز باهش  نبا  هکیلم و  یبا  نبا  حابر و  یبا  نب  ءاطع  زا  هدرک و  هدافتسا  هدینش و  زاجح  رصم و  ءاملع  زا  بیطخ ، ۀتفگ  هب  ثیل ،
دبع ریشب و  نب  مثیه  كرابم  نب  ّللا 

�
ه دبع  هدرک و  تیاور  رگید  یهورگ  یمهف و  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  رمع و  ّللا 

�
ه دبع  یلوم  عفان  و 

.دنا هدرک  ثیدح  تیاور و  يو  زا  نانیا  دننام  رگید  نت  دنچ  ریکب و  نب  ییحی  بهو و  نب  ّللا 
�

ه

..و و دمحم  نب  سنوی  هملـس و  نب  روصنم  ینثم و  نب  نیجح  دننام  دادـغب  لها  زا  یهورگ  هتفگ و  ثیدـح  هدـمآ و  رد  دادـغبب  ثیل 
.دنا هدرک  هدافتسا  هدینش و  وا  زا  دادغب  رد  هرصب  لها  زا  یهورگ  مه 

506 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دادغبب ( 161  ) کی تصش و  دص و  کی  لاس  ثیل 
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: تفگ ارم  روصنم - یسابع - ۀفیلخ  رفعج ، وبا  مدمآ  رد  دادغبب  نوچ  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  وا  زا  ریکب  نبا  هتفر ،

.منآ زا  رت  فیعض  نم  نینمؤملا  ریما  ای  هن  متفگ : .يریذپ  یم  نم  يارب  ار  رصم  تیالو 

: تفگ روصنم  .یلاوم  زا  متسه  يدرم  نم 

.تسهاتوک نم  راک  نداد  ماجنا  زا  تتّمه  اسران و  راک ، نیا  رد  تدصق  نکیل  تسین  یفعض  ارت  وت  زا  نم  تیامح  اب 

: تفگ یم  هک  مدینش  یم  ارم  ردپ  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  ریکب  نب  ییحی  نب  کلملا  دبع  زا  دانسا  هب  بیطخ 

رعـش و ظفاح  .تسناد  یم  بوخ  ار  وحن  نآرق و  دوب  ناسللا  ّیبرع  ندـبلا )؟(  هیقف  وا  ما : هدـیدن  دعـس  نب  ثیل  زا  رتلماک  ار  یـسک  »
« ما هدیدن  ار  وا  لثم  تفگ : هاگ  نآ  دیسر  هدب  ات  درمش  یم  ار  وا  لاصخ  تشگنا ، اب  مردپ  نینچ  مه  دوب و  تبحص  شوخ  ثیدح و 

ربارب رد  کلام  دـنیآ  مهارف  اج  کی  رد  ثیل  کلام و  رگا  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  بویا  یبا  نب  دیعـس  زا  ریکب  نبا  زا  دانـسا  هب  زاـب 
ثیل دـش ) دـهاوخ  وا  رایتخا  بحاص  ّطلـسم و  هک  نیا  زا  هیانک   ) تشاذـگ دـهاوخ  هدـیازم  هب  ار  وا  ثیل  دوب و  دـهاوخ  گـنگ  ثیل 

دـصناپ هتـشون  دوخ  ضرق  زا  وا  هب  کلام  ینامز  تسا  هداتـسرف  یم  کلام  يارب  رانید  دـص  یلاس  هدوب  ءاخـس  اـب  دـنمتورث و  يدرم 
يرادقم هتـساوخ  وا  زا  درز ) تسا  یگنر   ) رفـصع هتـشون و  شرتخد  زاهج  ةراب  رد  وا  هب  رگید  ینامز  .تسا  هداتـسرف  وا  يارب  رانید 

هب ار  نآ  داز  ام  هتشاد  مزال  نآ  زا  هچ  نآ  ندرک  فرصم  زا  سپ  کلام  هک  تسا  هداتـسرف  هنیدم  هب  کلام  يارب  رفـصع  دایز  رایـسب 
تسیب یلاس  تسا ! هتخورف  رانید  دصناپ 
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مدرم رب  ار  همه  هتشاد و  یم  كالما  تالغتسم  تادئاع و  رانید  رازه  داتشه  یلوق  هب  رازه و  جنپ  تسیب و  شرسپ  لوقب  رانید و  رازه 
تسا هداد  روتسد  وا  هتـساوخ  لسع  نم  کی  ثیل  زا  ینز  يزور  هدمآ  یمن  مزال  وا  رب  هاکز  هاگ  چیه  هک  يروط  هب  هدرک  یم  قافنا 

هتساوخ لسع  نم  کی  نز  تسا : هتفگ  يوب  شبتاک  دنهدب  نز  نآ  هب  لسع  کشم  کی 

507 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.میدیشخب وا  هب  هداد  هعس  ام  رب  ادخ  هک  يا  هزادنا  هب  ام  هتساوخ و  دوخ  ةزادنا  هب  وا  هداد : خساپ  یهد !! یم  کشم  کی  روتسد  وت  و 

: اهیف سلجی  سلاجم  هعبرا  موی  ّلک  هل  ثیّللا  ناک  »

بتک ناطلّسلا  نم  وا  ارما  یضاقلا  نم  رکنا  اذإف  .ناطلّـسلا  هاشغی  ثیّللا  ناک  .هجئاوح و  هبئاون و  یف  ناطلّـسلا  هبئانل  سلجیف  اهلّوأ  اّما 
«. لزعلا هیتأیف  نینمؤملا  ریما  یلإ 

.مهقاوسأب هقّلعم  مهبولق  ّنإف  تیناوحلا  باحصا  اوحجنا  لوقی : ناک  ثیدحلا و  باحصأل  سلجی  «و 

.هنولأسیف ساّنلا  هاشغی  لئاسملل  سلجی  «و 

تدایز ثیل و  تورث  ترثک  ةراب  رد  بیطخ  ترغـص » وا  هتجاح  تربک  هّدریف ، ساّنلا  نم  دـحا  هلأسی  ـال  ساـّنلا ، جـئاوحل  سلجی  «و 
يّدح ات  هک  اهنآ  زا  هّیضق  ود  .تسا  هدروآ  یئایاضق  هدنار و  نخس  لیصفت  هب  شتافو  تدالو و  خیرات  يو و  ملع  ترثک  شـشخب و 

.ددرگ یم  لقن  اجنیا  رد  دراد  طابترا  هقف  هب 

يارب نوراه  ناـمرف  هب  ار  ثیل  يزور  مدوب  نوراـه  نز  هدـیبز ، مـالغ  نم  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  مداـخ  نسحلا  وبا  زا  دانـسا  هب  - 1
.مدوب هداتسیا  وا  رس  يالاب  نم  دوب و  هدرپ  تشپ  رد  هدیبز  .دندرک  رضاح  يا  هلأسم  ءاتفتسا 

وا ثیل  .تسا  تشهب  ود  ارم  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  نم  تفگ : ثیل  هب  نوراه  »
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.درک دای  دنگوس  نآ  رب  نوراه  دسرت ؟ یم  ادخ  زا  ایآ  هک  داد  دنگوس  راب  هس  ار 

.درک عاطقا  وا  هب  رصم  زا  رایسب  ياه  هعیطق  نوراه  ِنا�تَّنَج » ِهِّبَر  َما�قَم  َفا�خ  ْنَِمل  َو  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  ثیل  سپ 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  هبیتق ، ءاجر ، وبا  زا  دانسا  هب  - 2

خبطم یکی  درک : یم  تکرح  یتشک  هس  يو  اب  میتشگ  یم  رب  هیردنکسا  زا  ثیل  اب  »

508 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ار يو  نانامهیم  رگید  هس  ار و  وا  تالایع  مود  درک  یم  لمح  ار  وا 

یم مدقم  ار  بیعش  شرسپ  تخاس و  یم  ءوضو  تفر و  یم  ّطش  رانک  هب  دیسر  یم  زامن  ماگنه  نوچ  هک  دوب  نیا  رب  تداع  ار  ثیل  »
: دنتفگ تسا ؟ اجک  دیسرپ ، ثیل  .دوب  هدماین  بیعـش  میدمآ  نوریب  برغم )  ) ماش زامن  يارب  زور  کی  .درک  یم  ءادتقا  وا  هب  تشاد و 
سمّـشلا و و   » ةروس تئارق  رد  داتـسیا و  تماما  هب  تفگ و  هماقا  ناذا و  تساخ و  اپب  دوخ  ثیل  سپ  .تسا  هدـش  راـمیب  هدرک و  بت 

دنناد یم  بتاک  زا  یطلغ  ار  نآ  قارع  لها  تسا و  هنیدم  لها  فحاصم  رد  هکنانچ  ار  « 1 « » اهابقع فاخت  الف   » دناوخ و ار  اهیحض »
« داد مالس  ار  زامن  ور ، ولج  هب  هّجوت  اب  مه  نآ  مالس »  » کی هب  و  تفگ ، رهج  هب  تئارق ، رد  میحرلا » نمحرلا  ّللا 

�
ه مسب   » درک و تئارق 

یّتح نامثع  نوصقتنی  رـصم  لها  ّنا  : » هدروآ خـیرات  رد  بیطخ  هک  ار  اریز  تمـسق  دعـس ) نب  ثیل  ناونع  رد  « ) لاجرلا سوماـق   » رد
: تسا هتفگ  نینچ  نآ  فلؤم  هاگ  نآ  هدش ، لقن  « 2  » هنع اوّفکف  نامثع  لئاضفب  مهثّدحف  ثیّللا  مهیف ، أشن 

لئاعجب مهثّدح  اّمنا  و  « 3  » لئاذر ریغ  هل  نکی  مل  ّللا ،
�

ه ملع  لجّرلا ، لوقا : «و 
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« هیف روز  لوقب  اوّرغ  نامثع و  لمع  نم  مهنیعب  اوأر  ام  اوکرت  ثیح  رصم  لها  هفسا  ام  هیواعم و  هل ، اهعضو 

______________________________

الف : » رماـع نبا  هنیدـملا و  لـها  ءرق  لوقا :  » تسا هدروآ  نینچ  ناـیبت »  » رد یـسوط  خیـش  سمـشلا .»  » ةروس زا  تسا  هیآ  نیرخآ  ( 1)
«. مهفحاصم یف  کلذک  واولاب و  نوقابلا  ماشلا ، لها  هنیدملا و  لها  فحاصم  یف  وه  کلذک  و  فاخی »

.دشاب رتحیحص  دیاش  و  صاقتنا »  » هب ریمض  عوجر  رد  تسا  رتحیرص  هک  هدش  هدروآ  کلذ » نع  اوفکف   » بیطخ خیرات  رد  ( 2)

.دنشاب هتشاد  يراددوخ  نآ  زا  ناققحم  دیاب  هک  زیگنا  بصعت  ارهق  تسا و  زیمآ  هغلابم  تاریبعت  هنوگ  نیا  ( 3)

509 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ثیدحلا حیحص  ، » ندوب تبث » ، » ندوب هقث »  » ننست لها  ناگرزب  زا  رایـسب ، یناسک  دوش  یم  هتـسناد  بیطخ  خیرات  باتک  زا  هچ  نآ 
و ّللا »

�
ه مسب   » ۀـملک هب  وا  رهج »  » دـیاش دـنا و  هدروآ  ثیل  ةراب  رد  ار  تارابع  تاملک و  هنوگ  نیا  زا  و  اثیدـح » ساـّنلا  ّحـصا  ، » ندوب

رد شتافو  و  ( 93  ) هس دون و  لاس  هب  ثیل  ّدلوت  بیطخ  لقنب  لاح  رهب  .دشاب  رعشم  ار  يو  عّیشت  ور ، ولج  هب  هجوت  لاحب  زامن  مالس » »
.تسا هدش  عقاو  ( 175  ) جنپ داتفه و  دص و  کی  لاس 

510 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناشیا تاقبط  هفوک و  یعبات  ناهیقف   6

هراشا

زا ۀـقبط  راهچ  دـنا  هدـش  دای  هفوک » ءاهقف   » ناونع تحت  هتـسیز و  یم  هفوک  رد  مود  دـهع  زا  تسخن  ةرود  رد  هک  ناعبات  زا  یناهیقف 
: دوش یم  هدروآ  قاروا  نیا  رد  نانآ 

یم دای  اجنیا  رد  ریز  صاخشا  دنا  هدوب  يوتف  يّدصتم  هقف و  هب  ملاع  هفوک  رد  مود » دهع   » زا تسخن » ةرود   » رد هک  هقبط  نیتسخن  زا 
(: ّلقأب لوق  بسحب  تافو و  لاس  مّدقت  بیترتب   ) دندرگ

قورسم 62 همقلع 62 2 - - 1
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؟ روعا ثراح  یضاق 78 6 - حیرش  - 5 ای 75 )  ) دیزی 74 نب  دوسا  هدیبع 73 4 - - 3 ای 64 ) ای 63  )

511 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هفوک یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  ۀقبط 

همقلع - 1 - 

ّللا
�

.ه دبع  نب  سیق  نب  همقلع  لبش  وبا 

لاس رد  همقلع  قاحسا ، وبا  ۀتفگ  هب  .تسا  یعخن  میهاربا  يولاخ  سیق و  نب  دیزی  نارسپ  نمحرلا  دبع  دوسا و  يومع  یعخن ، همقلع 
رد هدوب  ع )  ) یلع باحـصا  زا  ود  ره  هک  سیق ، نب  ّیبا  شردارب ، وا و  خیـش  لاـجر  زا  لوـقنم  هب  هتفاـی و  تاـفو  ( 62  ) ود تـصش و 

««. 1  » دنا هدیسر  تداهش  هب  نیّفص »  » گنج

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  قاحسا ، وبا  لقنب  نایبظ ، یبا  نب  سوباق 

؟ ینک یم  لاؤـس  همقلع  زا  یـسرپ و  یمن  ص )  ) ربـمغیپ باحـصا  زا  ار  یهقف  ینید و  لـئاسم  وـت  هک  تسا  هنوـگ  هچ  متفگ : ار  ّیبا  »
« دندرک یم  لاؤس  وا  زا  هعجارم و  وا  هب  زین  ص )  ) ربمغیپ باحصا  هک  نادب  مدنزرف ! تفگ :

______________________________

هک ترابع  نیا  سیق » نب  یبا  هوخا  نیفـصب و  لـتق  سیق  نب  همقلع  : » تسا نینچ  یلع » باحـصا   » رد خیـش  لاـجر  تراـبع  نیع  ( 1)
رد بیطخ  هک  یلاوقا  همه  اب  تسا  فلاخم  اجنآ ، رد  زین  یبا  شردارب  لتق  رد  تسا  رهاظ  نیفـص و  رد  همقلع  لـتق  رد  تسا  حـیرص 

تسا و قافتا  دروم  کی  تصـش و  لاس  ات  همقلع  ندوب  هدنز  لاوقا ، نیا  بسحب  هچ  دنا  هدروآ  دوخ  بتک  رد  رگید  یخرب  خیرات و 
خـسان زا  يوهـس  هوخا »  » هملک زا  شیپ  خیـش  لاجر  رد  واو »  » فرح دـیاش  تسا  قافتا  دروم  نیفـص  رد  مه  یبا  ندـش  هتـشک  نوچ 

.دشاب

512 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  همقلع  ةراب  رد  هک  هدروآ  ناذاش ، نب  لضف  زا  یّشک ، لاجر  زا  یناقمم ،

رابکلا و نیعباّتلا  نم  »
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: ومه ۀتفگ  هب  و  همقلع » مهداّهز ، مهئاسؤر و 

هتـشادرب همدص  شیاپ  کی  هدش و  رـضاح  نیّفـص »  » گنج رد  و  هدوب ، ضیارف  هب  ملاع  ادـخ و  باتک  يراق  نید و  رد  هیقف  همقلع ، »
ۀمجرت رد  يدادـغب  بیطخ  تسا » هدوـب  سیق  نب  ّیبا  شردارب  هتفاـی  تداهـش  گـنج ، نآ  رد  هک  نآ  هدیـسرن و  تداهـش  هب  نـکیل 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  مهدزاود ) دلج   ) همقلع

زج و  یـسراف ، ناملـس  ءادرد و  وبا  نامی و  نب  هفیذـح  دوعـسم و  نب  ّللا 
�

ه دـبع  ناـمثع و  رمع و  یلع و  هباحـص : زا  یعمج  زا  همقلع  »
نیریس و نب  دمحم  یعخن و  دیزی  نب  میهاربا  یبعش و  رماع  و  هملس ، نب  قیفـش  لئاو ، وبا  ناعبات  زا  یهورگ  دنک و  یم  تیاور  نانیا ،

« .دننک یم  تیاور  يو  زا  نانیا  هابشا  دوسا و  نب  نمحرلا  دبع 

تـسا هدرک  لقن  دوسا  زا  همقلع  ندوب  لضفا  ةراب  رد  یلاوقا  زاب  و  تسا » هدوب  مّدقم  ثیدح ، رد  هقف و  رد  همقلع  : » تسا هتفگ  مه  و 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  یبعش  زا  و 

ناـهیقف نآ  دـنا و  هدوب  یم  وا  باحـصا  هدرک و  یم  هدافتـسا  دوعـسم  نب  ّللا 
�

ه دـبع  زا  هفوک  ناـهیقف  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  دـعب  »
« ..و يدارم  سیق  نب  هدیبع  یعخن و  سیق  نب  همقلع  زا  دنترابع 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  میهاربا  زا  و 

: دـندوب نت  شـش  نیا  دـندرک  یم  يوریپ  ار  ناـشیا  یهقف  ءارآ  مدرم  دنتـشاد و  یم  نآرق  تئارق  هک  دوعـسم  نب  ّللا 
�

ه دـبع  باحـصا  »
: هدرک لقن  لوق  دـنچ  همقلع  تاـفو  خـیرات  رد  بیطخ  سیق » نب  ثراـح  لیبحرـش و  نب  ورمع  هدـیبع و  قورـسم و  دوسا و  همقلع و 

جنپ تصش و  و  ( 63  ) هس تصش و  و  ( 62  ) ود تصش و  و  ( 61  ) کی تصش و 
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ماـگنه هب  يو  ّنس  دـنا  هتفگ  ار  ( 61  ) کی تصـش و  لاس  ناـمه  رتشیب  نکیل  ( 73  ) هس داـتفه و  و  ( 72  ) ود داـتفه و  یّتـح  و  ( 65)
.تسا هدوب  لاس  دون  دنا ، هتفگ  تافو ،

513 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا ار  دوخ  ياپ  کـی  گـنج  نآ  رد  همقلع  .دـنا  هدوب  وا  باحـصا  زا  و  ع )  ) یلع باـکر  نیفـص »  » گـنج رد  ّیبا  شردارب  همقلع و 
نوخ زا  شریـشمش  هدوب و  ع )  ) یلع اب  همقلع  مه  ناورهن  گنج  رد  بیطخ ، ۀـتفگ  هب  هتفاـی و  تداهـش  ّیبا ، شردارب ، هداد و  تسد 

.نیگنر جراوخ 

( هتمجرت یف  ینعی   ) غبـصألا یف  ّرم  روعا و  ناک  هقفلا و  یف  الیلج  هوخا  ثراحلا  ناک  و  : » تسا هتفگ  لاجرلا » سوماق   » لـقنب یّـشک ،
«. عّخنلا حیباصم  نم  نینمؤملا و  ریما  تاقث  نم  همقلع  نوک  یف  ربخ 

قورسم - 2 - 

«. 1  » ینادمه کلام  نب  عدجا  نب  قورسم  هشئاع ، وبا 

و ( 64  ) راهچ تصش و  لاس  رد  لوصالا ، عماج  باتک  زا  یناقمم ، لقنب  و  ( 63  ) هس تصش و  لاس  رد  قاحسا ، وبا  ۀتفگ  هب  قورسم ،
لاس بیطخ  .تسا  هتفای  تافو  هفوک  رد  ( 62  ) ود تصش و  لاس  رد  یلوق  هب 

______________________________

: تسا هتفگ  هدرک  طبـض  هلمهم  لاد  حتف  میم و  نوکـس  ءاه و  حتفب  ار  نآ  هک  نیا  زا  دعب  بابللا ) « ) ینادـمهلا  » لیذ رد  ریثا  نبا  ( 1)
هک گرزب  تسیا  هلیبق  نادمه  .تسا و  ناطحق  نب  برعی  نب  بجـشی  ..نب  کلام  نب  هملـس  وا  مان  و  نادمه ، هب  تسا  تبـسن  نیا  ».. 

( دـشاب هشئاع  وبا  فرحم  ارهاظ   ) رماع وبا  تسا ، هلمج  نآ  زا  .دـنا  هتفاـی  تبـسن  نآ  هب  ءاـملع  ناـسرف و  ءارعـش و  زا  رایـسب  یهورگ 
هب ندش  ادیپ  زا  سپ  هدش و  هدیدزد  یکدوک  رد  هک  ..نب  عدجا  نب  قورسم 
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.تسا هتفای  ترهش  قورسم  مان 

514 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدرک  لقن  یگلاس  هس  تصش و  نس  هب  ( 63  ) هس تصش و  و  ( 62  ) ود تصش و  ار  وا  گرم 

هیلع یلع  زا  قاحـسا  وبا  يوتفلاب .» ملعا  قورـسم  ناک  : » تسا هتفگ  هاـگ  نآ  هدرب  ماـن  ار  قورـسم  حیرـش و  هک  تسلوقنم  یبعـش  زا 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  مالّسلا 

«. 1 « » لجر اطرش  امّهنا  یناملّسلا ، ینادمهلا و  لثم  اونوکت  نا  اوزجعت  نل  هفوکلا  لها  ای  »

.تسا هدرک  تیاکح  قورسم  ةراب  رد  ار  ریز  نومضم  لوصالا  عماج  زا  یناقمم 

ار دوعسم  نبا  یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  دننام  هباحـص  زا  لّوا  ردص  هدروآ و  مالـسا  ص ،)  ) ربمغیپ تلحر  زا  شیپ  قورـسم  »
.هدرکن تیاور  يزیچ  نامثع  زا  و  تسا ، هدید  هدرک و  كاردا 

رـسپ ار  وا  هشئاع  .تسا  برع  روهـشم  روالد  برکیدـعم  نب  ورمع  ةداز  رهاوخ  قورـسم  .تسا  مالعا  زا  ناهیقف و  زا  یکی  قورـسم  »
.تسا هدرک  رایتخا  شیوخ  رتخد  مان  زا  ار  دوخ  ۀینک  هدیمان و  هشئاع  ار  شیوخ  رتخد  قورسم  تبسانم  نیمه  هب  هدناوخ و  دوخ 

.هدیگنج جراوخ  اب  يو  باکر  رد  هدوب و  ع )  ) یلع اب  جراوخ  گنج  رد  قورسم ،

« .دنا هدرک  تیاور  وا  زا  رگید  یهورگ  و  قیقش ، لئاو ، وبا  یعخن و  میهاربا  یبعش و 

هدروآ یئاط  بّویا  زا  دانـسا  هب  هدرک و  ناونع  یفوک ، ینادمه  نمحرلا  دـبع  نب  قورـسم  هشئاع ، وبا  ار  قورـسم  هیلح ، رد  میعن ، وبا 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  بّویا  هک 

ةراب رد  ومه  زاب  مناد » یمن  رت  ملع  بلاط  قافآ ، زا  یقفا  چـیه  رد  قورـسم  زا  ار  یـسک  نم  تفگ : مدیـسرپ  يا  هلأسم  زا  ار  یبعـش  »
ّنا هیآلا : هذه  لّوأتی  ارجا و  ءاضقلا  یلع  ذخأی  ناک ال  : » هک هدروآ  قورسم 
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«. هّنجلا مهل  ّنأب  مهسفنأ  نینمؤملا  نم  يرتشا  ّللا 
�

ه

______________________________

: لاملا طارشا  .تمایق  ياهناشن  هعاسلا : طارشا  ..ناشن  کیرحتلاب  طرش  ( ».. 1)

(. هغللا حارص  « ) دادضالا نم  وه  مهفارشا و  موقلا : طارشا  .اهلاذرا و 

515 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  ناونع  نینچ  قورسم  خیرات »  » رد بیطخ 

دجو ّمث  ریغـص  وه  قرـس و  ّهنا  لاقی : .ّیفوک  ینادـمهلا ، هشئاع  وبا  نمحرلا  دـبع  نب  قورـسم  وه  و  کـلام ، نب  عدـجا  نب  قورـسم  »
«. اقورسم یّمسیف 

: تسا هتفگ  قورسم  لوق  زا  ار  نومضم  نیا  و 

سپ ناطیش » عدجألا  : » تفگ هک  مدینش  ار  ربمغیپ  تفگ : رمع  عدجا ، نب  قورسم  متفگ : دیسرپ  نم  مان  زا  مدید  ار  باطخ  نب  رمع  »
دبع نب  قورـسم  ار  وا  هک  مدـید  ناوـید  رد  نم  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  یبعـش  لوـق  زا  و  یتـسه » نمحرلا  دـبع  نب  قورـسم  وـت 

« .تسا هدوب  یلع  باکر  رد  ناورهن  جراوخ  اب  گنج  رد  قورسم  .دندوب  هدرک  طبض  تبث و  نمحرلا 

زا حیرش  دوب و  رتاناد  قورسم  زا  ءاضق  راکب  حیرش  رتملاع و  حیرش  زا  ار  يوتف  قورسم ، تسا : هتفگ  هک  هدروآ  یبعـش  لوق  زا  مه  و 
«. تشاد یمن  هراشتسا  يو  زا  قورسم  درک و  یم  هراشتسا  قورسم 

دانسا هب  .تشادن و  يرترب  وا  رب  سک  چیه  دوب و  یقاب  همقلع  زا  دعب  قورـسم   » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  يروث  نایفـس  لوق  زا  و 
: تسا هتفگ  نینچ  هک  هدروآ  یلجع  ّللا 

�
ه دبع  نب  دمحا  زا 

یتح یّلصی  ناک  نوتفی و  نوءرقی و  نیّذلا  ّللا ،
�

ه دبع  باحصا  دحا  ناک  .هقث و  ّیعبات ، ّیفوک ، هشئاع ، ابا  ینکی  عدجألا  نب  قورسم  »
« هامدق مّروت 

516 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدیبع - 3 - 

.ینادمه يدارم  « 2  » یناملس ورمع  نب  هدیقع ) نزو  رب  « ) 1  » هدیبع ورمع ، وبا  ای  ملسم ، وبا 

یخرب و  قاحسا ، وبا  لوقب 
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.تسا هتشذگ  رد  ( 73  ) هس داتفه و  لاس  هب  یلوق  هب  و  ( 72  ) ود داتفه و  لاس  هب  هدیبع  رگید ،

.تسا هدشن  زئاف  ص )  ) ربمغیپ رادید  هب  نکیل  هدمآ  رد  مالسا  هب  ص )  ) ربمغیپ تافو  زا  شیپ  لاس  ود  هدیبع 

.تسین رتملاع  ضیارف  هب  یسک  روعا  ثراح  هدیبع و  زا  هفوک  رد  دنا : هتفگ  یم  مدرم  : » تسا هتفگ  قاحسا  وبا 

.اذکه ظ:  ) يدح نآ  رد  هک  يا  هضیرف  نوچ  هتسشن و  یم  هفوک  دجسم  رد  هدیبع 

.تسا هداد  یم  عاجرا  دیبع  هب  ار  نآ  هدش  یم  دراو  حیرش  رب  هدوب  يّدج )

مه دواد  نبا  زا  .دنا  هدرمش  ترضح  نآ  باحـصا  ءایلوا  زا  هکلب  ع )  ) یلع باحـصا  زا  ار  هدیبع  یناقمم ، لقنب  یلح ، ۀمالع  یقرب و 
.تسا هدروآ  رامشب  ع )  ) یلع باحصا  زا  ار  وا  هدرک و  قیثوت  ار  هدیبع  دوخ  لاجر  رد  هک  هدش  لقن 

ع)  ) یلع اب  هک  نآرق ، نائراق  دادع  رد  محازم  نب  رصن  باتک  زا  نیّفص  رابخا  رد 

______________________________

.تسا هدرک  لقن  تروص  نیدب  یجیهال  زا  یناقمم  ار  هملک  نیا  طبض  ( 1)

و دارم »  » زا ینطب  هک  ناملس »  » هب تسا  تبسن  نیا  تسا : هدرک  هدافا  نینچ  مال  نوکس  نیـس و  حتفب  هملک  طبـض  زا  سپ  یناقمم  ( 2)
نایم تسا  یلزنم  مان  هک  ناملـس »  » هب دوب  دهاوخ  تبـسن  سپ  دـشابن  نطب  نیاب  بوسنم  یـسک  رگا  .تسا و  جـحذم »  » زا ینطب  دارم 
دشاب تبسن  ات  تسا  مال  حتفب  ای  هدوب  یبآ  مان  میدق  رد  هک  ناملس »  » هب دوب  دهاوخ  تبـسن  ای  هعقاو ، ای  هبقع  ای  هصقا ، دیـص و و  نیع 

«. صمح کیدزن  تسا  يرهش  هک  ءای  حتف  میم و  نوکس  مال و  نیس و  حتفب  هیملس  رهشب 

517 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب عجار  هدرک و  جاجتحا  هیواعم  رب  هدوب و 
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.دنا هدش  دای  هدرمش و  سیق ، نب  همقلع  یناملس و  هدیبع  دنا ، هتشاد  دمآ  تفر و  گنج » كرت  »

نینچ محازم  نب  رصن  زا  لقنب  نیّفص » هعقو  لبق  داهجلاب  ساّنلا  ّیلع  هوعد   » لیذ رد  حرش ) زا  هحفص 283  لوا  دلج   ) دیدحلا یبا  نبا 
: تسا هدروآ 

جرخن ّانا  هباحصا  یناملّسلا و  هدیبع  مهیف  هوتا ، دوعسم  نب  ّللا 
�

ه دبع  باحـصا  ّنا  ّالا  ساّنلا  ّلج  ریّـسلا ، یلإ  مالّـسلا  هیلع  اّیلع  باجاف  »
هنم انل  ادب  وا  هل  ّلحی  ام ال  دارا  هانیأر  نمف  ماشلا  لها  رما  مکرمأ و  یف  رظنن  یّتح  هدح  یلع  رکـسعن  مکرکـسع و  كرتن  مکعم و ال 

.هیلع اّنک  یغب 

: مالّسلا هیلع  ّیلع  مهل  لاقف  »

نب ّللا 
�

ه دبع  باحـصا  نم  نورخآ  هاتا  و  « » راّبج نئاخ  وهف  اذهب  ضری  مل  نم  .هّنّـسلاب  ملعلا  نیّدلا و  یف  هقفلا  وه  اذه  .الها  ابحرم و  »
کلضفب و انتفرعم  یلع  لاتقلا ، اذه  یف  انککـش  ّانا  نینمؤملا  ریما  ای  اولاقف : لجر  هئامعبرأ  ذئموی  مه  مثیخ و  نب  عیبرلا  مهنم  دوعـسم 

عیبر مالّسلا  هیلع  ّیلع  هّجوف  .هلها  نع  لتاقن  ّمث  نمکن  روغّثلا  هذه  ضعب  اّنلوف  ّودعلا  لتاقی  نّمع  نیملسملاب  کب و ال  انب و ال  ءانغ  ال 
باحـصا دادـع  رد  هدـیبع  لقن  نیاب  انب  مثیخ » نب  عیبر  ءاول  هفوکلاب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هدـقع  ءاول  لّوا  ناکف  ّيّرلا  رغث  یلع  مثیخ  نب 

.تسا هتشاد  ترهش  رتشیب  دوعسم  نبا  هب  يو  تبسن  هدوب و  دوعسم  نبا 

زین ترـضح  نآ  تفالخ  نامز  رد  هتـشاد و  یم  ءاضق  لغـش  ع )  ) یلع تفالخ  زا  شیپ  هدیبع  هک  هدـش  لقن  هّمغلا » فشک   » باتک زا 
.تسا هدوب  لغش  نآ  يّدصتم 

ثیدحلا باحصا  و   » تسا هتفگ  هتسناد و  مال  نوکس  نیس و  حتفب  ار  یناملس »  » ۀملک ..بابّللا »  » باتک رد  ریثا  نبا 
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: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هاگ  نآ  ماللا » نوحتفی 

518 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یناملس سیق ، نب  هدیبع  یخرب  لوقب  و  ورمع ، نب  هدیبع  تسا  تبسن  نیاب  روهـشم  ..نب و  رکـشی  نب  ناملـس  هب  تسا  تبـسن  نیا  «و 
ص)  ) ربمغیپ هک  نیا  زا  شیپ  لاس  ود  هدرک و  تیاور  هباحص ، زا  ود  نیا  ریغ  و  ود ، نیا  زا  هدوب و  ّیلع  دوعسم و  نبا  باحصا  زا  هک 
داتفه و لاس  هب  .دننک و  یم  تیاور  وا  زا  نانیا ، زج  نیریـس و  نبا  یعخن و  میهاربا  یبعـش و  تسا و  هدرک  رایتخا  مالـسا  دنک  تافو 

«. تسا هتفای  تافو  ترجه  زا  ( 72  ) ود

هدابع و ای  هدیبع  هب  وا  مان  رد  دیدرت  هدروآ  ینادمهلا » يدارملا  یناملـسلا  هدیبع   » ناونعب ار  هدـیبع  هک  نیا  زا  سپ  خـیرات  رد  بیطخ 
هباحص زا  یهورگ  زا  ار  وا  عامـس  هدرک و  لقن  یناسک  زا  ار  ورمع  وبا  ملـسم و  وبا  هب  شا  هینک  رد  ورمع و  سیق و  هب  شردپ  مان  رد 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاکح  ار  نومضم  نیا  وا  زا  دانسا  هب  هدومن و  دای  يو ، زا  ار  ناعبات  زا  یهورگ  تیاور  و 

: تفگ ّیلع  دندش  هتشک  جراوخ  میتخادرپ و  ناورهن  گنج  زا  نوچ  »

هاتوک و  ) دـیلا جدـخم  يدرم  داد  ربخ  نانآ  زا  ارم  ربمغیپ  هک  دنـشاب  یناسک  نامه  نانیا  رگا  هچ  دـینک  وجتـسج  ناگتـشک  نایم  رد  »
یلع میتخاس  هاگآ  ار  یلع  سپ  میتفای  ار  یـسک  نانچ  میتخادرپ و  وجتـسج  هب  ام  سپ  « » دوب دـهاوخ  ناـشیا  ناـیم  رد  تسد ) صقاـن 

«. ربکا ّللا 
�

ه  » داد کناب  راب  هس  داتسیا و  هتشک  نآ  رانک  دمآ و 

: تفگ هاگ  نآ  »

دریگ یم  هزادنا  یب  يداش  یگتشگرس و  تشهد و  ار  امش  هک  تسا  نیا  هن  رگا  »
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«. مداد یم  ربخ  هدومرف  رّدقم  نانیا  نالتاق  ّقح  رد  شربمغیپ  نابز  رب  ادخ  هچ  نآ  زا  ار  امش  هنیآ  ره 

: متفگ نم  »

؟ يدینش ربمغیپ  زا  ار  نیا  دوخ  وت  ایآ  یلع  ای  »

: تفگ »

519 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دمحم زا  دانـسا  هب  بیطخ  زاب  درک ») رارکت  راب  هس   ) هبعک راـگدرورپ  هب  يرآ  .هبعک  راـگدرورپ  هب  يرآ  .هبعک  راـگدرورپ  هب  يرآ  »
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  يو  هک  هدروآ  نیریس  نب 

مود تفگ  یم  ثراح ، ار  نانآ  نیتسخن  سک  ره  سپ  مدرک  كاردا  دنتـشاد  ترهـش  تهاقف  ناونعب  هک  ار  نت  راـهچ  هفوک  رد  نم  »
یم مان  ار  حیرـش  همقلع و  ود ، نیا  زا  دعب  تفگ  یم  نیمود  ار  ثراح  درمـش  یم  نیتسخن  ار  هدیبع  سک  ره  درب و  یم  مان  هدیبع  ار 

: تسا هتفگ  نینچ  نیریس  نبا  نآ  زا  سپ  « » دندرب

«. دنا هیاپ  دنلب  گرزب و  تخس  ینادرم  دیآ  رامشب  نانآ  نیرتلزان  حیرش  هک  یناسک  و  ».. 

یعخن دوسا  - 4 - 

.سیق نب  همقلع  ةدازردارب  یعخن  سیق  نب  دیزی  نب  دوسا  نمحرلا ، دبع  وبا  یلوق  هب  و  ورمع ، وبا 

.تسا هتفای  تافو  ( 74  ) راهچ داتفه و  لاس  رد  یبهذ  رصتخم  زا  لقنب  و  ( 75  ) جنپ داتفه و  لاس  رد  قاحسا  وبا  ۀتفگ  هب  دوسا ،

: تسا هتفگ  خساپ  رد  دوسا ؟ ای  هدوب  لضفا  همقلع  هک  هدش  هدیسرپ  یبعش  زا 

: تسا هدش  فصو  نینچ  دوسا  نآ ، رد  هک  هدش  لقن  یبهذ  رصتخم  زا  عیرّسلا » كردی  وه  و  یطبلا ء ، عم  همقلع  ناک  »

«. نیتلیل یف  متخی  ّرفصی و  ّرضخی و  یّتح  موصی  ناک  هرمع و  هّجح و  نینامث  هل  ّنا  »

520 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتسناد یم  دایز  ثیدح ، هدوب و  « 1  » نامرضخم زا  هقث و  هیقف ، يدرم  دوسا  هک  هدش  لقن  نومـضم  نیا  رجح  نبا  بیرقّتلا »  » باتک زا 
.تسا

، دوخ لاجر  رد  خیش 
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.تسا هدرمش  ع )  ) یلع باحصا  زا  ار  دوسا  یناقمم ، لقنب 

مـسا هتفگ و  جـحذم  زا  يا  هلیبق  ار  نآ  هدرک و  طبـض  هلمهم  نیع  نآ  زا  دـعب  ءاخ و  نون و  حـتفب  ار  عخن  هک  نیا  زا  سپ  بابل »  » رد
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هدومن  لقن  مهنع »- دعب  يا  هموق - نم  عختنا  ّهنأل   » ار هیمست  هجو  دای و  ..نب  ورمع  نب  رسج  ار  عخن 

دوعسم نبا  بحاص  .سیق  نب  دیزی  نب  سیق  نب  همقلع  تسا  ناشیا  زا  هک  دنا  هدش  هداد  تبسن  ءاملع  زا  رایسب  یهورگ  هلیبق  نیاب  «و 
ةدازردارب سیق  نب  دیزی  نب  دوسا  تسا  ناشیا  زا  مه  ..دـنک و  یم  تیاور  ود  نیا  ریغ  ّیلع و  زا  وا و  زا  هک  وا  باحـصا  نیرتگرزب  و 

.ود نیا  ریغ  زا  زین و  هشئاع  زا  دنک و  یم  تیاور  دوعسم  نبا  زا  مه  وا  هک  همقلع 

، شردام هک  روهـشم  هیقف  یعخن  دیزی  نب  میهاربا  تسا  ناشیا  زا  .دـننک و  یم  تیاور  يو  زا  ود  نیا  زج  یعخن و  میهاربا  یبعـش و  و 
.تسا دیزی  نب  دوسا  رهاوخ  هکیلم ،

مان هب  ناروـالد  فورعم و  ناراـکراوس  زا  یکی  هک  یعخن  رتشا  هب  فورعم  ثوغی  دـبع  نب  ثراـح  نب  کـلام  تسا  ناـشیا  زا  مه  و 
، هنع ّللا 

�
ه یـضر  یلع ، باحـصا  زا  تسا و  ینایامن  هتـسجرب و  ياهماقم  نیّفـص  گنج  لمج و  گنج  قارع و  حـتف  رد  ار  وا  تسا و 

هتفگ دـنا  هداد  هیواعم  هب  ربخ  نوچ  هتـشذگ و  رد  مزلق  رد  هدـش و  مومـسم  لسع  اب  تفه  یـس و  لاـس  رد  هیواـعم  تسدـب  هک  هدوب 
« لسع نم  ادونج  هّلل  ّنا  تسا :

______________________________

تسا یسک  نآ  زا  دارم  هک  دش  هتسناد  نایب و  نیا  زا  شیپ  مرضخم »  » ینعم ( 1)
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.تسا هدرک  كاردا  ار  مالسا  تیلهاج و  هک 

521 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حیرش - 5 - 

.یضاق ثراح  نب  حیرش  هّیما  وبا 

تسیب دص و  کی  نس  هب  ( 80  ) داتشه لاس  رد  یلوق  هب  لاس و  هد  دص و  ّنس  هب  ( 78  ) تشه داتفه و  لاس  رد  یلوق  هب  یضاق  حیرش 
تافو لاس  دص  ّنس  هب  ( 87  ) تفه داتـشه و  لاس  رد  ناکّلخ  نبا  لوقب  و  ( 82  ) ود داتـشه و  لاس  رد  ینئادم  زا  لقنب  و  ( 120  ) لاس

.تسا هتشاد  لاس  تسیب  دص و  کی  تافو  ماگنه  هب  حیرش  هک  هدش  لقن  مه  ثعشا  زا  هتفای و 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  حیرش  ةراب  رد  یناقمم ، لقنب  یعفای ،

ّربلا و دـبع  نبا  تسا » هتـشاد  تباصا  لقع و  تفرعم و  ءاکذ و  تناطف و  .هدوب  ءاضقب  نامز ، مدرم  نیرتاناد  خوش و  رعاـش و  هیقف و  »
.دنا هتسناد  هباحص  زا  ار  وا  میعن  وبا  هدنم و  نبا 

.دنناوخ یم  هسوک ) « ) سلطا  » دیورن شتروص  رب  يوم  هک  ار  یسک  برع  رد 

تسا حیرـش  نیمه  ناشیا  زا  یکی  دنا  هدناوخ  سلط » تاداس   » تبـسانم نیدب  ار  نانآ  هک  دنا  هدوب  نینچ  برع  ناگرزب  زا  نت  راهچ 
.تسا سیق  نب  فنحا  ناشیا  مراهچ  هدابع و  نب  دعس  نب  سیق  میس  ریبز و  ّللا 

�
ه دبع  يرگید 

: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  حیرش  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا 

نیا لاس  جـنپ  داتفه و  ای  جـنپ  تصـش و  هتـشاد و  ار  هفوک  ءاضق  رمع  نامرف  هب  هدرک و  كاردا  ار  ّتیلهاج  هدوب و  ناـعبات  راـّبک  زا  »
فـسوی نب  جاّجح  زا  هدوب و  رانک  رب  هدیـشک و  تسد  ءاضق  راـک  زا  لاـس  هس  ریبز  نبا  ۀـنتف  رد  هک  نیا  زج  هدوب  يدـصتم  ار  لـغش 

هتشاد شفاعم  وا  هتساوخ و  ءافعتسا 
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ياـهراک رد  هدوب و  خوش  نطف و  كریز و  يدرم  حیرـش  تسا » هتخادرپـن  ءاـضقب  نت  ود  ناـیم  هجو  چـیه  هب  گرم  ماـگنه  اـت  سپ 
.تسا هتشاد  یمنرب  یخوش  زا  تسد  یهاگ  مه  دوخ  یئاضق 

522 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نایم هب  ود  نآ  نایم  وگتفگ  نومـضم  نیدب  هدرک و  هعجارم  وا  هب  هتفر و  حیرـش  دزن  هعفارم  هب  هاطرا  نب  ّيدـع  يزور  هک  هدـش  لقن 
: تسا هدمآ 

.دروآ حالص  هب  تیادخ  ییاجک ؟ وت  ّيدع -

.هد ارف  شوگ  نمب  ّيدع - راوید ! نایم  وت و  نایم  حیرش -

.مونش یم  وگب  حیرش -

.مماش مدرم  زا  نم  ّيدع -

.یتسه رود  یناکم  زا  حیرش -

.ما هتفرگ  نز  امش  رهش  نیا  زا  ّيدع -

.یکرابم یگدوسآ و  یشوخ و  هب  حیرش -

.مربب ماش  هب  دوخ  اب  ار  وا  مهاوخ  یم  و  ّيدع -

.تسا ّقحا  شیوخ  نزب  درم  حیرش -

.ما هداد  وا  هب  ارقح  نیا  هدرک و  طرش  ینکس  قح  وا  اب  و  ّيدع -

.دوش لمع  طرشب  دیاب  کلمأ ، طرّشلا  حیرش -

.مدرک مکح  حیرش - امرف  مکح  منز  نم و  نایم  نونکا  سپ  ّيدع -

؟ یک نایز  هب  ّيدع -

؟ یک تداهش  هب  ّيدع - تردام ! رسپ  نایز  هب  حیرش -

یصخش اب  دوخ  تفالخ  نامز  رد  ع ،)  ) یلع يزور  هک  ناکّلخ ) نبا  لقنب   ) هدش تیاکح  تا ! هلاخ  رهاوخ  رـسپ  تداهـش  هب  حیرش -
یب نیتـسخن  نیا  تفگ : ع )  ) یلع .تساـخ  ياـپ  هب  ار  وا  میظعت  حیرـش  .تفر  حیرـش  دزن  هـب  شیوـخ  فرط  اـب  تـشاد  هـعفارم  یّمذ 
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ۀفیظو زا  تسا  وت  فارحنا  یتلادع و 

523 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا يولهپ  نم  دوب  یم  نیملـسم  زا  نم  مصخ  رگا  تفگ : داد و  هیکت  راوید  هب  هاگ  نآ  یتشاذـگ ! ار  قرف  نیا  فرط  ود  نایم  هک  اضق 
: دیسرپ وا  زا  رادیرخ  تشاد  هضرع  شورف  يارب  ار  يرتش  يزور  حیرش  ناکّلخ ) نبا  خیرات   ) هدش لقن  متسشن » یم 
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خـساپ تسا ؟ هنوگچ  نآ  تکرح  يراومه  تفگ : .شود  هب  یهاوخ  یم  هک  یفرظ  ره  رد  داد : خـساپ  حیرـش  تسا ؟ روـطچ  شریش 
یگنوگچ ینیبـب  نارتـش  ناـیم  رد  ار  نآ  هاـگ  ره  داد : خـساپ  تسا ؟ قیرط  هچب  نآ  يوردـنت  تفگ : .باوخب  نارتـسگب و  شرف  داد :

: تفگ خـساپ  تسا ؟ هزادـنا  هچ  اـت  نآ  يدـنمورین  تفگ : .باوخب  نک و  زیوآ  ار  تا  هناـیزات  یمهف ، یم  ینیب و  یم  ار  نآ  يورهر 
.تشاد راهظا  حیرـش  اب  ار  نیا  تفاین  نآ  رد  ار  فاـصوا  درب و  دـیرخ و  ار  رتش  رادـیرخ  سپ  .نک  راـب  یهاوخ  یم  هچ  ره  ار  راوید 

.درک هلاقا  تفریذپ و  ار  وا  شهاوخ  تساوخ  ار  هلماعم  ۀلاقا  حیرش  زا  رادیرخ  .منک  یمن  بیذکت  متفگن و  غورد  ارت  تفگ : حیرش 

درم نآ  درک  مکح  وا  رب  حیرـش  .درک  فارتـعا  دـمهفب  دوخ  هک  نیا  یب  یکی  دـنتفر  حیرـش  دزن  ار  هعفارم  درم ، ود  هدـش : هتفگ  زاـب 
ردارب رـسپ  تفگ : تسیک ؟ هقث  نآ  دیـسرپ  .مداد  مکح  هقث »  » تداهـش هب  داد  خـساپ  ینک ؟ یم  موکحم  ارم  هنّیب »  » نودـب ایآ  تفگ :

: ترابع نیاب  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  میعن  وبا  تیومع !

هبـساحملاب و هسفن  یلع  ماـیقلا  یـضاّرتلا و  میلـستلا و  هلاـح  نم  ناـک  یـضاقلا ، هّیمأ  وبا  «، 1  » يدـنکلا ثراـحلا  نب  حیرـش  مهنم  «و 
.تسا هدروآ  وا  تایاور  رابخا و  نانخس و  تالاح و  زا  يا  هّمش  هدرک  ناونع  یضاقّتلا »

هدیلام لسع  ار  نآ  سپ  هدیسرمه  هب  اپ  درد  ار  وا  هک  هدرک  لقن  وا  تالاح  ۀلمج  زا 

______________________________

نب عترم  نب  روث  وا  و  هدنک »  » هب تسا  تبـسن  ناکلخ ، نبا  ۀتفگ  هب  هلمهم ، لاد  نآ  زا  دعب  نون و  نوکـس  فاک و  رـسکب  يدنک  ( 1)
« هدنک  » ور نآ  زا  ار  روث  ..نب و  کلام 
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(. رفک دنک :  ) تسا هدرک  نارفک  ار  دوخ  ردپ  تمعن  هک  دنا  هدناوخ 

524 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دنا هتفگ  یسرپلاح  زا  سپ  هتفر و  وا  تدایع  هب  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  هتسشن  باتفآ  رد  و 

؟ تفگ هچ  وا  دنا : هدیسرپ  .يرآ  تسا : هداد  خساپ  يا ؟ هداد  ناشن  کشزپ  هب  ایآ 

.داد ریخ  ةدعو  تسا : هتفگ 

دوخ کشزپ  تفگ : يداد  یم  ناشن  کشزپ  هب  ار  نآ  دوب  بوخ  دنتفگ : وا  هب  دمآ  نوریب  وا  تصـش  رد  یـشیر  هحرق و  رگید  يراب 
.تسا هدروآ  رب  ار  نآ 

نیا رب  وا ، هب  نوچ  هداد و  يربخ  یسک  هب  هن  هدیسرپ و  يربخ  یـسک  زا  هراب  نآ  رد  هن  هدیماجنا  لوطب  لاس  هن  هک  ریبز  نبا  ۀنتف »  » رد
: تسا هتفگ  یم  دنا  هدرب  یم  کشر  شمارآ ،

«. 1  » تسا رتبوبحم  نم  دزن  اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هتخات  مهب  هورگ  ود  منک ؟ هچ  مراد  لد  هنیس و  رد  هچ  نآ  اب  نکیل 

ناشیا هب  متفرگ و  یم  ناشیا  زا  هک  ءاملع  اب  دروخرب  زا  تسا : هداد  خـساپ  يدیـسر ؟ ملع  زا  ماقم  نیاـب  هار  هچ  زا  دـنا  هدیـسرپ  وا  زا 
.مداد یم 

: تسا وا  تاملک  زا 

خساپ .يدوب  هیاپ  ورف  نأش و  مک  هک  مروآ  یم  دای  هب  ارت  تسا : هتفگ  حیرش  هب  یسک 

______________________________

: تسا هدروآ  حیرش  همجرت  یط  رد  ار  نومضم  نیا  ناکلخ  نبا  ( 1)

ةداـمآ راـک و  یب  نم  تسار  تسد  نوـنکا  مدرک  طبـض  پچ  تسد  اـب  ار  قارع  وـت  يارب  نم  تسا : هتـشون  هیواـعم  هب  هیبا  نب  داـیز 
: تسا هتفگ  هدیـسر  هدوب  هکم  رد  هک  رمع  ّللا 

�
ه دـبع  هب  ربخ  نیا  نوچ  .راذـگاو  نمب  مه  ار  زاـجح  سپ  تسا  رادربناـمرف  تمدـخ و 

.رادزاب ام  زا  ار  دایز  تسار  تسد  ایادخ 

ندرک ادج  ناکشزپ  هتفرگ و  نوعاط  هفوک ، رد  ار ، دایز  تسار  تسد  سپ 
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هدرم زور  نامه  دایز  هتـشاد و  زاب  راک  نیا  زا  ار  دایز  هک  هتفگ  ینانخـس  وا  هدرک  تروشم  حیرـش  اـب  داـیز  دـنا  هتـسناد  مزـال  ار  نآ 
هتفگ وا  دـنا  هدرک  تمـالم  عطق ، زا  عنم  نیا  رب  ار  حیرـش  دـنا  هتـشاد  یم  هنیک  وا  زا  هدوب و  یـضاران  رایـسب  داـیز  زا  هک  مدرم  .تسا 

رگید و زور  شیاپ  يزور و  وا  تسد  هک  متشاد  تسود  نم  دوب ، نیا  هن  رگ  و  نمتؤم » راشتسملا   » درک و هراشتـسا  نم  اب  دایز  تسا :
.دش یم  ادج  عطق و  وا  مادنا  زا  رگید  تخل  کی  يزور  ره 

525 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ینیب و یمن  یناد و  یمن  دوخ  ةراب  رد  ار  نآ  نکیل  یـسانش  یم  دوخ  ریغ  ةراب  رد  ار  ادـخ  تمعن  هک  منیب  یم  ناـنچ  ارت  تسا : هداد 
تـسا هتفگ  درم  نآ  ینک ! یم  شومارف  دوخ  قح  رد  تمعن  زا  يروآ و  یم  داـی  هب  ار  ریغ  قح  رد  تمعن  تسا : هتفگ  رگید  یتیاورب 

یمن ینایز  نمب  دهد و  یمن  يدوس  وت  هب  نآ  زا  ادخ  تسا : هداد  خساپ  .مزرو  یم  دـسح  منیب  یم  وت  رد  هچ  نآ  رب  دـنگوس  ادـخ  هب 
.دناسر

: تسا هتشون  نینچ  يوب  رمع  هک  هدرک  لقن  حیرش  زا  هک  هدروآ  یبعش  زا  دانسا  هب  میعن  وبا 

.لاجر هنع  کّنتفلی  هب و ال  ضقاف  ّللا 
�

ه باتک  یف  یّشلا ء  كءاج  اذا  »

.اهب ضقاف  مالّسلا ، هیلع  کّیبن ، هّنس  رظناف  ّللا 
�

ه باتک  یف  سیل  ام  كءاج  نا  «و 

هب ذخف  ساّنلا  هیلع  عمتجا  ام  رظناف  مّلـس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا ،
�

ه لوسر  نم  هّنـس  هیف  نکی  مل  ّللا و 
�

ه باتک  یف  سیل  ام  كءاج  نا  «و 
ار بسا  سپ  هدیرخ  يدرم  زا  یبسا  رمع  هک  هدوب  نینچ  هتخانش  هدید و  ار  حیرش  رمع ، هک  يراب  نیتسخن  «« 1»
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هتفریذـپن و يریگ ؟ یم  ار  دوخ  بسا  تسا : هتفگ  ار  بسا  بحاص  سپ  هدـش  کیدزن  تکاله  هب  هک  هدرب  هار  نانچ  ار  نآ  هتفرگ و 
سپ .یقارع  حیرش  تسا  هتفگ  تسیک ؟ حیرش  تسا : هدیـسرپ  رمع  هدومن  یفّرعم  مکح  ناونعب  ار  حیرـش  هدرک و  تساوخ  رد  مکح 

نآ هب  ار  نآ  ای  نادرگرب  يا  هتفرگ  هک  نانچ  ار  بسا  اـی  نینمؤملا  ریما  اـی  تسا : هتفگ  وا  .دـنا  هتفگ  يوب  ار  هّصق  هتفر و  حیرـش  دزن 
: تسا هتفگ  رمع  .رادهگن  يا  هدیرخ  هچ 

.دشاب يّدصتم  ار  اضق  راک  دورب و  هفوک  هب  هک  هدرک  رما  ار  وا  هاگ  نآ  اذه » ّالا  ءاضقلا  له  «و 

______________________________

نآ رخآ  دنا  هدروآ  يرعشا  یسوم  وبا  هب  رمع  زا  دوخ  بتک  رد  رگید  یـضعب  و  ءاهقفلا » تاقبط   » رد قاحـسا  وبا  هک  يا  همان  رد  ( 1)
رومالا سقف  لاثمالا  لاکشالا و  فرعا  مث  هنس  باتک و ال  ضعب  یف  سیل  امم  کسفن  یف  جلجلت  ام  یف  مهفا  مهفلا  و  تسا ..«  نینچ 
روتسد رمع  بناج  زا  یسوم  وبا  هب  ۀمان  رد  سایق »  » هب لمع  حیرـش و  ۀمان  رد  عامجا »  » هب لمع  نیا  رب  انب  قحلاب » اههبـشأب  کلذ  دنع 

.تسا هدش  هداد 

526 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا وا  تایاور  زا 

: تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  رمع  زا  حیرش  زا  یبعش  زا  میعن  وبا  دانسا  هب 

هشئاع ای  هّمألا : هذه  نم  هلالّضلا  باحصا  ءاوهألا و  باحـصا  عدبلا و  باحـصا  مّهنا  اعیـش ، اوناک  مهنید و  اوقّرف  نیّذلا  ّنا  هشئاع  ای  »
زا رمع  زا  حیرـش  زا  میعن  وبا  دانـسا  هب  زاب  ءآرب » یّنم  مه  يرب ء و  مهنم  انا  عدـبلا  ءاوهألا و  باحـصا  ّالا  هبوت  بنذ  بحاص  ّلـکل  ّنا 

هتفگ هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ 
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: تسا

میعن وبا  هک  حیرش  يایاضق  هلمج  زا  و  مهنود » مه  نیّذلا  ساّنلا  رئاسل  هجرد  و  لقعلا ، لهأل  هجرد  نوعست  عست و  هجرد : هئام  هّنجلا  »
: تسا ریز  هیضق  هدروآ  حیرش  زا  دانسا  هب 

: تسا هتفگ  حیرش 

نآ هتـشگرب  هفوک  هب  هدش و  مامت  گنج  نوچ  تسا  هدش  دوقفم  هک  هتـشاد  یهرز  هتفر  یم  هیواعم  اب  گنج  يارب  یلع  هک  یماگنه 
نآ تسا و  نم  نآ  زا  هرز  نیا  تسا : هتفگ  يدوهی  هب  یلع  دشورفب  رازاب  رد  تسا  هتساوخ  یم  هک  هدید  يدوهی  يدرم  تسد  رد  ار 
یم یـضاق  دزن  تسا : هتفگ  یلع  تسا  نم  لاـم  نم و  تسد  رد  هرز  تسا  هتفگ  يدوـهی  .ما  هدیـشخبن  مه  یـسک  هـب  هـتخورفن و  ار 
یّمذ نم  فرط  هک  تسا  نیا  هن  رگا  تسا : هتفگ  یلع  .دنا  هتسشن  وا  ولج  يدوهی  حیرش و  رانک  یلع  هدمآ و  رد  حیرش  رب  سپ  میور 
حرط يارب  حیرـش  تساوخب  هاگ  نآ  متـسشن  یم  ّلحم  کی  رد  وا  اب  هنیآ  ره  هدرکن  هزاـجا  ار  یّمذ  اـب  يواـست  ص )  ) ربمغیپ تسا و 

.دراد ّقلعت  نمب  تسا  يدوهی  تسد  رد  هک  هرز  نیا  تفگ : يوعد 

تفگ یلع  .تساوخ  هنّیب »  » نینمؤملا ریما  زا  حیرـش  .درک  راهظا  ار  دوخ  فرـصت  راکنا و  يدوهی  .تساوخ  خـساپ  يدوهی  زا  حـیرش 
زا هک  يدرم  تداهش  تفگ : یلع  .تسین  زئاج  ردپ  ّقح  رد  دنزرف  تداهش  تفگ : حیرـش  تسا  نم  زا  هرز  هک  دنهاوگ  نسح  ربنق و 

: تفگ هک  مدینش  ربمغیپ  زا  دوخ  نم  تسین ! زئاج  تسا  تشهب  لها 

527 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دروآ دوخ  یضاق  دزن  هب  ارم  نانمؤم  ریما  : » تفگ نینچ  دمآرد و  نخس  هب  يدوهی  سپ  هّنجلا » لها  بابش  ادّیـس  نیـسحلا  نسحلا و  »
مکح وا  نایز  هب  وا  یضاق  و 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1517 

http://www.ghaemiyeh.com


ّنا ّللا و 
�

ه لوسر  ادمحم  ّنا  ّللا و 
�

ه الا  هلا  نا ال  دهشا  تسا : ّقح  يارب  نیا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  نم  تخاس ، موکحم  ار  وا  داد و 
.اهتذخاف الیل ، کنم  تعقوف  نیّفص  یلإ  هّجوتم  تنأ  و  نوگ ) رتسکاخ  رتش   ) قروالا کلمج  یلع  ابکار  تنک  کعرد ، عرّدلا 

.دیسر تداهش  هب  اجنآ  رد  تفر و  ناورهن  جراوخ  اب  گنج  يارب  ع )  ) یلع باکر  رد  يدوهی  نیا 

هک تسا  یثراح  یناه  نب  حیرش  زا  ریغ  یضاق )- يدنک - ثراح  نب  حیرـش   ) حیرـش نیا  هک  دوش  يروآ  دای  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
زا لقنب  و  ناوضرلا » هیلع  ّیلع  بحاص  یثراحلا  یناه ، نب  حیرـش  بابل ..« : رد  یثراحلا ) لیذ   ) ریثا نبا  ۀتفگ  هب  هدوب و  وا  رـصع  مه 
زا ود ، نیا  ریغ  ۀـتفگ  هب  و  مالّـسلا ،» هیلع  ّیلع  باحـصا  هّلجا  نم  وه  مادـقملا و  اـبا  ینکی  یمالـسا ، یلهاـج  حیرـش   » ربـلا دـبع  نبا 

.تسا هدوب  ع )  ) یلع باحصا 

یتحاران هب  هتـشگرب و  هرهچ  گنر  ار  ورمع  هدرب و  مایپ  صاع  ورمع  هب  ع )  ) یلع بناج  زا  هک  یثراـح ) حیرـش   ) تسا حیرـش  نیا  و 
حیرش سپ  ما ؟! هتـشاد  ءانتعا  وا  يأر  هدیقع و  هب  ای  هدرب  نامرف  وا  رما  زا  اجک  هتفریذپ و  ار  یلع  دنپ  تروشم و  یک  نم  تسا : هتفگ 

نیملـسم رورـس  وت و  يالوم  هک  یـسک  زردنا  تروشم و  نتفریذپ  زا  ارت  زیچ  هچ  هغبان ! رـسپ  يا  تسا : هتفگ  هدرک و  شنزرـس  ار  وا 
؟ دنک یم  عنم  ص ،)  ) ربمغیپ زا  دعب  تسا ،

دننام تفگ : ورمع  .دنتـسب  یم  راکب  ار  وا  يأر  دـندرک و  یم  هراشتـسا  يو  اب  دـندوب  رتهب  رترب و  وت  زا  هک  رمع  رکب و  وبا  هک  نیا  اب 
یصخش وت  دننام  اب  یسک  نم 
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هغبان ردام  هب  ای  هتخانـشان  ردپ  هب  ایآ  ینادرگ ؟ یم  رب  ور  نم  زا  دوخ  ردام  ردپ و  زا  کی  مادک  هب  تفگ : حیرـش  دیوگ ! یمن  نخس 
نیاب تسا  طوبرم  زین  وا  نأش  تمظع  ردـق و  تلـالج  رب  تداهـش  يدـع و  نب  رجح  تئارب  رب  ینبم  هیواـعم  هب  نتـشون  هماـن  تسا !؟

.حیرش

528 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

روعا نب  ثراح  - 6 - 

.روعا ثراح 

.دنا هدرکن  دای  تافو  خیرات  مه  هینک و  ثراح  يارب  وا  ریغ  قاحسا و  وبا 

روعا ناشردـپ  هک  ینعم  نیاب   ) روعا هب  فاضم  ای  روعا  رـصاعم و  ثراح ، مان  هب  سک  دـنچ  تسا  هتفگ  لاقملا » حـیقنت   » رد یناـقمم 
ای  » رعـش رد  هدوب و  یلماع  نیدلا  ءاهب  خیـش  دادـجا  زا  هک  تسا  ثراح  نیمه   ) ینادـمه ثراح  تسا  ناشیا  زا  هک  دـنا  هدوب  دـشاب )

نانآ تافو  خـیرات  رد  یمـسا ، كارتشا  نآ  رثا  رب  و  تسا ،) هتفرگ  رارق  بطاخم  ع )  ) یلع هب  بوسنم  ینری » تمی  نم  نادـمه  راـح 
.تسا هدیسرمه  هب  هابتشا 

.دـنا هتفگ  روعا »  » یخرب زین  ار  همقلع  ّیبا و  ردارب  سیق  نب  ثراح  شرـصاعم  هکناـنچ  هدوب  روعا »  » شدوخ ینادـمه )  ) ثراـح نیا 
.دشاب یم  روعا  ثیغ  نب  ثراح  ود  نیا  رگید  مانمه  رصاعم و 

هک نیا  رب  دراد  راعـشا  هک  هدروآ  وا  زا  ثیدـح  دـنچ  روعا ، ثراح  ناونع  تحت  شیوخ ، لاـجّرلا » راـبخا  هفرعم   » باـتک رد  یّـشک 
.تسا هدوب  ع )  ) یلع ناکیدزن  ناتسود و  باحصا و  زا  ثراح 

«، یمظاـک یحیرط و  «: » نیریبخ نیخیـش   » زا وا  قیثوت  لـقن  زا  سپ  روعا ،» ثراـح   » ناونع تحت  لـیوط  یثـحب  رخآ  رد  زین  یناـقمم 
: تسا هدرک  قیثوت  ترابع  نیدب  ار  ثراح  شدوخ 

روعا ثراح  ةراب  رد  قاحسا  وبا  حاحّصلا » نم  هیلا ، قیرّطلا  هّحـص  عم  هتیاور ، تاقّثلا و  نم  یّنکم ، ریغ  روعالا ، ثراحلا  ّنا  يوقالاف  »
هدروآ نینچ 
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: تسا
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لوقنم نومـضم ، نیا  « 2  » ثراـح ةراـب  رد  مه  نیریـس  نبا  زا  تسا » هدوبن  ملعا  هضیرف  هب  یـسک  هدـیبع  و  « 1  » ثراـح زا  هفوک  رد  »
: تسا

ثراح مان  تسخن  سک  ره  سپ  دندرمش  یم  ناهیقف  زا  ار  ناشیا  مدرم  دندوب و  روهشم  هقف ، هب  هک  مدید  ارسک  راهچ  هفوک  رد  نم  »
ود نیا  زا  سپ  درب و  یم  مان  مود  ۀـجرد  رد  ار  ثراح  درمـش  یم  تسخن  ار  هدـیبع  هک  سک  نآ  مود و  ار  هدـیبع  .دـنک  یم  داـی  ار 

: تسا هتفگ  نیریس  نبا  هاگ  نآ  دنرمش » یم  حیرش  ار  مراهچ  همقلع و  ار  میس  هیقف ،

نیا قاحـسا  وبا  ۀتفگ  هب  دنا ) هدیزگرب  هتـسجرب و  دـشاب  حیرـش  ناشیا  رت  تسپ  هک  سک  راهچ  « ) رایخل حیرـش ، مهّـسخا  هعبرا  ّناف  »
.دنا هدوب  دوعسم  نب  ّللا 

�
ه دبع  نادرگاش  باحصا و  زا  همه  دنا  هدمآ  رامشب  تسخن  هقبط  ناعبات  زا  هک  هفوک ، هیقف  نت  شش 

: تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا 

مظن هب  يرعاش  ار  ینعم  نیمه  تسا ) هدوب  نشور  دوعـسم  ّللا 
�

ه دبع  باحـصا  هب  هفوک  « ) هیرقلا هذـه  جرـس  ّللا 
�

ه دـبع  باحـصا  ناک  »
: تسا هتفگ  هدروآ و 

مالحالا ووذ  هباحصا  هیرقلا  جرس  يّذلا  دوعسم  نبا  و 

هدرب مان  اجنیا  رد  هک  هیقف  شـش  نیا  زا  ریغ  هدوب و  تخبـشوخ  يدرم  درگاش ، ظاحل  زا  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  نایم  رد  دوعـسم  نبا 
.دنا هدوب  وا  نادرگاش  زا  هتشاد  یم  یترهش  دوخ  رصع  رد  همه  هک  رگید  یناسک  دندش 

: تسا لوقنم  یبعش  زا 

: تسا هتفگ  یمیمت  میهاربا  دوعسم » نب  ّللا 
�

ه دبع  نم  ابحاص  هقفا  ّللا 
�

ه لوسر  باحصا  نم  ناک  ام  »

« ّللا
�

ه دبع  باحصا  نم  اخیش  نّوتس  انیف  ناک  »

______________________________

.دشاب سیق  نبا  ثراح ، نیا  زا  دارم  تسا  لمتحم  ( 1)

.دشاب سیق  نبا  ثراح ، نیا  زا  دارم  تسا  لمتحم  ( 2)

راودا
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ّللا و
�

ه دبع  رسپ  رتفورعم  همه  زا  هک  تسا  هدش  قالطا  سک  دنچ  رب  روعا » ثراح   » ناونع لاجر ، بتک  رد  دش  هتفگ  شیپ  زا  هکنانچ 
هدرک تیاور  ع )  ) یلع زا  ود  ره  دنا و  هدوب  هیقف  ود  ره  و  ع )  ) یلع باحصا  زا  ود  ره  ینادمه و  ود  ره  هک  تسا  سیق  رـسپ  ثراح 

.دنا

یلع هدش و  دراو  ع )  ) یلع رب  هک  هدرک  تیاور  هتفای و  تافو  ناورم  کلملا  دبع  نامز  رد  يدوعسم ، بهذلا  جورم  زا  لقنب  تسخن ،
: تسا هتفگ  وا  هب  (ع )

؟ ّللا
�

ه باتک  اوکرت  ثیداحألا و  هذه  یلع  اولبقا  دق  ساّنلا  یلإ  يرت  الا  »

؟ دنا هدرک  نینچ  مدرم  ایآ  تسا : هتفگ  یتفگش  اب  وا  سپ 

.يرآ تسا : هتفگ  ع )  ) یلع

: مدینش نینچ  ص )  ) ربمغیپ زا  هک  نادب  ناه  تسا : هتفگ  ع )  ) یلع هاگ  نآ 

.دروآ یم  نوریب  دراد و  یم  هگن  هنتف  زا  زیچ  هچ  ماگنه  نآ  رد  ّللا 
�

ه لوسر  ای  متفگ : سپ  هنتف » نوکتس  »

: تفگ ص )  ) ربمغیپ

: تفگ ثراح  هب  ع )  ) یلع رخآ  رد  و  ..مکلبق » ناک  ام  أبن  هیف  ّللا 
�

ه باتک  »

«. روعا ای  کیلإ  اهذخ  »

: ترابع نیاب  ع )  ) یلع زا  یتیاور  وا  زا  یبعش  یّشک ، زا  لقنب  هک ، هدوب  ثراح  نیمه  دیاش  و 

« هرکی ثیح  یناری  یّتح  هسفن  جرختف  ینضغبی  دبع  تومی  ّبحی و ال  ثیح  یناری  یّتح  هسفن  جرختف  ینّبحی  دبع  تومی  ّهنا ال  اما  ».. 
: تسا هتفگ  دانع ، بّصعت و  باب  زا  يوب ، نآ  زا  سپ  هدرک و  لقن 

«. كّرضی هضغب ال  کعفنی و  هّبح ال  ّنا  اما  »

(: ع  ) یلع هب  بوسنم  روهشم  تایبا  هک  تسا  ثراح  نیمه  و 

البق قفانم  وا  نمؤم  نم  ینری  تمی  نم  نادمه  راح  ای 
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هب باطخ  تسا ، ترضح  نآ  هب  بوسنم  ناوید  رد  هک 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1522 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  هتسناد  وا 

هدوب رضاح  ار  ناورهن  گنج  ع )  ) یلع باکر  رد  هک  تسا  سیق ، نارسپ  ّیبا ، همقلع و  ردارب  یفوک ، ینادمه  یـسوم  وبا  نانآ ، مود 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  تیاور  مشش )- دلج  شا - همجرت  رد   ) وا زا  ینادمه ، سیق  نب  دمحم  زا  دانسا  هب  بیطخ ، و 

هدرـسفا ع )  ) یلع دنتفاین  ار  وا  دنتخادرپ و  وجتـسج  هب  نارای  .دـینک  وجتـسج  ار  هیدـّثلا  وذ  تفگ : هک  مدوب  ع )  ) یلع اب  ناورهن  زور  »
ار وا  دندرب و  راکب  وا  نتسج  رد  رتشیب  یششوک  سپ  .میوگ  یمن  هتفگن و  غورد  تفگ : یم  تسـشن و  یم  وا  یناشیپ  رب  قرع  دش و 

: تفگ دمآرد و  هدجس  هب  یلع  دندروآ  یلع  دزن  هب  ار  وا  .تسا  هداتفا  ناگتشک  ریز  یلادوگ  رد  هک  دنتفای 

هدیمان و ثراح  ار  شردپ  و  کلام ، ار  ینادمه  یـسوم  وبا  ع )  ) یلع هک  تسا  هدروآ  بیطخ  مه  و  تبذـک » تبذـک و ال  ام  ّللا 
�

ه «و 
«. 1  » تسا هدرک  همجرت  ثراح » نب  کلام   » ناونع ریز  رگید  راب  و  سیق » نب  ثراح   » ناونع ریز  ار  وا  راب  کی  بیطخ  تهج  نیاب 

يدرم دوخ  ار  روعا » ثراح   » یهورگ : » هک نیا  ۀصالخ  هب  ( ) یناقمم « ) فّنـصم  » ةدـیقع لوق و  لقن  زا  سپ  لاجرلا  سوماق  بحاص 
راح ای   » تایبا هب  ار  وا  نانمؤم  ریما  هک  تسا  ینادـمه »  » نامه هک  نیا  یکی  دـنا : هداد  لاـمتحا  ار  رگید  هوجو  یخرب  هتـسناد و  ادـج 

اهیقف و الیلج  ناک   » تسا هتفگ  شا  هراب  رد  یّـشک  هک  تسا  سیق  نب  ثراح  وا  هک  نیا  رگید  ود  تسا  هتخاـس  بطاـخم  ..نادـمه »
ۀتفگ رد  تسا )» هدیدرگ  دای  ع )  ) یلع ءایلوا  زا   » هک تسا  ینادمه  روعا  ّللا 

�
ه دبع  نب  ثراح  وا  هک  نیا  میس  روعا » ناک 
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لامتحا ود  لوق و  ود  باب  نیا  رد  هک  هتسناد  نیا  ار  قیقحت  تسا و  هدرک  دیدرت  فنصم 

______________________________

.تسا هدرک  لقن  زین  دش ) هدروآ  وا  همجرت  رد  هکنانچ   ) یناملس ةدیبع  زا  دانسا  هب  ار  هیضق  نیا  بیطخ  ( 1)
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: تسا هدرک  رظن  راهظا  دافم  نیدب  نآ  زا  سپ  سیق و  نبا  رگید  ّللا و 
�

ه دبع  نبا  یکی  تسین : شیب 

یبهذ رصتخم  ینیلک و  ربخ  یبهذ و  يربط و  یقرب و  زا  هکنانچ  تسین  ّللا 
�

ه دبع  نبا  زج  یسک  روعا » ثراح   » هک تسا  نیا  حیحـص  »
نیا زا  تسا و  دافتـسم  دیحو ، نبا  لقنب  هاکـشملا ، لاجر  ءامـسا  بحاص  دیدحلا و  یبا  نبا  لادتعالا و  نازیم  و  رجح ، نبا  بیرقت  و 

«. دش هتسناد  شیپ 
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هفوک یعبات  ناهیقف  زا  مود  ۀقبط 

هراشا

هقبط هک  رگید  یناسک  هب  هفوک  رد  يوتف  هقف و  نانیا  زا  دنا و  هدوب  هدش ، دای  هیقف  شـش  هفوک  رد  یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  ۀـقبط  رد 
.تسا هتفای  لاقتنا  دنا  هدروآ  دوجوب  ار  مود 

: ددرگ یم  دای  اجنیا  رد  ّلقا ،) هب  لوق  بسحب   ) ناشیا تافو  خیرات  مّدقت  تیاعر  اب  ریز ، صخش  هس  ۀمجرت  مان و  هقبط  نیا  زا 

ای 107) ای 106  ای 105  ای 104   ) یبعش 103 یعخن 95 3 - میهاربا  ریبج 94 2 - نب  دیعس  - 1
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ریبج نب  دیعس  - 1

.دسا ینب  زا  ثراحلا  نب  هبلاو  ینب  یلوم  ماشه  نب  ریبز ) نزو  رب   ) ریبج نب  دیعس  دّمحم ، وبا  ای  ّللا ،
�

ه دبع  وبا 

لاس زا  نابعش  هام  رد  ناکّلخ  نبا  ۀتفگ  هب  و  ( 95  ) جنپ دون و  لاس  رد  قاحسا  وبا  لوقب  و  ( 94  ) يرجه راهچ  دون و  لاس  رد  یلوق  هب 
همتاخ جاّجح  يزیرنوخ  ةرود  وا  لتقب  هدمآ  خیراوت  رد  هکنانچ  تسا و  هدیـسر  لتقب  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  رماب  ( 95  ) جنپ دون و 

.تسا هدیسر  تکاله  هب  يدوز  هب  هتفای و 
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: تسا هدرک  هدافا  نینچ  دیعس  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا 

.وگب ثیدـح  تسا : هتفگ  وا  هب  سابع  نبا  .هتفرگ  ارف  رمع  ّللا 
�

ه دـبع  زا  سابع و  ّللا 
�

ه دـبع  زا  ار  ملع  .تسا  ناـعبات  مـالعا  زا  یکی  ».. 
وت هک  تسین  وت  يارب  یهلا  ياهتمعن  زا  ایآ  تسا : هتفگ  سابع  نبا  منک ؟ ثیدح  وت  ندوب  اب  هک  دـسر  یم  ارم  ایآ  تسا : هداد  خـساپ 

؟ مهد ناشن  وت  هب  ار  باوص  يور  يور  اطخ  رب  رگا  دشاب و  نامه  یشاب  باوص  رب  رگا  ات  مشاب  نم  ییوگ و  ثیدح 

زا ار  ریسفت  مه  هتفرگ و  ارف  سابع  نبا  زا  ار  تئارق  دیعس  »
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.دنک یم  تیاور  ومه  زا  هتخومآ و  وا  زا  هدینش و  وا 

: تفگ نمب  میدوب  هتسشن  دیعس  اب  هک  دوب  یناضمر  هام  تسا : هتفگ  سایا  نب  ءافو  »

.درک متخ  ار  نآرق  ات  تساخن  رب  اجنآ  زا  سپ  .مناوخب  نم  ات  ونشب  رادهگن و  ار  نآرق 

.مدرک تئارق  تعکر  کی  رد  مارحلا  تیب  رد  ار  نآرق  ۀمه  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  دیعس  دوخ  زا  »

نب دیعس  اب  ناضمر  هام  رد  ار  زامن  هک  تسلوقنم  کلملا  دبع  نب  لیعامسا  زا  »
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تئارق هب  رگید  یبش  تباث و  نب  دیز  تئارق  هب  یبش  دوعـسم و  نبا  تئارق  هب  یبش  وا  میتشاد و  یم  ءادـتقا  وا  هب  میدـناوخ و  یم  ریبج 
« .درک یم  تئارق  ناضمر ، هام  رخآ  ات  شور  نیاب  و  ود ، نیا  تئارق  زج  رگید ،

: تسا هدروآ  نینچ  زین  قاحسا  وبا 

: تفگ یم  دنتفر  یم  سابع  نبا  دزن  ار  یمکح  هلأسم و  ندیسرپ  نوچ  هفوک  لها  »

فیـصخ ءامهّدلا )» ّما  نبا  مکیف  سیل  أ  : » تفگ یم  میعن  وبا  لقنب   ) دوب ریبج  نب  دیعـس  شدارم  و  ءامهّدلا »! ّما  نبا  مهیف  ینولأسی و  »
، مارح لالح و  هب  همه  زا  ملعا  ءاطع و  جـح ، لـئاسم  هب  ناـنآ  ملعا  ّبیـسم و  نب  دیعـس  قـالط ، لـئاسم  هب  ءاـملع  ملعا  : » تسا هتفگ 

خیراـت رد  میعن  وبا  «« 1  » تسا ریبج  نب  دیعـس  مولع ، نیا  ۀـمه  هب  تبـسن  رتعماـج  ناـشیا  ۀـمه  زا  دـهاجم و  ریـسفتب ، ملعا  سواـط و 
: تسا هدروآ  نینچ  وا ، ریغ  ناکّلخ و  نبا  لقنب  ناهفصا ،

نب دمحم  تیاورب  هدـیدرگ و  نکاس  نالبنـس  ۀـیرق  رد  هدـیزگ و  تماقا  راید  نآ  رد  ینامز  تّدـم  هدـش و  دراو  ناهفـصا  هب  دیعـس  »
هب هک  یماگنه  تسا  هتفگ  یمن  ثیدح  هدرک و  یمن  تباجا  دنا  هتساوخ  یم  ثیدح  دیعس ، زا  ناهفصا  مدرم  نوچ  بیبح 
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طسب هب  اجنیا  رد  يدرک و  یم  يراددوخ  ثیدح  رـشن  زا  ناهفـصا  رد  ارچ  دنا : هتفگ  يوب  هتخادرپ  ثیدح  رـشن  هب  هتـشگ  زاب  هفوک 
هتـسناد شجرا  دشاب و  هتخانـش  هک  نکارپ  اجنآ  رد  ار  شیوخ  ّرب  ریخ و  فرعی » ثیح  كّرب  رـشنا  : » تسا هداد  خساپ  ییاشوک ؟ نآ 

« دوش

______________________________

نیا بذـهملا »  » باتک زا  تاداهـشلا » باتک   » زا جنرطـشلاب » بعللا  لصف   » رد هک  هدرک  لقن  يزاریـش  قاحـسا  وبا  زا  ناکلخ  نبا  ( 1)
مولع اهنت  هن  دیعس  دوش  یم  مولعم  دشاب  تسار  هتفگ  نیا  رگا  ارابدتسا » جنرطـشلاب  بعلی  ناک  ریبج  نب  دیعـس  نا   » هدروآ ار  ترابع 

هب ار  تبـسن  نیا  تسین ، مدای  هب  نونکا  هک  مه ، ناکلخ  نبا  باتک  ریغ  رد  .تسا  هدوب  رهام  قذاح و  زین  نونف  رد  هکلب  هدوب  عماج  ار 
.دنا هدرک  یهن  شهوکن و  هعیش  ۀمئا  ار  جنرطش  يزاب  هچ  تسین  نشور  نم  رب  نآ  تقیقح  ما و  هدید  دیعس 
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هطوبرم بتک  رد  لیـصفت  هب  هک  یتلاح  نانچ  رد  شراتفر  راتفگ و  لتق و  ماـگنه  هب  جاّـجح  اـب  وا  ۀـناملاع  هناریلد و  ۀـملاکم  ّتیفیک 
ترثک تقیقح و  قح و  زا  عافد  تّوق  تماقتـسا و  لامک  سفن و  تردـق  حور و  ّولع  نامیا و  خوسر  داـقتعا و  صولخ  هدـش  هدروآ 

.دهد یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  يو  تماهش  تعاجش و  ماقم  تمظع  تأرج و 

.تسا هدروآ  رامشب  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  نیسح ، نب  یلع  باحصا  زا  ار  دیعس  دوخ  لاجر  رد  خیش 

: تسا هدروآ  ع )  ) قداص ترضح  زا  ار  تیاور  نیا  وا  ۀمجرت  رد  یّشک 

اذه یلع  ّالا  هل  جاجحلا  لتق  ببس  ناک  ام  هیلع و  ینثی  نیسحلا  نب  یلع  ناک  و  ع ،)  ) نیسحلا نب  ّیلعب  ّمتأی  ناک  ریبج  نب  دیعس  ّنا  »
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: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  ناذاش  نب  لضف  زا  ّبیسم  نب  دیعس  ۀمجرت  رد  ومه  و  امیقتسم » ناک  رمالا و 

ّما نب  ییحی  معطم ، نب  ریبج  نب  دمحم  ّبیسم ، نب  دیعس  ریبج ، نب  دیعـس  سک : جنپ  زج  رما  زاغآ  رد  ع )  ) نیـسح نب  ّیلع  نامز  رد  »
: ترابع هب  ار  وا  مراهچ ص 272 ) دّلجم   ) ءایلوالا هیلح  رد  هک  نیا  زا  سپ  میعن  وبا  دوبن » یباحصا  ار  وا  یلباک  دلاخ  وبا  لیوط و 

ار وا  ۀـمجرت  هدرک ، ناونع  دیعـس » ریبج ، نب  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  دـیمحلا  دـیدّسلا  دیهّـشلا ، دیعّـسلا  ءاّعّدـلا  ملاعلا  ءاّـکبلا و  هیقفلا  مهنم  «و 
لیـصفت هب  فسوی  نب  جاّجح  تسدـب  وا  نتـشک  یگنوگچ  تایآ و  ریـسفت  رد  وا  راـثآ  تاـیاور و  تاـملک و  تـالاح و  رب  لمتـشم 

.تسا هدروآ 

زا یخرب  ریرکت  دـیدرت و  مه  و  هدـش ) لیلع  شیاهمـشچ  هک  يروط  هب   ) تسا هدوب  اهبـش  رد  يو  ۀـیرگ  يداـیز  وا  تـالاح  هلمج  زا 
و هدرک ) یم  رارکت  زامن  رد  راب  تسیب  زا  زواجتم  ار  ّللا »

�
..ِه َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو   » ۀـیآ هک  هدـش  لقن  هکنانچ  زامن  رد  تاـیآ 

.تسا هدوب  هرمع  يارب  مود  راب  ّجح و  يارب  راب  کی  هکم : هب  راب  ود  یلاس  نتفر 

: وا تاملک  هلمج  زا 

« همینغ نمؤملا  هشیعی  موی  ّلک  ّنا  ملعا  »
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یّتـح یلاـعت  ّللا 
�

ه یـشخت  نا  هیـشخلا  ّنا  : » زاـب و  ءانـسح » هأرما  یلع  نمتؤا  نا  نم  ّیلإ  ّبحا  راّدـلا  نم  تیب  یلع  نمتؤا  نئل   » مـه و 
رکاذب و سیلف  هعطی  مل  نم  هرکذ و  دقف  ّللا 

�
ه عاطا  نمف  ّللا 

�
.ه هعاط  رکّذلا  و  هیشخلا ، کلتف  کتیـصعم ، نیب  کنیب و  کتیـشخ  لوحت 

میعن وبا  ۀتفگ  هب  نآرقلا » هئارق  حیبسّتلا و  رثکا  نا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1528 

http://www.ghaemiyeh.com


ورمع نب  ّللا 
�

ه دـبع  رمع و  نب  ّللا 
�

ه دـبع  سابع و  نب  ّللا 
�

ه دـبع  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  دـننام  دراد  دانـسأ  هباحـص  زا  یهورگ  زا  دیعـس  »
ریغ هریره و  وبا  متاح و  نب  ّيدع  ینزم و  لّضفم  نب  ّللا 

�
ه دبع  يرعـشا و  یـسوم  وبا  سیق و  نب  ّللا 

�
ه دبع  ریبز و  نب  ّللا 

�
ه دـبع  صاع و 

تیاور ههجو ، ّللا 
�

ه مّرک  بلاط ، یبا  نب  یلع  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  دانـسا  هب  میعن  وبا  تسا » ساّبع  نبا  زا  وا  تیاور  رتشیب  نکیل  ناـنیا 
: تسا هتفگ  هک  هدرک 

«. ادجاس اعکار و  نآرقلا  أرقا  نا  ناوجرألا و  بوکر  بهّذلاب و  مّتختلا  نع  مکاهن ، لوقا  و ال  ص ،)  ) ّللا
�

ه لوسر  یناهن  »

: تسا هتفگ  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  رمع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  دانسا ) هب   ) زاب

: تسا هتفگ  ربمغیپ  هک  سابع  نبا  زا  دیعس  زا  مه  و  رخآلا » عفر  امهدحا  عفر  اذاف  اعیمج  انرق  نامیإلا  ءایحلا و  »

« هیلح  » رد دایز  یتایآ  ریـسفت ، رد  وا  راـثآ  هلمج  زا  و  «« 1  » قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفـس  لـثم  یتیب  لـها  لـثم  »
دندیتسرپ یم  ار  گنس  تیلهاج  لها  تسا : هتفگ  ُها�وَه » ُهَه�لِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ   » ۀیآ ةراب  رد  هدش  هدروآ 

______________________________

یبنلا عجو  هیف  دتشا  سیمخلا ؟ موی  ام  سیمخلا و  موی  : » تسا هتفگ  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  دیعس  زا  وا  ریغ  و  يرذالب ، زا  ( 1)
کلذ مغف  اوطغل  اوملکت و  و  رجهی ؟ هارت  أ  اولاـقف : ادـبا  يدـعب  هعم  نولـضت  ـال  اـباتک ، مکل  بتکا  فتکلا ، هاودـلاب و  ینوـتیا  لاـقف :

« ائیش بتکی  مل  ینع و  مکیلإ  لاق : رجضا و  ّللا و 
�

ه لوسر 
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دندید یم  نآ  زا  رتهب  یگنس  نوچ 
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نتفرگ و یگنوگچ  رد  القع » مهافوأ   » تسا هتفگ  ًهَقیِرَط » ْمُُهلَْثمَأ   » ۀـیآ رد  دنتـشاذگ و  یم  او  ار  لّوا  دـنتفرگ و  یم  شتـسرپب  ار  وا 
راهظا وا و  نتـشک  زرط  وا و  اب  جاّجح  ۀـملاکم  عضو  هک  هدروآ  ددـعتم  یقرط  زا  فلتخم و  يرابخا  تایاور و  ار  وا  جاّـجح  نتـشک 

اجنیا رد  تسا  قفاوت  دروم  اهنآ  نایم  ابیرقت  جاّجح ، ندرم  وا و  نتـشک  نایم  هلـصاف  مدـع  وا و  نتـشک  زا  جاّـجح  تشحو  تمادـن و 
: ددرگ یم  لقن  همجرت و  دراد  لامتشا  دیعس  تالاح  زا  مه  یبئارغ  رب  هک  اهنآ  زا  یکی 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  يدبع  دادش  یبا  نب  نوع  زا  دانسا  هب  میعن  وبا 

لماـک داـمتعا  ناـنآ  هب  هک  رگید  یماـش  درم  تسیب  اـب  دوب  سّملتم  شماـن  وا و  ّصاوخ  زا  هک  ار  یماـش  نارادرـس  زا  یکی  جاّـجح  »
.درک ییامنهر  وا  دنداد و  یناشن  دندش و  دیعس  يایوج  يرید  بهار  زا  نانآ  «. 1  » دننک ریگتسد  ادیپ و  ار  دیعس  هک  داتسرف  تشاد 

تشادرب رس  .دندرک  مالس  دندش و  کیدزن  وا  هب  درک  یم  تاجانم  دنلب  زاوآ  اب  هک  دنتفای  هدجـس  لاحب  ار  وا  دنتفر  يوس  نادب  سپ 
زا راچان  ار  دوخ  نوچ  .میربب  ارت  میراد  روتـسد  جاجح  بناج  زا  ام  دـنتفگ : .داد  خـساپ  ار  ناشیا  مالـس  دـناسر و  مامتا  هب  ار  زامن  و 

هعموص نادب  ات  داتفا  هار  هب  ناشیا  اب  تساخ و  اپب  سپ  داتسرف  دورد  ربمغیپ  رب  درک و  شیاتس  تفگ و  ساپس  ار  يادخ  تسناد  نتفر 
هعموص هب  دییایب و  الاب  هدماین  رد  بش  ات  سپ  تفگ : .يرآ  دنتفگ : دیتفای  ار  دوخ  ةدـش  مگ  دیـسرپ  ناراوس  زا  بهار  .دیـسر  رید  و 

دنیآ و یم  رید  نماریپ  ناریش  اربش  هک  دییآرد 
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.دنتفریذپ .دنباوخ  یم 

______________________________

زا دانـسا  هب  میعن  وبا  هتـسیز  یم  ناهنپ  هدـش و  یم  اجباج  هدوب و  نازیرگ  جاجح  زا  دیعـس  لاس  هدزناپ  زا  زواـجتم  دـیاش  اهتدـم  ( 1)
: دیسرپ دیعس  زا  بهو  میدوب  رماع  نبا  ناتسلخن  رد  ار  هفرع  زور  دیعـس  هبنم و  نب  بهو  اب  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  هیودرم  نب  نامثع 

يا هچب  دوب و  هلماح  منز  هک  یلاح  رد  مدرک  كرت  وا  میب  زا  ار  ما  هناخ  نم  تفگ : یتسه ؟ ناهنپ  جاجح  میب  زا  هک  تسا  تقو  دنچ 
.دوب هدیمد  شا  هرهچ  رب  يوم  هک  یتروص  رد  دمآ  نم  دزن  دوب  مکش  رد  ار  وا  هک 

539 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یمن دراو  كرـشم  ۀـناخ  هب  زگ  ره  نم  نکیل  هن  تفگ : .ینک  رارف  یهاوخ  یم  وت  دـنتفگ  دـیزرو  عاـنتما  هعموـص  هب  نتفر  زا  دـیعس 
یم زاب  نم  زا  ار  اهنآ  تسا و  نم  اب  نم  راگدرورپ  تفگ : دنشکب : ارت  ناگدنرد  ینامب و  نوریب  رد  وت  میراذگ  یمن  ام  دنتفگ : .موش 
ادخ راتفرجک  راک و  هنگ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  نکیل  هن  داد : خـساپ  یناربمیپ ؟ زا  وت  رگم  دـنتفگ : .دـهد  یم  رارق  نم  نابهگن  دراد و 

.متسه

نامه هک  تفرگ  هاوگ  ار  ادخ  دیعـس  .منک  یم  تلافک  ار  وا  نم  تفر  دهاوخن  ناکم  نیا  زا  هک  دهد  نانیمطا  ارم  رگا  تفگ : بهار 
.دش یضار  بهار  دنام  دهاوخ  اج 

رود حـلاص  هدـنب  نیا  زا  ار  ناگدـنرد  هک  دـینک  هدامآ  ار  اهنامک  دـییایب و  الاب  تفگ : ار  ناراوس  بهار  .دـنام  نوریب  رد  دیعـس  سپ 
دیلام و يوب  ار  دوخ  دش و  دیعس  کیدزن  هب  نایامن و  يریش  هدام  ناهگان  دنتـسب  هز  ار  اهنامک  دندمآ و  رب  هعموص  هب  ناشیا  .دیزاس 

دمآ و رن  ریش  نآ  زا  سپ  دیباوخ  ورف  دیعس  کیدزن 
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.درک راتفر  هدام  ةویش  هب 

يوب ار  همه  دیعس  دیسرپ  ص )  ) ربمغیپ ننس  نید و  عئارـش  زا  ار  دیعـس  دمآ و  نییاپ  دش  هک  دادماب  دیدب  ار  فصو  نیا  نوچ  بهار 
.دومن رایتخا  مالسا  بهار  .درک  وگزاب 

زامن نآ  رب  دنتـشادرب و  ار  شیاپ  ریز  كاخ  هتـساوخ و  شزوپ  دـندز و  هسوب  وا  ياپ  تسد و  رب  دـندمآ و  دیعـس  يوسب  مه  ناراوس 
دیعـس درک ؟ دیاب  هچ  ار  ام  امرفب  نونکا  میربب  جاّجح  هب  میبایب  ارت  رگا  هک  میدرک  دای  دنگوس  قاتع  قالطب و  ام  دنتفگ : دـندرازگ و 
طساو هب  ات  دندش  راپـسهر  سپ  تسین  يریگولج  ار  وا  ءاضق  مناد  یم  مرب و  یم  هانپ  ادخ  هب  نم  هک  دینکب  ار  دوخ  راک  امـش  تفگ :

.دندیسر دوب  اجنآ  رد  جاّجح  هک 

رکنم و ریکن و  هدامآ و  ار  گرم  ات  دیراذگ  دوخ  هب  بشما  ارم  هدمآ  رـسب  مرمع  هدیـسر و  ملجا  هک  تسین  یّکـش  ارم  تفگ : دیعس 
تـساوخ نیا  نتفریذـپ  رد  ار  ناـشیا  .میاـیب  اـج  نآ  هب  دـیهاوخب  دـینک و  نّیعم  ار  اـج  ره  ادرف  دادـماب  موش و  ّدعتـسم  ار  ربق  باذـع 

مدرم نیرتهب  يا  دـنتفگ : يوب  هورگ  نآ  سپ  درک  دّـهعت  ار  وا  تلافک  تساخ و  اپب  نایم  نآ  زا  نت  کـی  هک  نیا  اـت  داـتفا  فـالتخا 
رد شخبب و  ار  ام  میدـش  راتفرگ  هنوگ  هچ  هک  ياو ، ام ، رب  ياو  میدوب  هدـماین  وت  يوسب  میدوب و  هتخانـشن  ارت  اـم  شاـک  نیمز  يور 

ةدننیرفآ دزن  زیخاتسر  زور 
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.رادب روذعم  تسا  ناگ  هدیرفآ  هاوخداد  زور و  نآ  گرتس  یضاق  هک  گرزب 

.متسین یضاران  امش  زا  نم  هتساوخ و  نینچ  ادخ  تفگ : دیعس 

رذع هیرگ و  زا  هورگ  نآ  نوچ 
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دنتـشاذگ و دوخ  هب  ار  وا  ناشیا  سپ  تفگ  اعد  وا  درک  اعد  تساوخرد  يو  زا  دیعـس  لیفک  دـنتفای  غارف  دوخ  اـب  وگتفگ  یهاوخ و 
رکذ و زاین و  زار و  اب  اربش  نآ  تسـش و  ار  دوخ  ياه  هماج  درک و  لسغ  دیعـس  .دندروآ  نایاپ  هب  هودنا  ّرثأتب و  اربش  دـندش و  ناهنپ 

.دیبوک ار  نانآ  ۀناخ  رد  هاگپ  دنارذگ و  زامن 

.دنتفر جاّجح  يوسب  وا  اب  دنتسیرگب و  تخس  همه  دندید  ار  وا  نوچ  ناشیا 

.دیروآ رد  ار  يو  تفگ : دنادرگرب و  ور  ناشیا  زا  جاّجح  .میدید  اهیتفگش  يو  زا  يرآ و  دنتفگ : دیدروآ ؟ ار  دیعس  دیسرپ : جاّجح 
.دنتخاس شرداو 

؟ تسیچ تمان  تفگ : جاّجح 

.ریبج نب  دیعس  داد : خساپ 

.یتسه ریسک  نب  ّیقش  وت  تفگ :

.هدوب ملعا  وت  زا  نم  يراذگمان  رد  مردام  تفگ : دیعس 

.دیتسه ّیقش  ود  ره  تردام  وت و  تفگ : جاّجح 

.وت هن  دناد  یم  ادخ  ار  بیغ  تفگ : دیعس 

.منک یم  لیدبت  مّنهج  نازوس  شتآ  هب  ارت  يایند  تفگ : جاّجح 

.متفرگ یم  شیوخ  يادخ  ارت  تسا  وت  تسدب  راک  نیا  متسناد  یم  رگا  تفگ : دیعس 

؟ ییوگ یم  هچ  دّمحم  ةراب  رد  تفگ : جاّجح 

.وا رب  ادخ  دورد  دوب  تیاده  ياوشیپ  تمحر و  ربمیپ  وا  تفگ : دیعس 

؟ شتآ رد  ای  تسا  تشهب  رد  وا  ییوگ  یم  هچ  یلع  ةراب  رد  تفگ : جاّجح 

.تخانش مهاوخ  دنشاب  اجنآ  هک  ار  یناسک  منیبب  ار  اهنآ  لها  میآ و  رد  اه  نآ  هب  رگا  تفگ : دیعس 

؟ ییوگ یم  هچ  ءافلخ  ةراب  رد  تفگ : جاّجح 
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.تسا شیوخ  راک  ورگ  رد  سک  ره  متسین و  لیکو  ار  نانآ  نم  تفگ : دیعس 
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؟ يراد رتشوخ  ار  نانآ  زا  کی  مادک  تفگ : جاّجح 

.تسا رت  یضار  يو  زا  ادخ  هک  ار  نآ  داد : خساپ  دیعس 

؟ تسا رت  یضار  کی  مادک  زا  ادخ  تفگ : جاّجح 

دیعس
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.دشاب هاگآ  ناشیا  ياوجن  ّرس و  زا  هک  دناد  سک  نآ  ار  نیا  تفگ :

.يدز زاب  رس  ینک  قیدصت  ارم  هک  نیا  زا  تفگ : جاّجح 

.منک بیذکت  ارت  هک  متشادن  تسود  تفگ : دیعس 

.يدنخ یمن  هک  تسا  هداتفا  هچ  ارت  تفگ : جاّجح 

؟ دزاس یم  دوبان  ار  وا  شتآ  هدش و  هدیرفآ  كاخ  زا  هک  یسک  ددنخ  یم  هنوگچ  تفگ : دیعس 

؟ میدنخ یم  ام  ارچ  تفگ : جاّجح 

.تسین ناسکی  اهلد  تفگ : دیعس 

.دنتشاذگ دیعس  يور  ولج  دندروآ و  یناوارف  توقای  دجربز و  ؤلؤل و  داد  روتسد  جاّجح 

هن رگا  تسا و  تسرد  هتسیاش و  هچ  يزاس  زیخاتـسر  زور  سرت  لوه و  ۀیدف  ار  اهنآ  هک  يا  هدروآ  مهارف  ار  اهنیا  رگا  تفگ : دیعس 
.تسین يزیچ  دشابن  یّکزم  هزیکاپ و  هدش و  مهارف  ایند  يارب  هچ  نآ  رد  سپ 

.تسا يوهل  نیا  تسیچ ؟ زا  تا  هیرگ  تفگ  تسیرگب  دیعـس  ماگنه  نیا  رد  دنزاونب  دـنروایب و  يان  دوع و  داد  روتـسد  جاّجح  سپ 
یتخرد دوع  اما  و  مداتفا ، دش ، دهاوخ  هدیمد  روص  رد  هک  یگرزب ، زور  دای  هب  يان  رد  ندـیمد  زا  تسا و  ینزح  هکلب  تفگ : دـیعس 

.دوب دهاوخ  وت  اب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  دنفسوگ  ياه  هدور  راتوا  اما  هدش و  فرص  هدیرب و  لطاب  هار  رد  هک  تسا 

! دیعس يا  وت  رب  ياو  تفگ : جاّجح 
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.هدش هداتسرف  خزود  هب  هدنار و  تشهب  زا  هک  سک  نآ  رب  ياو  تفگ : دیعس 

؟ مشکب هنوگ  نادب  ارت  هک  یهاوخ  یم  ار  ینتشک  هنوگ  هچ  يوگب  ارم  تفگ : جاّجح 

دهاوخ ترخآ  رد  هنوگ  ناـمه  ارت  ادـخ  یـشکب  ارم  هنوگ  رهب  اریز  نک  راـیتخا  یناـهاوخ  دوخ ، يارب  هک  ار  نآ  جاّـجح  يا  تفگ :
تفگ مشخبب ؟ ارت  مرذگب و  وت  زا  یهاوخ  یم  ایآ  دیسرپ : جاّجح  .تشک 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1535 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسادخ زا  ششخب 

دیسرپ شا  هدنخ  زا  دناوخب و  ار  وا  دنداد  ربخ  ار  جاّجح  دیدنخ  دندرب  یم  شنوریب  رد  زا  نوچ  .دیشکب  دیربب و  ار  وا  تفگ : جاّجح 
.مدیدنخ مدرک و  بّجعت  وت  هب  تبسن  ادخ  ملح  ادخ و  رب  وت  تأرج  زا  تفگ :

: تفگ دیعس  .دنشکب  ار  وا  تفگ : دندرتسگ و  عطن  درک  رما  جاّجح 

هلبق يوـس  زا  ار  شیور  تـفگ : جاّـجح  َنیِکِرْـشُْملا » َنـِم  اـَنَأ  ـا�م  املــسم َو  ًاـفِینَح  َضْرَأـْلا  ِتا�واـ�مَّسلا َو  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتـْهَّجَو  »
.دننادرگب

«. ّللا
�

ِه ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  ا�مَْنیَأَف  : » تفگ دیعس 

.دنزادنارد يو  رب  ار  وا  تفگ : جاّجح 

«. �يرْخُأ ًهَرا�ت  ْمُکُجِرُْخن  ا�ْهنِم  ْمُکُدیُِعن َو  ا�هِیف  ْمُکا�نْقَلَخ َو  ا�ْهنِم  : » تفگ دیعس 

.دننک حبذ  ار  وا  تفگ : جاّجح 

زا ار  تداهـش  نیا  جاّجح  يا  تسا  وا  ربمیپ  هدنب و  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  يادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : دیعـس  سپ 
ار وا  يولگ  سپ  .امرفم  ّطلسم  سک  چیه  نتشک  رب  ار  وا  نم  زا  دعب  ایادخ  تفگ : هاگ  نآ  ینیبب  ارم  زیخاتسر  زور  ات  شاب  هتشاد  نم 

.دنتخاس ادج  ار  شرس  دندیرب و 

»؟ ریبج نب  دیعسل  یل و  ام   » تفگ یم  رّرکم  تدم  نیا  رد  دنامن و  هدنز  رتشیب  بش  هدزناپ  دیعس  نتشک  زا  سپ  جاّجح  دنا : هتفگ 
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لیذ  ) هدروآ سابع  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  یلع  زا  یتبس  عبس  نبا  رودصلا  ءافش  باتک  زا  لقنب  ناویحلا  هایح  باتک  رد  يریمد  نیدلا  لامک 
: تسا هتفگ  ار  دافم  نیا  هک  سیت ) تغل 

دندرک یم  ّبس  ار  یلع  دـندوب و  مزمز  ۀّفـص  رد  هک  ماـش  لـها  زا  یهورگ  رب  هّکم  رد  يزور  دوـب  هدـش  اـنیبان  مردـپ  هـک  یماـگنه 
ارم تفگ : درک ، یم  ییامنهر  دوب و  هتفرگ  ار  وا  تسد  هک  ریبج ، نب  دیعس  هب  مردپ  میتشذگ 
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رد ّللا ،
�

ه ناحبس  دنتفگ : همه  درک ؟ یم  ّبس  ار  شربمیپ  ادخ و  امش  زا  کی  مادک  تفگ : مردپ  .دنادرگرب  ار  وا  دیعس  سپ  نادرگرب 
.دنک ّبس  ار  وا  ربمیپ  ادخ و  هک  تسین  یسک  ام  نایم 

.دوب راک ، نیا  يرآ  دنتفگ : درک ؟ یم  بس  ار  ّیلع  امش  زا  کی  مادک  دیسرپ :

ّبـس ارم  هک  یـسک  هدرک و  ّبس  ارم  دنک  ّبس  ار  یلع  هک  یـسک  تفگ : یم  هک  مدینـش  ربمیپ  زا  هک  تسا  هاوگ  ادخ  تفگ : مردـپ 
« ..دنکفایب خزود  شتآ  رد  ورب  ار  وا  دنک  ّبس  ار  ادخ  هک  یسک  هدرک و  ّبس  ار  ادخ  دنک 

گرم زا  دعب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  هدروآ  ار  نومـضم  نیا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لوق  زا  تغل ) نامه  لیذ  باتک و  نامه  رد   ) ومه و 
ره ربارب  رد  تسا : هداد  خساپ  درک ؟ هچ  وت  اب  ادخ  تسا : هدیـسرپ  سپ  هدوب  هدش  هدیدنگ  يرادرم  هک  هدید  باوخ  رد  ار  وا  جاّجح 

.تشک راب  داتفه  ارم  هک  ریبج  نب  دیعس  ربارب  رد  رگم  تشک  راب  کی  ارم  مدوب  هتشک  هک  یصخش 

ریبز ّللا 
�

ه دـبع  جاّـجح ، هک  نیا  اـب  تسیچ  دیعـس  لـتق  ءازا  هب  نتـشک  راـب  داـتفه  رد  تـمکح  هـک  هدیـسرپ  دوـخ  زا  يریمد  هاـگ  نآ 
ّللا

�
ه دبع  هک  یماگنه  جاّجح  هک  تسا  هتفگ  خساپ  سپ  یعبات  زا  تسا  لضفا  یباحـص  هدوب و  یعبات »  » دیعـس هتـشک و  ار  یباحـص » »
ار دیعـس  نوچ  نکیل  هباحـص  زا  ود  نیا  ریغ  کلام و  نب  سنا  رمع و  نبا  دـننام  دـندوب  داـیز  ّللا 

�
ه دـبع  رئاـظن  هابـشا و  تشک  ار  ریبز 

.دوبن يریظن  نامز  نآ  رد  ملع  رد  ار  وا  تشک 

لتق ربخ  نوچ  هک  دنا  هدرک  لقن  يرصب  نسح  زا  نافنصم  زا  يرایسب  «و 
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: تفگ دش  هداد  وا  هب  دیعس 

بجوم وا  نتشک  ور  نیا  زا  سپ  هملعل » نوجاتحم  اهبرغم  یلإ  اهقرـشم  نم  ضرالا  لها  تام و  موی  ریبج  نب  دیعـس  تام  دقل  ّللا 
�

ه «و 
.تسا هدش  جاّجح  باذع  ندش  فعاضم 

544 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یعخن میهاربا  - 2 - 

.یعخن ۀعیبر  نب  ورمع  نب  دوسا  نب  دیزی  نب  میهاربا  نارمع  وبا 

هب لاس 96  رد  ناکّلخ  نبا  ۀتفگ  هب  و  ( 96  ) شش دون و  لاس  رد  قاحسا  وبا  لوقب  و  ( 95  ) جنپ دون و  لاس  رد  یلوق  هب  یعخن  میهاربا 
.تسا هتفای  تافو  یگلاس ) هن  هاجنپ و  رگید  یلوق  هب  و  ( ) 49  ) یگلاس هن  لهچ و  ّنس 

: تسا هدروآ  نینچ  یعخن  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا 

هشئاع زا  هک  تسا  هدیـسرن  توبث  هب  نکیل  هدش  دراو  وا  رب  هدید و  ار  هشئاع  .تسا  ناعبات  هّمئا و  ریهاشم  زا  یکی  یعخن  یفوک  هیقف  »
: دنا هتفگ  لجّرلا ؟ کلهأ   » تسا هدیسرپ  هدیسر  یبعـش  هب  میهاربا  گرم  ربخ  نوچ  هک  هدرک  لقن  قاحـسا  وبا  دشاب » هدینـش  یثیدح 

: تسا هتفگ  نینچ  یبعش  سپ  .يرآ 

دوخ رب  ار  ریبج  نبا  میهاربا ، هک  تسا  تفگش  تسین و  وا  دننام  یفلخ  میهاربا  زا  دعب  ار  ملع  هچ  تسا  هدرم  ملع  میهاربا ، گرم  هب  »
ام اب  نآ  زا  سپ  هتفرگرب  هتفایرد و  ار  نادـناخ  هقف  هتفاـی و  اـمن  وشن و  « 1  » هقف نادـناخ  رد  میهاربا  هک  یتروص  رد  داد  یم  تلیـضف 

»!؟ دشاب دننامه  ار  وا  هک  تسیک  سپ  هدومن ! عمج  همیمض و  دوخ  نادناخ  هقف  اب  ذخا و  ار  ام  ثیدح  یفاص  هتشاد و  تسلاجم 

______________________________

.تسا هدوب  یعخن  دیزی  رسپ  دوسا  رهاوخ  یعخن و  سیق  نب  دیزی  رتخد  هکیلم  میهاربا ، ردام  هک  نآ  هچ  ( 1)

545 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا
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هجوتم ثیدحب  رتشیب  هک  یبعـش  فالخ  رب  و  « 1  » هدوب سایق » بحاص   » هتـشاد و هجوت  سایق  هب  میهاربا  هک  هدـش  لـقن  یلیل  یبا  نبا 
.تسا هتسج  یم  دانتسا  نآ  هب  هدرب و  یم  راکب  ار  سایق  رتشیب  میهاربا  هدرک  یم  دانتسا  هدوب و  یم 

: ترابع نیدب  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  هحفص 319 ) مراهچ  دلج   ) هیلح رد  میعن  وبا 

شموـمع ربارب  رد  عـضاوتم  و  موـلع » ۀـمه  عماـج   » هدرک و ناوـنع  یعّخنلا » دـیزی  نب  میهاربا  ّیـضّرلا ، هیقفلا  ّیفحلا ، ّیقتلا  مهنم  «و 
یم دای  اجنیا  رد  اهنآ  زا  هنومن  دـنچ  هک  تسا  هدروآ  وا  رابخا  تایاور و  راـثآ و  تاـملک و  راوطا و  تـالاح و  زا  يا  همـش  هدـناوخ 

: ددرگ

یـسک نوچ  دـهد و  هیکت  نآ  رب  ات  « 2  » هتـسشن یمن  هناوطـسا  کیدزن  هب  دجـسم  رد  ور  نیا  زا  هتـشاد  یم  زیهرپ  ترهـش  زا  میهاربا 
یم ار  نیا  هک  یهاگ  شمعا  .تسا  هتخادرپ  یمن  لضف  راهظا  هب  هتخاس و  یم  هدنسب  لاؤس  نامه  خساپ  هب  هدیسرپ  یم  يو  زا  يزیچ 

شمعا ۀتفگ  هب  .دیـسرپن و  ار  اهنیا  نم  زا  تسا  هتفگ  یم  وا  تفگ ؟ ناوت  یمن  نانچ  نینچ و  هلأسم  نیا  رد  ایآ  هتفگ  یم  وا  هب  هدـید 
.تسا هتشاد  یم  هضرع  میهاربا  رب  ار  نآ  هدینش  یم  یثیدح  باحصا ، زا  نوچ  شمعا  و  هدوب » ثیدح  یفریص  میهاربا ، »

تئارق نآ  زا  تشاد و  تسد  رد  ینآرق  وا  مدوب و  میهاربا  دزن  تسا  هتفگ  شمعا  زاب 

______________________________

.تسا هدوب  یم  فلاخم  تخس  سایق  يوه و  يار و  لها  اب  وا  هک  دمآ  دهاوخ  میهاربا  ۀمجرت  رد  ( 1)

راک نیا  يارب  تقو  ۀفیلخ  بناج  زا  دنیـشنب و  یـسرک »  » رب سردم  ملاع  هدوب  موسرم  یـسوط  خیـش  نامز  رد  هک  نیا  لثم  دیاش  ( 2)
مه ام  نامز  رد  هکنانچ  هدش  یم  رداص  غالبا »  » حالطصاب نامرف و 
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ۀناوطسا رب  نداد  هیکت  میهاربا  نامز  رد  هدش ، كورتم  نونکا  دوب و  لومعم  یتدم  داتسا  يارب  یسرک »  » حالطصا نارهت  هاگشناد  رد 
نب نایفس  ۀمجرت  رد  يدادغب  بیطخ  تسا ، هتفای  یم  ماجنا  روهشم  ملـسم و  یملاع  ۀلیـسو  هب  راک  نیا  هدوب و  تافیرـشت  زا  دجـسم 

.ثدح ینا  تلقف : .مادک  نب  رعسم  هناوطسالا ، یلإ  یندنسا  نم  لوا   » هدروآ ار  ترابع  نیا  وا  لوق  زا  هنییع 

« رانید نب  ورمع  يرهزلا و  كدنع  نا  لاقف :

546 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.ملوغشم تئارق  هب  تعاس  ره  هک  دینیبن  نانچ  ارم  تفگ : دناشوپ و  ار  نآرق  دوش ، دراو  وا  رب  تساوخ  یسک  درک  یم 

لوغشم ثیدح  ةرکاذم  هب  دنتسشن و  یم  دجسم  رد  ام  باحصا  میهاربا و  یحض و  وبا  یبعـش و  تسا : هتفگ  دلاخ  یبا  نب  لیعامـسا 
.دنتسیرگن یم  میهاربا  يوسب  همه  دنتسناد  یمن  هراب  نآ  رد  يزیچ  هک  دمآ  یم  ناشیا  رب  ییایتف  نوچ  دندش و  یم 

.متفای عالطا  اب  نآ  ةراب  رد  ار  وا  هک  نیا  رگم  متشادن  هضرع  میهاربا  رب  ار  یثیدح  هاگ  چیه  تسا : هتفگ  شمعا 

!؟ دیـسرپ یم  نم  زا  تسا  امـش  نایم  رد  یعخن  میهاربا  هک  نیا  اب  تسا : هتفگ  یم  دنا  هدیـسرپ  یم  يزیچ  زا  نوچ  ار  ریبج  نب  دـیعس 
ءاوها و لها   » شدوصقم و  ریخ » نم  هّبح  لاقثم  اوثدـحا  ام  یف  تیأر  ام  ّللا 

�
ه و  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لـقن  میهاربا  زا  روعا  ةزمح  وبا 

.تسا هدوب  سایق » يار و 

ارم وت  متفگ : ار  میهاربا  تسا : هتفگ  هزمح  وبا  زاـب  .دـیوگب  ینخـس  دوـخ  يأرب  يزیچ  رد  هک  مدـیدن  ار  میهاربا  تسا : هتفگ  شمعا 
رمألا ام  و  ریخ ، نم  لدرخ  نم  هّبح  لاقثم  اهیف  ّللا 

�
ه لعج  اـم   » تفگ .نک  ییاـمنهر  ءاوها »  » رب ارم  منک  یم  ءادـتقا  وت  هب  نم  يربهر و 

ّالا
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«. لّوألا رمألا 

: تسا هتفگ  ار  دافم  نیا  هزمح  وبا  ننّسلا » باحصا  ءادعا  يأّرلا  باحصا   » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  میهاربا  زا  رشعم  وبا  و 

هفوک رد  یتـالاقم  هچ  هک  ینیب  یمن  اـیآ  نارمع  وـبا  يا  متفگ : متفر و  میهاربا  دزن  دـندش  داـیز  هفوـک  رد  تـالاقم  باحـصا  نوـچ  »
: داد خساپ  نینچ  هتشگ ؟ راکشآ 

وه اذه  اولاقف : مّلس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  هّنـس  نم  ّللا و ال 
�

ه باتک  نم  سیل  مهـسفنأ  لبق  نم  انید  اوعرتخا  الوق و  اوقّقد  هوا ! »
تسا هتفگ  هک  هدروآ  میهاربا  زا  هزمح  وبا  زاب  مهاّیإ » كاّیإ و  .مّلس  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  دّمحم  نید  اوکرت  دقل  لطاب  هفلاخ  ام  ّقحلا و 

« ءوس نامزل  هفوکلا  هیقف  هیف  نوکا  انامز  ّنا  .تمّلکت و  ام  اّدب  تدجو  ول  تمّلکت و  دقل  »

547 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

میدرازگ و زامن  میهاربا  رب  جاّجح  نامز  رد  بش  هک  مدوب  رفن ، تفه  نیمتفه  ای  رفن ، هن  نیمهن  نم  تسا : هتفگ  بیعـش  نب  ّللا 
�

ه دـبع 
نیرتهیقف تفگ  .يرآ  متفگ : دـیدرک ؟ نفد  بشید  ار  درم  نآ  دیـسرپ  متفر  یبعـش  دزن  هب  دـش  حبـص  نوچ  میدرپس  كاـخ  هب  ار  وا 

هفوک و لها  زا  هرـصب و  لها  زا  نسح و  زا  وا  يرآ  تفگ : دوب ؟ رتهیقف  يرـصب ) نسح   ) نسح زا  وا  هک  متفگ : .دیدرک  نفد  ار  مدرم 
.دوب رتهیقف  زاجح  لها  زا  ماش و  لها  زا 

.میوگ یمن  دب  مه  ار  نامثع  نکیل  مراد  تسود  رتشیب  نامثع  زا  ار  یلع  تسا : هتفگ  یم  میهاربا 

؟! هداتفا جایتحا  نمب  هداتفا  جایتحا  نمب  تفگ : یم  بّجعت  اب  مدیـسرپ  يزیچ  میهاربا  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  شردـپ  زا  نایفس 
نایم تفگ : مسرپب  يزیچ  وا  زا  هک  متفر  میهاربا  دزن  تسا : هتفگ  نیصح  وبا 
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؟ یسرپب وا  زا  هک  یتفاین  ار  يرگید  دوخ  نم و 

زا دانسا  هب  میعن  وبا  .تسا  هدوب  میهاربا  دمآ ، نایم  هب  نخس  نآ  ةراب  رد  باتک  نیا  لّوا  دلج  رد  هک  ّیبن ،» وهس   » ربخ نایوار  زا  یکی 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  وا  هک  هدرک  تیاور  دوعسم  نبا  زا  همقلع  زا  میهاربا 

يوب دمآ  نایاپ  هب  زامن  نوچ  تسا ) هدوب  همقلع  زا  ای  میهاربا  زا  دـیدرت   ) تساک ای  دوزفا  يزیچ  سپ  درازگ  زامن  ام  اب  ص )  ) ربمغیپ »
يدرک نینچ  وت  متفگ : دـییوگ ؟ یم  ار  نیا  ارچ  .هن و  تفگ : ربمغیپ  هدیـسرمه ؟ هب  زامن  رد  هزات  يرما  ایآ  ّللا 

�
ه لوسر  اـی  دـش : هتفگ 

: تفگ درک و  امب  ور  هاگ  نآ  .دروآ  اج  هب  هدجس  ود  تسشن و  هلبقب  ور  سپ 

« وهس  » یشومارف و ار  امش  هکنانچ  مرشب و  امش  دننام  مه  نم  نکیل  مدرک  یم  هاگآ  ار  امش  دوب  هدش  ادیپ  هزات  یمکح  زامن  رد  رگا  »
شیپ یعـضو  نینچ  زامن  رد  ار  امـش  زا  مادک  ره  دیروآ و  دایارف  ارم  منک  شومارف  هاگ  ره  سپ  دیآ  یم  شیپ  زین  ارم  دیآ  یم  دیدپ 

«. دروآ ياج  هب  هدجس  ود  دهد و  مالس  دناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  زامن  دیآ 

وا زا  رتنییاپ  ۀباحص  زا  و  هشئاع ، هقیّدص  نانمؤم  تاهّما  زا  و  يردخ ، دیعـس  وبا  دننام  هباحـص : زا  یهورگ  میهاربا  میعن ، وبا  ۀتفگ  هب 
وا تایاور  رتشیب  هدرک و  كاردا  ار 

548 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نب حیرـش  دـیزی و  نب  نمحرلا  دـبع  یعخن و  ۀـیواعم  نب  دـیزی  یناملـس و  ةدـیبع  قورـسم و  دوسا و  همقلع و  دـننام  تسا : ناعبات  زا 
..ثراح

یبعش - 3 - 

«. 1  » یبعش هب  روهشم  دبع  نب  لیحارش  نب  رماع  ورمع ، وبا 

، قاحسا وبا  ۀتفگ  هب  یبعش ،
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ۀتفگ هب  هدیدرگ و  ّدلوتم  « 2  » هدنام رمع  تفالخ  رخآ  هب  لاس  راهچ  یلوق  هب  نامثع و  تفالخ  زا  مشش  لاس  رد  ناکّلخ  نبا  و 

______________________________

یهوک بعش   » تسا هتفگ  يرهوج  ..ریمح  زا  تسیا  هلیبق  نابعش  انامه  : » تسا هتفگ  نینچ  ینابعـشلا »  » لیذ بابللا »  » رد ریثا  نبا  ( 1)
یناسک سپ  دنا  هدش  بوسنم  اج  نآ  هب  هدوب و  اجنآ  رد  شنادنزرف  يریمح و  ورمع  نب  ناسح  تسا و  نیبعش  وذ  هک  نمی  رد  تسا 

نکاس ماش  رد  هک  نانآ  و  تسا ، ناسک  نیا  زا  هیقف  یبعـش  رماع  هک  دـنا ، هتفگ  نویبعـش »  » ار ناـشیا  دـنا  هتفر  هفوک  هب  هک  ناـشیا  زا 
هک یناسک  هدش و  هتفگ  نیبعـش » يذ  لآ   » ناشیا هب  دنا  هدوب  نمی  رد  هک  ناشیا  زا  یناسک  دنا و  هدش  هدناوخ  نوینابعـش »  » دنا هدـش 

باتک زا  .تسا  هدروآ  ار  الاب  بلطم  نایعالا  تایفو  رد  زین  ناکلخ  نبا  ..دنا » هدناوخ  بوعشا »  » ار ناشیا  دنا  هدوب  برغم  رـصم و  رد 
نابعـش ونب  هک  هدـش  لقن  بهذـلا » کئابـس  برالا و  هیاهن   » زا تسا و  لوقنم  دافم  نیمه  زین  سورعلا » جات   » زا لقنب  برعلا » ناـسل  »

«. تسا بوسنم  ناشیا  هب  روهشم ، هیقف  یبعش ، ریمح و  زا  ینطب 

نیع نوکس  همجعم و  نیش  حتفب   » هتفگ نآ  طبض  رد  هک  نیا  زا  سپ  یبعـشلا »  » لیذ رد  هچ  تسا  لوق  نیا  رایتخا  ریثا  نبا  رهاظ  ( 2)
تسا هفوک  لها  زا  یبعش  لیحارش  نب  رماع  ورمع  وبا  تبسن  نیاب  روهـشم  و  تسا ..«  هدروآ  نینچ  هدحوم » ءاب  نآ  رخآ  رد  هلمهم و 

ددع نیا   ) هدرک تیاور  مّلس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  سک  جنپ  دص و  کی  زا  تسا  ناشیا  ناهیقف  ناعبات و  رابک  زا  هک 
- هدش لقن  یبعش  دوخ  زا  هچ  نآ  اب 
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هدوب و روظنم  بلطم  کی  ود  ره  رد  تسا  لمتحم  و  تیاور »  » اجنیا رد  هدش و  هتفگ  كاردا »  » اجنآ رد  هچ  درادـن  تافانم  دـصناپ -
رد يو  دلوم  و  دشاب ) هدش  فالتخا  هابتشا و  بجوم  هدش  هدروآ  هئام » سمخ   » ای هئام » سمخ و   » هک اه  هخسن  رد  و »  » مدع دوجو و 

دـص و کی  رگید  یلوق  هب  جـنپ و  یلوق  هب  و  ( 109  ) هن دـص و  کی  لاس  هب  تسا و  هدوب  کـی ) یـس و  یلوق  هب  و  ( 20  ) تسیب لاس 
« ..تسا هتشذگ  رد  ( 104  ) راهچ

549 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

و ( 103  ) هس دص و  کی  لاس  رد  یلوق  هب  .تسا و  هتفای  تدالو  الولج  ۀعقاو  لاس  رد  « 1 « » ءالولج هنس  تدلو   » هک وا  دوخ  زا  لوقنم 
هدش و عقاو  هفوک  رد  تاجافم  گرم  هب  یگلاس  داتـشه  نس  هب  ( 104  ) راهچ دص و  کی  لاس  هب  ناکلخ  نبا  قاحـسا و  وبا  ۀتفگ  هب 
« بابّللا  » رد ریثا  نبا  رهاظ  هدـش و  لقن  مه  ( 107  ) تفه دـص و  کی  و  ( 106  ) شـش دص و  کی  و  ( 105  ) جنپ دـص و  کی  هب  لوق 

.تسا ( 109  ) هن دص و  کی 

یبا نب  نسح  هفوک و  رد  یبعـش  رماع  هنیدـم و  رد  ّبیـسم  نب  دیعـس  دنـسک : راهچ  ءاملع  : » تسا هدـش  لقن  نومـضم  نیا  يرهز  زا 
نم هچ  رادم  رب  تسد  وا  زا  شاب و  مزالم  ار  یبعش  : » تسا هتفگ  یلذه  رکب  وبا  هب  نیریـس  نبا  ماش » رد  لوحکم  هرـصب و  رد  نسحلا 

رصتخم زا  یناقمم  دش » یم  ءاتفتسا  هدافتسا و  یبعش  زا  دنتشاد  دوجو  هفوک  رد  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  یناسک  هک  نیا  اب  ما  هدید 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  یبهذ 

یکی یبعش  رماع  »
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ع)  ) یلع زا  هتفای و  ّدلوت  رمع  نامز  رد  هک  تسا  مالعا  زا 

______________________________

هداد و خر  اجنآ  رد  روهشم  يا  هعقاو  ناریا  مدرم  نیملسم و  نایم  يرجه  لاس 19  رد  هک  نیقناخ  کیدزن  تسا  یعضوم  الولج  ( 1)
.تسا هتفرگ  رارق  ثداوح  زا  يا  هراپ  خیرات  أدبم  برع  نایم  رد  ور  نیا  زا 

550 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یسک یبعش ، زا  نم  : » تسا هتفگ  شا  هراب  رد  لوحکم  ما » هدرک  كاردا  ار  هباحص  زا  نت  دصناپ  : » تسا هتفگ  دوخ  هدومن و  عامتسا 
یلیل یبا  نبا  زا  شیوخ » نامز  رد  تسا  سابع  نبا  دننام  دوخ  نامز  رد  یبعـش  : » تسا هتفگ  وا  قح  رد  يرگید  و  مدـیدن » رت  هیقف  ار 

ار ثیدح  هتشادن و  هّجوت  سایق  هب  هک  نیا  رب  هوالع  یبعـش  سایق » بحاص  میهاربا  ناک  راثآ و  بحاص  یبعّـشلا  ناک   » هک هدش  لقن 
هدرک و یم  حیحـصت  قیقحت و  هکلب  هدرک  یمن  لمع  هدوبن و  دقتعم  یثیدـح  رهب  زین  ثیدـحب  دانتـسا  رد  هداد  یم  رارق  دانتـسا  دروم 

: تسا هتفگ  تهج  نیمه  هب  رظان 

« ثیدـحلا لها  هیلع  عمجا  امب  ّالا  تثّدـح  ام  تربدتـسا  ام  يرما  نم  تلبقتـسا  ول  .ثیدـحلا و  نم  راثکإلا  نولّوالا ، نوحلاّصلا  هرک  »
رداـم محر  رد  نم  : » تسا هتفگ  نینچ  هدـش  هدیـسرپ  يو  يرغـال  فعـض و  ببـس  وا  زا  نوچ  هدوب و  رغـال  فـیحن و  يدرم  یبـعش 

: دـنا هتفگ  یبعـش  مالک  نیا  هیجوت  رد  هک  هدـش  لـقن  رگید  یخرب  زا  و  يو ) فراـعملا »  » باـتک زا   ) هبیتق نبا  زا  ما » هدـش  تمحازم 
.دنا هدمآ  ایندب  مأوت  و  هدوب ! ردام  محر  رد  لاس  ود  شردارب  یبعش و 

: تسا یبعش  هب  بوسنم  نانخس  زا 

: ناونعب ار  وا  میعن  وبا  لمع » ملع  اذا  نم  هیقفلا  .هانیورف و  ثیدحلا  انعمس  اّنکل  و  ءاهقفلاب ، انسل  ّانا  »

هیقفلا مهنم  «و 
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هدروآ و یبعشلا » لیحارـش  نب  رماع  ورمع ، وبا  ّیـضولا  یکاّزلا  لاحلا  ّیـضرملا و  حضاولا  ملعلاب  ّیـضرملا ، تمّـسلا  کلاس  ّيوقلا 
: دوش یم  هدروآ  اهنآ  زا  یخرب  ۀنومن  هک  هدرک  دای  يا  هّمش  وا  تایاور  راثآ و  تاملک و  تالاح و  زا  نآ  زا  سپ 

يرایسب نامز  نآ  هک  یلاح  رد  هتشاد  یم  سیردت  يارب  گرزب  سلجم  هک  مدید  ار  یبعش  مدمآرد  هفوک  هب  تسا : هتفگ  نیریس  نبا 
ثیل .دندوب  هدنز  زونه  ربمغیپ  باحصا  زا 

551 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: متفگ یم  نم  سپ  دش  یم  وربور  نم  اب  نم  زا  هلأسم  ندیسرپب  دنادرگ و  یمرب  نم  زا  ور  مدیـسرپ  یم  هلأسم  یبعـش  زا  تسا : هتفگ 
تعامج يا  تفگ : یبعش  دینک !! یم  مادقا  ام  زا  هلأسم  ندیـسرپب  دیریگ و  یم  ارف  ام  زا  ار  ثیداحا  ءاهقف  هورگ  يا  ءاملع  هورگ  يا 

ثیدح امش  هب  میا  هدینش  ار  هچ  نآ  میا و  هدینش  یثیدح  هک  میتسه  یهورگ  ام  ءاملع  هن  میتسه و  ءاهقف  هن  ام  ءاهقف  رشعم  يا  ءاملع 
.مینک یم 

هیلع تضرع  اـّلا  بطخی  بیطخ  نم  اـم   » هدرک لـقن  ار  هلمج  نیا  وا  زا  دانـسا  هب  میعن  وـبا  هکناـنچ  هدوـب  يوـق  يا  هظفاـح  ار  یبـعش 
لجر نم  تعمس  ام  و  ّطق ، ءاضیب  یف  ءادوس  تبتک  ام   » تسا هتفگ  نینچ  هک  هدروآ  یبعش  زا  همربش  نبا  زا  دانـسا  هب  ومه  و  هتبطخ !!

نب حـلاص  زا  میعن  وبا  دانـسا  هب  هکنانچ  تسا  هتـشاد  یم  تفلاخم  تخـس  مه  سایق  يار و  اب  « 1 « » ّیلع هدیعی  نا  تدراف  ّطق  اثیدـح 
.نانچ یلع  هتفگ و  نینچ  باب  نیا  رد  باّطخ  رمع  تفگ  مدیسرپ  يا  هلأسم  زا  ار  یبعش  تسا : هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  تسا  ملسم 

: تفگ تسیچ ؟ وت  يار  متفگ :

؟ ینک یم  هچ  ارم  يار  ود ، نآ  لوق  نتسناد  زا  دعب 
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، مهنع یـضر  مّلـس و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  دّـمحم ، باحـصا  نع  كوثّدـح  ام   » تسا هتفگ  يرگید  هب  و  هیلع » لـبق  يأرب  کـتربخا  اذا 
ببـس نیدب  امـش  انامه  تفگ : ارم  یبعـش  تسا ، هتفگ  ملـسم  نب  حـلاص  زا  میعن  وبا  دانـسا  هب  زاب  هیلع » لبف  مهیأرب  اولاق  ام  هذـخف و 

باحصا  » نیا .دیدرک  دانتسا  تاسایق  هب  دیتشاذگاو و  ار  راثآ  هک  دیدش  كاله 

______________________________

دزن هب  ریجنز  لـغ و  اـب  ار  وا  هدـش و  راـتفرگ  هدرک  جورخ  هدوب و  هارمه  وا  اـب  هک  یبعـش  وا  ندـش  هتـشک  ثعـشا و  نبا  زا  سپ  ( 1)
هدیـسرپ و وا  زا  هدوب  تجاح  لحم  تقو  نآ  هک  ار  یهقف  ۀلأسم  جاجح  هداد و  تاجن  لتق  زا  ار  دوخ  يرونخـس  اب  دنا و  هدرب  جاجح 
دنا و هتفگ  باوج  لصفم  اویش و  ینایب  اب  ناشیا  هدیـسرپ و  ناراب  زا  ار  ناشیا  جاجح  دنا و  هدمآ  رد  جاجح  رب  بارعا  زا  نت  هس  دعب 
: تسا هتفگ  وا  هب  دنک  لقن  تسا  هتساوخ  یلذه  رکب  وبا  هب  ار  هیضق  نآ  هک  دعب  ياهنامز  رد  هدرپس  ظفحب  ار  بلاطم  نآ  ۀمه  یبعش 

« هتظفح امک  اظفاح  تنک  نا  دحاو  سلجم  یف  هظفحت  اثیدح  کثدحا  الا  »

552 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هبورکاخ  ) ۀـسانک  » زا هک  دـنا  هتخاس  مرازیب  هدـنامر و  دجـسم  زا  ارم  نانچ  دـنیوگ  یم  ار  يأر »  » دننیـشن و یم  دجـسم  رد  هک  يأر »
.رتروفنم رتضوغبم و  ما  هناخ  ناد )

تسنیا امش  يأر  ایآ  تسا ) يأر  باحصا  شروظنم   ) نانآ يا  تسا : هتفگ  يوب  یبعش  هک  هدروآ  یلذه  رکب  وبا  زا  دانسا  هب  ومه ، و 
رتشیب هید  ملح  لقع و  هطساوب  ار  فنحا  ای  تسا  ناسکی  ود  نآ  ۀید  یکدوک  مه  دوش و  هتشک  سیق  نب  فنحا  رگا  هک 
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ار نآ  دـیابن  تسین و  دانتـسا  لـباق  يزیچ  ساـیق  سپ  تفگ : .تسا  ربارب  مه  اـب  تواـفت و  یب  ود  نآ  هید  متفگ : وا  هب  نم  سپ  تسا 
.درب راکب 

نیدب ار  دافم  نیمه  همربش  نبا  و  راّنلا » یف  نووهی  مّهنأل  ءاوهالا  لها  ءاوهالا ، لها  اوّمـس  اّمنا  و  : » تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  وا  زا  زاب 
.تسا هدرک  لقن  یبعش  زا  راّنلا » یلإ  اهبحاصب  يوهت  اّهنأل  ءاوها  ءاوهالا  تیّمس  اّمنا   » ترابع

: هک تسا  هدش  لقن  دافم  نیا  وا  زا  کبیری » ام ال  تأ  هبیرلا و  ءایّرلا و  عد   » تسا یبعش  نانخس  زا 

زا مه  نآ  ات  یگنادرم ، تئورم و  وترپ  رد  نآ  زا  سپ  تفر  ناـیم  زا  نید  اـت  دـندرک  یم  یناگدـنز  نید  هاـنپ  رد  مدرم  زارد  یناـمز  »
هک مرادنپ  نانچ  درب و  یم  هار  هب  ار  مدرم  یناگدنز  دیما  میب و  سپس  تفر  زین  نآ  ات  مرـش ، ایح و  ۀطـساو  هب  سپ  نآ  زا  .تفر  نایم 

.ددرگ رت  تخس  مه  دیما ) میب و   ) نآ زا  راک  هک  دسرب  ینامز  يدوز  هب 

شا هناخ  رد  رب  متفر و  سپ  دـیوگن  ثیدـح  ارم  هک  دومن  داـی  دـنگوس  درک و  مشخ  مدیـسرپ  يزیچ  ار  یبعـش  تسا : هتفگ  دـیز  وبا 
رطاـخب نم  زا  ار  زیچ  هس  نیا  راد و  نمب  لد  سپ  هدـش  عقاو  مدوخ  دـصق  ّتین و  رب  نم  دـنگوس  اـنامه  دـیز  وـبا  يا  تفگ : متـسشن 

: راپسب

یمن هک  ار  يزیچ  هاگ  چـیه  هتـشاد و  هدارا  هچ  نآ ، زا  هدـیرفآ و  ار  نآ  ارچ  ادـخ  وگم : تسا  ادـخ  قولخم  هک  يزیچ  هب  هاـگ  چـیه 
ار یلالح  ای  لالح  ار  یمارح  ماگنه  نیا  رد  هچ  يرب  راکب  نید  رد  ار  سایق  هک  نیا  زا  زیهرپب  .مناد و  یم  يوگم : یناد 
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.ورب زیخرب و  نونکا  .تشاد  یهاوخ  شزغل  درک و  یهاوخ  مارح 

553 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا مهم  رایسب  هک  منک  یم  ثیدح  زیچ  هس  هب  ارت  تسا : هتفگ  ار ، نومضم  نیا  يوب ، هک  هدرک  لقن  وا  زا  يدوا  دواد  زاب 

َأ : » تسا هتفگ  نآرق  رد  ادـخ  هچ  تیأر » تیأر أ  أ   » وگم نآ  لابند  رد  يونـشب  خـساپ  یـسرپب و  ار  يا  هلأـسم  هاـگ  ره  : » تفگ سپ 
« ..ُها�وَه ُهَه�لِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر 

ار یلالح  لالح و  ار  یمارح  زادرپم و  سایق  هب  دنـسرپب  ار  يا  هلأسم  وت  زا  هاگ  ره  هک  منک  یم  ثیدـح  وت  هب  رگید  و  هیآ ) رخآ  اـت  )
ملع نادب  ارم  وگب : ینادن  ار  نآ  هک  دنـسرپ  یم  وت  زا  ار  يزیچ  هاگ  ره  هک  نیا  تسا  هجوت  نایاش  رایـسب  هک  رگید  هس  زاسم و  مارح 

: تسا هداد  خساپ  هدیسرپ  يو  زا  هتشاد  يّدج  ردام و  رهاوخ و  هک  يدرم  ةراب  رد  جاّجح  مکیرش » ینادان  رد  ارت  نم  تسین و 

نبا ّیلع و  دوعـسم و  نب  ّللا 
�

ه دـبع  تباث و  نب  دـیز  نافع و  نب  نامثع  تسا : فالتخا  ار  ربمغیپ  باحـصا  زا  نت  جـنپ  هلأـسم  نیا  رد  »
.مهنع یلاعت  ّللا 

�
ه یضر  سابع 

هدیشخب میس  کی  ار  ردام  هداد و  رارق  ردپ  ۀلزنم  هب  ار  ّدج  وا  تسا : هتفگ  یبعش  تسا ؟ لوق  هچ  ار  سابع  نبا  تسا : هدیسرپ  جاجح 
.تسا هدادن  يزیچ  ار  رهاوخ  و 

هداد یشخب  کی  ره  هب  هدرک و  شخب  هس  ار  هکرت  تسا  هداد  خساپ  تسا ؟ هتفگ  هچ  نامثع ، ینعی  نینمؤملا ، ریما  تسا : هدیسرپ  زاب 
.تسا

ار رهاوخ  و  هس ، ار  ردام  و  راهچ ، ار  ّدج  هدرک  تمسق  هن  ار  هکرت  وا  تسا : هتفگ  هدیسرپ ، تباث  نب  دیز  لوق  هدیقع و  زا 
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.تسا هداد  مهس  ود 

کی ار  ردام  و  مهس ، ود  ار  ّدج  هدرک  میسقت  مهس  شش  رب  ار  هضیرف  وا  تسا : هداد  باوج  هدرک  لاؤس  دوعسم  نبا  لوق  هدیقع و  زا 
.تسا هداد  مهس  هس  ار  رهاوخ  و  مهس ،

: تسا هتفگ  یبعش  تسا ؟ هتفگ  هچ  هلأسم  نیا  رد  بارت  وبا  تسا : هدیسرپ  رخآ  رد 

.تسا هداد  مهس  کی  ّدج  هب  و  مهس ، ود  ردام  هب  و  مهس ، هس  رهاوخ  هب  سپ  هتسناد  شش  ار  ماهس  وا 

هتشاد هدیقع  نامثع  نینمؤملا  ریما  هچ  نآ  هب  ات  امرفب  ار  یضاق  تسا : هتفگ  جاّجح 

554 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..ددنب راکب  ار  نآ  دنک و  لمع  هداد  يأر  و 

.طاّنح نب  یسیع  هب  تسا  یبعش  ياه  هتفگ  زا 

.تدابع لقع و  درک : یم  بلط  تشاد  تلصخ  ود  هک  یسک  هقف )  ) ار ملع  نیا  انامه  »

یمن نآ  هب  نادـباع  ناکـسان و  زج  هک  تسا  يرما  نیا  تسا : هدـش  یم  هتفگ  وا  هب  کـسان ، دـباع و  هن  و  هدوب ، لـقاع  یـسک  رگا  و 
زج هک  تسا  يراک  نیا  تسا : هدش  یم  هتفگ  يوب  لقاع ، هن  هدوب ، دـباع  کسان و  رگا  و  ینک ؟ یم  بلط  ار  نآ  وت  ارچ  سپ  دنـسر 

ار نآ  زورما  هک  مکاـنمیب  نآ  زا  : » تسا هتفگ  یبعـش  هاـگ  نآ  ینک »؟ یم  بلط  ار  نآ  ارچ  وـت  سپ  دـننک  یمن  بلط  ار  نآ  نـالقاع 
زا هداحج  نب  دـمحم  زا  دانـسا  هب  میعن  وبا  کسان » هن  دـنلقاع و  هن  دـنرادن : ار  تلـصخ  ود  زا  کی  چـیه  هک  دـننک  یم  بلط  یناسک 
دبع زا  یبعش  زا  تسا  وا  تایاور  زا  مه  و  هّنجلا » یف  کتعیـش  ّکنا و  : » تسا هتفگ  وا  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  هدروآ  ع )  ) یلع زا  یبعش 

نوملسملا ملس  نم  ملسملا  (: » ص  ) ربمغیپ زا  رمع  ّللا 
�

ه
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مدمآ و رد  دجسمب  مردپ  اب  تسا  هتفگ  هک  هرمس  نب  رباج  زا  یبعـش  زا  زاب  و  هنع » ّللا 
�

ه یهن  ام  رجاه  نم  رجاهملا  و  هدی ، هناسل و  نم 
هک دـمآ  نییاپ  ربمغیپ  راتفگ  گنهآ  هاـگ  نآ  هفیلخ » رـشع  اـنثا  يدـعب  نم  نوکت  : » تفگ هک  مدینـش  تفگ  یم  هبطخ  ص )  ) ربمغیپ

: دیوگ یم  تفگ : دوب ؟ هچ  ربمغیپ  نخس  هک  مدیسرپ  ار  مردپ  تفگ : هچ  مدیمهفن 

«. شیرق نم  مهّلک  »

: تسا هتفگ  یم  ص )  ) ربمغیپ هک  هدرک  تیاور  ریشب  نب  نامعن  زا  یبعش 

عتری نم  هضرع و  هنیدل و  ءربتـسا  تاهبـشلا  یّقتا  نمف  .ساّنلا  نم  ریثک  اهملعی  تاهبتـشم ال  روما  امهنیب  نّیب و  مارحلا  نّیب و  لالحلا  »
، همراحم ّللا 

�
ه یمح  ّنا  یمح و  کلم  ّلکل  ّنا  الا و  هیف ، عتری  نا  کشویف  یمحلا  لوح  یعری  يذـّلاک  مارحلا ، یف  عقو  تاهبّـشلا  یف 

« بلقلا یه  الا و  هّلک  دسجلا  دسف  تدسف  اذا  هّلک و  دسجلا  حلص  تحلص  اذا  هغضم  دسجلا  یف  ّنا  الا و 

555 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یبا نب  ّیلع  مهنع ، یلاعت  ّللا 
�

ه یـضر  نانآ ، مالعا  هباحـص و  رباکا   » هدرک و تاقالم  ار  یباحـص  نت  دـصناپ  شدوخ  ۀـتفگ  هب  یبعش 
و صاع ، نب  ورمع  و  دیز ، نب  هماسا  و  رمع ، نبا  و  سابع ، نبا  و  لیفن ، نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس  و  صاّقو ، یبا  نب  دعـس  و  بلاط ،
، ریشب نب  نامعن  و  ّللا ،

�
ه دبع  نب  رباج  و  متاح ، نب  ّيدع  و  هرمس ، نب  رباج  و  یلجب ، ّللا 

�
ه دبع  نب  ریرج  و  صاع ، نب  ورمع  نب  ّللا 

�
ه دبع 

كاردا ار  يرگید  رامش  یب  ةدع  هبعش و  نب  هریغم  و  کلام ، نب  سنا  و  يردخ ، دیعس  وبا  و  مقرا ، نب  دیز  و  بزاع ، نب  ءارب  و 
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كاردا ار  سیق  تنب  همطاف  و  سیمع ، تنب  ءامـسا  و  یناـه ، ّما  و  ناـنمؤم ، تاـهّما  هنومیم ، و  هملـس ، ّما  و  هشئاـع ، ناـنز : زا  هدرک و 
.تسا هدرک 

نب ّللا 
�

ه دبع  نب  ملاس  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  نب  رمع  هحلط و  نب  ییحی  نمحرلا و  دبع  نب  هملـس  وبا  دوسا و  همقلع و  قورـسم و  زا  «و 
وبا تسا  ناشیا  زا  هک  ناعبات  زا  یهورگ  .تسا و  هدرک  تیاور  یسوم  وبا  نب  هدرب  وبا  دوعـسم و  نب  ّللا 

�
ه دبع  نب  هدیبع  وبا  دوعـسم و 

و هریغم ، نیصح ، و  هقوس ، نب  دمحم  و  بئاس ، نب  ءاطع  و  هبیتع ، نب  مکح  و  نیـصح ، وبا  و  ینابیـش ، قاحـسا  وبا  و  یعیبس ، قاحـسا 
«1 « » دنا هدرک  تیاور  وا  زا  رگید  یعمج  شمعا و  لوحا و  مصاع 

______________________________

ۀتفگ زا  یبعـشلا » لیحارـش  نب  رماع  ..نب  دمحم  نب  لمکالا  لضفملا  دیعـس  وبا   » ۀـمجرت لیذ  رد  نمیلا » ءاهقف  تاقبط   » بحاص ( 1)
هدلو و وه و  يریمحلا  ورمع  نب  ناسح  هلزن  نمیلاب  لبج  نم  ریمح  نم  یبعـشلا  نا   » تسا هدروآ  نینچ  یبیتق )- وا - ریبعتب   ) هبیتق نبا 

: مهل لیق  برغملا  رصمب و  ناک  نم  نویبعش و  مهل : لیق  هفوکلاب  مهنم  نمف  هیف  نفد 

« ..نیبعش وذ  هل : لیق  نمیلاب  مهنم  ناک  نم  .بوعشالا و 

556 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هفوک یعبات  ناهیقف  زا  میس  ۀقبط 

هراشا

يرگید ۀقبط  هب  هفوک  رد  يوتف  هقف و  قاحـسا  وبا  ۀتفگ  هب  دـنا ، هدوب  هفوک  رد  هیقف  ناعبات  زا  مود  ۀـقبط  هک  هدـش ، دای  هقبط  زا  سپ 
: دندرگ یم  دای  اجنیا  رد  ّلقا ،) هب  لوق  بسحب   ) تافو لاس  مّدقت  بیترتب  سک ، جنپ  نانآ  ریهاشم  زا  هک  هتفای  لاقتنا 

همربش 144 وبا  داّمح 120 4 - تباث 117 3 - یبا  نبا  هنییع 115 2 - نبا  - 1
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یلیل 148 یبا  نبا  - 5

557 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنییع نبا  - 1 - 

.هدنک یلوم  هنییع  نب  مکح 

.تسا هتفای  تافو  ( 115  ) هدزناپ دص و  کی  لاس  هب  هنییع  نب  مکح  قاحسا ، وبا  ۀتفگ  هب 

وا و  هن ؟ ای  هدـید  ار  مکح  ایآ  هک  هدیـسرپ  يو  زا  دـنا و  هدوب  ینم  رد  ریثک  یبا  نب  ییحی  اب  هک  یماـگنه  هک  هدـش ، لـقن  یعازوا  زا 
: تسا هتفگ  نینچ  سپ  تسا ، هدید  ار  وا  هک  هداد  خساپ 

هک هتفگ  ینامز  رد  ییحی  ار  نخـس  نیا  و  تسین .) رتهیقف  یـسک  هنییع  نب  مکح  زا  هکم  هوک  ود  نایم  « ) هنم هقفا  دحا  اهیتبال  نیب  ام  »
.دنا هدوب  یم  اجنآ  رد  شباحصا  حابر و  یبا  نب  ءاطع 

.تسا هتفرگ  ارف  ملع  هتخومآ و  هقف  میهاربا  زا  مکح  نکیل  دنا  هدمآ  ایندب  بش  کی  رد  ود  ره  ینعی  هدوب  دازمه  میهاربا  اب  مکح 

هدروآ قاروا  نیا  رد  و  تسا ، ءاهقفلا » تاقبط   » یپاچ هخـسن  رد  هکنانچ  مکح  ردپ  مان  طبـض  هک  مشاب  روآ  دای  تسا  مزال  اجنیا  رد 
یخرب لاجر  بتک  رد  نکیل  نیع ) رّغصم   ) تسا ینون  ءای  ود  زا  دعب  و  ءاجه ) فورح  رخآ   ) ءای ود  نآ  زا  دعب  هلمهم و  نیع  اب  هدش ،

نب مکح   » ناونعب دـنا و  هدروآ  ار  فورح )- مود  ءاب  و  اهنآ - رخآ  ءای - و  ءاجه - فورح  میـس  ءاـت  نیع و  اـب   ) هبیتع نب  مکح  طـقف 
هتفگ ار  نومضم  نیا  هدرک و  ار  راک  نیمه  ع »)  ) نیسح نب  یلع  باحصا   » رد یـسوط  خیـش  هکنانچ  دنا  هدرکن  دای  ار  یـسک  هنییع »

: تسا

دص کی  یلوق  هب  و  ( 114  ) هدراهچ دص و  کی  لاس  رد  ّللا ،
�

ه دبع  وبا  تسا  هدش  هتفگ  و  یفوک ، يدنک  دـمحم  وبا  هبیتع ، نب  مکح 
هتشذگ رد  ( 115  ) هدزناپ و 
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«. تسا

558 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

قداص باحصا   » رد يدنک و  ورمع  نب  سومش  یلوم  يدنک  یفوک  دمحم  وبا  هبیتع  نب  مکح  تسا : هتفگ  ع »)  ) رقاب باحصا  رد   » و
هدروآ و هبیتع  رـسپ  ناونعب  ار  مکح  ود  رگید  یخرب  ّيرتب » ّيدیز  یلوم ، يدنک  یفوک  دـمحم  وبا  هبیتع  نب  مکح  تسا : هتفگ  (ع »)

: تسا نینچ  ینالقسع  رجح  نبا  نازیملا » ناسل   » باتک رد  هکنانچ  دنا  هدرکن  يدای  هنییع  رسپ  زا 

.تسا هتـشاذگ  دیفـس  ار  نآ  ّلحم  هدرکن و  همجرت  نکیل  هدرب  ماـن  ار  وا  متاـح  یبا  نبا  تسا  هفوک  مدرم  زا  ساّـحن  هبیتع  نب  مکح  »
.ثیدح يوار  هن  هدوب  هفوک  یضاق  وا  هک  تسا  باب  نیا  زا  هتسناد  لوهجم  ار  وا  هک  متاح  وبا  تسا : هتفگ  يزوج  نبا 

« ..تسا يراخب  تاهابتشا  زا  یکی  نیا  هتسناد و  یکی  روهشم ، ياوشیپ  ماما و  هبیتع ، نب  مکح  اب  ار  هبیتع  نب  مکح  نیا  يراخب  »

یـسوط خیـش  لاجر  تارابع  ناـمه  ناونع و  هبیتع » نبا   » سب هدـشن و  هدرب  هنییع » نبا   » زا یماـن  مه  یلیبدرا  هاورلا  عماـج  باـتک  رد 
.تسا هتفر  هراشا  زین  تسا ، اهنآ  رد  يو  زا  یتایاور  هک  یباوبا  هب  هوالعب  هدش  هدروآ 

حوتفم و یناقوف  هانثم  ءات  هلمهم و  نیع  مضب   ) هملک طبـض  زا  سپ  هبیتع  نبا  ۀمجرت  رد  هدرک و  ناونع  ار  ود  ره  حـیقنت »  » رد یناقمم 
ترـضح زا  هرارز  زا  یّـشک  دانـسا  هب  یتایاور ، یـسوط  خیـش  لاجر  تارابع  لقن  و  حوتفم ) هدّـحوم  ءاب  نکاس و  یناتحت  هاـّنثم  ءاـی 

«1  » دراد تلالد  هبیتع  نبا  زا  تّمذم  رب  هک  ع )  ) رقاب ترضح  زا  ریصب  وبا  زا  و  ع )  ) قداص

______________________________

هتفگ هک  دنک  یم  تیاور  تردپ  زا  هبیتع  نب  مکح  تسا : هتفگ  ع )  ) قداص ترضح  هب  هرارز  ( 1)
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غورد مردپ  رب  مکح   » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  دنگوس  راب  هس  ندرک  دای  اب  قداص  ترـضح  هفلدزملا » نود  برغملا  لص  : » تسا
«. تسا هتفگن  يزیچ  نینچ  مردپ  هتسب ،

: هتفگ ریصب  وبا  هن » : » تسا هداد  خساپ  ترضح  هن ؟ ای  تسا  زئاج  انز  دلو  تداهش  ایآ  تسا : هدیـسرپ  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  ریـصب  وبا 
: تسا هتفگ  ترضح  تسا  زئاج  دیوگ : یم  هبیتع  نب  مکح 

، دورب دـهاوخ  یم  هک  اج  ره  مکح  سپ  َکِمْوَِقل » ََکل َو  ٌرْکِذـَل  ُهَّنِإ  َو   » هدرک يروآ  دای  مکح  هب  ادـخ  زرمایم  ار  وا  ناـهانگ  ایادـخ  »
« تفای دهاوخن  هدش  لزان  اجنآ  رد  لیئربج  هک  یتیب  لها  نایم  رد  زج  ار  ملع  هک  لامش ، ای  دشاب  نیمی 

559 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیمود حوتفم و  ود ، نآ  نیتسخن  هک  یناتحت  هاـّنثم  ود  هلمهم و  نیع  مضب   ) هملک طبـض  زا  سپ  هنییع  نبا  ۀـمجرت  رد  تسا و  هدروآ 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  حوتفم ) ینون  نآ  زا  دعب  نکاس و  اهنآ 

ِیف َّنِإ  یلاـعت : هلوـق  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لـقن  وا  زا  هّمغلا » فـشک   » بحاـص هچ  نآ  زج  مدروـخن  رب  يزیچ  هب  درم  نیا  ةراـب  رد  »
«. مهنم رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  ّللا 

�
ه ناک و  .َنیِمِّسَوَتُْمِلل  ٍتا�یَآل  َِکل�ذ 

« دشابن سک  ود  دشاب و  هبیتع  نب  مکح  نامه  وا  هک  تسا  هداد  لامتحا  مه  هداد و  لامتحا  هنییع  نایفـس  ردارب  ار  صخـش  نیا  دیحو 
: تسا هتفگ  نینچ  هتسناد و  عوطقم  ار  ندوب  یکی  لاجرلا  سوماق  بحاص 

نم وا  بتعلا »  » نم وه  له  هیبا  مسا  یف  لصالا  ملعی  ّهنا ال  ّالا  دـحاو  لـجر  ّهنا  ینعمب  عوطقم : مّدـقتملا  هبیتع  نب  مکحلا  هنوک  لوقا : »
« ّیلاله نایفس  ّيدنک و  ّهنأل  هل  هجو  الف  نایفس  اخا  هنوک  اّما  و  نیعلا » »

تباث یبا  نبا  - 2 - 

ییحی وبا 
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.تباث یبا  نب  بیبح 

(119  ) هدزون دـص و  کی  لاس  رد  رجح  نبا  بیرقّتلا »  » زا لوقنم  هب  و  ( 117  ) هدفه دص و  کی  لاس  رد  قاحـسا  وبا  ۀتفگ  هب  بیبح 
.تسا هتفای  تافو 

560 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  ار  نخس  نیا  شایع  نب  رکب  وبا  زا  قاحسا  وبا 

رد دوخ ، لاجر  رد  .یـسوط  خیـش  نامیلـس » یبا  نب  داّمح  و  اذـکه )  ) هنییع نب  مکح  تباـث و  یبا  نب  بیبح  عبار : مهل  سیل  هثـالث  »
: تسا هدرک  افتکا  ترابع  نیاب  بیبح  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  باحصا 

: تسا هدروآ  نینچ  ع )  ) نیسح نب  ّیلع  باحصا  رد  و  تباث » یبا  نب  بیبح  »

باحـصا رد  و  هئاـم » هرـشع و  عست  هنـس  تاـم  روعا  هفوکلا ، هیقف  ناـک  ّیعباـت و  یفوکلا  يدـسالا  ییحی  وـبا  تباـث  یبا  نب  بیبـح  »
: تسا هتفگ  ع )  ) رقاب ترضح 

هقیلعت رد  .تسا  هدرک  رارکت  ار  هلمج  نیمه  مه  ع )  ) قداص ترـضح  باحـصا  رد  و  ّیعبات » یفوکلا ، ّيدسالا  تباث  یبا  نب  بیبح  »
: تسا هدیدرگ  هدافا  نینچ  هدش  هدروآ  ع )  ) نیسح نب  ّیلع  باحصا  رد  بیبح  هک  اجنآ  خیش  لاجر  رب 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  بیذهّتلا » بیرقت   » باتک رد  ینالقسع  رجح  نبا  »

زا لیلج و  هقث و  يدنمـشناد  یفوک  ییحی  وبا  دسا ، ینب  یلوم  يدـسا ، رانید  نب  دـنه  یخرب  ۀـتفگ  هب  و  سیق ، تباث ، یبا  نب  بیبح  »
یلاما زا  لاجرلا  سوماق  بحاص  تسا » هتفاـی  تاـفو  لاس 119  هب  هتـشاد و  یم  ثیدـح  رد  سیلدـت  لاسرا و  تسا  هدوب  میـس  هقبط 

: دنا هدرک  تیاور  ار  نومضم  نیا  لفون  نب  دّمحم  زا  ناشیا  هک  هدروآ  یسوط  خیش  یلاما  دیفم و  خیش 

دیسرمه هب  وگتفگ  ام  نایم  دمآ و  نایم  هب  ع )  ) یلع زا  نخس  دش و  دراو  ام  رب  هفینح  وبا  »
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یمرب تموصخ  هب  امـش  اب  هن  رگ  دـینکم و  ناـعذا  ارمخ  ریدـغ  ثیدـح  ما : هتفگ  ار  دوخ  باحـصا  نم  اـنامه  تفگ : هفینح  وبا  سپ 
: تفگ هفینح  وبا  هب  دش و  هتخورفا  رب  شا  هراسخر  گنر  دوب  اجنآ  هک  یفریص  بیبح  نب  مثیه  دنزیخ 

561 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ .مراد  تیاور  مه  مدوخ  مناد و  یم  حیحـص  ارچ  تفگ : یناد ؟ یمن  حیحـص  ار  نآ  وت  رگم  دـننکن  ناـعذا  رارقا و  نادـب  ارچ 
رد ّیلع  هک  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  لـیفط  وبا  زا  تباـث  یبا  نب  بیبح  هک  نیا  لاـح  دـنراین و  رارقا  فارتعا و  نآ  هب  ارچ  سپ 

؟» .ربخلا .هالوم  تنک  نم  : » تفگ هک  هدینش  ربمغیپ  زا  سک  ره  هک  داد  دنگوس  ار  مدرم  هبحر » »

داّمح - 3 - 

«. ضر  » يرعشالا یسوم  یبا  نب  میهاربا  یلوم  نامیلس  یبا  نب  داّمح  لیعامسا  وبا  »

: تسا هتفگ  نآ  زا  سپ  هدروآ و  نامیلس  یبا  نب  داّمح  يارب  قاحسا  وبا  هک  تسا  یناونع  نیا 

.تسا هتشذگ  رد  ( 120  ) تسیب دص و  کی  لاس  رد  رگید  یلوق  هب  و  ( 119  ) هدزون دص و  کی  لاس  رد  هتخومآ و  هقف  میهاربا  دزن 

نّیعم یفّرعم و  ار  داّمح  وا  مینک ؟ هعجارم  دـیاب  یک  هب  وت  زا  دـعب  دـنا : هدیـسرپ  یعخن  میهاربا  زا  تسا : هتفگ  سایا  نب  کلملا  دـبع 
.تسا هدرک 

و یفوک » یسوم  یبا  یلوم  يرعشالا ، نامیلس  یبا  نب  داّمح   » هدروآ نینچ  ع »)  ) رقاب ترضح  باحصا   » رد لاجر »  » رد یـسوط  خیش 
وا زا  دعب  هدرک و  ناونع  ّیفوک » ّیعبات  یسوم  یبا  یلوم  يرعشالا  نامیلس  یبا  نب  داّمح   » تسخن ع ) « ) قداص ترضح  باحصا   » رد

مه اجنآ  رد  هکنانچ  هدرواین  لیعامسا ) وبا   ) ۀینک ود ، نیا  زا  کی  چیه  يارب  و  هفینح » یبا  ذاتسا  نامیلس  یبا  نب  داّمح  »
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ترضح باحصا   » رد هک 

562 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یبا نب  میهاربا  یلوم   » هن هتفگ  یـسوم » وبا  یلوم   » هدروآ ار  یلوم »  » هک يدروم  ره  رد  هدرواین و  شیارب  هینک  زاب  هدرب  مان  ع ) « ) رقاب
(. یلوم هینک و   ) دراد توافت  هدروآ  قاحسا  وبا  هک  یناونع  اب  تهج  ود  زا  سپ  یسوم »

رقاب باحصا  رد  داّمح  ناونع  لیذ  رد  هتشون  نآ  رب  تاقیلعت  هدرک و  حیحـصت  ار  خیـش  لاجر  هک  مولعلا  رحب  لآ  قداص  دمحم  دیس 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  بیذهّتلا » بیذهت   » رد و  بیذهّتلا » بیرقت   » رد هک  هدرک  لقن  رجح  نبا  زا  (ع )

ای ( 120  ) تسیب دص و  کی  لاس  رد  تسا  قودص  و  هیقف ، یفوک ، لیعامسا  وبا  ناشیا ، یلوم  يرعشا  ملسم ، نامیلس ، یبا  نب  داّمح  »
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  لقن  ومه  زا  زاب  و  تسا » هتفای  تافو  نآ  زا  شیپ 

نب ّللا 
�

ه دـبع  نسح و  یعخن و  میهاربا  لئاو و  وبا  همرکع و  ریبج و  نب  دیعـس  ّبیـسم و  نب  دیعـس  بهو و  نب  دـیز  سنا و  زا  داّـمح  »
شمعا و هبیتع و  نب  مکح  هفینح و  وبا  يروث و  هبعـش و  لوحا و  مصاع  لیعامـسا و  شرـسپ  تسا و  هدرک  تیاور  ..یبعـش  هدیرب و 

« .دنا هدوب  وا  نارای  نارقا و  زا  نانیا  دننک و  یم  تیاور  وا  زا  رگید  یعمج 

هدزون دـص و  کی  لاـس  هب  نارگید  و  ( 120  ) تسیب دـص و  کـی  لاـس  هب  ار  داّـمح  گرم  هبیـش  یبا  نب  رکب  وبا   » هک تسا : هتفگ  و 
: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  دعس  نبا  زا  و  دنا » هتسناد  ( 119)

ثیدح .تسا  هدوب  هئجرم »  » زا هدیسرمه و  هب  یطالتخا  ار  وا  رمع  رخآ  رد  تسا و  فیعض  ثیدح ، رد  داّمح  »
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هتفگ هبعـش  .هدوب  یم  ءاطخ  میهاربا ، زا  ریغ  ار ، نارگید  يار  نوچ  هدوب و  تسرد  هتفگ  یم  ار  دوخ  يار  هاگ  ره  هتـشاد و  یم  داـیز 
، ام داقتعا  هب  تسا : هتفگ  سنا  کلام  .هتفاـی و  رییغت  هچ ، نک  يرود  نیا  زا  تفگ  دـیبز  میتشذـگ  داّـمح  رب  هک  مدوب  دـیبز  اـب  تسا 

نید نیا  رب  هک  داّمح  مان  هب  دـش  ادـیپ  اـجنآ  رد  یناـسنا  هک  نیا  اـت  سب  دـنا و  هدوب  قارع  لـها  ناـمه  نید ) ملع و  ظاـحل  زا   ) مدرم
هدروآ ع )  ) قداص ترضح  باحصا   » رد داّمح ، ناونع  لیذ  رد  هک  يا  هقیلعت  رد  و  تسب » راکب  ار  دوخ  يار  درک و  ضارتعا 

563 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نامیلـس یبا  نب  داّمح  نامه  هفینح ) وبا  داتـسا   ) داّـمح نیا  هک  دـنا  هداد  لاـمتحا  مجاـعم  باـبرا  زا  یخرب  : » تسا هدرک  هداـفا  نینچ 
نیا یبهذ » رـصتخم   » زا هاگ  نآ  هدرک  لقن  ار  خیـش  لوق  ناونع و  ار  داّـمح  ود  نیا  مه  یناـقمم  دنـشابن » رفن  ود  سپ  دـشاب  يرعـشا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم 

میهاربا زا  ّبیسم و  نبا  زا  سنا و  زا  لیعامسا ، وبا  هیقف  یفوک  يرعشا  یـسوم  یبا  نب  میهاربا  یلوم  ملـسم ، نامیلـس ، یبا  نب  داّمح  »
هاگ نآ  تسا » هتـشذگ  رد  تسیب  دص و  کی  لاس  هب  ..دننک  یم  تیاور  وا  زا  هفینح  وبا  مه  لیعامـسا و  شرـسپ  دـنک و  یم  تیاور 

.دنتسین رفن  ود  تسا و  يرعشا  داّمح  نامه  هفینح  وبا  داتسا  داّمح  هک  هدرک  دانتسا  یبهذ  ۀتفگ  هب  یناقمم 

همربش نبا  - 4 - 

.همربش نب  ّللا 
�

ه دبع  همربش  وبا 

.تسا هتشذگ  رد  ( 144  ) راهچ لهچ و  دص و  کی  لاس  رد  هدش و  دلوتم  ( 92  ) ود دون و  لاس  رد  همربش  نبا 

: تسا هتفگ  یم  هک  هدش  لقن  دیز  داّمح  زا  »

نبا نم  هقفا  اّیفوک  تیأر  ام  »
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.تسا هتفگ  یم  ار  نومضم  نیا  مه  دوخ  همربش  نبا  « » همربش

يزیچ هب  ار  ناشیا  تفلاخم  مرادـن و  اورپ  سک  چـیه  اب  تفلاـخم  زا  مشاـب  قفاوم  « 1  » یلکع ثراح  اب  هلأسم  کـی  رد  نم  هاـگ  ره  »
« مریگ یمن 

______________________________

( بابللا « ) ماللا رسک  فاکلا و  نوکس  نیعلا و  مضب  ( » 1)

564 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.میدروآ هک  تسا  نیمه  هدروآ  وا  ةراب  رد  هچ  نآ  ۀمه  هدرک و  ناونع  قوف ، ناونعب  ار  همربش  نبا  تاقبط ،»  » رد قاحسا  وبا 

هتفگ نینچ  هدرک و  دای  ع »)  ) نیسح نب  ّیلع  باحصا   » رد ار  همربش  نبا  راب  کی  دوخ  لاجر  رد  هک  هدروآ  یسوط  خیـش  زا  یناقمم 
: تسا

عبرا و هنـس  تاـم  ارعاـش  ناـک  هفوکلا و  داوس  یلع  رفعج  یبـأل  ایـضاق  ناـک  همربش و  وبا  هتینک  ّیفوکلا  ّیبّضلا  همربش  نب  ّللا 
�

ه دـبع  »
: ترابع نیدب  تسا  هدرک  شدای  هیقف »  » ناونعب هدرمش و  ع »)  ) قداص باحصا   » رد ار  وا  رگید  يراب  و  هئام » نیعبرا و 

تاکرح ظاحل  زا  همربش ،»  » ۀـملک طبـض  رد  ار  تافالتخا  هک  نیا  زا  سپ  یناـقمم  زاـب  هیقفلا » ّیلجبلا ، ّیفوکلا  همربش  نب  ّللا 
�

ه دـبع  »
ریم ءامکح ، دّیـس   » زا هتفگ و  نیـش  ّمضب  رگید  یخرب  و  « 1  » ءار ّمض  نیـش و  حـتفب  یخرب  هک  هدرک  لـقن  هلمهم  ءار  همجعم و  نیش 

یخرب زا  و  تسا » نیش  حتف  میدید  باحصا  زا  دمتعم  یناسک  ّطخ  هب  میدینش و  دوخ  خیش  زا  ام  هچ  نآ  : » هک تسا  هدش  لقن  داماد »
همجعم و ّمضب  همربش  نب  ّللا 

�
ه دـبع  همربـش  وبا  : » تسا هتفگ  هچ  دـنک  یم  رییغت  یّمـسم  فـالتخاب  هک  هدروآ  هّماـع  لاـجر  ءاـملع  زا 

زا سپ  و  هدّحوم » نوکس  ءار و  حتف  همجعم و  حتفب  همربش  نب  نایفس  ءار و  ّمض  هدّحوم و  نوکس 
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هدرواین رامـشب  رقاب ع » باحـصا   » رد ار  همربش  نبا  خیـش ،  » هک تسا  هدرک  هفاضا  هدروآ و  هتفگ  لاـجر  رد  خیـش  ار  هچ  نآ  هک  نیا 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  تسا » هدماین  قارع  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  ببس  نیاب 

ار داـمتعا  تسا و  فیعـض  هک  نیا  مود  .وا و  ثیدـح  رب  داـمتعا  حدـم و  یکی  تسا : لوـق  ود  همربـش  نبا  لاـح  ةراـب  رد  ار  ءاـملع  »
لوق رگید ، یضعب  و  یّلح ، ۀماّلع  لوق  زا  هدرک و  راهظتسا  ار  لّوا  لوق  داماد  قّقحم  دّیس  دواد و  نبا  لوق  زا  هاگ  نآ  تسین » هتـسیاش 

، لوا لوق  لئالد  رد  هشدخ و  زا  دعب  دوخ  ار و  مود 

______________________________

.دنا هتسناد  نکاس  قافتا  هب  همه  ار  هملک  ءاب  ( 1)

565 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

عدـبلا و  » باب زا  ار  نآ  هک  هدرک  داهـشتسا  ریز  تیاورب  دانتـسا و  یلیالد  هب  هتـسناد و  نیتم » ّقح   » ار نآ  هداد و  حـیجرت  ار  مود  لوق 
: تسا هدروآ  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  هک  یفاک  باتک  سی  ياقملا 

ّنا مارحلا ، لالحلا و  ملع  اهیف  امالک ، دحأل  عدی  مل  هعماجلا  ّنا  .هدیب  ّیلع  ّطخ  ّللا و 
�

ه لوسر  ءالما  هعماجلا  دنع  همربش  نب  ملع  ّلض  »
« سایقلاب باصی  ّللا ال 

�
ه نید  ّنا  .ادعب  ّالا  ّقحلا  نم  اودادزی  ملف  سایقلاب  ملعلا  اوبلط  سایقلا  باحصا 

یلیل یبا  نبا  - 5 - 

.هفوک یضاق  « 1  » یلیل یبا  نبا  هب  فورعم  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم 

دص و کی  لاس  هب  ار  شتافو  و  ( 74  ) راهچ داتفه و  لاس  هب  ار  یلیل  یبا  نبا  تدالو  هک  نیا  زا  دعب  الاب و  ناونع  زا  دعب  قاحـسا  وبا 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هتفگ  لاس  ود  داتفه و  نس  هب  ( 148  ) تشه لهچ و 

یبعش دزن  یلیل  یبا  نبا  »
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، ام ناهیقف  تسا : هتفگ  يروث  نایفس  .دنا  هتفرگ  هقف  وا  زا  حلاص  نب  نسح  يروث و  دیعس  نب  نایفس  هتخومآ و  هقف  هنییع  نب  مکح  و 
زا یکی  دیـسرپ  یم  ییاـهزیچ  نم  زا  وا  مدـمآ  رد  ءاـطع  رب  تسا : هتفگ  نینچ  یلیل  یبا  نـبا  دوـخ  .دـنا  همربـش  نـبا  یلیل و  یبا  نـبا 

« تسا ملعا  نم  زا  وا  تفگ : ءاطع  .درک  شهوکن  راکنا و  ار  شسرپ  نیا  ءاطع  رب  نارضاح 

______________________________

هن هدوب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  دج  ۀینک  هدوب  راسی  شمان  هک  یلیل  وبا  دش  دـهاوخ  هدروآ  میدـن  نبا  ۀـتفگ  سپ  نیا  زا  هکنانچ  ( 1)
.شردپ ۀینک 

566 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  میدن  نبا 

نبا هتسناد و  یم  بسّنلا  لوخدم  ار  يو  یخرب  هدوب و  حالج  نب  هحیحا  دالوا  زا  راسی و  شمان  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  ّدج  یلیل  وبا  »
: تسا هتفگ  هک  هدوب  رظان  بلطم  نیمه  هب  همربش 

اکسفن یف  مکحلا  بصت  مل  ءاضقلا و  لصفل  یّجرت  فیک  و 

اکلصا نم  كاوعد  تاهیه  حالجلا و  نبال  ّکنا  معزتف 

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  میدن  نبا  هاگ  نآ 

رد هداد و  یم  يوتف  يأر  سایق و  هب  هفینح  وبا  زا  شیپ  هتـشاد و  یم  ءاـضق  يّدـصت  ساـّبع ، ینب  هّیما و  ینب  تلود  رد  یلیل  یبا  نبا  »
تسا وا  تافیلأت  هلمج  زا  .تسا و  هتـشذگ  رد  هدوب  یـضاق  رفعج  وبا  بناج  زا  هک  یماگنه  ( 148  ) تشه لهچ و  دـص و  کی  لاس 
قداص ترضح  باحـصا  رد  ار  یلیل  یبا  نبا  دوخ  لاجر  رد  هک  هدروآ  یـسوط  خیـش  زا  هک  نیا  زا  سپ  یناقمم ، ضئارفلا » باتک  »

حدم و رد  هک  یلاوقا  نماریپ  رد  شدوخ  هتسناد ، ( 148  ) ترضح نآ  تافو  لاس  نامه  رد  ار  وا  تافو  هدرمش و  (ع )
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یفاک زا  یتایاور  هدرک و  لقن  ار  وا  ندوب  حودمم  حلاص ، اّلم  داماد و  ریم  دواد و  نبا  هماّلع و  زا  هدنار و  نخـس  هدش  هتفگ  يو  حدق 
رگا یئاوتف  يأر و  زا  یتح  هتشاد و  یم  عوضخ  هعیـش  ۀمئا  ياه  هتفگ  ربارب  رد  یلیل  یبا  نبا  اهنآ  زا  دافتـسم  هب  هک  هدروآ  بیذهت  و 

هداد و حیجرت  ار  وا  ّمذ  هکلب  فعض  شیوخ ، نانخس  نایاپ  رد  یناقمم  دوخ  لاح  رهب  تسا و  هتـشگ  یم  رب  هتـشاد  یم  اهنآ  فلاخم 
.تسا هتسناد  شمومذم 

: تسا هدروآ  نومضم  نیاب  ار  هنیذا  نب  رمع  ۀتفگ  بیذهت  یفاک و  زا  ومه 

ناشیوخ زا  یکی  يارب  ار  دوخ  هناخ  ۀّلغ  هک  يدرم  ةراب  رد  مدوب  دهاش  دوخ  نم  »

567 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راک عوضوم ، نآ  رد  وا  تبارق  ناثراو و  نایم  تسا و  هدرم  درم  نآ  هتخاسن و  دودـحم  ّتقوم و  یتقو ، هب  ار  نآ  هداد و  رارق  شیوخ 
: تفگ یلیل  یبا  نبا  سپ  هدیشک  عازن  هب 

يو تبارق  هب  دیاب  هتشاد  ررقم  هتـساوخ و  دوخ  یّفوتم  درم  هکنانچ  دسر و  یم  وا  تبارق  هب  هناخ  تادئاع )  ) هّلغ هک  تسنیا  نم  يار  »
.دوش هداد 

: تفگ دوب  رضاح  اجنآ  رد  هک  ملسم  نب  دّمحم  »

.تسا هدومرف  ثیراوم  ذافنا  سیبح و  ّدرب  بلاط  یبا  نب  یلع  نکیل  »

: تفگ یلیل  یبا  نبا  »

.منیبب ات  روایب  تدوخ  ای  تسرفب  نم  دزن  ار  نآ  تفگ : .يرآ  تفگ : دّمحم  تسه ؟ وت  دزن  یباتک  رد  بلطم  نیا  ایآ  »

سپ .تفریذپ  ار  طرـش  .ینکن  رظن  باتک  بلاطم  زا  رگید  یبلطم  هب  ثیدح  نیمه  هب  زج  هک  طرـش  نیدب  تفگ : ملـسم  نب  دّمحم  »
ار ثیدح  نوچ  یلیل  یبا  نبا  .داد  ناشن  يوب  باتک  رد  دوب  رقاب  ترضح  زا  هک  ار  ثیدح  دّمحم ،
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ۀمجرت لیذ  رد  « 1  » دالبلا رابخا  باتک  بحاص  مه  ار  نیا  داد » يوتف  ثیدـح  بجومب  تشگرب و  شیوخ  مکح  زا  دـیدب  باتک  رد 
: تسا هدروآ  ینمی  ینرق  سیوا 

: ماّشلا لها  نم  لجر  نیّفص  موی  يدان  ّهنا  یلیل : یبا  نبا  نمحرلا  دبع  ثّدح  «و 

؟ ینرقلا سیوا  مکیف  «أ 

: لوقی مّلس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  تعمس  ّینا  لاق : .معن  انلق : »

ّیلع یلتق  یف  دـجوف  سیوا ! موقلا : یف  دانم  يدانف  ّیلع  باحـصا  عم  لخد  هّتباد و  فطع  و  « » ناـسحإب نیعباـّتلا  ریخ  ینرقلا  سیوا  »
طوبرم نوچ  هک  هدش  هدروآ  یتیاکح  یسوط  خیش  فالخلا » لئاسم   » باتک رد  ههجو » ّللا 

�
ه مّرک 

______________________________

ینیوزق يایرکز  نب  دومحم  ( 1)

568 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دوش هدروآ  اجنیا  رد  تسا  بسانم  یلیل  یبا  نبا  همربش و  نبا  هب  تسا  قلعتم  ءاتفا و  داهتجا و  زرط  هب 

: تسا هدروآ  نومضم  نیدب  خیش  ار  عویب  باتک  زا  ملهچ  ۀلأسم 

نیا مه  همربش  نبا  .دشابن  یفانم  ّتنس  باتک و  اب  رگا  تسا ، حیحص  ود  ره  طرش  مه  عیب و  مه  دشورفب  یطرـشب  يزیچ  هک  یـسک  »
یعفاش هفینح و  وبا  .لطاب و  طرـش ،»  » تسا و حیحـص  عیب »  » هک تسنیا  يوتف  هدـیقع و  ار  یلیل  یبا  نبا  نکیل  دراد  ار  يار  هدـیقع و 
هدروآ نینچ  ار  نآ  یلهذ  نامیلـس  نب  دـمحم  هک  تسا  یتیاکح  هلأسم  نیا  رد  .دـنا و  هتـسناد  لطاب  ار  ود ، ره  طرـش ، مه  عیب و  مه 

: تسا

هفینح و وبا  مدید : اجنآ  رد  ار  هفوک  ناهیقف  زا  سک  هس  سپ  مدمآ  رد  هکم  هب  تفگ : درک و  ثیدـح  ار  ام  دیعـس  نب  ثراولا  دـبع  »
یعیب یسک  هک  هلأسم  نیا  رد  ییوگ  یم  هچ  متفگ : متفر و  هفینح  وبا  دزن  سپ  همربش ، نبا  یلیل و  یبا  نبا 
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؟ دروایب نآ  رد  یطرش  دنک و 

.تسا دساف  ود  ره  طرش  عیب و  داد : خساپ  هفینح  وبا 

: داد خـساپ  تسا ؟ هدروآ  نآ  رد  یطرـش  هدرک و  یعیب  هک  يدرم  ةراـب  رد  ییوـگ  یم  هچ  متفگ : متفر و  یلیل  یبا  نـبا  دزن  هـب  سپ  »
.تسا لطاب  نآ  طرش  زئاج و  عیب ،

.تسا زئاج  حیحص و  ود  ره  نآ  طرش  عیب و  تفگ : .مدیسرپ  وا  زا  ار  هلأسم  متفر و  همربش  نبا  دزن  هب  سپ  »

یمن نم  تفگ : .دـنراد  تفلاخم  طرـش »  » و عیب »  » هلأسم رد  وت  اب  تراـی  بحاـص و  ود  متفگ : متـشگرب و  هفینح  وبا  دزن  هب  هاـگ  نآ  »
طرـش عیب و  زا  ص )  ) ربمغیپ هک  درک  ثیدح  شیاین  زا  شردپ  زا  بیعـش  نب  ورمع  ارم  نکیل  دنراد  يار  هچ  هتفگ و  هچ  ناشیا  مناد 

.تسا هدرک  یهن 

ناشیا مناد  یمن  نم  تفگ : .دـنفلاخم  طرـش »  » و عیب »  » هلأسم رد  ارت  تبحاص  راـی و  ود  متفگ : یلیل و  یبا  نبا  دزن  هب  متـشگرب  سپ  »
: تفگ هشئاع  هک  درک  ثیدح  ارم  هشئاع  زا  شردپ  زا  هورع  نب  ماشه  نکیل  دنا  هداد  يوتف  هچ  دنراد و  هدیقع  هچ 

منک دازآ  ار  وا  رگا  هک  دندرک  طرش  نم  رب  وا  ناکلام  مدیرخ  ار  دوخ  كزینک  هریرب  نوچ 

569 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دناوخ دساف  ار  طرش  دومرف و  هزاجا  ار  عیب  سپ  قتعا » نمل  ءالولا  : » تفگ دمآ و  ص )  ) ربمغیپ سپ  دشاب  ار  نانآ  يو  ءالو » »

: متفگ ار  شبحاص  رای و  ود  تفلاخم  مه  يوب  متشگ و  زاب  همربش  نبا  دزن  هب  سپ  »

ثیدح ارم  ّللا 
�

ه دـبع  نب  رباج  زا  دایز  نب  براحم  نب  رعـسم  نکیل  متـسین  هاگآ  دـنا  هتفگ  هتـشاد و  يار  ناشیا  ار  هچ  نآ  نم  تفگ :
ص)  ) ربمغیپ تسا : هتفگ  هک  درک 
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دنک رتش  نآ  راوس  هنیدـم  اـت  ارم  هک  مدرک  طرـش  وا  رب  نم  تخادرپ  نمب  درک و  دـقن  ار  نمث  نوچ  دـیرخ  نم  زا  ار  يرتـش  هکم  رد 
« ..دومرف هزاجا  ار  طرش  مه  عیب و  مه  ص )  ) ربمغیپ سپ 

هقبط  ) هقبط نیا  زا  مه  سک  دـنچ  ددرگ  یم  روآ  دای  هفوک  یعبات  ناهیقف  زا  میـس  ۀـقبط  ریهاشم  زا  سک  جـنپ  نیا  ۀـمجرت  ناـیاپ  رد 
ناشیا ۀمه  هک  نانیا  زج  عاقعق و  و  « 2  » یّبض مسقم  هریغم  مشاه  وبا  و  « 1  » یلکع دیزی  وبا  نب  ثراح  لیبق  زا  دنا  هتفر  رامـشب  میس )

.دنا هتفرگ  ارف  ملع  هدرک و  هدافتسا  وا  زا  هدوب و  یبعش  نارای  نادرگاش و  زا 

______________________________

هتفگ نیا  نتـسنادن  حیحـص  میمت و  زا  تسا  ینطب  فاک ) نوکـس  نیع و  مضب   ) لـکع هک  یناعمـس  ۀـتفگ  لـقن  زا  سپ  ریثا  نبا  ( 1)
« یلکع تسا  بوسنم  نز  نآ  هب  ..دنا و  هتفگ  یم  هیحللا  يذ  تنب  ار  وا  هک  ریمح  زا  تسا  ینز  مسا  لکع  : » تسا هدروآ  نینچ 

هب تسا  بوسنم  ای  .ماش  هار  زا  اـیرد  راـنک  هماـهت  کـیدزن  تسا  یهید  هک  هبـض »  » هب تسا  بوسنم  ءاـب ، دـیدشت  داـض و  حـتفب  ( 2)
« باـبل  » رد .دا  نب  هبـض  هب  بوـسنم  برع  زا  تسیا  هلیبـق  یح و  هک  هبـض »  » هب تسا  بوـسنم  اـی  .هکم  رد  تسا  یهوـک  هک  بـض » »

.تسا هتسناد  رضم  نب  سایلا  نب  هخباط  نب  دا  نب  هبض  هب  تبسن  هار  زا  دنا  هتفای  ترهش  تبسن  نیاب  هک  ار  رایسب  یهورگ 

570 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هفوک یعبات  ناهیقف  زا  مراهچ  ۀقبط 

هراشا

مامز هدیـسر و  مراهچ  ۀقبط  هب  هبون  دنا  هتفر  نایم  زا  هتـشذگ و  رد  دوز  ای  رید  شیب و  ای  مک  هفوک  ناهیقف  زا  میـس  ۀـقبط  دارفا  نوچ 
تسدب ءاتفا  هقف و 
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.تسا هداتفا  ناشیا 

: دنیآ هدرک  دای  هدرب و  مان  دیاب  ریز  صاخشا  هقبط  نیا  ریهاشم  زا 

ّللا 177
�

ه دـبع  نب  کیرـش  - 4 ای 162 )  ) يروث 161 نایفـس  حـلاص 149 3 - نب  نسح  یفنح 150 2 - بهذـم  ماـما  هفینح  وبا  - 1
نیا رد  سپ  ددرگ  یم  لوکوم  تسا  لّـفکتم  ار  اـهنآ  ۀـمئا  بهذـم و  راـهچ  زا  ثحب  هک  رگید  یلحم  هب  هفینح  وبا  ةراـب  رد  وگتفگ 

.دوش یم  هدروآ  لقا ) هب  لوق  بسحب   ) تافو لاس  مدقت  بیترتب  رگید  هیقف  هس  نآ  ۀمجرت  هدیشوپ و  مشچ  يو  ۀمجرت  زا  عضوم 

571 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حلاص نب  نسح  - 1 - 

.ینادمه ناّیح  نب  ملسم  نب  ّیح  نب  حلاص  نب  نسح  ّللا 
�

ه دبع  وبا 

دـص و کی  یلوق  هب  و  ( 167  ) تفه تصـش و  دص و  کی  لاس  رد  هدـش و  دـلوتم  يرجه  ( 100  ) مدص لاس  رد  حـلاص  نب  نسح  »
: تسا هتفگ  نایب ، ناونع و  نیا  زا  سپ  قاحسا  وبا  تسا » هتشذگ  رد  ( 168  ) تشه تصش و 

: تسا هدرک  ریبعت  نینچ  حلاص  نب  نسح  قح  رد  لبنح  نب  دمحا  »

وا زا  « 2  » مدآ نب  ییحی  و  « 1  » یساور دیمح  نب  نمحرلا  دبع  نب  دیمح  « » عرولا ثیدحلا و  یف  هسفنل  نئاص  هّقفتم ، هیاوّرلا ، حیحص  »
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  حلاص  نب  نسح  ۀمجرت  رد  میدن  نبا  دنا » هدرک  تیاور  ثیدح 

تـشه تصـش و  دـص و  کی  لاس  رد  دـلوتم و  دـص  لاس  هب  هدوب  مّلکتم  یهیقف  ناشیا و  ءاملع  ءامظع  زا  هّیدـیز و  ۀعیـش  راـّبک  زا  »
نوچ « ) تسا هتشذگ  رد  ءافتخا  لاحب  ( 168)

______________________________

دعب هیف  و  هلاح .» فرعا  مل  هباحـصلا و  نم  ریثالا  نبا  هدـع  یـساورلا ، يرماـعلا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـیمح  : » لاـقملا حـیقنت  یف  ( 1)
نآلا لمعتسملا ، نسلالا و  یلع  فورعملا  دیمح » باب   » ناونع
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..و دواد  نبا  لاجر  حاضیالا و  یف  حرص  نکل  اربکم و  دیمح  وه  املع 

«. اعیمج ارغصم  اربکم و  یتا  هنا  ینظ  ارغصم و  هلمهملا  لادلا  تحت و  نم  هانثملا  ءایلا  نوکس  میملا و  حتف  هلمهملا و  ءاحلا  مضب  هناب 

هـس تسیود و  لاس  رد  تسا  طیعم  یبا  نب  هبقع  لآ  يالوم  ایرکز و  وبا  شا  هینک  مدآ ، نب  ییحی  : » هدرک هداـفا  نینچ  میدـن  نبا  ( 2)
«. لاوزلا باتک  جارخلا و  باتک  و  ریبک ، تسا  یباتک  ضئارفلا ، باتک  تسوا  تافیلأت  زا  هتفای و  تافو  ( 203)

572 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دشکب ار  وا  تسا  هتـساوخ  یم  هک  یـسابع  ۀفیلخ  يدهم  سرت  زا  دوخ  ۀناخ  رد  ار  نیـسح  نب  ّیلع  نب  دیز  نب  یـسیع  هدوب و  يدیز 
: تسا وا  بتک  تافیلأت و  زا  ( » هدوب هتشاد  یفخم 

.دیحّوتلا باتک  - 1»

.همطاف نم  ّیلع  دلو  هماما  باتک  - 2»

« .هقفلا یف  عماجلا  باتک  - 3»

: تسا هدرک  هدافا  میدن  نبا  زاب 

يروث و نایفـس  و  « 1  » هنییع نایفـس  دننام  ثّدحم  ناهیقف  زا  یموق  نینچ  مه  دنـشاب و  یم  بهذـم  يدـیز  نیثّدـحم  ءاملع  زا  رتشیب  »
: ترابع نیدب  ع )  ) رقاب ترضح  باحصا   » رامش رد  يراب  حلاص  نب  نسح  خیش ، لاجر  رد  نیثّدحم » ناگرزب 

______________________________

: تسا هتفگ  نینچ  هتسناد و  ( 107  ) تفه دص و  کی  لاس  ار  يو  تدالو  لاس  هدروآ و  لیصفت  هب  ار  وا  ۀمجرت  بیطخ  ( 1)

يروث شمعا و  هتشاد و  عامس  رایسب ، یهورگ  رانید و  نب  ورمع  يرهز و  باهش  نبا  زا  هدرک و  كاردا  ار  ناعبات  زا  يدنا  داتشه و  »
هدرک تیاور  يو  زا  نانیا  لاثما  زا  یعمج  ..نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دـمحا  یعفاش و  سیردا  نب  دـمحم  كراـبم و  ّللا 

�
ه دـبع  و 

يدقاو ۀتفگ  هب  هدرک و  جح  راب  داتفه  .دنا 
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«. تسا هدش  نفد  نوجح  رد  هتفای و  تافو  ( 198  ) تشه دون و  دص و  کی  لاس  رد 

نیدـب هدروآ  يا  هیـضق  تسا ، بوسنم  اجنادـب  ضایع  نب  لیـضف  هک  درویبا ،» ۀـنیدم   » لیذ دابعلا » راـثآ  دـالبلا و  راـبخا   » رد ینیوزق 
: همجرت هصالخ و 

لیضف میدمآ  رد  وا  رب  نوچ  .تفر  لیضف  ترایز  هب  یبش  دوب  جح  رد  هک  یماگنه  دیشر  نوراه  هک  هدرک  ثیدح  هنییع  نب  نایفـس  »
ار قلخ  راک  وت  تفگ : نوراه  هب  سپ  مدومن  يوب  هراشا ، هب  ار ، نوراه  نم  تسا ؟ نینمؤملا  ریما  ناـنیا  زا  کـی  مادـک  دیـسرپ  نم  زا 

دنهدـب وا  هب  راـنید  رازه  دوـمرف : درک و  هیرگ  دیـشر  .يا  هدـش  راد  هدـهع  گرزب  تخـس  يراـک  يا  هتفرگ  هدـهع  هب  نسحا  هجوـب 
زاب ناشوپ  هب  ار  يا  هنهرب  نک و  ریـس  ار  يا  هنـسرگ  ای  شخبب و  ینویدـم  هب  یناد  یمن  لالح  دوخ  رب  رگا  تفگ : نوراه  .تفریذـپن 

.يدرک یم  فرـصم  ریخ  هار  رد  یتفریذپ و  یم  هک  دوب  نآ  رتهب  يدرک  اطخ  متفگ : لیـضف  هب  نم  تفر  دیـشر  نوچ  .تفریذـپن  مه 
«. یل تباطل  کئلوأل  تباط  ول  طلغلا ؟ اذه  لثم  طلغت  دلبلا و  هیقف  تنأ  دمحم  ابا  : » تفگ تفرگ و  ارم  شیر  لیضف 

573 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دادـع رد  رگید  يراب  هدـمآ و  مهنم » هّیحلاّـصلا  بسنت  هیلا  .ّيدـیز  هلاـقملا ، بحاـص  ّیفوکلا  ّيروثلا  ینادـمهلا  حـلاص  نب  نسحلا  »
: ترابع نیدب  ع »)  ) قداص ترضح  باحصا  »

.تسا هدش  دای  يو  زا  هنع » دنسا  ینادمهلا ، يرّوثلا  ّللا ،
�

ه دبع  وبا  ّیح ، نب  حلاص  نب  نسحلا  »

«1  » يدیز هب  يو  هک  هدروآ  دادقم ، لضاف  فیلأت  عئارلا ،» حیقنتلا   » باتک زا  یناقمم 

______________________________

: هک دنا  هدیقع  نیا  رب  نانآ  رتشیب  دنا و  هقرف  دنچ  ناشیا  .دنناد  یم  ماما  ار  ع )  ) نیسح نب  یلع  نب  دیز  هک  دنتسه  یناسک  هیدیز  ( 1)
ره
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.تسا ماما  دنک  مایق  فیس ، هب  دشاب و  حلاص  يأر و  بحاص  ملاع و  ص )  ) ربمغیپ رتخد  س )  ) همطاف دالوا  زا  سک 

نیـسح تاراث  بلاط  و  رکنم ، زا  یهان  فورعمب و  رمآ  عاجـش ، یخـس ، هیقف ، دباع ، عرو ، يدرم  «، » داشرا  » زا لوقنم  ریبعتب  هک  دیز ،
دنا هدرک  تعیب  وا  اب  هتفرگ و  ار  وا  رود  تسخن  زاغآ ، زا  نایفوک  هدرک و  مایق  هفوک  رد  کلملا  دـبع  نب  ماـشه  ناـمز  رد  هدوب ،» یم 

هک تهج  نیا  زا  ای  و  یلوق ، هب  تهج  نآ  هب  نامز و  نآ  زا  هضفار »  » ناونع سپ  دـنا  هتخیرگ  هتـشاذگاو و  ار  وا  گنج  ماگنه  نکیل 
نیا یحیرط  هکناـنچ  تسا  هدـش  حالطـصا  رگید ، یـضعب  ۀـتفگ  هب  هدرک ، عـنم  هباحـص  رب  نعط  زا  ار  دوـخ  نایعیـش  ناوریپ و  دـیز ،

: تسا هتفگ  ار  نومضم 

درک و عنم  هباحـص  رب  نعط  زا  ار  ناشیا  هک  یماـگنه  ار  یلع  نب  دـیز  دـندرک  كرت  ضفر و  هک  هعیـش  زا  تسا  يا  هقرف  ضفاور  «و 
درک گنج  دیز  اب  دوب  لماع  هفوک  رد  ماشه  بناج  زا  هک  رمع ، نب  فسوی  تهج  رهب  ..دیوج » یمن  يربت  نیخیش  زا  وا  هک  دنتـسناد 

: تشاد یم  لثمت  تایبا  نیاب  درک و  یم  گنج  تخس  دنتشاذگاو  ار  وا  شنایفارطا  نایهاپس و  هک  نیا  اب  دیز 

الیبو اماعط  هارا  الک  و  تامملا ؟ زع  هایحلا و  لذا 

الیمج اریس  توملا  یلإ  يرسیف  دحاو  نم  دب  ناک ال  ناف 

نکیل دنا  هدرک  نفد  یناهن  ار  دیز  .تسا  هتـشذگ  رد  مد  نامه  دنا  هدیـشک  ار  ریت  نوچ  هدمآ و  يو  یناشیپ  رب  يریت  گنج  نایم  رد 
ار دیز  رکیپ  ماشه  روتسد  هب  هداتسرف و  ماش  هب  ماشه  يارب  هدرک و  ادج  ار  رس  و  هدروآ ! نوریب  ار  هزانج  هدش و  هاگآ  فسوی 
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.دنا هتخیوآ  رادب  هنهرب !!

هداد روتـسد  ماشه  سپ  هدرک  جورخ  ناسارخ  رد  دـیز  نب  ییحی  هک  نیا  ات  هدوب ! راد  رب  هام ) ود  لاس و  راهچ   ) هام هاجنپ  دـیز  ندـب 
هک هدرب  مان  ار  هیدیز  زا  هقرف  تشه  بهذلا » جورم   » رد يدوعـسم  دنا ! هداد  داب  هب  ار  نآ  رتسکاخ  هدنازوس و  هدروآ و  نییاپ  ار  ندب 
هب ارهاظ  تسا  يونلا » ریثک   » نامه هک  رتبا  ریثک   ) تسا هدرب  مان  هیرتبا »  » ناونعب رتبالا ) ریثک   ) ناـشیا سیئر  تبـسانم  هب  ار  اـهنآ  مشش 

: هک هدش  هدروآ  هصالخ ، نیدب  ریدس ، زا  دانسا  هب  یشک ، زا  یتیاور  تسا ) هدش  یم  هتفگ  حلاص  نب  نسح 

، ترـضح نآ  ردارب  میدمآ  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  رب  دوب  ناشیا  زا  حـلاص ) نب  نسح   ) يونلا ریثک  هک  یهورگ  اب  تسا : هتفگ  ریدـس  »
.معن لاق : مهئادعا » نم  أربتن  انیسح و  انسح و  ایلع و  یلوتن  نحن  : » دنتفگ ع )  ) رقاب ترضح  هب  هورگ  نآ  سپ  دوب  اجنآ  دیز ،

مترتب همطاف  نم  نوءربت  أ  : » تفگ تسیرگن و  ناشیا  رد  دیز  سپ  تسا : هتفگ  ریدس  مهئادعا » نم  أربتن  رمع و  رکب و  ابا  یلوتن  اولاق :
ور نیزا  و  ّللا »؟؟؟

�
ه مکرتب  اـنرمأ  مترتب  : » تسا هتفگ  رگید  یتیاورب  .دـندش و  هدـیمان  هیرتب »  » ماـن هب  هورگ  نآ  سپ  ّللا »

�
ه مکرتب  اـنرمأ 

.دنا هدش  هدناوخ  هیرتب » »

574 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: هک تسا  هدروآ  نینچ  خیراوت  زا  یخرب  لقنب  هدرک و  حیرصت  وا  هب  هّیدیز  زا  ۀّیحلاص  ۀقرف  باستنا  حلاص و  نب  نسح  ندوب 

، نیا رب  دوخ  ردام  اب  ردارب  ود  نیا  هدوب و  ماوت  دازمه و  یلع  شردارب  نسح و  »

575 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تمسق هس  هب  شیوخ  نایم  نآرق  تئارق  تدابع و  هب  نتشاد  هدنز  يارب  ار  اهبش  هک  دنا  هتشاد  رارق 
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ار نآرق  مود  ثلث  دـشاب و  رادـیب  ردام  ار  مود  ثلث  دـناوخب و  ار  نآرق  مّیـس  کی  دـنامب و  رادـیب  یلع  اربش  میـس  کـی  دـنراد : هگن 
متخ دناسرب و  نایاپ  هب  ار  نآرق  حبص و  هب  اربش  دزادرپب و  نآرق  رخآ  ثلث  تئارق  هب  دشاب و  رادیب  نسح  ار  رخآ  ثلث  دنک و  توالت 

توالت تدابع و  هب  لاغتـشا  ءایحا و  يارب  اربش  نسح ، یلع و  ردارب ، ود  سپ  تسا  هتفای  تافو  ردام  ات  دوب  لاونم  نیا  رب  لاح  دـیامن 
نسح سپ  تسا  هدنام  اهنت  نسح  هتـشذگرد و  مه  یلع  ات  هدش  یم  راذگرب  رارق  نیا  رب  راک  دنا و  هدرک  میـسقت  مین  ودب  دوخ  نایم 

: هک هدروآ  هایم » باب   » خیـش بیذـهت  باتک  زا  و  تسا » هدوب  یم  لوغـشم  راـگدرورپ  تداـبع  نآرق و  تئارق  هب  رادـیب و  اربش  ماـمت 
هیقف هقث  ّهنا  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  رجح  نبا  بیرقت »  » زا و  هتیاورب » ّصتخی  امب  لمعلا  كورتم  ّيرتب ، ّيدیز ، حـلاص  نب  نسح  »

«. عّیشتلاب یمر  دباع 

هس تصـش و  دص و  کی  و  ( 154  ) راهچ هاجنپ و  دـص و  کی  لاس  تسا : هدروآ  ار  لوق  راهچ  حـلاص  نب  نسح  تافو  خـیرات  رد  و 
(. 149  ) هن لهچ و  دص و  کی  و  ( 167  ) تفه تصش و  دص و  کی  و  ( 163)

576 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يروث نایفس  - 2 - 

تفالخ نامز  رد  ( 95  ) جنپ دون و  لاس  رد  ناکّلخ  نبا  ۀـتفگ  هب  يروث  نایفـس  « 1  » يروث قورسم  نب  دیعـس  نب  نایفـس  ّللا 
�

ه دبع  وبا 
هدش و دلوتم  ( 97  ) تفه دون و  لاس  رد  میدن  نبا  لوقب  و  ( 96  ) شش دون و  لاس  رد  قاحـسا  وبا  ۀتفگ  هب  کلملا و  دبع  نب  نامیلس 

لاس رد 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1572 

http://www.ghaemiyeh.com


یسابع ۀفیلخ  میب  زا  راتتسا ، يراوت و  لاحب  هرصب ، رد  ( 162  ) ود تصش و  دص و  کی  یلوق  هب  و  ( 161  ) کی تصش و  دص و  کی 
.تسا هتفای  تافو  يدهم ) )

: تسا هدرک  هدافا  نینچ  وا  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا 

زا یکی  وا  هدوب و  هقث  دـهاز و  اـسراپ و  راد و  نید  يدرم  همه ، عاـمجا  هب  ماـما و ، اوشیپ و  مولع ، رگید  ثیدـح و  ملع  رد  نایفـس ، »
..تسا هدرک  یم  يوریپ  وا  زا  هدوب و  يروث  بهذم  رب  هقف  رد  روهشم ، دهاز  دینج ، مساقلا  وبا  خیش  یخرب ، لوقب  .تسنادهتجم  ۀمئا 

نبا یعازوا و  .تسا و  هتفرگ  دـنا  هدوب  نانآ  ۀـقبط  رد  هک  یناسک  رگید  و  « 3  » یعیبس قاحسا  وبا  و  « 2  » شمعا زا  ار  ثیدح  يروث 
« .دنا هتفرگ  ارف  ملع  هدینش و  وا  زا  ثیدح  دنا  هدوب  هقبط  نیا  رد  هک  رگید  یناسک  کلام و  قاحسا و  نب  دمحم  جیرج و 

______________________________

ینب رد  هتفای  ترهش  تبسن  نیدب  تبسانم  نیمه  هب  هدوب و  رضم  نب  سایلا  نب  هخباط  نب  دا  نب  هانم  دبع  نب  روث  دالوا  زا  نایفـس  ( 1)
.دنا هدوب  دایز  هتسجرب  یناسک  روث 

: تسا هتفگ  نینچ  میدن  نبا 

رتمک تسا ) هینامث » داهز   » زا یکی  هک  روهشم  دهاز   ) مثیخ نب  عیبر  زا  مادک  چیه  هک  دنا  هدوب  درم  یـس  روث  ینب  رد  دنا : هتفگ  یم  »
« دنا هدوبن  هرصب  رد  ناشیا  زا  کی  چیه  دنا و  هدوب  نکاس  هفوک  رد  ناشیا  ۀمه  دنا و  هدوبن  رتنییاپ  و 

.تسا هدش  هدرمش  تاقث  زا  یماما و  یثدحم  نارهم  نب  نامیلس  ( 2)

.تسا هماع  ءاهقف  مظاعا  زا  ّللا 
�

ه دبع  نب  ورمع  ( 3)

577 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدش  لقن  نومضم  نیا  بهّذلا » جورم   » باتک زا 

نایفس هک  مدوب  یسابع ، ۀفیلخ  يدهم ، دزن  تسا : هتفگ  میکح  نب  عاقعق  »
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: تفگ وا  هب  ییور  هداشگ  اب  يدهم  .درک  مالس  يو  رب  تفالخ  ناونع  ریغب  دمآ و  رد  وا  رب 

تردـق میبای و  یمن  تسد  وت  رب  دـشاب  دـب  يرظن  وت  ةراب  رد  ار  اـم  رگا  ینک  یم  ناـمگ  يزیرگ و  یم  اـم  زا  اـج  نآ  هب  اـجنیا  زا  وت 
؟ مینارب مکح  وت  رب  دوخ  لیم  هدارا و  هب  یسرت  یمن  ایآ  ییوگ ؟ یم  هچ  نونکا  مه  میرادن ! ارت  نتفرگ 

! درک دـهاوخ  مکح  وت  ةراب  رد  دزاس  یم  ادـج  لطاب  زا  ارقح  هک  اناوت  یهاشداپ  ینک  یم  مکح  نم  ةراـب  رد  وت  رگا  تفگ : نایفـس  »
هیکت ریشمش  رب  هداتسیا و  اپب  يدهم  رس  يالاب  الومعم  هفیلخ  ياهنامرف  تاروتـسد و  نداد  ماجنا  تسارح و  تبقارم و  يارب  هک  عیبر  »

يروتسد ارم  دنک ؟ وگتفگ  دوش و  وربور  وت  اب  یخاتسگ  نیدب  نادان  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : دوب  یم  هداد 
هب سپ  میـشکب  ار  نانآ  ام  هک  دـنهاوخ  یم  ار  نیا  زج  يو  لاثما  يروث و  ایآ  شاب ! شوماـخ  تفگ : يدـهم  .منز  ندرگ  ار  وا  اـت  هد 

.میزاس مهارف  ار  دوخ  تواقش  نانآ  تداعس 

مکح رب  ار  سک  چـیه  هک  دنـسیونب  تحارـص  هب  نامرف  نآ  رد  دـننک و  رداص  يروث  يارب  ار  هفوک  ءاضق  نامرف  هک  دومرف  هاـگ  نآ  »
.تسین یضارتعا  قح  يروث 

نیا زا  تخیرگ و  دـنکفا و  هلجد  رد  ار  نآ  دیـسر  هلجد  هب  نوچ  تفر و  نوریب  تفرگ و  ار  نآ  يروـث  داد  يوـب  ار  ناـمرف  يدـهم  »
: تسا هدروآ  نینچ  يروث  نایفس  ةراب  رد  قاحسا  وبا  دوب » يرارف  يراوتم و  رهش  نآ  هب  رهش 

.ما هدیدن  ملعا  مارح ، لالح و  هب  ار  یسک  يروث  نایفس  زا  نم  تسا : هتفگ  هنییع  نب  نامیلس  »

یعازوا تسا : هتفگ  لبنح  نب  دمحا  »
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تـسنوزفا رگید  نآ  زا  ملع  ار  ود  نیا  زا  یکی  تفگ : کلام  دندش  جراخ  يو  دزن  زا  هک  نیا  زا  سپ  دـندمآ  رد  کلام  رب  نایفـس  و 
.تسا هدوب  يروث  نایفس  ود ، نآ  ملعا  زا  وا  روظنم  .تسا و  هتسیاش  حلاص و  تماما  يارب  رگید  نآ  تسین و  حلاص  ار  تماما  نکیل 

578 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.مسانش یمن  رتملاع  نایفس  زا  ار  یسک  نیمز  يور  رب  تسا : هتفگ  كرابم  ّللا 
�

ه دبع  »

.نایفس يار  نامگ ، یب  تسا : هتفگ  ییحی  نایفـس ؟ يأر  ای  تسا  رت  هدیدنـسپ  ارت  کلام  يأر  هک  هدش  هدیـسرپ  دیعـس  نب  ییحی  زا  »
: تسا هتفگ  نینچ  نآ  زا  سپ 

سابع و نبا  وا  زا  دعب  هدوب  مدرم  سأر  دوخ  نامز  رد  رمع  هک : تسا  هدش  هتفگ  و  !« » تسا رترب  رتالاب و  کلام  زا  زیچ  ره  رد  نایفس 
« ..دنا هدوب  سأر  دوخ  نامز  رد  کی  ره  نانیا  سپ  يروث  نایفس  وا  زا  سپ  یبعش و  وا  زا  دعب 

.تسا هدرب  مان  يروث  يارب  میدن  نبا  هک  یتافیلأت  بتک و  هلمج  زا 

.ریغصلا عماجلا  باتک  - 2 هدش ) فیلأت  ثیدح  بتک  شور  هب   ) ریبکلا عماجلا  باتک  - 1

.ضئارفلا باتک  - 3

: تسا هتفگ  نینچ  هدرب و  مان  ار  اهنآ  هاور  اهباتک و  نیا  میدن  نبا 

هدرک و وحم  ار  اـهنآ  نایفـس  ّتیـصو  بسحب  مه  وا  دزاـس  دوباـن  ار  وا  بتک  هک  هدرک  ّتیـصو  فیـس  نب  راـمع  هب  يروـث  نایفـس  »
« .تسا هدنازوس 

دیاش هک  اهنآ ، زا  ثیدح  ود  هک  هدروآ  نآ  ریغ  یفاک و  زا  ثیدح  دنچ  هلمج  نآ  زا  هدنار  نخس  لیصفت  هب  نایفس  ةراب  رد  یناقمم 
: ددرگ یم  لقن  اجنیا  رد  دشاب ، هدافتسا  هجوت و  لباق  مه  یهقف  ۀبنج  زا 

هدرک تیاور  هقدص  نب  هدعسم  زا  دوخ  دانسا  هب  ینیلک  - 1
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سپ تسا  هتشاد  نت  رب  زیمت  دیپس و  رایسب  یی  هماج  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  هدش  دراو  ع )  ) قداص ترـضح  رب  يروث  نایفـس  هک 
: تسا هتفگ  نایفس 

: تسا هداد  خساپ  ترضح  کسابل » نم  سیل  سابّللا  اذه  ّنا  »

«. هعدب یلع  تمت  مل  ّقحلا و  هّنّسلا و  یلع  ّتم  تنأ  نا  الجآ ، الجاع و  کل  ریخ  ّهنإف  کل  لوقا  ام  یّنم و ع  عمسا  »

579 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اهونمؤم ال و  اهراّجف ، اهراربأ ال  اهب  اهلهأ  ّقحأـف  اینّدـلا  تلفحا  اذا  اـّماف  بدـج  رفقم  ناـمز  یف  ناـک  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  ّنا  كربخا  »
یف هّلل  ءاسم و  حابـص و ال  تلقع ، ذم  ّیلع ، یتا  ام  يرت  ام  عمل  یّننإ  ّللا 

�
ه وف  يروث ؟ ای  ترکنأ  امف  .اهراّفک  اهوملـسم ال  و  اهوقفانم ،

مه ناهج و  نیا  رد  هچ  نک  ظفح  میوگ  یم  وت  هب  هچ  نآ  هدارف و  شوگ  نایفـس  يا  « ) هتعـضو ّالا  هعـضوم  عضا  نا  ینرمأ  ّقح  یلام 
.تسنآ رد  وت  ریخ  تعدب  لطاب و  رب  هن  يریمب  قح  ّتنس و  رب  رگا  هأشن ، نآ  رد 

زا رتراوازـس  سپ  دوش  ناوارف  اـیند  تاریخ  هاـگ  ره  نکیل  دوب  یم  تخـس  گـنت و  یناـمز  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  مهد  یم  ربخ  وت  هب  »
يا سپ  نارفاک ، هن  دنناناملـسم  ناقفانم و  هن  دـننانمؤم  راکدـب و  صاخـشا  هن  دـنراکوکین  صاخـشا  نآ ، تاریخ  ایندـب و  سک  همه 

ماب و ما  هتفایرد  هتـسناد و  هک  یماگنه  زا  ینیب  یم  هک  یعـضو  نیمه  اب  نم  دنگوس  ادـخ  هب  ( !؟ ینک یم  راکنا  وت  ار  زیچ  هچ  يروث 
مهدب شقحتسم  هب  مهنب و  شیاج  رد  ار  نآ  هک  دشاب  هدومرف  نمب  دشاب و  یّقح  نم  لام  رد  ار  ادخ  هک  تسا  هتشذگن  نم  رب  یماش 

هک نیا  رگم 
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دمحا نب  لیئربج  دمحم  وبا  باتک  زا  لقنب  یّـشک ، - 2 تسا ) هدوب  روتـسد  هک  ما  هداهن  ییاج  هب  تسا و  هدومرف  هک  ما  هدرک  ناـنچ 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  وا  هک  هدروآ  ّللا 

�
ه دبع  نب  نومیم  زا  ادنسم ، وا ، دوخ  طخب  یبایراف 

دیـسرپ نم  زا  ماما  دـندش  دراو  وا  رب  ثیدـح  ندیـسرپ  يارب  راصما  مدرم  زا  یهورگ  هک  مدوب  قداـص ) ماـما   ) ّللا
�

ه دـبع  وبا  دزن  نم  »
: تفگ .هن  متفگ : یسانش ؟ یم  ار  نانیا  زا  یسک 

هچ زا  ار  ثیدـح  هک  دنرامـش  یمن  مهم  دـشاب و  هار  ره  زا  ثیدـح  ياـیوج  دنتـسه  یهورگ  متفگ : دـندمآرد ؟ نم  رب  هنوگچ  سپ 
.دنریگ ارف  یصخش 

: تفگ دیا ؟ هدینش  ثیدح  مه  يرگید  زا  ایآ  دیسرپ : نانآ  زا  نت  کی  زا  ماما  »

.نک ثیدح  نم  رب  یناد  یم  هدینش و  هک  ار  ثیداحا  زا  یخرب  سپ  تفگ : ماما  .يرآ 

.منک ثیدح  ارت  ما  هدماین  مونشب و  ثیدح  وت  زا  هک  ما  هدمآ  اجنیدب  نم  تفگ :

ثیدح زا  هچ  نآ  هب  ارم  هک  نیا  زا  تسا  عنام  هچ  ار  وا  تفگ : هورگ  نآ  زا  يرگید  هب  ماما  »

580 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وت دزن  ار  نآ  هتفگ  ثیدح  وت  هب  هک  سک  نآ  ایآ  نک  ثیدح  یناد  یم  هدینـش و  هچ  نآ  هب  تفگ : هاگ  نآ  دیوگ ؟ یثیدـح  هدـینش 
: تفگ ینکن ؟ وگزاب  سک  چیه  هب  ار  نآ  وت  هک  هداد  رارق  تناما 

.مینک ءادتقا  وت  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  مه  ام  دیاش  وگزاب  امب  يا  هدرک  سابتقا  هتخومآ و  هچ  نآ  زا  یتخل  سپ  تفگ : ماما  .هن 

نآ رمخلا » ّالا  لالح  هّلک  ذیبّنلا  : » تسا هتفگ  وا  هک  درک  ثیدح  قداص ) ماما   ) دمحم نب  رفعج  زا  ارم  يروث  نایفـس  تفگ : درم  نآ  »
.دش تکاس  هاگ 

یسک زا  نایفس  تفگ : .وگب  مه  زاب  تفگ : ماما  »
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بحاـص وهف  هّیفخ  یلع  حـسمی  ـال  نم  : » تسا هتفگ  وا  هک  درک  ثیدـح  ارم  رقاـب ) ماـما   ) یلع نب  دـمحم  زا  هدرک  ثیدـح  ار  وا  هک 
، رمع هبرـش  دقف  ذیبّنلا  اّما  ّلاض  وهف  مهحئابذ  هّمذلا و  لها  ماعط  ثیرجلا و  لکأی  مل  نم  عدتبم و  وهف  ذیبّنلا  برـشی  مل  نم  .هعدـب و 

اّما رـضحلا و  یف  هلیل  اموی و  رفّـسلا و  یف  اثالث  نیّفخلا  یلع  رمع  حـسم  دـقف  نیّفخلا  یلع  حـسملا  اـّما  و  ءاـملاب ، هحـشرف  بیبز  ذـیبن 
ْمَُکل َو ٌّلِح  َبا�تِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُمـا�عَط  ُتـا�بِّیَّطلا َو  ُمَُکل  َّلِـحُأ  َمْوَْیلا  : » لوقی یلاـعت  ّللا 

�
ه ّناـف  اـهولک  لاـق : ّیلع و  اـهلکا  دـقف  حـئابذلا 

.دش تکاس  درم  نآ  سپ  ْمَُهل .» ٌّلِح  ْمُکُما�عَط 

یم هدینش و  ثیدح  هچ  نآ  ایآ  تفگ : ماما  .مدرک  ثیدح  مدوب  هدینـش  هچ  نآ  زا  ارت  نم  تفگ : .وگب  امب  مه  زاب  تفگ : يوب  ماما  »
: تفگ .هن  تفگ : تسا ؟ نیمه  یناد 

.ازفیب یتفگ  هچ  نآ  رب  مه  زاب  سپ 

هدرک و قیدـصت  ار  اـهنآ  مدرم  هک  تسا  ییاـهزیچ  هک  درک  ثیدـح  نینچ  ار  اـم  يرـصب ) نسح   ) نسح زا  دـیبع  نب  ورمع  تـفگ : »
ضوح و نازیم و  ربـق و  باذـع  هب ] داـقتعا   ] تسا هلمج  نآ  زا  تسین  یلـصا  اـهنآ  يارب  ادـخ  باـتک  رد  هک  یتروص  رد  دـنا  هتفرگ 

اریخ نا  تسا  لمع  رب  شاداپ  هک  نیا  لاح  دبایب و  شاداپ  دهدن  ماجنا  ددنبن و  راکب  ار  اهنآ  هک  یسک  هک  ّرـش  ریخ و  ّتین  تعافش و 
.ّرشف اّرش  نا  ریخف و 

رـس درم  نآ  میونـشب  زاـب  اـت  مشاـب  مارآ  هک  درک  هراـشا  ماـما  مداـتفا  هدـنخ  هب  نانخـس  نیا  زا  نم  تسا : هتفگ  ّللا 
�

ه دـبع  نب  نوـمیم  »
ایآ يدرک  هدنخ  ارچ  تفگ : ارم  تشادرب و 
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زا

581 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا ثیداحا  همه  نیا  وت  هک  تسا  یتفگش  يور  زا  ما  هدنخ  انامه  منک ؟ هیرگ  ایآ  دروآ  حالـص  هب  ارت  يادخ  متفگ : لطاب ؟ زا  ای  ّقح 
.ازفیب یتفگ  هچ  نآ  رب  تفگ : ماما  زاب   » دش تکاس  درم  نآ  يا ! هتفرگ  ارف  هدرک و  ظفح 

: تسا هتفگ  وا  هک  هدروآ  ثیدح  ردکنم  نب  دمحم  زا  يروث  نایفس  تفگ : »

، منز یم  ّدح  ار  وا  دهد  تلیـضف  رمع  رکب و  وبا  رب  ارم  هک  دنروایب  مدزن  ار  يدرم  رگا  تفگ : یم  هک  مدـید  ربنم  رب  هفوک  رد  ار  یلع 
.يرتفم ّدح 

ناـمیا و رمع  رکب و  یبا  ّبح  : » تسا هتفگ  وا  هک  درک  ثیدـح  قداـص ) ماـما   ) رفعج زا  نایفـس  تفگ : .وـگب  مه  زاـب  تـفگ : ماـما  »
.ازفیب مه  زاب  تفگ : ماما  « » رفک امهضغب 

: تفگ يوب  رکب ) وبا   ) قیتع درک  يدـنک  رکب  یبا  تعیب  رد  یلع  هک  درک  ثیدـح  ار  اـم  يرـصب )  ) نسح زا  دـیبع  نب  سنوی  تفگ : »
ال تفگ : یلع  .منزب  ار  تندرگ  مراد  تمیزع  دـنگوس  ادـخ  هب  یلع ؟ اـی  تسا  وـت  تعیب  یگداـتفا  بقع  يدـنک و  نیا  بجوـم  هـچ 

.بیرثت ال  تفگ : رکب  یبا  تسین .) شهوکن  شنزرس و   ) ّللا
�

ه لوسر  هفیلخ  ای  بیرثت 

حبـص زامن  نوچ  دومرفب  ار  دیلو  دلاخ  رکب ، وبا  هک  داد  ربخ  ار  ام  نسح  زا  يروث  نایفـس  تفگ : .روایب  ثیدـح  مه  زاب  تفگ : ماما  »
.دنزب ار  یلع  ندرگ  دهد  مالس  ار 

.کترمأ ام  لعفت  ال  دلاخ ، ای  تفگ : داد و  مالس  ادص  یب  هتسهآ و  ار  دوخ  زامن  رکب  وبا  هاگ  نآ 

.وگب مه  زاب  تفگ : ماما  »

ۀیاس رد  هک  دوب  امرخ  ناتخرد  عبنی  رد  ار  یلع  هک  درک  ثیدح  نینچ  قداص )  ) دمحم نب  رفعج  زا  ارم  ّللا ،
�

ه دبع  نب  میعن  تفگ :
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زا نسح  زا  مه  نایفـس  ار  ثیدح  نیمه  .ناورهن  گنج  هب  هن  تفر و  لمج  گنج  هب  هن  دروخ و  یم  اهنآ  ةرمث  زا  دیمرآ و  یم  اهنآ 
.تفگ نمب  دمحم  نب  رفعج 

..نک ثیدح  ار  ام  زاب  تفگ : ماما  »

582 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتفگ هیـضق  نیا  يوار  ّللا ،
�

ه دبع  نب  نومیم  هک  يروط  هب  دروآ  ماما  زا  دانـسا  هب  وا  ریغ  نایفـس و  زا  رگید  ثیدح  دنچ  روط  نیمه  و 
: تسا

متساوخ یم  تسشن و  نم  رب  قرع  میآ و  یم  نوریب  تسوپ  زا  ییوگ  هک  دوب  نانچ  دمآ و  رسب  هلصوح  بیذاکا  نیا  ندینـش  زا  ارم  »
: تفگ يوب  ماما  سپ  متشاد  هگن  ار  دوخ  مدروآ و  دای  هب  ار  ماما  ةراشا  نکیل  منکفیب  اپ  ریز  ار  هدنیوگ  مزیخ و  اپب 

: دیسرپ ماما  .هرصب  زا  تفگ : يرهش ؟ مادک  زا  »

: تفگ ماما  .هن  داد : خساپ  یسانش  یم  ینک  یم  تیاور  وا  زا  ار  ثیداحا  نیا  يرب و  یم  مان  هک  ار  دمحم  نب  رفعج  ایآ  »

.هن تفگ : يا ؟ هدرک  عامتسا  يزیچ  يو  زا  تدوخ  زگ  ره  ایآ  »

: تفگ ماما  »

مدای هب  نآ  نامز  تفگ : يا ؟ هدینـش  ینامز  هچ  زا  ار  اـهنیا  دیـسرپ : .يرآ  تفگ : یناد ؟ یم  قدـص  ّقح و  وت  ار  ثیداـحا  نیا  سپ  »
.دنرادن یّکش  دیدرت و  اهنآ  رد  دنیوگ و  یم  دنناد و  یم  ار  ثیداحا  نیا  نامز  رید  زا  ام  رهش  لها  هک  نیا  زج  تسین 

: تفگ ماما  »

اهنآ نم  تسا و  غورد  یهد  یم  تبـسن  نمب  هک  ثیداحا  نیا  دیوگب : وت  هب  وا  ینیبب و  رگا  ینک  یم  ثیدـح  وا  زا  هک  ار  يدرم  ایآ  »
.هن تفگ : يریذپ ؟ یم  يو  زا  ار  نخس  نیا  وت  ما  هتفگن  ار  اهنآ  مسانش و  یمن  ار 

هدنب رب  رگا  هک  دنا  هداد  تداهش  وا  لوق  رب  یناسک  اریز  تفگ : ارچ ؟ تفگ : ماما  »
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.تسا ذفان  و  لوبق ، دروم  ناشیا  تداهش  دنهد  تداهش  یسک  ندوب 

: تفگ ماما  سپ  »

.يّدج نع  یبا  ینثّدح  .میحرلا  نمحرلا  ّللا 
�

ه مسب  سیونب : »

: لاق ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  ّنا  سیونب : يراد ؟ راک  هچ  نم  مان  هب  تفگ : ماما  تسیچ ؟ وت  مان  تفگ : درک و  عطق  ار  نخس  درم  نآ 

فراعت امف  ءاوهلا  اهنکسا  ّمث  ماع  یفلأب  داسجألا  لبق  حاورألا  قلخ  »

583 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

كردا نا  و  اّیدوهی ، یمعا  همایقلا  موی  ّللا 
�

ه هرـشح  تیبلا  لها  انیلع  بذک  نم  .انهاه و  فلتخا  هّمث  اهنم  رکانت  ام  انهاه و  فلتئا  اهنم 
منامب هک  دومرف  هراشا  ارم  راذگب و  میارب  بآ  دومرف  ار  دوخ  مالغ  ماما  هاگ  نآ  « » هربق یف  هب  نمآ  كردـی  مل  نا  هب و  نمآ  لاّجّدـلا 

: تفگ دمآ و  نوریب  دوب  هتفرگ  شا  هرهچ  هک  یلاح  رد  ماما  سپ  .دنتشگ  زاب  دنتشون  دندینش و  ماما  زا  ار  ثیدح  هک  هورگ  نآ  و 

؟ دننک یم  ثیدح  هچ  هک  يدینش  يدید و  ایآ  »

؟ تسیچ ناشیا  ثیدح  دنتسه و  هچ  نانیا  متفگ  »

زا سک  چـیه  ما و  هتفگن  نم  هک  ار  يزیچ  نمب  تسا  نانآ  نداد  تبـسن  ناشیا و  نتفگ  غورد  همه  زا  رتزیگنا  تفگـش  تفگ : ماما  »
؟ تسا هداتفا  هچ  ار  مدرم  نیا  دـنریذپ !! یمن  نم  زا  منک  راکنا  ار  اهنآ  نم  رگا  هک  تسناشیا  ۀـتفگ  نیا  زا  رتالاب  تسا و  هدینـشن  نم 

« ..دنکفین ریخأتب  ار  نانآ  يازج  دهدن و  تلهم  ار  ناشیا  يادخ 

سک دنچ  مان  هک  روث »  » هب تسا  تبسن  هدش  طبض  تبسن  يای  هب  فاضم  ءار  رسک  وا و  نوکس و  هثّلثم و  ءاث  حتفب  هک  يروث »  » ۀملک
روث نیاب  تسا و  ..نب  کلام  نب  روث  وا  نادمه و  روث  تسا  هلمج  نآ  زا  هدوب  ددعتم  لئابق  نادرم  زا 
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مان نآ  و  هحوتفم ) هلمهم  ءاح  هنکاس و  هلمهم  ءاط  اـب  « ) لـحطا روث   » تسا هلمج  نآ  زا  يروث و  هیقف  حـلاص  نب  نسح  تسا  بوسنم 
هک نیا  تبـسانم  هب  هدـش و  ناهنپ  نآ  رد  هکم  زا  نتفر  ماـگنه  ربمغیپ  هک  يراـغ  تسا  هوک  نآ  رد  هکم و  رد  فورعم  تسا  یهوک 

..ّدا نب  هانم  دبع  نب  لحطا 

هفاضا نادب  هدوب  هانم  دبع  زا  رگید  يرـسپ  هک  روث  لحطا و  هوک ، نآ  مان  یلوق ، هب  هدش و ، هدیمان  لحطا  روث  هدیزگ  ینکـس  نآ  رد 
نب نایفس  نیا  یناعمس  هک  میمت  روث  تسا  هلمج  نآ  زا  .وا و  رسپ  ناشیوخ و  هورگ  مثیخ و  نب  عیبر  .تسا  بوسنم  روث  نیاب  هدش و 

..تسا هلمج  نآ  زا  هتسناد و  بوسنم  نادب  ار  دیعس 

اجنیا رد  هچ  نآ  تسا  هدوهیب  اجنیا  رد  اهنآ  لقن  هک  دنا  هدروآ  ینانخس  تسا  روث  مادک  هک  روث »  » هب نایفـس  تبـسن  رد  مه  نارگید 
: هک تسنیا  دوش  هتفگ  دیاب 

584 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رکذ ّیط  لاجر  رد  خیش  ( ) ع  ) قداص ترضح  زا  یّتح  نآ  دانسأ  ثیدح و  لقن  ظاحل  زا  يأرب و  ءاتفا  ماقم  يّدصت  ظاحل  زا  نایفس ،
: تسا هتفگ  ع )  ) قداص باحصا 

قافتا دروم  دوخ ، نامز  رد  حالص  دهز و  هب  وا  ترهش  ظاحل  زا  و  هنع ) دنـسا  يروثلا ، ّللا 
�

ه دبع  وبا  قورـسم ، نب  دیعـس  نب  نایفـس  »
رد نکیل  هدش  هدناوخ  ّسلدم  بذاک و  هتفرگ و  رارق  شهوکن  تّمذم و  دروم  هعیش  لاجر  بتک  رد  هک  نیا  زج  تسا  یّنـس  هعیش و 

.تسا هدمآ  لمعب  میرکت  میظعت و  وا  هب  تبسن  هدش و  دای  لیلجت  لیجبتب و  يو  زا  نّنست  لها  بتک 

تسا اج  هب  اج  نیمه  رد 
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هتفای و رودـص  ّداضتم  هکلب  ریاغتم  ناشیا  ةراب  رد  لاوقا  هدـمآ و  دـیدپ  یعبات  ناهیقف  بلاـغ  هب  تبـسن  رظن  فـالتخا  نیا  دوش : هتفگ 
حرط رتلّـصفم  یثحب  دـتفا و  بسانم  دـیاش  رگید  يدروم  ار  اهنآ  لـیلحت  نییبت و  هک  دـسر  یم  رظنب  رایـسب  لـماوع  لـلع و  نآ  يارب 
ییوگ فالتخا  بجوم  هدرک و  یم  باـجیا  ار  هّیقت  هک  هدوب  رـصع  لاوحا  عاـضوا و  لـلع ، نآ  زا  یکی  هک  تسین  رود  نکیل  ددرگ 

بجوم فرط  ود  زا  یبهذـم ، ياـجبان  ياهبّـصعت  مه  یهاـگ  تسا  هدـش  یم  نارگید  اـب  دوخ ، ناـج  ظـفح  يارب  یملع ، لاـجر  نآ 
.تسا هدیدرگ  یم  لطاب  قحان و  زاربا  تقیقح و  زا  ضامغا 

هجو ّنف  زاغآ  رد  تسا و  هّیدـیز  هیماما و  ۀعیـش  ناـمّلکتم  راـبخا  ةراـب  رد  هک  مجنپ  ۀـلاقم  زا  مود  ّنف  رد  تسرهفلا ،»  » رد میدـن  نبا 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هّیدیّزلا »  » ناونع ریز  رد  هدرک ، دای  ناونع  نیاب  ار  هعیش  ۀیمست 

زا دعب  هتـسناد و  یم  ماما  بلاط ) یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسح  نب  ّیلع  نب  دیز   ) ار مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  هک  دنتـسه  یناسک  هّیدـیز  »
دننام ناثّدـحم  رتشیب  دـنا و  هدـش  لئاق  وا  ندوب  ماما  هب  دـشاب  تماما  طورـش  عماـج  همطاـف و  دـالوا  زا  هک  ار  سک  ره  يو  تداـهش 

نب نسح  ۀمجرت  رد  و  دنتـسه » بهذم  نیا  رب  نانیا ، ریغ  و  شنادـنزرف ، و  ّیح ، نب  حـلاص  يروث و  نایفـس  دـننام  هنییع و  نب  نایفس 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  ّیح  نب  حلاص 

ناهنپ یّفختم و  هک  یلاح  رد  ( 168  ) تشه تصش و  دص و  کی  لاس  رد  هتفای و  تدالو  ( 100  ) دص کی  لاس  هب  حلاص  نب  نسح  »
ۀعیش ناگرزب  زا  وا  هتشذگ و  رد  هتسیز  یم 

ج 3، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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585 ص :

همطاف و زا  یلع  نادـنزرف  تماما  باتک  تسا  وا  تاـفیلأت  زا  هدوب و  ملکتم  یهیقف  نسح  .تسا  ناـشیا  ءاـملع  ءاـمظع و  زا  يدـیز و 
نـسح دوخ ، ردارب  بهذـم  رب  ود  ره  هک  حـلاص  نب  حـلاص  حـلاص و  نب  ّیلع  تسا : هدوب  ردارب  ود  ار  نسح  .هقف  رد  عماجلا » باتک  »

.تسا نامّلکتم  زا  مه  ّیلع  .دنا  هدوب 

يروث نایفس  دننام  هنییع و  نب  نایفس  دننام  ثّدحم  ناهیقف  زا  یهورگ  نینچ  مه  دنتسه و  بهذم  يدیز  ثّدحم ، ءاملع  زا  رتشیب  «و 
دلج رخآ   ) ءزج ود  رد  ار  وا  ۀمجرت  هدنار و  نخس  لیـصفت  هب  يروث  نایفـس  ةراب  رد  میعن  وبا  دنراد » ار  بهذم  نیا  ناثّدحم ، ۀّلج  و 

: ناونعب ار  وا  هدرک و  ءافیتسا  متفه ) دلج  لّوا  مشش و 

همامإلا و یف  هل  مّلسم  هقئافلا ، فتّنلا  و  هقئاّرلا ، تکّنلا  هل  تناک  ضر )  ) يرّوثلا نایفـس  ّللا 
�

ه دبع  وبا  ّيرّدلا  ّیـضرملا  مامإلا  مهنم  «و 
.تسا هدرک  دای  هفیلأ » دهّزلا  هفیلح و  ملعلا  هیاعّرلا ، هب  تبثم 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  « 1  » یسفانط دیبع  نب  دمحم  زا  دانسا  هب  و 

دنتشذگ و یم  ام  رب  هک  ار  درم  نز و  مروآ  یم  دای  هب  هک  تسا  لاس  داتفه  .هداد  یم  يوتف  هک  نیا  زج  مروآ  یمن  دای  هب  ار  نایفـس  »
يوتف دـننک و  ءاتفتـسا  دنـسرپب و  يزیچ  وا  زا  ات  دنتـساوخ  یم  ام  زا  ار  وا  هب  ییاـمنهر  دندیـسرپ و  یم  اـم  زا  ار  نایفـس  ياـج  ناـشن 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  دیعس  نب  كرابم  زا  دانسا  هب  زاب  تفگ » یم  يوتف  ناشیا  هب  وا  دنریگب و 

يوب درک و  یم  ءاتفتسا  وا  زا  تفر و  یم  نایفس  دزن  هب  مدید  ار  دوّجنلا  یبا  نب  مصاع  »

______________________________

ءافلا و رسک  نونلا و  هلمهملا و  ءاطلا  حتفب  یسفانطلا  ( » 1)
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.هلمهم نیس  اهرخآ  یف 

عبس هنس  تام  ..هفوکلا و  لها  نم  یفنحلا  یسفانطلا  هیمأ  یبا  نب  دیبع  نب  رمع  صفح  وبا  اهیلإ  بستنملا  .هسفنطلا و  یلإ  هبسنلا  هذه 
یلعی و هوخا  هنع  يور  ..شمعالا  هورع و  نب  ماشه  عمـس  بدحالا  یـسفانطلا  دیبع  نب  دمحم  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  هوخا  و  هئام ، نینامث و  و 

« تاقث مهلک  یـسفانطلا  دـیبع  دالوا  سیردا ، دـمحم و  رمع و  یلعی و  ینطق : رادـلا  لاـق  .هیوهار  نبا  نیعم و  نبا  لـبنح و  نب  دـمحا 
( بابللا )

586 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هقفا نایفس  ناک   » تسا هتفگ  یم  هدئاز  مییآ » یم  وت  دزن  هب  ار  هدافتسا  یگرزب  رد  نونکا  ام  يدمآ و  ام  دزن  هب  ریغص ، وت  تفگ : یم 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  ضایع  نب  لیضف  زا  دانسا  هب  و  ساّنلا »

..دنناد و یمن  ملعا  يو  زا  ار  یسک  هک  يروط  هب  دنا  هتفر  طارفا  هب  هار  نیا  رد  هدش و  هدنکآ  هفینح  وبا  یتسود  زا  لد  ار  مدرم  نیا  »
: تسا هلمج  زا  هک  هدرک  لقن  نایفس  زا  ینانخس  میعن  وبا  دوب » ملعا  وا  زا  نایفس  دنگوس  ادخ  هب  هک  نیا  لاح 

بذج اذاف  نیّدلا  ءاد  مهرّدلا  نیّدـلا و  بیبط  ملاعلا  - 2 ءاّدلا » یفـشی  نمف  ءاملعلا  دسف  اذإف  ءاود  ءاملعلا  ءاد و  هئّیّـسلا  لامعألا  - » 1
هک مدوب  نایفـس  دزن  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  طابـسا  نب  فسوی  زا  دانـسا  هب  میعن  وبا  زاب  هریغ »؟ يوادی  نمف  هسفن  یلإ  ءاّدـلا  بیبّطلا 

فسوی نب  دمحم  زا  دانسا  هب  و  هورع » هورع  مالـسإلا  يرع  ضقنی  ناک  هّلل ، دمحلا  : » تفگ نایفـس  .دندروآ  ار  هفینح  وبا  گرم  ربخ 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  یبایرف 

هک اسب  وا  نکیل  مدیسرپن  يزیچ  زا  ار  هفینح  وبا  هاگ  چیه  تفگ : یم  هک  مدینش  ار  نایفس 
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.دیسرپ یم  زیچ  نم  زا  دید و  یم  ارم 

هب طوبرم  تسا  یثیداحا  تسا  هجوت  لباق  یهقف  ظاحل  زا  و  هحفص 88 ) متفه - دلج   ) هدروآ دانسا  هب  میعن  وبا  هک  ثیداحا  هلمج  زا 
.ءاشع برغم و  زامن  ود  نایم  رصع و  رهظ و  زامن  ود  نایم  عمج 

: تسا هتفگ  هک  رباج  زا  ردکنم  نب  دمحم  زا  يروث  نایفس  زا  دانسا  هب 

زا ریبز  وبا  زا  يروث  زا  دانسا  هب  و  هتّمأ )- یلع  هصخّرلا  دارا  هنیدملاب - ءاشعلا  برغملا و  رـصعلا و  رهّظلا و  نیب  عمج  ص )  ) یبّنلا ّنا  »
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس 

587 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ هدرک عمج  ص )  ) ربمغیپ ارچ  هدـش : هتفگ  سابع  نبا  هب  سپ  فوخ » ـال  رطم و  ریغ  یف  رـصعلا  رهّظلا و  نیب  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  عمج  »
«. هتّمأ جرحی  نا ال  دارا  : » تسا هتفگ 

تیاور ..و  نامیلـس  یبا  نب  داّمح  لیهک و  نب  هملـس  تباـث و  یبا  نب  بیبح  دـننام  دوخ  خویـش  زا  یهورگ  زا  يروث  ار  ثیدـح  نیا 
.تسا هدرک 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  لبج  نب  ذاعم  زا  لیفط  وبا  زا  رانید  نب  ورمع  زا  يروث  نایفس  زا  دانسا  هب  و 

هتفگ هک  رباج  زا  ریبز  وبا  زا  يروث  نایفـس  زا  دانـسا  هب  زاب  و  ءاشعلا » برغملا و  رـصعلا و  رهّظلا و  نیب  عمج  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  تیأر  »
: تسا

وا زا  دنسم  ۀقرفتم  ثیداح  زا  و  ءاشعلا » برغملا و  نیب  فوخ و  رفس و ال  ریغ  نم  هنیدملاب  رصعلا  رهّظلا و  نیب  عمج  ص )  ) ّیبّنلا ّنا  »
: تسا

هتفگ ار  نومـضم  نیا  هک  هزجع  نب  بعک  زا  یلیل  یبا  نمحرلا  دـبع  زا  دـهاجم  زا  رجاـهم  نب  میهاربا  زا  يروـث  نایفـس  زا  دانـسا  هـب 
ۀیآ نوچ  تسا :
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: تفگ دمآ و  ربمغیپ  دزن  يدرم  .تفای  لوزن  ًامِیلْسَت » اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی 

: تفگ مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  سپ  کیلع ؟ هالّصلا  فیکف  هانفرع  دق  کیلع  مالّسلا  اذه  ّللا 
�

ه لوسر  ای 

امک دّمحم  لآ  یلع  دّـمحم و  یلع  كراب  و  دـیمح ، ّکنا  میهاربا  یلع  تیّلـص  امک  دّـمحم  لآ  یلع  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّللا 
�

ّمه لق : »
«. هیلع قفّتم  حیحص  : » تسا هتفگ  میعن  وبا  دیجم » دیمح  ّکنا  میهاربإ  یلع  تکراب 

نیا نتفگ  یهاگ  یتح  نانآ و  لامعا  زا  داقتنا  یـسابع و  ۀفیلخ  زا  اضق  لغـش  نتفریذپن  يارب  لاس  نیدنچ  نایفـس  دـش  هتفگ  هکنانچ 
ۀفیلخ يدهم ، تفالخ  نامز  رد  هدوب و  یم  ناهنپ  هتفر و  یم  يرهش  هب  يرهش  زا  سرت  زا  نانآ ، دوخ  هب  تسا ، ریغ  قح  تفالخ ، هک 

تام ( » دادغب خیرات  رد  لوقنم   ) یلوق هب  .تسا و  هتشذگ  رد  ءافتخا  تلاح  هب  یسابع ،

588 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مدـقتف نیکـسم  نب  مالـس  مزاح و  نب  ریرج  انعم  هربق و  یلع  انودـغ  و  هیلع - ینعی  هالـصلا - دهـشن  مل  الیل و  نفد  هرـصبلاب و  نایفس 
: لاقف یکبف  هربق  یلع  انب  یّلصف  ریرج 

نایفس ّيرّوثلا  یلع  هادغلا  کباف  همرکتل  تیم  یلع  تیکب  اذا 

.دننک نفد  هک  هدرک  ّتیصو  گرم  ماگنه  دوب  هتشون  هک  ار  ییاهباتک  یلوق  هب 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  یعمصا  زا  دانسا  هب  میعن  وبا 

ار ثیدح  توهش  هک  تشاد  ینامیشپ  دوب  هتشون  یخرب  زا  هک  ییاهزیچ  زا  دننک و  نفد  ار  شیاهباتک  هک  درک  ّتیصو  يروث  نایفس 
.تسناد یم  نآ  بجوم 

«. 1 : » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  یثراح  نمحّرلا  دبع  وبا  زا  دانسا  هب  زاب  و 

يرای و ار  وا  نم  درک و  یم  نفد  ار  شیوخ  بتک  دیعس  نب  نایفس 
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نایفـس سمخلا » زاکرلا ، یف  ّللا و 
�

ه دـبع  ابا  اـی  : » متفگ يوب  سپ  يردـص » یلإ  هرطمق  .اذـک  اذـک و  اـهنم  نفدـف   » مدرک یم  کـمک 
.متشادرب متشاذگ و  رانک  دوب  هدرک  ثیدح  میارب  وا  هک  ار  اهنآ  زا  يرادقم  نم  سپ  رادرب  یهاوخ  یم  هچ  نآ  تفگ :

ناشیا زا  نایفس  هک  ار  یناگرزب  زا  نت  تسیب  هدروآ و  دیدرگ  دای  اجنیا  رد  هچ  نآ  زا  یتخل  رب  لمتشم  ار  نایفـس  ۀمجرت  مه  بیطخ 
دنا هدرک  ثیدح  هدینش و  وا  زا  ناشیا  هک  یناگرزب  زا  نت  راهچ  تسیب و  ینایتخـس و  بویا  شمعا و  لیبق  زا  هدرک  تیاور  هدینش و 

: تسا هتفگ  هدرب و  مان  نانیا  بارضا  هبعش و  كرابم و  نبا  ضایع و  نب  لیضف  کلام و  جیرج و  نبا  یعازوا و  دننام 

و ظفحلا ، و  ناقتإلا ، عم  هتیکزت  نع  ینغتـسی  ثیحب  هتماـمإ  یلع  اـعمجم  نیّدـلا  مـالعا  نم  اـملع  نیملـسملا و  هّمئا  نم  اـمامإ  ناـک  »
، عرولا و  طبّضلا ، و  هفرعملا ،

______________________________

نایفس فاخ  : » تسا هتفگ  وا  هک  هدروآ  یثراحلا - دوسالا  نبا  وه  و  ّللا -
�

ه دبع  نب  ّللا 
�

ه دبع  زا  دانسا  هب  نایفس  ۀمجرت  رد  بیطخ  ( 1)
سمخلا و زاکرلا ، یف  و  ّللا !

�
ه دـبع  ابا  ای  لوقاف : اهجرخن ، انلعجف  یبهرملا  هبوت  نب  دـیزی  یلإ  یلإ و  لسرا  نمآ  املف  هبتک  حرطف  اـئیش 

هب ینثدـحت  اباتک  یل  ضرعا  هل : تلقف  هییدـث - نم  لفـسا  یلإ  راشا  و  انهاه - یلإ  هدـحاو  لک  تارطمق  عست  اـنجرخاف  کحـضی  وه 
« هب ینثدحف  اباتک  یل  لزعف 

589 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..ناسارخ یلإ  جورخلا  دارا  نیح  اهنمف  هّرم ، ریغ  دادغب  درو  دهّزلا و  و 

..و طبض  تفرعم و  ظفح و  ناقتا و  زا  هچ  نآ  رب  هک  هدروآ  دانسا  هب  یتالوقنم  بیطخ 

هب هتفگ  وا 
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: تسا هتفگ  هنییع  نایفس  هلمج  نآ  زا  .دراد  راعشا  یبوخ 

يزیچ ددنخب  زامن  رد  هک  یـسک  ةراب  رد  نم  « » دیری ام ال  عدی  دیری و  ام  هنم  ذـخأی  هنییع  نیب  لّثمم  ملعلا  ّناک  يرّوثلا  نایفـس  ناک  »
: تفگ مدیسرپ  وا  زا  ار  نآ  مدرک  تاقالم  ار  نایفس  نوچ  متسناد  یمن  تسرد  هک  متفگ  یم 

.مدرک رایتخا  ار  لوق  نیا  نم  سپ  هالّصلا » دیعی  ءوضولا و  دیعی  : » تسا هتفگ  یعازوا  »

دش غراف  نوچ  درک  یم  ثیدح  ار  وا  ماشه  دیسرپ و  یم  وا  زا  نایفـس  میدمآ ، رد  هورع  نب  ماشه  رب  نایفـس  اب  تسا : هتفگ  یعجـشا 
؟ منادرگرب وت  هب  یتفگ  ار  هچ  نآ  تفگ : نایفس 

مدوب ناشیا  اب  مه  نم  داد  نذا  ار  ثیدح  لها  دش و  نوریب  هاگ  نآ  .تفگ  زاب  دوب  هدینـش  ماشه  زا  هچ  نآ  ۀمه  سپ  تفریذـپ  ماشه 
یم مکبحاص » ظفح  امک  اوظفحا  : » تفگ یم  دنـسیونب  ناشیا  دنک و  ءالما  وا  دنتـساوخ  یم  داد  یم  خـساپ  وا  دندیـسرپ و  یم  نوچ 

: دنتفگ

(. مینک ظفح  وا  دننام  هک  تسین  ناوت  ار  ام   ) انبحاص ظفح  امک  ظفحن  ردقن  ال 

دننک ّلح  ار  نآ  دنتـسناوتن  درک  ءاقلا  نادرگاش  رب  ثاریم ) باب  رد  يا  هلأسم   ) ار يا  هضیرف  قاحـسا  وبا  تسا  هتفگ  دمحا  نب  حلاص 
نیا رد  .درک  یم  نایب  داد و  یم  لیـصفت  ار  نآ  تعاس  رد  دوب  یم  نایفـس )  ) يروث ناوج  نآ  رگا  تفگ  دنروایب  تسرد  یخـساپ  و 

هتفگ و نینچ  هک  يدرک  ثیدح  یلع  زا  امب  وت  تفگ : نایفس  ییوگ ؟ یم  هچ  باب  نیا  رد  وت  تفگ : يوب  سپ  دمآ  رد  نایفس  نایم 
.دروآ رگید  یثیدح  هلأسم  نیا  رد  صخش  نالف  هتفگ و  نانچ  وا  هک  درک  ثیدح  دوعسم  نبا  زا  شمعا 

دننام ایآ  .داد  لیصفت  درک و  نایب  ار  هلأسم  تعاس  رد  هنوگچ  دیدید  تفگ : شمعا 
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؟ دیشاب یمن  وا 

590 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

««. 1  » ّطق ینناخف  ائیش  یبلق  تعدوتسا  ام   » هک تسا  نایفس  دوخ  زا 

هب نایفـس  ثیدح  تسا : رتیوق  شظفح  دراد و  رتشیب  ثیدح  هبعـش  زا  نایفـس  تسا : هتفگ  ار  نومـضم  نیا  هک  هدروآ  یلع  وبا  زا  «و 
.تسا رازه  هدب  کیدزن  هبعش  ثیدح  دسر و  یم  رازه  یس 

دوخ لوق  زا  و  ( 97  ) تفه دون و  و  ( 95  ) جنپ دون و  لاس  هب  ار  تدالو  هدرک : لقن  یتافالتخا  نایفـس  تافو  دلوت و  خیرات  رد  بیطخ 
ار شتافو  هدروآ و  تسا ، لاس  کی  تصـش و  ارم  تسا : هتفگ  لاس  نآ  رد  هک  (، 158  ) تشه هاجنپ و  دص و  کی  لاس  رد  نایفس ،

.تسا هتسناد  حصا  ار  مود  لوق  هدرک و  لقن  ( 161  ) کی تصش و  دص و  کی  و  ( 162  ) ود تصش و  دص و  کی  لاس  هب 

______________________________

، تیکس نبا  زا  وا  لقنب  هک ، يوغل  يدعس  ینابیـش  یمیمت  فوع  نب  ماشه  نب  دمحم  ملحم  وبا  ۀمجرت  لیذ  رد  تاضور  بحاص  ( 1)
هلمج زا  هدرک  لقن  شا  هظفاح  توق  زا  یئایاضق  هدش  هداد  تبـسن  دعـس  ینب  ۀلیبق  هب  هدوب و  سراف  رد  ةدـش  دـلوتم  سراف و  لها  زا 

: تفگ ارم  يزور  .متشگ  مزالم  ار  وا  رضحم  بحاصم و  ار  هنییع  نبا  مدش  دراو  هکم  هب  نوچ  تسا : هتفگ  ملحم  وبا  هک  هدروآ 

یم ار  هچ  نآ  نم  متفگ : .ینک  تشاد  داـی  یـسیونب و  يزیچ  منیب  یمن  نکیل  یتـسه  عمتـسم  مزـالم و  بوخ  منیب  یم  ارت  ناوـج  يا 
؟ ینینچ وت  تفگ : بجعت  اب  .منک  یم  ظفح  مونش 

نآ زا  یفرح  هک  نآ  یب  نم  نک  وگ  زاب  ما  هتفگ  زورما  نم  ار  هچ  نآ  تفگ : تفرگ و  ار  نادرگاش  زا  یکی  رتفد  سپ  يرآ  متفگ :
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زا يرهز  زا  دانـسا  هب  هنییع  نبا  سپ  .متفگ  زاـب  .وگزاـب  تفگ  دروآ و  ار  رگید  یـسلجم  .مدرک  وگزاـب  دوش  داـیز  مک و  اـی  اـجباج 
دز نم  يولهپ  هب  تسد  هنییع  نبا  هاگ  نآ  یش ء » لک  ظفحی  نم  هنس  نیعبـس  لک  یف  دلوی   » تفگ یم  سابع  نبا  هک  تفگ : همرکع 

« نیعبسلا بحاص  كارا  : » تفگ و 

591 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّللا
�

ه دبع  نب  کیرش  - 3 - 

.یعخن کیرش  یبا  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  کیرش  ّللا 
�

ه دبع  وبا 

تافو هفوک  رد  تفه  داتفه و  دص و  کی  لاس  زا  هدعقلا  يذ  هّرغ  هبنـش  زور  رد  هدش و  ّدلوتم  اراخب  رد  جـنپ  دون و  لاس  رد  کیرش 
.تسا هتفای 

.تسا هتشگ  ءاضق  لغش  يّدصتم  زاوها  رد  سپ  نآ  زا  هدوب و  هفوک  یضاق  راک  زاغآ  رد  کیرش 

: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  هنییع  نب  نایفس  زا  الاب ، تمسق  نتشون  زا  سپ  قاحسا ، وبا 

: تسا هتفگ  نینچ  کیرش  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا  ّللا »
�

ه دبع  نب  کیرش  نم  اباوج  رضحا  هفوکلاب  تکردا  ام  »

یبا نب  هیواعم  زا  يو  رـضحم  رد  يزور  .هدوب  باوج  رـضاح  باوّصلا و  ریثک  مکح و  رد  لداـع  نطف و  ّیکذ و  میهف ، هیقف ، ملاـع ، »
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  کیرش  هدش  هدوتس  يرابدرب  ملح و  هب  هدمآ و  نایم  هب  نخس  نایفس 

« ..تسین میلح  دنک  رازراک  یلع  اب  دناد و  راوخ  کبس و  ارقح  هک  یسک  »

: تسا هتفگ  وا  هب  يدهم  هدیدرگ  دراو  یسابع  ۀفیلخ  يدهم  رب  دشاب ، هدش  یضاق  هک  نیا  زا  شیپ  کیرش  يزور  »

کی ای  يزومایب  ثیدح  ملع و  نم  نادنزرف  هب  ای  يوش  يّدصتم  ار  اضق  ای  يریذپ : هب  میوگ  یم  هک  ار  راک  هس  زا  یکی  دـیاب  ریزگان 
هب یتعاس  کیرش  .يروخب  اذغ  نم  اب  راب 
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هچ ره  ییاذـغ  دومرف  خاّبط  هب  تشادـهگن و  ار  وا  يدـهم  .تفریذـپ  ار  هفیلخ  اب  ندروخ  اذـغ  راب  کـی  هاـگ ، نآ  تفر  ورف  هشیدـنا 
: تفگ نینچ  هفیلخ  هب  خاّبط  دروخب  اذغ  نآ  زا  کیرش  نوچ  دزاس  مهارف  رتذیذل 

592 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ثیدحت و مه  نآ ، زا  سپ  کیرـش  دوب  هتفگ  يدهم  هب  خاّبط  هکنانچ  ادبا »! هلکألا  هذه  دعب  خیّـشلا  حـلفی  نینمؤملا ال  ریما  ای  ّللا 
�

ه «و 
هدافا نینچ  نآ  ّیط  رد  هدـنار و  نخـس  لیـصفت  هب  کیرـش  ةراب  رد  یناقمم  ار » اـضق  لغـش  مه  تفریذـپ و  ار  هفیلخ  نادـنزرف  میلعت 

: تسا هدرک 

هک تسا  ومه  تسا و  ّللا 
�

ه دبع  نب  کیرش  دش  لقن  هّمغلا » فشک   » باتک زا  وا  ندوب  یماما  هک  یـضاق  کیرـش  هک  دنامن  هدیـشوپ  »
: تسا هتفگ 

« ..دنا هدرک  یم  هدافتسا  وا  زا  هدش و  یم  لخاد  یماما ، ثّدحم  شمعا ، دمحم  وبا  رب  همربش  نبا  یلیل و  یبا  نبا  هفینح و  وبا 

نینچ رخآ  رد  هدروآ و  لیصفت  هب  کیرش  ندوبن  ندوب و  یماما  تقاثو و  مدع  تقاثو و  رد  ار  یّنس  هعیـش و  ءاملع  فالتخا  یناقمم 
: تسا هدرک  هدافا  قیقحت و 

هتفریذپ و یمن  ار  هعیش  تداهش  هک  هدوب  وا  ّتنس و  لها  زا  قداص ، ماما  اب  رصاعم  یـضاق  کیرـش  هک  دش  ققحم  میتفگ  هچ  نآ  زا  »
« ..تسا شمعا  دمحم  وبا  درگاش  یماما و  یعیش و  یضاق  هک  تسا  کیرش  یبا  نب  ّللا 

�
ه دبع  رسپ  کیرش  زا  ریغ  وا 

لاس دنچ  هتفای و  ّیلوت  ار  طساو  ءاضق  هاجنپ  دص و  کی  لاس  رد  یسدقم  زا  لقنب  یناقمم ، ۀتفگ  هب  هک  یضاق ، ّللا 
�

ه دبع  نب  کیرش 
هتشاد و یم  تیاعر  ار  تلادع  تخس  ءاضق  راک  رد  هدش  يّدصتم  ار  هفوک  ءاضق  نآ  زا  سپ 
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هّجوت دروم  دیاب  هقف  راودا  رد  هک  تسا  یعوضوم  دوخ  مالسا ، رد  ءاضق  عوضوم  عوضوم ، نیا  نوچ  هداد و  یم  مکح  ّقحب  اورپ  یب 
.دوش هدروآ  ّللا 

�
ه دبع  نب  کیرش  ءاضق  دراوم  زا  هیضق  دنچ  اجنیا  رد  تسا  بسانم  ددرگ  عقاو  ثحب  و 

: هک تسا  هدروآ  کیرش  نیا  ۀمجرت  رد  دادغب  بیطخ 

رب هک  درک  یمکح  بعـصم  نب  ّللا 
�

ه دبع  راکـشیپ ) رـصع  نیا  حالطـصاب   ) لیکو رب  تشاد  یم  ار  هفوک  ءاضق  ّللا 
�

ه دـبع  نب  کیرـش  »
.داد خر  یتاقالم  ّللا 

�
ه دبع  کیرش و  نایم  دادغب  رد  .دوب  بعصم  نبا  لیم  فالخ 

: تفگ ار  کیرش  ّللا ،
�

ه دبع 
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.يداد مکح  قح  انب  نم  لیکو  قح  رد 

(. هدوب مکاح  ریما و  ّللا 
�

ه دبع  ( ؟ یتسیک وت  تفگ : کیرش 

.تسین هتخانشان  ار  وت  هک  منامه  نم  تفگ : ّللا 
�

ه دبع 

.مسانش یمن  ارت  تخس  نم  نکیل  تفگ : کیرش 

.متسه بعصم  رسپ  نم  تفگ : ّللا 
�

ه دبع 

.ّبیط هن  تسا و  ّمهم  هن  تفگ : کیرش 

؟ يراد یم  نمشد  ار  نیخیش  وت  هک  نیا  لاح  ییوگن و  نینچ  هنوگچ  تفگ : ّللا 
�

ه دبع 

.رمع رکب و  وبا  داد : خساپ  دنشاب ؟ هک  ناخیش  تفگ : کیرش 

زا دانـسا  هب  بیطخ  زاب  ناشیا ! هب  دسر  هچ  ات  مرادن  نمـشد  تسا  رتنییاپ  ناشیا  زا  هک  ار  وت  ردپ  نم  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : کیرش 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  نینچ  جایه  نب  رمع 

تشادن نت  رد  نهاریپ  نآ و  يور  یناسک  تشاد و  شود  هب  ینیتسوپ  متفر  وا  لزنم  هب  يزور  دادماب  مدوب  کیرـش  باحـصا  زا  نم  »
کـشخ مراد  راظتنا  هدـشن  کشخ  زونه  ما و  هتـسش  ار  دوخ  نهاریپ  زورید  تفگ : .يا  هتخادـنا  ریخأتب  ار  اضق  سلجم  زورما  متفگ :

جیوزت دوخ  یلاوم  نذا  یب  هدنب  هاگ  ره   » هک هلأسم  نیا  ةراب  رد  متسشن  سپ  نیشنب  .دوش 
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؟ ییوگ یم  هچ  و  یناد ؟ یم  هچ  باب  نیا  رد  دیسرپ  یم  نم  زا  میتخادرپ و  هرکاذم  هب  درک و  حرط  ار  ثحب  دنک »؟

ریما و هک  یـسیع  نب  یـسوم  هب  دوب و  هداد  رارق  بقارم  رظان و  هفوک  یجاّسن  ياههاگراک  رب  ار  ینارـصن  يدرم  نارزیخ ، تاـقوا  نآ 
ینارصن نآ  سپ  دناسر  ماجنا  هب  دهد  روتسد  وا  هچ  نآ  دچیپن و  رـس  ینارـصن  درم  نآ  نامرف  زا  هک  دوب  هتـشون  دوب  یم  هفوک  لماع 

.دوب اورنامرف  عاطم و  هفوک  رد 

یم اه  هچوک  زا  دوخ  نارای  ناوعا و  زا  یهورگ  اب  ینارـصن  نآ  میدوب  لوغـشم  هرکاذـم  هب  شلزنم  رد  کیرـش  اب  ام  هک  زور  نآ  رد 
« هاثوغ او   » درم نآ  دنار و  یم  ولج  هتسب  تسد  ار  يدرم  دوب و  راوس  یبسا  رب  رس و  رب  یناسلیط  تشاد و  نت  هب  يزخ  ۀّبج  تشذگ و 

تفگ یم 
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.دوب نایامن  وا  تشپ  رب  هنایزات  راثآ  دناوخ و  یم  کمک  هب  ار  یضاق  ادخ و  و 

نم لاثما  دزم  مفاب و  یم  هچراپ  هک  متسه  يدرم  نم  .مدروآ  هانپ  وت  هب  ادخ و  هب  تفگ : تسشن و  وا  رانک  دمآ و  رد  کیرش  رب  سپ 
دهد یم  نمب  ارم  دوخ  توق  سب  هتخاس و  راداو  هچراپ  نتفاب  هب  هتفرگ و  ارم  تسا  هام  راهچ  ینارـصن  نیا  تسا و  دـص  هام  کی  رد 

ارم ینیب  یم  هکنانچ  تفرگ و  ارم  دیـسر و  نمب  وا  متخیرگ  وا  زا  نم  زورما  دنا  هدش  هراچ  یب  هدنام و  یجرخ  یب  منادـنزرف  نز و  و 
.تخاس هنوگ  نیدب  هنایزات  اب  ار  متشپ  داد و  رازآ 

نیا داراد ، حالص  هب  ارت  يادخ  ّللا ،
�

ه دبع  ابا  ای  تفگ : راکشیپ  .نیشنب  یعّدم  رانک  زیخ و  اپب  تفگ : ار  راکشیپ  کیرش ،
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دوخ مصخ  رانک  متفگ  هکناـنچ  زیخ و  اـپب  وت  رب  ياو  تفگ : کیرـش  .دـنرب  نادـنز  هب  ار  وا  اـمرفب  تسا  هدّیـس  ناراکتمدـخ  زا  درم 
.تسشن وا  رانک  تساخرب و  ریزگان  .نیشنب 

؟ تسا هدرک  نینچ  یسک  هچ  و  تسیچ ؟ درم  نیا  تشپ  رد  راثآ  نیا  تفگ : کیرش  هاگ  نآ 

.دنرب نادنز  هب  ار  وا  ات  امرفب  تسا  راوازس  ار  نیا  زا  شیب  وا  ما و  هدز  وا  رب  هنایزات  دنچ  دوخ  تسد  اب  نم  تفگ : راکشیپ 

ار راکـشیپ  نابیرگ  سپ  تشاد  تسد  رد  هنایزات  دمآ و  نوریب  سپ  دش  ردنا  هناخ  هب  دنکفیب و  شود  زا  ار  اسک  تساخرب و  کیرش 
تفگ یم  تفرگ و  ندز  هنایزات  اب  ار  راکـشیپ  هاگ  نآ  ورب  تدـنزرف  نز و  دزن  هناخ و  هب  يدازآ  وت  تفگ : رگراک  درم  هب  تفرگ و 

.دش دهاوخن  هدز  یناملسم  چیه  نیا  زا  دعب 

ره هلیبق  ناناوج  زا  هک  دروآ  رب  گناب  یضاق  دنهد  تاجن  هنایزات  برض  یضاق و  تسد  زا  ار  وا  دنتـساوخ  راکـشیپ  نارای  يو  ناوعا 
هنایزات یـضاق و  اب  ار  راکـشیپ  دنتخیرگ و  دندید  نینچ  نوچ  ناوعا  .دنربب  نادـنز  هب  دـنریگب و  ار  نارای  ناوعا و  تسه  اجنیا  سک 
یضاق تسناد ! یهاوخ  يدوز  هب  تفگ  یم  درک و  یم  هیرگ  درشف و  یم  ار  دوخ  ياهمشچ  دید  نینچ  نوچ  راکشیپ  .دنتشاذگ  اهنت 

( جایه نب  رمع   ) نمب ور  تخادنا و  رانک  ار  نآ  تخادرپ  هب  ندز  هنایزات  زا  نوچ 
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؟ ییوگ یم  هچ  دنک » جیوزت  دوخ  یلاوم  نذا  یب  هک  يا  هدنب   » باب رد  صفح  ابا  ای  تفگ : درک و 

.تسا هدادن  خر  يرما  چیه  هدماین و  شیپ  يراک  چیه  ییوگ  هکنانچ  تفرگ  رس  زا  ار  هرکاذم  و 

تفر شیوخ  بسا  يوسب  تساخرب و  راکشیپ 
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کیرش دوش  مار  هک  دز  یم  ار  بسا  ریزگان  دریگب  ار  وا  باکر  هک  دوبن  ناوعا  زا  مه  یسک  درک  یم  یـشکرس  بسا  دوش  راوس  هک 
.تشگرب شیپ  نخس  هب  زاب  یضاق  تفر و  درم  نآ  .تسا  رترادربنامرف  وت  زا  ار  ادخ  تسا ، نیا  اریز  نک  ارادم  تفگ : یم 

دهاوخ دنیآ  شوخان  تخس  یتبقاع  هک  يدرک  يراک  زورما  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  اریز  رادهگن  ار  ثحب  نیا  متفگ : یتفگـش  اب  نم 
.میتشاد نایم  رد  هک  یثحب  وگتفگ و  هب  درگرب  .دهد  تّزع  ارت  ات  نادب  زیزع  ار  ادخ  تفگ : .تشاد 

هتخاس نیگمشخ  ار  اه  هطرش  سیئر  ناوعا و  هدرک و  نینچ  وت  اب  یسک  هچ  دیـسرپ  یـسوم  .تفر  یـسیع  نب  یـسوم  دزن  هب  راکـشیپ 
: تفگ یسوم  .کیرش  تفگ : تسا ؟

هفوک هب  رگید  دش و  راپـسهر  دادـغبب  راچان  راکـشیپ  .موش  وا  ضّرعتم  مدرگ و  وربور  کیرـش  اب  مناوت  یمن  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  هن 
.تشگنرب

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  دیعس  نب  جایه  نب  رمع  نامه  زا  دانسا  هب  زاب 

هب ادـخ و  هب  تفگ  دـمآ و  دوـب ، هتـسشن  مکح  سلجم  رد  هک  کیرـش ، دزن  یباحـص  یلجب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  ریرج  دـالوا  زا  ینز  يزور 
.ما هدروآ  هانپ  یضاق 

؟ تسا هدرک  متس  وت  هب  یسک  هچ  دیسرپ : یضاق 

اب متـشاد و  یم  ثرا  هب  ناردـپ  زا  ار  ناتـسلخن  نیا  هک  دوـب  تارف  راـنک  رد  یناتـسب  ارم  .یـسیع  نـب  یـسوم  هفوـک ، ریما  داد : خـساپ 
ار یسراپ  يدرم  متخاس و  يا  هناخ  دوخ  تمسق  رد  مدوب و  هدیشک  يراوید  نانآ  دوخ و  تمسق  نایم  میدوب و  هدرک  میسقت  ناردارب 

دیرخ ارم  ناردارب  ماهس  ۀمه  یسیع ، نب  یسوم  هفوک ، ریما  .دزادرپب  ناتسب  راکب  دنک و  ینابهگن  ار  لخن  ات  مداد  ياج  هناخ  نآ  رد 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1596 

http://www.ghaemiyeh.com


درخب هک  درک  مبیغرت  زین  ارم  مهس  و 
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دوخ مهس  نم  هک  يروط  هب  دنا  هدرک  هرـسکی  ار  همه  هدرب و  نایم  زا  ار  راوید  هک  هداتـسرف  رگراک  نت  دصناپ  بشید  .متخورفن  نم 
.مسانش یمن  ار 

ار همان  ریما  بجاح  درب  ار  همان  نز  .ددرگ  رـضاح  اجنیا  رد  وت  اب  ات  هدـب  ریما  هب  ربب  ار  همان  تفگ : داد و  نز  نآ  هب  يا  هماـن  کـیرش 
وا هب  ورب و  کیرـش  دزن  تفگ : ار  يو  دـمآ  نوـچ  نک  رـضاح  مدزن  ار  هطرـش  سیئر  تفگ  ار  بجاـح  ریما ، .درب  ریما  دزن  تفرگ و 

: وگب

هدرک و هّجوت  نآ  هب  وت  تسین و  تسرد  هک  هدرک  نم  رب  ییاعدا  ینز  مدـیدن  رتزیگنا  تفگـش  وت  راک  نیا  زا  يراک  ّللا !
�

ه ناحبـس  ای 
ارت تفگ : تفریذپن و  ریما  دراد  فاعم  ّتیرومأم  نیا  زا  ارم  ریما  هک  تسنیا  متـساوخرد  تفگ : هطرـش  سیئر  يا ! هدومن  راضحا  ارم 

.تسین يریزگ  نتفر  زا 

ار ماغیپ  داتسیا و  وا  ولج  تفر و  کیرـش  دزن  دوخ  دنربب و  نادنز  هب  ار  رگید  مزاول  شرف و  ات  دومرفب  ار  دوخ  نامالغ  هطرـش  سیئر 
.درازگ

هداد روتـسد  ور  نیا  زا  درک  یهاوخ  نینچ  نم  اب  وت  هک  متـسناد  یم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : وا  دنربب  نادنز  هب  ار  وا  درک  رما  کیرش 
.دنزاس هدامآ  نم  يارب  ار  نادنز  ما 

؟ يدـنکفا شنادـنز  هب  هک  تسا  یهانگ  هچ  ار  لوسر  دـیوگب : دورب و  کیرـش  دزن  هب  دومرفب  ار  بجاـح  دیـسر  یـسوم  هب  ربخ  نیا 
.دش نادنز  راپسهر  کیرش  رماب  مه  وا  تفگ و  اربمایپ  داتسیا و  کیرش  ولج  بجاح 

هک هفوک  مدرم  هوجو  زا  یهورگ  اب  ار  یثعشا  حابص  نب  قاحسا  درازگب  ار  رصع  زامن  نوچ  ریما 
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نیهوت فافختـسا و  ارم  دییوگب : وا  هب  دیناسرب و  ارم  مالـس  دیورب و  کیرـش  دزن  هب  تفگ : و  تساوخب ، دندوب  کیرـش  ناتـسود  زا 
.متسین مدرم  ۀّماع  دننام  نم  هدرک 

تفای نایاپ  ناشیا  نخـس  نوچ  دندناسر  ار  ریما  مایپ  دندش و  دراو  يو  رب  دوب  شدجـسم  رد  رـصع و  زامن  زا  دـعب  کیرـش  دـنتفر و 
: تفگ کیرش 

هب دریگب و  ار  ناشیا  زا  یکی  تسد  یناوج  ره  داد  روتسد  تساوخب و  ار  هلیبق  ناناوج  سپ  دیتفگن ؟ نخس  ریما  ریغ  ةراب  رد  امش  ارچ 
؟ ییوگ یم  يّدج  ای  ینک  یم  یخوش  ایآ  دنتفگ : ناشیا  .دنشاب  نادنز  رد  بش  دیاب  نانآ  هک  درک  دای  دنگوس  ادخ  هب  دربب و  نادنز 

597 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هنابش دینشب  نیا  نوچ  یـسوم  .دندرب  نادنز  هب  ار  نانآ  .دینکن  تلاسر  يرگمتـس  يوس  زا  هرابود  امـش  ات  تسا  قح  يّدج و  تفگ :
.دروآ نوریب  ار  نانآ  ۀمه  دوشگ و  ار  نادنز  رد  تفر و  نادنز  يوسب  دش و  راوس 

قودنص داد  روتـسد  کیرـش  .تخاس  هاگآ  هنیـشود  ۀعقاو  زا  ار  وا  دمآ و  رد  نابنادنز  دوب  هتـسشن  ءاضق  دنـسم  رب  کیرـش  هک  ادرف 
ادخ هب  ناسرب  نمب  دادغب  رد  ارما  هنب  تفگ  دوخ  مالغ  هب  داتـسرف و  دوخ  لزنم  هب  درک و  رهم  ار  نآ  دـندروآ و  ار  تاعفارم  دانـسأ و 

هب ار  نآ  ام  نوچ  هک  دـندرک  دّـهعت  راداو و  راک  نیاب  ارم  هاوخان  هب  هک  دـندوب  ناشیا  میتساوخن  ناشیا  زا  ار  اـضق  لغـش  اـم  دـنگوس 
.دنشخب تّزع  دنراد و  زیزع  ار  ام  میریذپ 

هب داتفا و  هار  هب  دوخ  بکوم  رد  دش و  راوس  دنداد  ربخ  راک  نیا  زا  ار  یسوم  .دش  ناور  دادغبب  هفوک  لپ  يوسب  سپ 
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ار نانآ  رانک ، هب  نم  نارای  ناوعا و  نک : هشیدـنا  شاب و  مارآ  ّللا 
�

ه دـبع  اـبا  اـی  تفگ : یم  داد و  یم  دـنگوس  ار  وا  دیـسر و  کـیرش 
.ینک یم  ینادنز 

؟ ینکفا یم  نادنز  هب  زین  ار  دوخ  ناتسود  ایآ  نکب 

نادنز هب  نانآ  ۀمه  ات  متسه  اجنیا  رد  نم  دنتفر و  دوبن  بجاو  نانآ  رب  هک  یهار  زا  دندرک و  یهارمه  وت  اب  ناشیا  نوچ  يرآ  تفگ :
رد وا  دننادرگرب و  نادنز  هب  ار  ناشیا  ات  داد  روتـسد  ریزگان  ریما  .مهد  یم  افعتـسا  مور و  یم  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  هن  رگ  دندرگرب و 

.دنتشگرب نادنز  هب  همه  تفگ : دمآ و  نابنادنز  ات  داتسیا  اج  نامه 

دراو دجـسمب  ار  وا  دندرک و  نینچ  دنربب  مکح  سلجم  هب  ار  وا  شیپاشیپ  دنریگب و  ار  ریما  بسا  ماگل  تفگ  ار  ناوعا  کیرـش  سپ 
.دنتخاس

.وت مصخ  تسنیا  تفگ : نزب  دندرک و  رضاح  ار  هدیسر  متس  نز  تفگ : تسشنب و  ءاضق  دنسم  رب  کیرشت 

: تفگ کیرش  دنتسشن  یگدیسر  يارب  کیرش  يوربور  ریما  نز و  نآ  نوچ 

.دنزاس اهر  ار  ناینادنز  راک  ره  زا  شیپ 

: تفگ ریما  ییوگ ؟ یم  هچ  نز  نیا  ءاعدا  ةراب  رد  وگب  نونکا  تفگ : ار  ریما  هاگ  نآ 

.تسا هتفگ  تسار  هتفگ  هچ  نآ  نز  نیا 

598 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.زاسب هدوب  یناریو  زا  شیپ  هکنانچ  يدوز  هب  مه  ار  راوید  نادرگرب و  وا  هب  هدش  هتفرگ  وا  زا  هچ  نآ  سپ  تفگ : کیرش 

.منک یم  تفگ : ریما 

؟ ییوگ یم  هچ  ار  نآ  دیوگ ، یم  مه  ار  ثاثا  عاتم و  یسراپ و  صخش  هناخ  نز ، نیا  تفگ : یضاق 

.منک یم  در  مزاس و  یم  مه  ار  نآ  تفگ :

.داهد کین  شاداپ  ار  وت  يادخ  هن و  تفگ : نز  يراد ؟ یئاعدا  هدنام و  يزیچ  ایآ  تفگ : نزب  ور  یضاق  سپ 
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.ورب وت  نونکا  تفگ  یضاق 

، ریمالا اهّیأ  کیلع  مالّسلا  تفگ : دناشن و  شیوخ  دنسم  رب  تفرگب و  ار  یسیع  نب  یسوم  تسد  تسجرب و  ياج  زا  یـضاق  هاگ  نآ 
.دیدنخ میامرفب و  يزیچ  هچ  تفگ : ریما  مربنامرف ! نم  هک  امرفب  یهاوخ  هچ  ره  نونکا 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  يریبز  ّللا 
�

ه دبع  زا  دانسا  هب  زاب 

یماقم ءاّکتا  هسنؤم  لیکو  دش  رضاح  کیرش  رضحم  رد  تشاد  هک  یمصخ  اب  یسابع ) ۀفیلخ  يدهم ، نز   ) هسنؤم راکـشیپ )  ) لیکو
هک نمب  اـیآ  تفگ : .تسیا  زاـب  يزارد  ناـبز  زا  تفگ  ار  وا  کیرـش  درک  یم  يزارد  ناـبز  دوـخ  فرطب  تبـسن  تشاد  یم  هـک  ار 

تیاکش درب و  هسنؤم  هب  ار  هّیضق  تشگرب و  وا  دندز  یندرگ  تشپ  دنچ  ار  وا  دومرف  کیرش  ییوگ ؟ یم  نینچ  متـسه  هسنؤم  لیکو 
.درک رانک  رب  ءاضق  راک  زا  ار  کیرش  هفیلخ ، تشون  ار  هعقاو  هفیلخ )  ) يدهم هب  هسنؤم  .درک 

: دوب هتفگ  وا  هب  هفیلخ  هدش و  دراو  هفیلخ  رب  کیرش  نیا ، زا  شیپ 

.یتسین هتسیاش  نیملسم  رب  مکح  يارب  وت 

؟ ارچ تسا : هتفگ  وا 

: هداد خساپ  هفیلخ 

: تسا هتفگ  کیرش  یلئاق  ار  تماما  وت  یتسه و  تعامج  فالخ  رب  وت  اریز 

599 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

منید رد  نم  لـصا  هک  ناـشیا  فـالخ  رب  هنوگچ  تروص  نیا  رد  ما  هتفرگ  تعاـمج  زا  ار  منید  نم  سپ  تعاـمج ، اـب  تفلاـخم  اـّما 
؟ مور یم  دنتسه 

.مسانش یمن  يزیچ  مّلس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  ّتنس  ادخ و  باتک  زج  نم  متسه ، لئاق  تماما ، هب  نم  ییوگ  یم  هک  نیا  اّما  و 

امـش هک  تسا  يراک  نیا  درادـن  ار  نیملـسم  نایم  ءاـضق  مکح و  يرادـمامز  یگتـسیاش  یـسک  نم  دـننام  ییوگ  یم  هک  نیا  اـّما  و 
ار نآ  هدوب  باوص  رگا  دینک و  رافغتسا  هدوب  اطخ  رگا  دیدرک 
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.دیراد هگن 

: تسا هتفگ  هفیلخ 

؟ ییوگ یم  هچ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ةراب  رد 

: تسا هداد  خساپ  کیرش 

.دنا هتفگ  ّللا 
�

ه دبع  شرسپ  سابع و  تّدج  هک  میوگ  یم  ار  نآ 

؟ دنا هتفگ  هچ  نانآ  دیسرپ :

: داد خساپ 

ثداوح و رد  نارجاهم  زا  ناگرزب  هک  دـید  یم  دوب و  لـضفا  هباحـص  ۀـمه  زا  ّیلع  وا  ةدـیقع  هب  هک  یلاـح  رد  درم  سپ  ساـبع  اـّما 
زا يزیچ  هک  درکن  ادیپ  جایتحا  سک  چیه  هب  تسویپ  ادخ  هب  دوب و  هدنز  ات  وا  دنـسرپ و  یم  وا  زا  دـننک و  یم  هعجارم  یلع  هب  لزاون 

.دسرپب وا 

سپ تشاد  یم  او  گنج  هب  یلع  تفرـشیپ  يارب  ار  مدرم  درک و  یم  گنج  وا  هار  رد  یلع و  شیپاشیپ  ریـشمش  ود  اب  ّللا 
�

ه دـبع  اـّما  و 
یم دوخ  ياجرب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  دوب  هیقف  یهلا  ماکحا  رد  ملاع و  ار  ادخ  نید  هک  ّللا 

�
ه دبع  تردپ  دوب  قحان  یلع  تماما  رگا 

.تشاد یم  زاب  تسد  وا  يرای  زا  تسشن و 

.تشاد لوزعم  ءاضق  راک  زا  ار  کیرش  هک  تشذگن  سلجم  نیا  زا  ینامز  دنکفا و  ریز  هب  رس  دش و  تکاس  هفیلخ  سپ 

: هلمج نآ  زا  تسوا  یباوج  رضاح  زا  یکاح  هک  هدروآ ، کیرش  زا  ار  ییایاضق  بیطخ 

600 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يریبز درم  تسا  هدوب  هتـسشن  ییحی  دزن  ماّوع  نب  ریبز  دالوا  زا  يدرم  دیآ  رد  یکم  رب  دلاخ  نب  ییحی  رب  هک  هدرک  ناذیتسا  کیرش 
هدیزرو رارصا  وا  تسین  راک  نیا  ناوت  ارت  تسا  هتفگ  يوب  ییحی  دیوگ  نخس  وا  اب  دیآرد  کیرـش  نوچ  هک  هتـساوخ  نذا  ییحی  زا 

مدرم ّللا 
�

ه دبع  ابا  ای  هتفگ : يوب  يریبز  تسا  هتـسشن  نوچ  هدمآ و  رد  کیرـش  سپ  تسا  هداد  نذا  هتـشاذگاو و  دوخ  هب  ار  وا  ییحی 
نینچ
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هتشادرب و رس  هاگ  نآ  هدنکفا و  نییاپ  یکدنا  ار  رس  کیرـش  .ییوگ  یم  ازـسان  یهد و  یم  مانـشد  ار  رمع  رکب و  وبا  وت  هک  دنرادنپ 
رکب و وبا  هب  تبـسن  دـسر  هچ  ات  مراد  یمن  اور  ار  راک  نیا  مالـسا ، رد  تسا  نکـش  ناـمیپ  نیتسخن  هک  وت  ردـپ  هب  تبـسن  نم  هتفگ :

!. رمع

.تسا هدرک  لقن  زین  ( 78  ) تشه داتفه و  هب  یلوق  هتفگ و  ( 177  ) تفه داتفه و  دص و  کی  لاس  رد  ار  کیرش  تافو  مه  بیطخ 

601 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناشیا تاقبط  هرصب و  یعبات  ناهیقف   7

هراشا

هک دنا  هدوب  هقبط  دنچ  هتفای  راهتشا  یعبات  هیقف  ناونعب  هتخادرپ و  يوتف  هقف و  راکب  هرـصب  رد  تسخن  رـصع  رد  هک  ناعبات  زا  یناسک 
: ددرگ یم  دای  اجنیا  رد  هقبط  ره  ریهاشم  تاقبط و  نیا  تاهّما 

: هرصب ناهیقف  زا  لّوا  ۀقبط 

: دنوش یم  هدرب  مان  اجنیا  رد  ّلقأب ) لوق  بسحب   ) ناشیا تافو  لاس  مّدقت  بیترتب  ریز ، صاخشا  لّوا ، ۀقبط  زا 

نیریس نبا  - 4 ای 107 )  ) يدزا 106 دیز  نب  ّللا 
�

ه دـبع  - 3 ای 106 )  ) نارهم 93 نب  عـیفر  - 2 ای 103 )  ) يدزا 93 دـیزی  نب  رباج  - 1
؟ راسی نب  ملسم  يرصب 110 6 - نسح  - 5 110

؟ نمحرلا دبع  نب  دیمح  - 7

602 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هرصب یعبات  ناهیقف  زا  تسخن  ۀقبط 

دیز نب  رباج  - 1 - 

«. يدزا دیزی  نب  رباج  ءاثعّشلا  وبا  »

دون و لاس  رد  یلوق  هب  تسا  باتک  نآ  رد  هچ  نآ  هب  انب  هدش  هدروآ  دیزی  رسپ  ناونعب  قاحسا  وبا  ءاهقفلا  تاقبط  رد  هک  ءاثعـشلا  وبا 
زا رانید  نب  ورمع  هک : هدروآ  قاحـسا  وبا  .تسا  هتفای  تافو  ( 103  ) هس دـص و  کی  لاس  رد  قاحـسا  وبا  دوخ  راتخم  هب  و  ( 93  ) هس

، مهعسو هلوق  دنع  اولزن  مث  یلاعت  ّللا 
�

ه باتک  یف  اّمع  دیز  نب  رباج  اولأس  هرصبلا  لها  ّنا  ول  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  رانید  نب  ورمع  زا  مه  و  مهافک » لاق : وا 
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«. ءاثعّشلا یبا  نم  ملعا  ادحا  تیأر  ام  »

یلب ما  هدروخنرب  دشاب  « 103  » ای « 93  » شتافو لاس  دشاب و  دزا »  » ۀلیبق زا  و  ءاثعّشلا ) وبا   ) هینک نیا  اب  هک  یـصخش  هب  لاجر  بتک  رد 
ۀتفگ هب  ( ) 128  ) تشه تسیب و  دـص و  کی  لاس  هب  هدـمآ و  نیقداص » باحـصا   » رد خیـش ، لاجر  رد  هک  ار  یفعج  دـیزی  نب  رباج 

نب دمحا  زا  لوقنم 
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ناونع بحاص  زا  ریغ  وا  نامگ  یب  نکیل  هدـناوخ  يدزا »  » یبیتق هتفای ، تاـفو  وا ) ریغ  لوقب  ( ) 132  ) ود یـس و  دص و  کی  ای  لبنح )
ۀینک هچ  تسا 

603 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک یتروص  رد  دوش ) یم  هتـسناد  مه  قوف  تیاور  زا  هدروآ و  میعن  وبا  هکنانچ   ) تسا دیز  شردـپ  مان  ءاثعـش و  وبا  ناونع ، بحاص 
.تسا رّخأتم  لاس ، تسیب  مک  تسد  شتافو  خیرات  دیزی و  شردپ  مان  ّللا و 

�
ه دبع  وبا  ای  دمحم  وبا  شا  هینک  یفعج 

: ترابع هب  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  هحفص 85 ) میس  دلج   ) هیلح رد  میعن  وبا 

..انیعم انیع  ملعلل  ناک  ءاثعّشلا ، وبا  دیز  نب  رباج  ءاثعولا  هروعولا و  یف  هرکذب  یّلستملا  ءاملّظلا و  هبّشلا و  نع  هملعب  یلختملا  مهنم  «و 
.تسا هدروآ  وا  هب  دنسم  يرابخا  ثیداحا و  وا و  زا  ینانخس  وا و  ةراب  رد  ناگرزب  زا  ینانخس  هدرک  ناونع  نیعباّتلا » ءامدق  نم  وه  و 

زا دانـسا  هب  میعن  وبا  دـش  لقن  رانید  نب  ورمع  زا  تیاورب  قاحـسا  وبا  زا  هک  تسا  نامه  دافم  هدـش  هتفگ  وا  ةراب  رد  هچ  نآ  هلمج  زا 
نم املع  مهعـسوأل  دـیز  نب  رباجب  هرـصبلا  لـها  لزن  ول  : » تفگ هک  مدینـش  ساـبع  نبا  زا  تسا : هتفگ  وا  هک  هدروآ  راـنید  نب  ورمع 

هرصبلا لها  لزن  ول  : » تسا هتفگ  یم  هک  هدینش  سابع  نبا  زا  هک  هدروآ  ءاطع  زا  ورمع ، زا  رگید  يدانـسا  هب  و  ّلج » ّزع و  ّللا 
�

ه باتک 
هتفگ وا  هب  سپ  هدید  هبعک  فاوط  رد  ار  دیز  نب  رباج  رمع ، نبا  ّلج » ّزع و  ّللا ،

�
ه باتک  یف  اّمع  املع  مهعسول  دیز  نب  رباج  لوق  دنع 

: تسا

الف یتفتس ، ّکنا  هرصبلا و  لها  ءاهقف  نم  ّکنا  رباج  ای  »
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« ..هیضام هّنس  وا  قطان  نآرقب  ّالا  ّنیتفت 

اننولأست و فیک  : » تفگ هاگ  نآ  داد  خـساپ  ار  نآ  مدیـسرپ  ار  يا  هلأـسم  يراـصنا  ّللا 
�

ه دـبع  نب  رباـج  زا  تسا : هتفگ  ریبج  نب  داـیز 
.»!؟ ءاثعّشلا وبا  مکیف 

: تسا هتفگ  رانید  نب  ورمع 

: تسا وا  نانخس  هلمج  زا  و  دیز » نب  رباج  نم  ایتفلاب  ملعا  ادحا  تیأر  ام  »

: تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  رانید  نب  کلام  مالـسالا » هّجح  دـعب  هّجح ، نم  ّیلإ  ّبحا  نیکـسم  وا  میتی  یلع  مهردـب  قّدـصتا  نأل  »
ماگنه سپ  دمآ  نم  دزن  رباج 

604 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ تفریذپن و  منک  ءادتقا  وا  هب  مراد و  ولج  ار  وا  متساوخ  دیسر  رد  زامن 

زا و  هّتباد » ردـصب  ّقحا  ّهباّدـلا  ّبر  و  هشارف ، ردـصب  ّقحا  شارفلا  ّبر  و  هتیب ، یف  هماـمإلاب  ّقحا  تیبـلا  ّبر  ّنهب : ّقحا  ّنّهبر  ثـالث  »
: تسا وا  تایاور 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  وا  زا  مره  نب  ورمع  زا  دانسا  هب  میعن  وبا 

.تسا هدناوخ  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  هنیدم  رد  ربمغیپ  اب  هک  تشاد  هدیقع  درک و  عمج  رصع ، رهظ و  زامن  نایم  سابع  نبا  »

.تسا هدمآ  ءاثعش  وبا  زا  زین  رانید  نب  ورمع  قیرط  زا  تیاور  نیا 

: تفگ یم  هک  مدینش  ار  دیز  نب  رباج  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  رانید  نب  ورمع  زا  رگید  یقیرط  زا  دانسا  هب  زاب 

ریغ نم  اعیمج ، تاعکر  عبـس  اعیمج و  تاعکر  یناـمث ، مّلـس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا ،
�

ه لوسر  یّلـص  هنع  ّللا 
�

ه یـضر  ساـبع  نبا  لاـق  »
و « 1  » دنا هدروآ  رانید  نب  ورمع  زا  مه  دـیز  نب  دامح  مساق و  نب  حور  رمعم و  ار  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  میعن  وبا  هّلع » ضرم و ال 

تسا هدمآ  سابع  نبا  زا  وا  زا  دانسا  هب  مه 
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: لاقف هزمح  هنبا  یلع  دیرا  ص )  ) ّیبّنلا ّنا   » هک

« بسّنلا نم  مرحی  ام  هعاضّرلا  نم  مرحی  و  هعاضّرلا ، نم  یخا  هنبا  اّهنا  یل ، حلصت  اّهنا ال  »

______________________________

: تسا هدش  هتشون  نینچ  عضوم  نیا  رد  هیلح »  » یقرواپ رد  ( 1)

« سابع نبا  هیلا  بهذ  ام  یلع  هیف  دـمتعا  رذـع  ریغب  رذـعب و  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  یف  باتک  یعفاشلا  یجنز  ربلا  لوسر  نبا  همالعلل  »
سابع و نبا  زا  قیرط  دنچ  زا  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  دنچ  زین  يروث  نایفـس  ۀـمجرت  رد  هک  دـشاب  دای  هب  ار  قاروا  نیا  هدـنناوخ  دـیاش 

.دش لقن  لبج  نب  ذاعم 

605 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نارهم نب  عیفر  - 2 - 

.يرصب یحایر  نارهم  نب  عیفر  هیلاعلا  وبا 

تافو زا  سپ  لاس  ود  هدرک و  كاردا  ار  ّتیلهاج  عیفر  .تسا  هدوب  یلوم  ارمیمت  ینب  زا  حایر ، ینب  زا  ینز  قاحسا  وبا  ۀتفگ  هب  عیفر 
(106  ) شـش دص و  کی  لاس  هب  هدرازگ و  زامن  رمع  اب  هدرک و  تاقالم  هدش و  لخاد  رکب  وبا  رب  هدمآرد و  مالـسا  هب  ص )  ) ربمغیپ

.تسا هتفای  تافو  هس 93  دون و  لاس  رد  یلوق  هب  و 

هیلاعلا وبا  ملع  ثیح  زا  میهاربا  هب  هرـصب  رد  مدرم  نیرتهیبش  دـنا : هتفگ  یم  : » تسا هدرک  لـقن  ار  نومـضم  نیا  هریغم  زا  قاحـسا  وبا 
: تسا هتفگ  نینچ  وا  هدمآ  نایم  هب  يرصب  نسح  مان  هیلاعلا  وبا  دزن  یتقو  تسا »

میدرک لیـصحت  ار  ملع  كاردا و  ار  ریخ  اـم  نکیل  یهن  رکنم ، زا  دـنک و  یم  رما  فورعمب  همه ، لوـبق  دروـم  تـسا  يدرم  نـسح ، »
فورح و رخآ  ءای  حتف  ءار و  رـسکب  نآ  طبـض  نایب  زا  سپ  یحایّرلا ،»  » لیذ بابّللا »  » رد دـشاب » هدـمآ  ایندـب  نسح  هک  نیا  زا  شیپ 

هدش هدافا  نینچ  فلا ، زا  دعب  هلمهم  ءاح 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1606 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا

هداد تبسن  رایسب  یهورگ  نآ  هب  روهشم و  میمت  زا  تسا  ینطب  ..نب  عوبری  نب  حایر  هب  هلمج  نآ  زا  تسا  ییاهزیچ  هب  تبـسن »  » نیا »
.ناشیا يالوم  یحایر  عیفر  هیلاعلا  وبا  تسا  ناشیا  زا  هک  دوش  یم 

رد عیفر  .دنا  هدومن  تیاور  وا  زا  ود  نیا  ریغ  لوحا و  مصاع  هداتق و  هدرک و  تیاور  ناشیا  ریغ  دوعـسم و  نبا  یلع و  رمع و  زا  عیفر  »
تسا و هتفای  تافو  ( 93  ) هس دون و  لاس  زا  لاوش  رد  تسا و  هتـشاد  لاس  راهچ  ص )  ) ربمغیپ تلحر  ماگنه  هب  هدـش و  نکاس  هرـصب 

: ترابع نیاب  ار  عیفر  میعن ، وبا  تسا » هدوب  دب  وا  ةراب  رد  هدیقع  يأر و  زا  یعفاش 

606 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..هیلاعلا وبا  عیفر ، هیفاخلا  لامعالا  هیماّسلا و  لاوحالا  وذ  مهنم  «و 

: تسا هدروآ  يا  هّمش  وا  تایاور  تاملک و  تالاح و  زا  هدرک و  ناونع 

میعن وبا  دانسا  هب  تسا  هدرک  یم  هیصوت  ار  ءارآ  ءاوها و  زا  زارتحا  هدوب و  نیبدب  ءاوها » لها   » يار و نابحاص  هب  تبسن  زین  هیلاعلا  وبا 
: تسا هتفگ  هک  لوحا  مصاع  زا  تسا 

: تفگ نینچ  ار  ام  هیلاع  وبا 

لّوالا رمألاب  مکیلع  ءاضغبلا و  هوادـعلا و  مکنیب  عقوت  اـّهناف  ءاوهـألا  هذـه  مکاـّیإ و  و  هنع ، اوبغرت  ـالف  هومتمّلعت  اذاـف  نآرقلا  اومّلعت  »
زا تسا  وا  دانسا  هب  زاب  هنس » هرشع  هسمخب  نامثع ، ینعی  مهبحاص ، لتقی  نا  لبق  نآرقلا  انأرق  دق  ّاناف  اوقّرفتی  نا  لبق  هیلع  اوناک  يّذلا 

: تسا هتفگ  هک  نومضم  نامهب  کیدزن  هیلاع  وبا  زا  لوحا  مصاع  زا  رگید  یقیرط 

تسار و هب  تسا و  مالسا  نآ  هک  دیرادب  ار  تسار  هار  دیوشم و  فرحنم  نآ  زا  دیتسناد  ار  نآ  نوچ  دیریگ و  ارف  ار  مالسا  »
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( نامثع  ) ار دوخ  بحاص  هک  نیا  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  شور  وا ، باحصا  شور  و  ص )  ) ربمغیپ ّتنس  هب  داب  امـش  رب  دییارگم و  پچ 
ثعاب امش  نایم  ار  هنیک  مشخ و  ینمشد و  هک  هدنکارپ  ءاوها »  » نیا زا  دیزیهرپب  و  دندرک ، هچ  نآ  دندرک  هک  نیا  زا  شیپ  و  دنتشک ،
تیاور هباحـص  زا  نانیا  زج  بعک و  نب  ّیبا  هلظنح و  نب  لهـس  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  قیّدـص و  رکب  وبا  زا  هیلاـع  وبا  ددرگ » یم 

.تسا هدرک 

: تسا هتفگ  نینچ  ربمغیپ  تفگ : سپ  تفگ  یم  هبطخ  ار  ام  قیّدص  رکب  وبا  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  هیلاع  وبا  زا  دانسا  هب  میعن  وبا 

« عجرا یّتح  نیتعکر  تیّلص  هفیلحلا  يذ  نم  ادعصم  تجرخ  اذاف  هنیدملا  يرجاهم  هّکم و  يدلوم  .عبرا  میقملل  ناتعکر و  نعاّظلل  »

607 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دیز نب  ّللا 
�

ه دبع  - 3 - 

.يدزا یمرج  ورمع  نب  دیز  نب  ّللا 
�

ه دبع  هبالق  وبا 

.تسا هتفای  تافو  ماش  رد  ( 107  ) تفه دص و  کی  ای  ( 106  ) شش دص و  کی  لاس  رد  قاحسا  وبا  ۀتفگ  هب  هبالق ، وبا 

: تسا هتفگ  هبالق  وبا  ةراب  رد  هک  هدرک  لقن  راسی  نب  ملسم  زا  قاحسا  وبا 

: تسا هدروآ  وا  ۀمجرت  رد  ار  نومضم  نیا  مه  و  ناذبؤملا » ذبؤم  ناک  مجعلا  نم  هبالق  وبا  ناک  ول  »

سپ هدرک و  نایب  دای و  ار  نآ  وا  هدیسرپ و  هماسق »  » زا ار  وا  رمع  هدش و  رـضاح  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دزن  هبالق  وبا  هک  هدش  تیاور  «و 
«. دوب دهاوخ  یکین  ریخب و  هشیمه  هاپس  نیا  درادب  یقاب  هاپس  نیا  نایم  ارت  ادخ  ات  نکیل  تسا : هتفگ  نآ  زا 

روسکم میم  هلمهم و  ءار  نوکس  میج و  حتفب   ) یمرج تغل  ریز  بابل »  » رد
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: تسا هدمآ  نینچ  «( 1»

وبا دـنا  هدـش  هداد  تبـسن  مرج  هب  هک  یناـسک  زا  ..تسا و  هدوب  ..نب  ناـّیر  نب  مرج  وا  تسیا و  هلیبـق  هک  تسا  مرج  هب  تبـسن ، نیا  »
ناعبات زا  هک  تسا  يرـصب  یمرج  دـیز  نب  ّللا 

�
ه دـبع  هبـالق  وبا  رگید  تسا و  هدوب  هباحـص  زا  هک  تسا  یمرج  هملـس  نب  ورمع  دـیزی 

نایم زا  وا  مشچ  اپ و  ود  تسد و  ود  هک  نیا  اب  تسا  هتفاـی  تاـفو  رـصم  شیرع  رد  ( 104  ) راهچ دـص و  کی  لاس  رد  هدوب و  لیلج 
« تسا هدوب  یم  رازگ  رکش  هتفگ و  یم  ساپس  ار  ادخ  هدوب  هتفر 

______________________________

ردیح نب  دیعـس  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  هک  جـلاولو ، ءارو  ام  رد  ناشخدـب  زا  تسا  يرهـش  هب  تبـسن  ءار ) نوکـس  میج و  رـسکب   ) یمرج ( » 1)
( بابللا «. ) تسا بوسنم  مرج  نیاب  يدنا  لهچ و  دصناپ و  لاس  هب  یفوتم  هیقف  یمرج 

608 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: ترابع هب  ار  وا  میعن  وبا 

زا ینانخس  سپ  هدرک  ناونع  یمرجلا » دیز  نب  ّللا 
�

ه دبع  هبالق  وبا  هقافنإ  رثکف  هقافشإ  رثک  حصافلا  بیطخلا  حصاّنلا و  بیبّللا  مهنم  «و 
.تسا هدروآ  وا  زا  دنسم  یتایاور  وا و  زا  هناملاع  ینانخس  وا و  ةراب  رد  ناگرزب 

: تسا وا  ةراب  رد  ناگرزب  تاملک  هلمج  زا 

ارهاظ  ) بویا زا  و  یفالتخا ) كدـنا  اب  ، ) دـش هدروآ  قاحـسا  وبا  زا  لقنب  الاب ، رد  هک  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  راـسی و  نب  ملـسم  ۀـتفگ 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  ینایتخس )

«. هبالق وبا  نم  ءاضقلاب  ملعا  رصملا  اذهب  تکردا  ام  هنم و  ارارف  مهّدشا  ءاضقلاب  ساّنلا  ملعا  تدجو  »

: تسا هدروآ  دانسا  هب  وا ، نانخس  هلمج  زا  و 

ّساّنلا شعی  مل  هملعب و  شاع  ملاع  و  هملعب ، ساّنلا  شاع  هملعب و  شاع  ملاعف  هثالث : ءاملعلا  »
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زا میعن  وبا  دانـسا  هب   ) تسا هتفگ  ءارآ  ناـبحاص  و  ءاوـها » لـها   » ةراـب رد  و  هملعب » ساـّنلا  شعی  مل  هملعب و  شعی  مل  ملاـع  و  هملعب ،
رد و  نوفرعت »! متنک  ام  مکیلع  اوسبلی  وا  مهتلالـض  یف  مکوسمغی  نا  نمآ  ّینإف ال  مهوثداحت ، ءاوهألا و ال  لها  اوسلاـجت  ـال  ( » بّویا

(: دانسا نامهب  مه  زاب   ) تسا هتفگ  هراب  نیمه 

لها ّنا  .لالّـضلا و  کلذ ، عاّمج  فلتخم و  لمع  فلتخم و  لوقب  نیقفانملا  رکذ  یلاعت  ّللا 
�

ه ّناف  نیقفانملا  لـثم  ءاوهـالا  لـها  لـثم  »
ّللا

�
ه یضر  هباحّصلا  نم  هّدع  نع  هبالق  وبا  دنـسا   » میعن وبا  ۀتفگ  هب  وا  تایاور  و  فیّـسلا » یلع  اوعمتجا  ءاوهالا و  یف  اوفلتخا  ءاوهالا 

یتّمأ یف  نوکیـس  ّهنا  و  تسا ..«  ناـبوث ) زا  ءامـسا  وبا  زا  هبـالق  وبا  زا  دانـسا  هب   ) لـصفم یثیدـح  رد  هلمج  زا  یـصحی » ـال  اـم  مهنع 
«. يدعب ّیبن  نیّیبنلا ال  متاخ  انا  و  مهیبن ، ّهنا  معزی  مهّلک  نوثالث  نوباّذک 

609 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیریس نبا  - 4 - 

.کلام نب  سنا  یلوم  نیریس  نب  دمحم  رکب  وبا 

.تسا هدوب  رمّتلا » نیع   » ناریسا زا  دمحم  ردپ  نیریس 

(110  ) هد دص و  کی  لاس  زا  لاوش  مهدجیه  زور  رد  هتفای و  ّدلوت  هدنام  نامثع  تفالخ  زا  لاس  ود  قاحسا  وبا  ۀتفگ  هب  نیریـس  نبا 
.تسا هتفای  تافو  لاس  تفه  داتفه و  ّنس  هب 

ءاّذح و دلاخ  هماعد و  نب  هداتق  هدینش و  ثیدح  کلام  نب  سنا  نیـصح و  نب  نارمع  ریبز و  ّللا 
�

ه دبع  رمع و  ّللا 
�

ه دبع  هریره و  وبا  زا 
.دنا هدرک  تیاور  هدینش و  ثیدح  يو  زا  ینایتخس  بویا 

دوخ ّلحم  زا  تسا  هتخاس  یم  هنیـسم  ياهگید  هتـشاد و  یم  لاغتـشا  يرگـسم  راکب  هدوب و  اـیارجرج »  » لـها زا  دّـمحم  ردـپ  نیریس 
نیع  » يوسب
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ناریسا رگید  راب  هتخاس و  ریسا  ار  وا  هتخات و  اجنآ  رب  دیلو  نب  دلاخ  ار  فداصت  دشاب  لوغشم  دوخ  تعنص  هب  اجنآ  رد  ات  هتفر  رمّتلا »
هدرک هبه  کلام  نب  سنا  هب  ار  يو  هحلط  وبا  هدیشخب و  هحلط  وبا  هب  ار  وا  رمع  .تسا  هتشاد  لیـسگ  رمع  دزن  هب  هنیدم  هب  ار  وا  اجنآ 
دازآ ار  دوخ  هتخادرپ و  ار  غلبم  نیا  هتـسب و  تباتک »  » دـقع رازه ، لهچ  غلبمب  هتـشاذگ و  هبتاـکم »  » رارق سنا  اـب  نیریـس  سپ  .تسا 

.تسا هتخاس 

.تسا هدوب  رکب  وبا  زینک  هتشاد  مان  هّیفص  هک  مه  نیریس  نبا  ردام 

: تسا هتفگ  نیریس  نبا  ةراب  رد  قاحسا  وبا  تسا ! هدوب  نز  کی  زا  دنزرف  یس  ار  نیریس  نبا  دنا : هتفگ 

: تسا هتفگ  نینچ  شا  هراب  رد  ناکّلخ  نبا  عرولا » یف  اهیقف  هقفلا  یف  اعرو  ناک  »

ناک و  هتقو ، یف  عرولاب  روکذملا  و  هرصبلا ، لها  نم  ءاهقفلا  دحا  وه  و  ».. 

610 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..ناک هتزانج و  نیریس  نبا  دهشی  مل  نسحلا  تام  اّملف  رمالا  رخآ  یف  ارجاهت  ّمث  يرصبلا  نسحلا  بحاص 

.تسا هدوب  هتفای  تافو  هدرم ، لاوش  مهن  رد  هک  نیریس ، نبا  زا  شیپ  زور  دص  يرصب  نسح 

: تسا هتفگ  یم  مدرم  ضیرحت  رد  ار  ترابع  نیا  هتشاد و  یم  او  نیریس  نبا  زا  هدافتسا  هب  ار  مدرم  یبعش 

هتفگ نینچ  وا  ۀمجرت  رد  یناقمم  دـینک ) هدافتـسا  وا  زا  هعجارم و  رک ، درم  نآ  هب  هک  تسا  امـش  رب  « ) ّمصالا لجّرلا  کلذـب  مکیلع  »
: تسا

هدش و عقاو  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک زا  تاّدج  دادـجا و  ثاریم  باب  رد  قودـص  خیـش  دنـس ) ۀلـسلس   ) قیرط رد  نیریـس  نبا  »
بتک رد  ار  وا  ۀمجرت  هّماع  ءاملع  نکیل  دنا  هدشن  وا  ۀمجرت  ضرعتم  ام  باحصا 
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.دنا هدروآ  دوخ 

.تسا هتشاد  دایز  یترهش  لماک و  یتراهم  مه  باوخ  ریبعت  رد  هدوب  مان  هب  ناهیقف  زا  هک  نیا  رب  هوالع  نیریس  نبا  »

هتخاس و دوخ  هشیپ  ار  يزاّزب  لغش  دشابن  راب  لاملا  تیب  مدرم و  رب  دروخب و  نان  بسک ، تمحز و  هار  زا  هک  نیا  يارب  نیریـس  نبا  »
«. تسا هدرک  یم  شاعم  رارما  هار  نیا  زا 

: تسا هدروآ  نینچ  نیریس  نبا  ناونع  رد  میعن  وبا 

نب دمحم  رکب  وبا  نیدّحوملا  نیبنذـملل و  ءاجّرلا  مظعم  و  نیرئاّزلا ، ناوخإلل و  معطملا  نیتملا ، عرولا  و  نیـصّرلا ، لقعلا  وذ  مهنم  «و 
« ..نیریس

.تسا هدرک  لقن  یبلاطم  وا  تایاور  زا  باوخ و  تاریبعت  تاملک و  تالاح و  زا  هاگ  نآ 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  بعشا  زا  دانسا  هب  هلمج  زا 

دندیسرپ یم  ار  يو  مارح ، لالح و  زا  یهقف ، يا  هلأسم  نوچ  هک  دوب  نانچ  نیریس  نبا  »

611 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدش  ضوع  یّلک  هب  تسین و  دوب  هک  نآ  ایوگ  هک  درک  یم  رییغت  يروط  هب  دش و  یم  نوگرگد  شگنر 

: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  یلجع  قروم  زا  دانسا  هب  و 

: تسا هتفگ  هک  ییحی  نب  يرس  زا  دانسا  هب  نیریس و  نب  دّمحم  نم  هقف  یف  عروا  هعرو و ال  یف  هقفا  الجر  تیأر  ام  »

ار نآ  ور  نیا  زا  داد  خر  يدیدرت  ههبش و  نآ  رد  ار  وا  نکیل  دیسرمه  هب  دوس  رازه  لهچ  ةزادنا  هب  يدتـس  داد و  رد  ار  نیریـس  نبا  »
: تسا هتفگ  هک  بذوش  نبا  زا  دانسا  هب  و  تفریذپن » تشاذگاو و 

یمن ماـش  تسکـش و  یم  اتـشان  تشاد  یمن  هزور  هک  ار  يزور  سپ  هن  ار  زور  کـی  تـشاد و  یم  هزور  ار  زور  کـی  نیریـس  نـبا  »
هزور درک و  یم  لوانت  يرحس  ار  رگید  زور  دروخ و 
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: تسا هتفگ  يوب  هدننک  لاؤس  هداد  وکین  یخساپ  هلأسم  نآ  هب  نوچ  هدش و  هتساوخ  ییاوتف  نیریس  نبا  زا  ینامز  دش » یم  راد 

هباحص هک  نیا  هب  هتشاد  یـضیرعت  ایوگ  هک  هدرک  ءادا  ار  نخـس  نیا  نانچ  و  اهیف »- لوقلا  وا  اهیف - ایتفلا  تنـسحأل  رکب  ابأ  ای  ّللا 
�

ه «و 
«. انلوقع هتکردا  امل  مههقف  اندرا  ول  : » تسا هتفگ  وا  هب  نیریس  نبا  ور و  نیا  زا  دنا  هتفگ  یمن  هتسناد و  یمن  نیا  زا  رتهب  مه 

: تسا هداد  خساپ  نینچ  ار  يو  نک  لالح  ارم  رذگ و  رد  نم  زا  ما  هتفگ  تبیغ  ارت  تسا : هتفگ  نیریس  نبا  هب  یصخش 

: تسا هتفگ  یم  هداد  یم  خساپ  وا  هدش و  یم  هدیسرپ  يزیچ  نیریس  نبا  زا  هاگ  ره  «« 1  » یلاعت ّللا 
�

ه مّرح  ام  ّلحا  نا  هرکا  ّینا  »

______________________________

وبا مهنم : میظع  ملاع  هیلا  بسنی  ..نب  میجل  نب  لجع  یلإ  هبـسنلا  هذه  مال ، اهرخآ  یف  میجلا و  نوکـس  نیعلا و  رـسکب  یلجعلا ، ( » 1)
..نب خرمشملا  نب  قروم  رمتعملا 

( بابللا « ) ..امهریغ و  هداتق ، لوحالا و  مصاع  هنع  يور  هباحصلا  نم  مهریغ  سنا و  سابع و  نبا  رمع و  نبا  نع  يوری 

612 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  دانسا ، هب  میعن ، وبا  هک  وا  نانخس  زا  اسأب » هب  ملعا  ال  کل : تلق  اّمنا  و  ساب ، هب  سیل  کل : لقا  مل  ّینا  »

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  لوحا  مصاع  زا  دانسا  هب  و  اهدی » یف  رظنت  تنأ  نوکت  هأرما  حکنت  كدی و ال  یف  رظنت  هأرما  حکنا  »

سپ مناد  یمن  ار  نآ  مرادن و  دای  هب  يزیچ  هراب  نیا  رد  داد : خساپ  دیسرپ  ار  يا  هلأسم  دمآ و  رد  وا  رب  يدرم  مدوب  نیریـس  نبا  دزن  »
: تفگ .وگب  ار  دوخ  يأر  میتفگ : يوب  ام 

کلذ نع  عجرا  ّمث  ییأرب ، اهیف  لوقا  »
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هدیسرپ نینچ  نیریس  نبا  زا  هدرک و  راضحا  ار  یبعش  يرصب و  نسح  نیریـس و  نبا  هدوب  قارع  یلاو  هک  هریبه  نبا  ّللا »
�

ه ال و  يأّرلا .؟
ردارب یناگمه ! ناوارف و  متـس  تفگ : یناد ؟ یم  هچ  اـم  هاگتـسد  زا  یکیدزن ، اـمب  ینیب و  یم  قارع  رد  ار  اـم  هک  یماـگنه  زا  .تسا 

، هنوگ نیا  زا  خساپ  دنامهفب  يوب  هراشا  نیا  اب  هک  تخادنا  الاب  هناش  دینش  ار  وا  خساپ  تشاد و  روضح  اجنآ  رد  هک  نیریس  نبا  ةداز 
دروم هک  مدوب  نم  .دشن  هدیسرپ  وت  زا  هک : داد  گناب  ار  يو  نیریس  نبا  داد  یم  یخـساپ  نینچ  یتسیابن  تسین و  دنیآ  شوخ  ار  ریما 

دنا هدیسرپ  یم  يو  زا  ار  ببـس  نوچ  هداد  یمن  هراجا  هب  هّمذ  لها  ریغب  ار  اهنآ  هک  هدوب  دنچ  ییاه  هناخ  ار  نیریـس  نبا  مدش ! لاؤس 
: تسا هتفگ  یم 

یمن نم  دـشاب و  یم  نارگن  تحاران و  هراجا  لام  تخادرپ  يارب  رجاتـسم  دـیآ  یم  شیپ  رگید  هام  دـسر و  یم  ناـیاپ  هب  هاـم  نوچ  »
رد تسا  هتـشاد  یم  دایز  قافنا  ماـعطا و  هدوب و  دـنمتورث  يدرم  نیریـس  نبا  ددرگ » تحاراـن  كانـساره و  نم  زا  یناملـسم  مهاوخ 

: تسا هتفگ  یم  سپ  هداتفا  یگنت  یتخس و  هب  هتشگ و  نوگرگد  يو  یلام  عضو  لاح ، رخاوا 

نیا ببـس  تسیچ : مناد  یم  ما  هداتفا  رابنارگ  يراد  ضرق  يراکهدب و  راب  ریز  هدـش و  راچد  نآ  هب  هک  ار  يراتفرگ  نیا  ببـس  نم  »
«! سلفم ای  : » متفگ ار  يدرم  شیپ  نیا  زا  لاس  لهچ  هک  تسنآ 

613 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  هدرک  اهباوخ  يارب  نیریس  نبا  هک  ییاهریبعت  زا  میعن  وبا 

زا یکی  مماشآ  یم  بآ  هلول  ود  نآ  زا  نم  دراد و  هلول  ود  یقیربا  ما ، هدید  باوخ  تسا : هتفگ  يوب  هتفر و  نیریس  نبا  دزن  یسک  »
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.روش رگید  تسا و  نیریش  اهنآ 

: تسا هداد  خساپ  نیریس  نبا  »

: تسا هدرک  لقن  هتفگ ، وا  هک  ار ، نومضم  نیا  نیریس  نبا  زا  لوحا  مصاع  اهتخا » یلإ  فلاحت  تنأ  هأرما و  کل  ّللا 
�

ه ّقتا  »

: دنتفگ یم  داد  يور  هنتف »  » نوچ دندیسرپ  یمن  دانسأ »  » زا مدرم  « 1 « » هنتف  » زا شیپ  »

لها زا  ای  میریذپ  هب  ار  ناشیا  ثیدـح  سپ  دنتـسه  ّتنـس  لها  زا  نایوار  نآ  هک  میرگنب  ات  دـیهد  دانـسأ  دـیربب و  مان  ار  دوخ  لاجر 
(: ص  ) ربمغیپ زا  هریره  وبا  زا  تسا  وا  تایاور  زا  میریذپن » میریگن و  ار  نانآ  ثیدح  سپ  تعدب 

( رثا نم  دیاش : « ) ملع نم  ملاع  رظن و  نم  نیع  رکذ و  نم  یثنا  رطم و  نم  ضرا  عبرا : نم  نعبشی  عبرا ال  »

______________________________

هس ریبز و  نبا  ۀعقاو  يرگید  نامثع  لتق  ۀعقاو  یکی  هدش : یم  قالطا  اهنآ  رب  هنتف »  » هک هداد  خر  هثداح  دنچ  مالـسا  لوا  نرق  رد  ( 1)
.بلهم نب  دیزی  ۀیضق  مه  یکی  ثعشا  دمحم  ۀعقاو  رگید 

بلهملا نب  دیزی  هنتف »  » تناک امل  : » تسا هتفگ  یم  هک  هدروآ  زیزعلا  دبع  زا  دانسا  هب  نیریس  نبا  لاح  نایب  همجرت و  یط  رد  میعن  وبا 
رد میعن  وبا  زاب  ..هب » اودـتقاف  نامثع  لتق  نیح  ساـنلا  دعـسا  یلإ  اورظنا  لاـقف : يرت ؟ اـم  اـنلقف : نیریـس  نبا  یلإ  لـجر  اـنا و  تقلطنا 

« تربخا اهیف و ال  تلأس  ام  : » تفگ یم  ریبز  نبا  ۀنتف »  » رد هک  مدینـش  حیرـش  زا  هتفگ : نارهم  نب  نومیم  تسا : هتفگ  حیرـش  ۀـمجرت 
یلع نأش  ندروآ  نییاپ  يارب  هدمآ  راک  يور  نوچ  هیواعم  هک  دـشاب  نامثع  لتق  هنتف ، زا  نیریـس  نبا  دارم  هک  تسنیا  رهاظ  لاح  رهب 

، تسرد صاخشا  سپ  .دننک  عضو  ثیدح  هک  هداد  روتسد  هیواعم ، دوخ  نامثع و  ندرب  الاب  و  (ع )
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.دنا هدیسرپ  یم  ار  لاجر  هدرک و  دانسا  هب  هجوت 

614 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يرصب نسح  - 5 - 

.يرصب نسح  وبا  نب  نسح  دیعس  وبا 

.تسا هدوب  راصنا  یلوم  راسی و  مان  ار  نسح  ردپ  نسح  وبا  قاحسا ، وبا  ۀتفگ  هب 

زا بجر  ةرغ  هعمج  زور ، نآ  يادرف  هتـشذگ و  رد  هرـصب  رد  هبنـشجنپ  بش  هتفای و  ّدلوت  هدـنام  رمع  تفالخ  رخآ  هب  لاس  ود  نسح 
.تسا هدش  نفد  ( 110  ) هد دص و  کی  لاس 

نـسح هتفر و  یم  ینامرف  بقع  ردام  هاگ  ره  هدوب و  ص ،)  ) ربمغیپ نز  هملـس  ّما  نینمؤملا ، ّما  ۀـمداخ  نسح ، رداـم  هک  هدـش  تیاور 
هدیـسر هیلاع  تاماقم  هب  هتفای و  تکرب  نسح  هک  هدوب  ور  نیا  زا  تسا و  هتـشاذگ  یم  وا  ناـهد  هب  ناتـسپ  هملـس  ّما  هدرک  یم  هیرگ 

.تسا

ءارما و باوـبا  زا  یخرب  رب  ار  ناـهیقف )  ) ناــئراق زا  یهورگ  تشذــگ  یم  نـسح  تـسا : هـتفگ  هـک  هدروآ  ماـّـمه  زا  قاحــسا ، وـبا 
: تفگ نینچ  سپ  دید  نایاورنامرف 

مکتویب یف  متسلج  ول  مّکنا  اّما  مکیف  اودّهزتف  مهباوبا ، یلإ  مکباقر  ّلغ  هنولمحی  ملعلاب  متئج  مکلاعن و  متحطرف  مکب و  اّمع  متجرفا  »
ظفحف و انعمـس  عمـس و  ّهناف  مکباصعا ! نیب  ّللا 

�
ه قّرف  اوقّرفت  .مهنیعا  یف  مکل  مظعا  ناـکل  مکیلإ ، نولّـسوتی  نیذـّلا  مه  اونوکت  یّتح 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  هدرب  وبا  زا  زاب  انیسن »

هتفگ دیز  نب  یلع  و  ما » هدیدن  رت  هدننام  نانآ  هب  يرصب ) نسح   ) خیش نیا  زا  ار  سک  چیه  ما  هدرک  كاردا  ار  دّمحم  باحـصا  نم  »
: تسا

دننام سپ  ما  هدید  ار  رگید  یهورگ  ملاس و  دّـمحم و  رـسپ  مساق  هدـعج و  رـسپ  ییحی  ّبیـسم و  رـسپ  دیعـس  ریبز و  رـسپ  هورع  نم  »
درک یم  كاردا  ار  ص )  ) ربمغیپ باحصا  نسح  رگا  ما و  هدیدن  ار  یسک  نسح 
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«! دنتشاد یم  زاین  وا  ءارآب  ناشیا 

615 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: ترابع هب  ار  وا  میعن  وبا 

« ..دـهاّزلا هیقفلا  نسحلا ، وبا  نب  نسحلا  دیعـس ، وبا  نسولا ، مّونلا و  میدـع  نجّـشلا ، ّمهلا و  فیلأ  نزحلا ، فوخلا و  فـیلح  مهنم  «و 
ثیداحا تایاور و  زا  مه  يو و  ریغ  و  زیزعلا ، دبع  نب  رمع  اب  وا  تابتاکم  حئاصن و  بطخ و  نانخـس و  زا  سپ  نآ  زا  هدرک و  ناونع 

(. 161 هحفص 31 - میس - دلج  هیلح -  ) تسا هدرک  لقن  دایز  يرادقم  وا 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  يرکشی  یسیع  نب  میهاربا  زا  دانسا  هب  میعن  وبا  هک  يروط  هب  هدوب ، یم  نوزحم  مومهم و  اصخش  دوخ  نسح 

هتساوخ یم  نوزحم  مومهم و  مه  ار  مدرم  و  هبیصمب ،» دهع  ثیدح  هتبـسح  ّالا  ّطق  هتیار  ام  نسحلا و  نم  افوخ  لوطا  ادحا  تیأر  ام  »
: تسا هتفگ  مزح  وبا  نب  مزح  هلمج  نآ  زا  هدروآ  يو  زا  دایز  ینانخس  تاملک و  میعن  وبا  باب  نیا  رد  و 

، توملا حـضف  : » تسا هتفگ  یم  نسح  نزحلا » ّالا  هنید  یف  نمؤملا  عسی  اـم   » تفگ یم  ظـیلغ  دـیدش و  دـنگوس  اـب  مدینـش  ار  نسح 
نسح هک  تفای  نایاپ  ناعبات  زا  « 1  » نت تشه  هب  دهز  : » تسا هتفگ  دثرم  نب  همقلع  احرف » ّبل  يذل  كرتی  ملف  اینّدلا 

______________________________

: دنسک تشه  نیا  ناشیا  زا  دارم  هدش و  حالطصا  هعبس ،» ءاهقف   » دننام هینامث ،» داهز  ( » 1)

ندوب لضفا  هکناـنچ  تسا  قاـفتا  دروم  رفن  راـهچ  نیا  دـهز  هک  سیق ، دـبع  نب  رماـع  ناـیح و  نب  مره  مثیخ ، نب  عیبر  ینرق ، سیوا 
ملسم وبا  ناشیا  زا  رگید  نت  راهچ  و  اقدص » اّقح و  ءایقتا  داهز  مه  نینمؤملا و  ریما  باحصا  نم  مه   » یناقمم ریبعتب  و  همه ، زا  سیوا 

يرصب و نسح  قورسم و  و 
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یلع مهدهز  ناک  امنا  ، » داماد دیـس  یـشک و  زا  راهظتـسا  هب  یناقمم ، ۀتفگ  هب  ینـس و  هعیـش و  نایم  دـنفالتخا  دروم  دـیزی  نب  دوسا 
سیوا سیق و  دبع  نب  ّللا 

�
ه دبع  نب  رماع  هینامث : یلإ  دـهزلا  یهتنا  : » تسا هدروآ  نینچ  هیلح  رد  میعن  وبا  .سیبلتلا » سیلدـتلا و  قیرط 

نـسحلا یبا  نب  نسحلا  ینالوخلا و  ملـسم  وبا  دیزی و  نب  دوسالا  عدـجالا و  نب  قورـسم  مثیخ و  نب  عیبرلا  نایح و  نب  مره  ینرقلا و 
« يرصبلا

616 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نامگ هک  نیا  رگم  میدید  یمن  ار  وا  .دشاب  رت  ینالوط  نسح  زا  شهودنا  نزح و  هک  میدـیدن  ار  سک  چـیه  ام  .تسا  نانآ  زا  یکی 
« ..تسا هدمآ  دراو  وا  رب  هزات  یتبیصم  میدرب  یم 

: تسا نسح  نانخس  زا 

نم ءالؤهل  ام  اولاقل : مکرایخ  اوأر  ول  و  نیناـجم ، متلق : مهومتیأر  ول  فوصلا و  مهـسابل  مهرثکا  اّیردـب ، نیعبـس  تکردا  دـقل  ّللا 
�

ه «و 
.باسحلا مویب  ءالؤه  نمؤی  ام  اولاقل : مکرارش  اوأر  ول  قالخ و 

، اتوق ّالا  هدنع  دجی  مهدحا و ال  یـسمی  اماوقا  تیأر  ول  هیمدق و  تحت  باّرتلا  نم  مهدحا  یلع  نوها  اینّدلا  تناک  اماوقا  تیأر  دقل  و 
زا مه  و  هیلع » هب  قّدصتی  نّمم  جوحا  وه  ناک  نا  هضعبب و  قدصتیف  ّلج  ّزع و  هّلل  هضعب  ّنلعجأل  ینطب ، یف  هّلک  اذه  لعجا  ال  لوقیف :

: تسا هتشون  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  هک  لّصفم  يا  همان  ّیط  رد  تسا  وا  نانخس 

: ماّیا هثالث  اهیف  ترّکف  اذا  اینّدلا  اّمنا  «و 

.هوجرت یضم ال  موی  »

.همنتغت نا  کل  یغبنی  هیف  تنأ  موی  «و 

.هلبق تومت  کّلعل  و  ما ال ؟ هلها  نم  تنأ  يردت  موی ال  «و 

ناک نا  سمأ و  ّنا  ریغ  عّدوم  قیدصف  مویلا  اّما  و   » بّدؤم میکحف  سمأ  اّماف  »
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وه هبیغلا و  لیوط  کنع  ناک  دق  و  هنم ، فلخ  كءاج  دقف  هتعـضا  دـق  تنک  نا  هتمکح و  کیدـی  یف  یقبا  دـقف  هسفنب  کعجف  دـق 
.هلحّرلا عیرس  کنع  نآلا 

دغ ّمه  مویلا  یلع  لخدت  نا  كاّیإ  .لجالا و  لولح  لبق  لمألاب  رورغلا  كرتا  لمعلاب و  هقّثلا  ذخف  هلمأ ، هنم  کیدی  یف  اضیا  ادـغ  «و 
.تسا رثا  اب  هنامیکح و  همه  يو ، بیتاکم  هچ  حئاصن و  ظعاوم و  هچ  بطخ و  هچ  نسح ، نانخس  هدعب » ام  ّمه  وا 

617 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  یم  ثایغ  نب  صفح 

: تفگ یم  هک  مدینش  ار  شمعا  »

( رقابلا مامالا  ینعی   ) نیسحلا نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  دنع  رکذ  اذا  ناک  .اهب و  قطن  یّتح  همکحلا  یعی  يرـصبلا  نسحلا  لاز  ام  »
: تسا هدروآ  ار  ریز  نومضم  دثرم  نب  همقلع  زا  دانسا  هب  میعن ، وبا  زاب  ءایبنألا » مالک  همالک  هبشی  يّذلا  كاذ  لاق :

کی سپ  نآ  زا  .تشاد  هگن  هناخ  رد  ار  ناشیا  هام  کی  تساوخب و  ار  یبعـش  نسح و  تفاـی  تیـالو  قارع  رب  هریبه  نب  رمع  نوچ  »
: تفگ تسشن  نوچ  تشاد و  یمارگ  گرزب و  ار  ناشیا  درک و  مالس  دمآ و  رد  ناشیا  رب  زور 

: تسا نم  كاله  ۀیام  مناد  یم  هک  دنک  یم  رما  ارم  ییاهراکب  دتـسرف و  یم  میارب  اه  همان  کلملا  دبع  نب  دیزی  نینمؤملا  ریما  انامه 
رد ایآ  .ما  هدرک  تعاطا  ادخ  زا  منک  یچیپرس  يراددوخ و  اهنآ  تعاطا  زا  رگا  ما و  هدرک  تیصعم  ار  ادخ  منک  تعاطا  ار  اهنآ  رگا 

؟ دشاب نم  ینارگن  عفر  بجوم  جرف و  تاجن و  ۀیام  هک  دسر  یم  امش  رظنب  یهار  نامرف  زا  نم  تعباتم  اهنآ و  تعاطا 

.وگ خساپ  ار  ریما  ورمع ، ابا  ای  تفگ : یبعش  هب  نسح  »

هب ینانخس  یبعش 
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تا هدیقع  ییوگ و  یم  هچ  وت  دیعـس  ابا  ای  تفگ : درک و  نسح  هب  ور  هریبه  نبا  سپ  .دنار  نابز  رب  هریبه  نبا  دـنیآ  شوخ  هاوخلد و 
.تفگ يدینش  ار  هچ  نآ  یبعش  انامه  داد : خساپ  نسح  تسیچ ؟

: تفگ نسح  راب  نیا  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  دیسرپ  نسح  زا  ریما  هرابود 

دیآ دورف  وت  رب  ددنبن  راکب  ار  ادخ  نامرف  زج  هک  ریگ  تخـس  وخ و  تشرد  ادخ ، ۀکئالم  زا  یکلم  هک  تسا  دوز  هریبه  نب  رمع  يا  »
.دربب نوریب  روگ  يانگنت  هب  خاک  يانخارف  نیا  زا  ارت  و 

دناوت یمن  دیزی  نکیل  دراد  یم  هگن  کلملا  دـبع  نب  دـیزی  زا  ارت  وا  يزیهرپب  وا  زا  يریگب و  رظن  رد  ار  ادـخ  رگا  هریبه  نب  رمع  يا  »
.دنک يرادهگن  ادخ  رفیک  زا  ارت 

618 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

باب سپ  درگن  یم  مشخ  رظن  اب  نآ  رب  دـنیب و  یم  دـیزی  زا  يرادربنامرف  هار  رد  ار  تراـک  نیرتتـشز  ادـخ  هک  نادـب  شاـبم و  نمیا  »
.ددنب یم  وت  يور  هب  ار  شزرمآ 

رت و تخـس  هدروآ  ور  ناشیا  هب  هک  ییایند  رب  دنگوس  ادخ  هب  هک  مدرک  كاردا  ار  تّما  نیا  ردص  زا  ینادرم  نم  هریبه  نب  رمع  يا  »
.تسا هدرک  تشپ  امش  رب  هک  نآ ، هب  امش  ندروآ  ور  زا  دندوب  هدرک  تشپ  رتشیب 

: تسا هتفگ  هک  اـجنآ  هدـناسرت  تیادـخ  هک  مناـسرت  یم  تنآ  زا  هتـساوخ و  ادـخ  هک  میوگ  یم  ار  نآ  وت  هب  نم  هریبه  نب  رمع  يا  »
« ..دیعو فاخ  یماقم و  فاخ  نمل  کلذ  »

.تسا هدنایرگ  ار  رمع  شزردنا  دنپ و  هتفگ و  هریبه  نب  رمع  هب  هچ  نآ  رخآ  ات 

لوسر لاق  تسا : هدروآ  نیصح  نب  نارمع  زا  وا  زا  دانسا  هب  میعن ، وبا  هک  تسا  نسح  تایاور  زا 
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(: ص  ) ّللا
�

ه

نـسح ۀمجرت  میعن  وبا  امهب » مکنید  اونّیزف  الا  قلخلا  نسح  ءاخّـسلا و  ّالا  مکنیدـل  حلـصی  هسفنل و ال  نیّدـلا  اذـه  صلختـسا  ّللا 
�

ه ّنا  »
: تسا هداد  نایاپ  نومضم  نیدب  ار  يرصب 

دنا هدوب  هدش  هتخانش  نادب  هدوب و  بلاغ  ناشیا  رب  نید  رد  هّقفت  هک  هنیدم  لها  زا  تسیا  هقبط  یلات  يرـصب ) نسح  ۀقبط   ) هقبط نیا  »
یم کّسنت  دّبعت و  زا  رفاو  یّظح  هرهب و  ار  نانآ  دنا و  هدوب  یم  لماع  ناشدئاقع  ءارآب و  هدرک و  یم  هدافتـسا  نانآ  يواتف  زا  مدرم  و 
نب مساق  ریبز و  نب  هورع  ّبیـسم و  نب  دیعـس  تسا  رامـشب  هقبط  نآ  زا  هک  دـنا  هدرک  یمن  راهظا  ار  نآ  هتـشاد و  یم  ناهنپ  هک  هدوب 

و هدـش ، هدـناوخ  هعبـس » ءاهقف   » مان هب  هک  تباـث ، نب  دـیز  نب  هجراـخ  ثراـح و  نب  نمحّرلا  دـبع  نب  رکب  وبا  رکب و  یبا  نب  دّـمحم 
ارت هعیش ، .تسا  هتفگ  ار  نسح  يدرم  وا : حدم  رد  هلمج  زا  هدروآ  يرـصب  نسح  حدق  حدم و  رد  یتاملک  یناقمم  دنا » هتفای  ترهش 

: تسا هتفگ  نینچ  هتشادرب و  رس  هاگ  نآ  هدرک و  هیرگ  هداتفا و  كاخ  يور  هب  نسح  .درادنپ  یم  یلع  نمشد 

نم هبارق  وذ  و  اهلـضف ، اهفرـش و  هّمالا و  هذه  ّینّابر  هّودع ، یلع  ّلج ، ّزع و  ّللا ،
�

ه یمارم  نم  امهـس  ناک  لجر  سمألاب  مکقراف  دـقل  »
ص)  ) یبّنلا

619 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هیلع هلام و  یف  همئازع  نآرقلا  یطعا  ّللا ،
�

ه لام  نم  هقورّـسلاب  ـال  و  « 1  » ّللا
�

ه ّقح  نع  لفاغلاب  ـال  ّللا و 
�

ه رما  نع  هموئّنلاـب  نکی  مل  هبیرق 
نوچ يرصب  نسح  هک  هدرک  لقن  یناقمم  زاب  «« 2  » عکل ای  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  کلذ  هنّیبم ، مالعا  هقنؤم و  ضایر  یلع  اهنم  فرشاف 

هّیما ینب  نامز  رد 
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شنانخس ۀمه  هدوب و  هینامث  داّهز  زا  يو  بنیز » وبا  لاق : : » تسا هتفگ  یم  ار  هّیقت  دنک  لقن  ع )  ) یلع زا  یثیدح  هتساوخ  یم  هدوب و 
تـسا ذوخأم  یلع  تاملک  زا  وا  ظعاوم  رتشیب  هدوب و  ملعلا  ریثک  ظعاوملا ، غیلب  هحاصفلا  عراب  نسح  .ایند  ّمذ  رد  تسا و  ظـعاوم  رد 

ّللا
�

ه دیبع  شرسپ  دایز و  زا  ع )  ) یلع روتسد  هب  هدوب و  نأّشلا  میظع  ردقلا و  لیلج  نسح  هک  هدش  راهظتسا  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  و 
.تسا هدرک  یم  هّیقت  جاّجح  زا  و 

.هدروآ و رامـشب  دنا  هتـشاد  یم  نمـشد  ار  یلع  هک  یناسک  زا  ار  نسح  هک  هدروآ  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  زا  نسح ، ّمذ  حدق و  رد  و 
مومهم یّتح  و  « 3  » هیف لخد  اّمم  هل  اریخ  ناکل  هنیدملا  یف  فشحلا ، لکأی  ّیلع  ناک  ول  : » تسا هتفگ  نسح  هملس ، نب  داّمح  زا  لقنب 

.تسا هدوب  ع )  ) ّیلع نیرفن  ببس  هب  هک  هدرک  لقن  مه  ار  نسح  یمئاد  ندوب  نوزحم  و 

هدرک راهظتسا  رما  رخآ  رد  ار  نسح  ندرک  هبوت  شایع  یبا  نب  نابا  زا  حیحص  یتیاور  دانتسا  هب  شدوخ  تمـسق  نیا  زا  سپ  یناقمم 
: تسا هدرک  لقن  نومضم  نیدب  ار  ربخ  نآ  ۀصالخ  و 

______________________________

.تسا هدش  هدروآ  هلمج  نیا  ياج  هب  ّللا »
�

ه نید  یف  همولملاب  و ال  « » باعیتسالا  » زا دیدحلا  یبا  نبا  لقنب  ( 1)

( هغللا حارص  « ) سفن ةدنب  راوخ ، میئل و  درم  عکل : لجر  ( » 2)

ایند يارب  ع )  ) یلع رگا  ینعی  دـشاب  يراوخمغ  يزوس و  لد  باـب  زا  تسا  نکمم  هکلب  تسین  ییوگ  دـب  رد  حیرـص  مـالک  نیا  ( 3)
یب دـش  یمن  راک  نیا  رد  لـخاد  درک و  یم  يریگ  هشوگ  تما ، ادـخ و  يارب  هن  تساوخ ، یم  يزیچ  شدوخ  يارب  درک و  یم  راـک 

رت هدوسآ  نامگ 
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.تسا هتفرگن  يزیچ  هب  ار  دوخ  یتحاران  هدش و  لخاد  راک  نیا  رد  هدوب  ادخ  يارب  نوچ  نکیل  دوب  رتهب  رت و  تحار  و 

620 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دورن و نایم  زا  ات  هدرپس  نابا  هب  ار  شیوخ  باتک  گرم  ماـگنه  هدوب و  یم  يراوتم  يرارف و  جاّـجح  میب  زا  یلـاله  سیق  نب  میلـس  »
.دنکلاه ناشیا  نایعیش  تیب و  لها  یلع و  زج  دّمحم ، تّما  عیمج  هک  تسا  نمضتم  ار  يرابخا  باتک  نآ  .ددرگن و  دوبان 

، جاّـجح سرت  زا  تقو  نآ  رد  نسح  .دوـب و  يرـصب  نسح  مدـید  هک  ار  سک  نیتـسخن  مدـمآ  رد  هرـصب  هب  نوـچ  تسا  هتفگ  ناـبا  »
هتساخنرب یلع  يرای  هب  لمج  گنج  رد  هک  نیا  زا  ببس  نیدب  دوب  عّیـشت  رد  ناطرفم  زا  یلع و  نایعیـش  زا  وا  .تسیز و  یم  يراوتم 

ام : » تفگ هاگ  نآ  تسیرگ  مداد  ناشن  يوب  ار  میلس  باتک  متسشن و  تولخ  هب  نسح  اب  سپ  دوب ، یم  كانهودنا  نامیـشپ و  تخس 
« ..مهریغ ّیلع و  هعیش  نم  تاقّثلا  نم  هتعمس  دق  ّقح  ّالا  یش ء  هثیدح  یف 

رد هک  مدیـسرپ  ار  نسح  تسا : هتفگ  هک  شایع  نب  ناـبا  زا  تیاورب  هحفـص 369 ) لوا  دلج   ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
: داد خساپ  نینچ  سپ  ییوگ ؟ یم  هچ  ّیلع  ةراب 

.هبارقلا ءاضقلا و  دهّزلا و  ءالبلا و  هدّجنلا و  هبحّصلا و  هقفلا و  همکحلا و  ملعلا و  لضفلا و  هقباّسلا و  هل  تناک  هیف : لوقا  ام  »

.هیلع یّلص  اّیلع و  ّللا 
�

ه محر  اّیلع ، هرما  یف  ناک  اّیلع  ّنا  »

؟ ّیبنلا ریغل  هیلع » یّلص  : » لوقت دیعس أ  ابا  ای  تلقف : »

.هلآ ریخ  ّیلع  و  هلآ ، ّیبّنلا و  یلع  ّلص  و  اورکذ ، اذا  نیملسملا  یلع  مّحرت  لاقف : »

هزمح و نم  ریخ  وه  أ  تلقف : »
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؟ رفعج

؟ اهینبا همطاف و  نم  ریخ  و  تلق : معن ، لاق : »

(: ص  ) ّللا
�

ه لوسر  لاق  دق  مهنم و  ریخ  ّهنا  ّکشی  نم  و  معن ، لاق : »

کتجّوز ،: » مالـسلا اهیلع  همطافل ، ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  لاق  دـق  و  رمخ .؟ برـش  كرـش و ال  مسا  هیلع  رجی  مل  و  امهنم » ریخ  امهوبأ  «و 
.هانثتسال هنم  ریخ  هتّمأ  یف  ناک  ولف  یتّمأ ؟» ریخ 

621 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.اخا مهریخ  اسفن و  ساّنلا  ریخ  ّللا 
�

ه لوسرف  هسفن  ّیلع و  نیب  یخآف  هباحصا  نیب  نم  ّللا 
�

ه لوسر  یخآ  دقل  «و 

؟ ّیلع یف  هتلق  ّکنا  کنع  لاقی  يّذلا  اذه  امف  دیعس  ابا  ای  تلقف : »

يرـصب زا  هک  تمـسق  نیا  زا  دعب  دـیدحلا  یبا  نبا  بشعا » یب  تلاسل  کلذ  ول ال  هربابجلا  ءالؤه  نم  یمد  نقحا  یخا  نبا  ای  لاقف : »
: تسا هدرک  لقن  نینچ  یفقث  لاله  نب  میهاربا  فیلأت  تاراغ »  » باتک زا  مه  و  یفاکسا ، رفعج  وبا  شخیش ، زا  هدرک  لقن 

دوسا ینادمه و  ةّرم  لاثما  يا ، هدـع  هاگ  نآ  هفوکلا » یلع  عّیـشتلا  هبلغ  عم  هضغبی  اّیلع و  يداعی  نم  اهئاهقف  نم  هفوکلاب  ناک  دـق  «و 
هک هدرب  مان  یلع  توادع  هب  هفوک  ریغ  زا  مه  ار  یصاخشا  هدروآ و  رامـشب  نانآ  زا  ار  یبعـش  حیرـش و  عدجا و  قورـسم  دیزی و  نب 
وا ةراب  رد  تالوقنم  نسح و  زا  تالوقنم  قاروا  نیا  هدنـسیون  رظنب  هدرک و  دای  ار  نسح  هلمج  نآ  زا  يرـصب ، نسح  ّمذ  رد  یناـقمم 
ریغ مه  هدرک و  نآ  هب  حیرـصت  دوخ  وا  مه  هک  هّیقت ، عوضوم  ناـمه  دـیاش  يو و  فارحنا  رب  اـت  دراد  تلـالد  وا  تماقتـسا  رب  رتشیب 

.دشاب تسرد  يو ،

ار نسح   » هک هدرک  لقن  حارص »  » تاقحلم زا  یناقمم  هلمج  زا  تسا  هتشاد  مه  یتافیلأت  يرصب  نسح 
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ومه و  تسا .» هتفای  تافو  ( 89  ) لاس هن  داتشه و  ّنس  هب  ( 110  ) هد دـص و  کی  لاس  زا  بجر  هام  رد  هدوب و  ریـسفت  رد  ریبک  یباتک 
: تسا هتفگ  یناتسرهش  هک  تسا  هدروآ  یناتسرهش  لحن » للم و   » باتک ّیکحم  زا 

قفاوی امب  باجأف  ربجلا  ردقلاب و  لوقلا  نع  هلأس ، دق  ناورم و  نب  کلملا  دـبع  یلإ  اهبتک  يرـصبلا  نسحلا  یلإ  بسنت  هلاسر  تیأر  »
ّنا یف  فلاخی  نّمم  نسحلا  ناک  امف  ءاطع  نب  لصاول  اهّلعل  .لقعلا و  نم  لئالد  باتکلا و  نم  تایآب  اهیف  ّلدتـسا  هّیردقلا و  بهذـم 

ار نومضم  نیا  یناتسرهش  زا  الاب  مالک  لقن  زا  سپ  یناقمم  مهدنع » اهیلع  عمجملاک  تاملکلا  هذه  ّناف  ّللا ،
�

ه نم  هّرش  هریخ و  ردقلا 
: تسا هتفگ 

622 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتـسناد یم  هتخانـش و  یم  بوخ  هلأـسم ، نیا  رد  ار  دوخ  داتـسا  داـقتعا  يار و  هک  يرـصب ، نسح  درگاـش  ءاـجوعلا ، یبا  نبا  نکیل  »
خساپ يدرک ؟ رایتخا  درادن  یلصا  تقیقح و  هک  ار  یبهذم  يدرک و  اهر  ار  دوخ  داتـسا  بهذم  ارچ  دنا : هدیـسرپ  وا  زا  هک  یماگنه 

: تسا هداد 

یم تسرد  ار  ربج »  » یهاگ و  درک ، یم  دییات  ار  نآ  عافد و  ردق »  » رظن زا  یهاگ  دوب : یمن  اجرب  اپ  تباث و  ییأر  هدـیقع و  ار  داتـسا  »
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  لقن  دّیس  زا  یناقمم  زاب  تفگ »! یم  نآ  هب  تسناد و 

لها زا  هک  تسا  يرـصب  نسحلا  یبا  نب  نسح  هدوب ) بهذم  هّیلدع   ) هتـشاد رهاظت  لدع »  » بهذم هدیقع و  هب  هک  نامدقتم  زا  یکی  »
.تسا هدش  غلاب  ( 99  ) لاس هن  دون و  هب  شرمع  هدوب و  ناشیم ) تشد   ) ناشیم هید 

یصاعملا ّنا  معز  نم  : » تفگ یم  هک  مدینش  ار  نسح  تسا : هتفگ  دعجلا  یبا  نب  یلع 
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« اّدوسم ههجو  همایقلا  موی  ءاج  ّللا 
�

ه نم 

راسی نب  ملسم  - 6 - 

.راسی نب  ملسم  ّللا 
�

ه دبع  وبا 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  هداتق  زا  راسی  نب  ملسم  یملع  ماقم  ةراب  رد  قاحسا  وبا 

هتفگ ار  نومضم  نیا  هک  هدرک  لقن  نوع  نبا  زا  قاحـسا  وبا  مه  و  هرـصبلا » لها  ءاهقف  نم  هسمخ  سماخ  ّدعی  راسی  نب  ملـسم  ناک  »
: تسا

623 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دوـجو راـسی  نب  ملـسم  سرد  ۀـقلح  زج  دوـش  ثحب  رکذ و  نآ  رد  هقف  هک  يا  هقلح  اـجنآ  رد  مدرک و  كاردا  ار  دجـسم  نـیا  نـم  »
: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 717 )- تاقرفتم - باب  مشش - دلج  « ) نازیملا ناسل   » رد ینالقسع  رجح  نبا  تشادن »

، تماّصلا نب  هدابع  نع  .یّکم  لیق  ّيرصب  « 2  » حبصملا ملسم  هل  لاقی  و  « 1  » هرکس مهالوم  يومالا ، هیقفلا ، يرصبلا ، راسی  نب  ملسم  »
مدـع بلق و  روضح  هّجوت و  ظاـحل  زا  وا  زاـمن  تیفیک  ةراـب  رد  میعن  وبا  هعاـمج » هبـالق و  وـبا  نیریـس و  نبا  هنع  .هنع و  ّللا 

�
ه یـضر 

دهاـشملا مهنم  و  : » تراـبع هب  ار  وا  يور  نیمه  زا  و  هحفص 290 ) هیلح  میـس  دلج   ) هدروآ یحرـش  لاح  نآ  رد  يزیچ  هب  وا  تافتلا 
شیوخ ردـپ  هب  وا  هک  هدروآ  ّللا 

�
ه ذـئاع  رـسپ  زا  دانـسا  هب  هدرک و  ناونع  راسی » نب  ملـسم  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  راضحملا  دـهاجملا  راصبملا ،

: تسا هتفگ 

نوچ ملسم  هنع » توکس  نم  ریخ  ّقحلاب  مّلکت  ّینب  يا  لاقف : راسی -؟ نب  ملسم  ینعی  ّللا -
�

ه دبع  یبا  تمص  لوط  کبجعی  اما  تبا  ای  »
: تسا هتفگ  هدینش  ار  نیا 

ثّدح الـصتم و  الـسرم و  مهنع  يور  و  هّدع ، هباحّـصلا  نم  ملـسم )  ) یقل : » میعن وبا  ۀتفگ  هب  هب » مّلکت  نم  ریخ  لطابلا  نع  توکـس  »
دّمحم هبالق و  وبا  نیعباّتلا : نم  هنع 
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: تسا هتفگ  هک  نارمح  زا  تسا  وا  دیناسم  هلمج  زا  هداتق » نیریس و  نب 

مث هیمدـق  رهظ  هسأرب و  حـسم  اثالث و  هیعارذ  اثالث و  ههجو  لسغ  قشنتـسا و  ضمـضم و  هیّفک و  لسغف  ءامب  اعد  ناـمثع و  تعمـس  »
.کحض

______________________________

نازیملا ناسل  رد  دـشاب و  هملـس » ما  یلوم   » زا فیرحت  منک  یم  نامگ  نکیل  هدـش  پاچ  هرکـس » مهـالوم   » زین هیلح »  » ۀخـسن رد  ( 1)
ّللا

�
ه یـضر  هملـس  ما  هالوم  نع   » تسا هدمآ  نینچ  یـسودلا » راسی  نب  ملـسم   » ناونع زا  دـعب  هحفص 32 )- میس - باب  مشـش - دلج  )
« هیلح  » رد میعن  وبا  هک  تسا  نامه  هدمآ  نازیملا » ناسل   » رد هچ  نآ  سپ  هدماین  ناونع  راسی  نب  ملـسم  لاجر  بتک  رد  نوچ  و  اهنع »

.دنا هدروآ  تاقبط »  » رد قاحسا  وبا  و 

.تسا هدرک  یم  نشور  ار  دجاسم  حیباصم  هک  تسا  هدش  هتفگ  ( 2)

624 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: لاق نینمؤملا ؟ ریما  ای  کحضا  ام  انلقف : ینکحضا ؟ ام  ینولأست  الا  لاقف : »

ّللا
�

ه لوسر  لاقف  .کحـض  مث  تأّضوت  اّمم  اوحن  أّضوتف  ناکملا  اذـه  یف  ءامب  اـعد  مّلـس  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه لوسر  ّنا  ینکحـضا  »
؟ ینکحضا ام  ینولأست  الا  (ص :)

لسغ اذاف  ههجوب ، اهباصا  هئیطخ  لک  هنع  یلاعت  ّللا 
�

ه ّطح  ههجو  لسغ  اذا  دبعلا  ّنا  ینکحـضا  لاق : ّللا ؟
�

ه لوسر  ای  ککحـضا  ام  انلقف 
« .کلذک هیمدق ، رهظ  « 2  » اذا کلذک و  هسأرب  « 1  » اذا کلذک و  هیعارذ ،

.دشن هدید  ییاج  رد  راسی  نب  ملسم  تافو  تدالو و  خیرات 

نمحرلا دبع  نب  دیمح  - 7 - 

هک نیا  زج  متفاین  ییاج  رد  يزیچ  یملع ، ماقم  ظاحل  زا  هچ  تایح و  خـیرات  ظاحل  زا  هچ  يریمح  نمحرلا  دـبع  نب  دـیمح  ةراـب  رد 
نیا نیریس  نب  دمحم  زا  تسا و  هدروآ  هرصب  ناهیقف  زا  لّوا  ۀقبط  رامش  رد  ار  وا  قاحسا  وبا 
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نبا نینس » رشعب  تومی  نا  لبق  « 3  » ..لها هقفا  نمحرلا  دبع  نب  دیمح  ناک   » تسا هدرک  لقن  تسا  نآ  رد  مه  یطقـس  هک  ار  ترابع 
چیه يوق  لامتحا  هب  دنا و  هتـسناد  لوهجم  ار  ود  ره  دنا و  هدرک  رکذ  ار  نمحرلا  دبع  نب  دیمح  ود  رگید  یـضعب  ینالقـسع و  رجح 

.دوب دنهاوخن  نمحرلا  دبع  نب  دیمح  نیا  ود  نآ  زا  مادک 

______________________________

.دشاب هدش  طقاس  اج ، ود  ره  رد  حسم ،»  » ۀملک ارهاظ  ( 1)

.دشاب هدش  طقاس  اج ، ود  ره  رد  حسم ،»  » ۀملک ارهاظ  ( 2)

تسا هدش  طقس  اجنیا  زا  هرصب »  » هملک ارهاظ  ( 3)

625 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هرصب یعبات  ناهیقف  زا  مّود  ۀقبط 

هراشا

.تسا هتفای  لاقتنا  رگید  يا  هقبط  هب  يوتف  هقف و  هدش  دای  ۀقبط  زا  سپ  تسا  هدرک  ریبعت  قاحسا  وبا  هکنانچ 

مه قاروا  نیا  رد   ) هدرب مان  ار  ءاهقف  زا  سک  هدب  کیدزن  تسا  رامشب  هرصب  یعبات  ناهیقف  زا  مود  ۀقبط  هک  هقبط  نیا  زا  قاحـسا  وبا 
قاروا نیا  رد  دنرتروهـشم  هک  ناگدش  هدرب  مان  نآ  نایم  زا  نت  ود  دش ) دهاوخ  دای  هتفگ  قاحـسا  وبا  هکنانچ  ناشیا  مان  نیا ، زا  دعب 

.دیآ یم  لمعب  وگتفگ  ناشیا  ةراب  رد  رتدایز  یلیصفت  هب  دنریگ و  یم  رارق  هجوت  دروم 

: زا دنترابع  نت  ود  نآ 

131  » ینایتخس بّویا  یفوتم 117 2 - هداتق  - 1

626 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هداتق - 1 - 

.یسودس ۀماعد  نب  هداتق  باّطخلا  وبا 

هتشذگ رد  ( 117  ) هدـفه دـص و  کی  لاس  هب  هتفای و  دـّلوت  ( 60  ) تصـش لاس  رد  هدوب و  دازردام  روک  قاحـسا  وبا  ۀـتفگ  هب  هداـتق 
: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  رّمعم  زا  ومه  .تسا 
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؟ لوحکم ای  تسا  ملعا  هداتق  هدیسرپ : يرهز  زا  هک  هدرک  لقن  رّمعم  زا  زاب  هداتق » داّمح و  يرهّزلا و  نم  هقفا  ءالؤه  نم  رأ  مل  »

ناونع نینچ  ار  هداتق  میعن ، وبا  تسا » كدـنا  رایـسب  هکلب  تسین  دایز  لوحکم  ملع  تسا : هتفگ  دـعب  .هداتق  تسا : هداد  خـساپ  يرهز 
: تسا هدرک 

يورین ةراب  رد  هاگ  نآ  اظعاو » الماع  اظفاح و  املاع  ناک  باّطخلا  وبا  هماعد  نب  هداـتق  باّـهّرلا ، ظـعاولا  باـغّرلا ، ظـفاحلا  مهنم  «و 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  ّللا ،

�
ه دبع  نب  رکب  ینزم ، زا  دانسا  هب  وا  ظفح 

زا دانـسا  هب  و  میدرکن » كاردا  وا  زا  ظفحا  ار  یـسک  ام  هچ  دـنیبب  ار  هداتق  درگنب  دوخ  نامز  مدرم  نیرتظفاـح  هب  دـهاوخب  سک  ره  »
هتفگ ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  هداتق  زا  هناوع  یبا 
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: تسا

ارت هچ  نآ  زا  ایآ  سپ  یـسیون  یمن  وت  تفگ : نمب  يزور  .تفگ  یم  ثیدـح  نمب  هک  مدوب  مزالم  ار  ّبیـسم  نب  دیعـس  زور  راهچ  »
؟ دیآ یم  تسدب  ارت  يزیچ  منک  یم  ثیدح 

نمب تخـس  مدـنادرگ  زاـب  يوـب  دوـب  هتفگ  هچ  نآ  هاـگ  نآ  منک  ثیدـح  يا  هدرک  مثیدـح  هچ  نآ  هب  ارت  نم  یهاوـخب  رگا  متفگ :
دانسا هب  زاب  متخادرپ » شـسرپب  مدروآ و  ور  وا  هب  نم  .سرپب  سپ  منک  ثیدح  ارت  هک  یتسه  هتـسیاش  وت  تفگ : تفرگ و  نتـسیرگن 

ّطق ائیش  يانذا  تعمس  ام  : » تسا هتفگ  هداتق  هک  هدروآ  رمعم  زا 

627 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتفگ يوب  دیعس  ار  متشه  زور  هدرک  تماقا  بیسم  نب  دیعـس  دزن  زور  تفه  هداتق  هک  هداتق  زا  رمعم  زا  دانـسا  هب  مه  و  یبلق » هاعو  ّالا 
ورف ار  يدیراورم  هک  مدید  ار  يرتوبک  باوخ  رد  تسا : هتفگ  هتفر و  نیریس  نبا  دزن  يدرم  «« 1  » ینتفرتا دقف  یّمع  ای  لحترا   » تسا

: تفگ نیریس  نبا  .دنکفا  نیمز  هب  دنادرگرب و  دوب  هکنانچ  ار  نآ  نآ  زا  سپ  درب و 

.ما هدیدن  ظفحا  ار  یسک  يو  زا  نم  هک  تسا  هداتق  نآ ،

یفرح ای  واو  ای  فلا  هک  نیا  یب  ار  هرقب  ةروس  هاگ  نآ  نک  شوگ  نمب  ریگب و  ار  نآرق  تسا : هتفگ  ّبیسم  نب  دیعس  هب  هداتق  يزور 
راب کی  زج  هک  نیا  اب  مراد  ظفح  رتهب  هرقب  ةروس  زا  ار  رباج  ۀفیحـص  نم  انامه  تفگ : هاگ  نآ  دناوخرب  ..دنک  طاقـسا  نآ  زا  رگید 

.ما هدیدن  ار  نآ 

: تسا هتفگ  لوحا  مصاع  .هتفگ  یم  دب  ار  دیبع  نب  ورمع  ور  نیا  زا  دیاش  هتـسناد و  یم  تعدـب  ار  نآ  هدوبن و  قفاوم  يأر »  » اب هداتق 
دیبع نب  ورمع  زا  نخس  مدوب  هتسشن  هداتق  اب 
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یم دب  تشز و  رگید  یضعب  ةراب  رد  یضعب  ءاملع  هک  منیب  یمن  نینچ  ایآ  متفگ : يوب  نم  تفگ : دب  تخـس  ار  وا  هداتق  دمآ  نایم  هب 
دای يدـب  هب  هک  تسا  نینچ  هتـسیاش  دراذـگب  ار  یتعدـب  یـسک  نوچ  هک  یناد  یمن  ایآ  لوحا ) كدرم   ) لویحا يا  تفگ : دـنیوگ ؟

.دسرمه هب  رذح  نآ  زا  ات  دوش 

«. هنس نیثالث  ذنم  ییأرب  تیتفا  ام  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  هداتق  زا  هناوع  وبا  زا  دانسا  هب  میعن  وبا  مه  و 

یم متخ  کـی  بش  هس  ره  رد  هدیـسر  یم  ناـضمر  كراـبم  هاـم  نوچ  هدرک و  یم  متخ  ار  نآرق  راـب  کـی  بش  تفه  ره  رد  هداـتق 
.تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  راب  کی  بش  ره  هام  نآ  رخآ  ۀهد  رد  هتشاد و 

______________________________

نینچ مه  ار  ترابع  نیا  و  همکا » یمعا ، ناک  و  : » تسا هتفگ  هداتق  ۀمجرت  رد  دش  هدروآ  وا  ۀتفگ  زا  الاب  رد  هکنانچ  قاحـسا  وبا  ( 1)
.طلغ میعن ، وبا  زا  لوقنم  یمع »  » ۀملک ارهاظ  تسا و  تسرد  نیمه  و  ینتفرتا » دقف  یمعا  ای  لحترا   » تسا هدروآ 

628 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يرسق دزن  هداتق  هدرکن  یتافتلا  وا  تیاکـش  هب  يو  هدرب  هدرب  یبا  نب  لالب  هب  ار  تیاکـش  هداتق  تسا  هدز  هچناپت  ار  هداتق  رـسپ  يدرم 
راتفر تلادع  هب  شا  هراب  رد  هدادن و  فاصنا  ار  باّطخ  وبا  وت  .تسا  هتشون  لالب  هب  يرسق  هدرک  تیاکش  لالب  زا  هتفر و  قارع  یلاو 

يو لالب  سپ  تسا  هتفریذپن  هداتق  دننک  تعافش  يو  زا  ات  ار  هرـصب  لها  ناگرزب  هوجو و  ۀمه  مه  هتـساوخ و  ار  وا  لالب  .يا  هدرکن 
نز و رب  نیتسآ  تسا : هتفگ  ار  شیوخ  رسپ  هداتق  .نزب  تسا  هدز  وا  هکنانچ  ار  وا  تسا : هتفگ  ار 
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ار وا  تسد  هداتق  دنزب  تسا  هتـساوخ  نوچ  هدرک و  دنلب  ار  تسد  هدز و  الاب  نیتسآ  رـسپ  زاونب  وا  رب  تخـس  ربب و  الاب  ار  دوخ  تسد 
.تسا وا  ثیداحا  زا  و  هردق » دعب  ّالا  وفع  ال  : » تسا هدش  هتفگ  هچ  میدیشخب  ادخ  هار  رد  ار  وا  تسا  هتفگ  هتفرگ و 

: تفگ هک  مدینش  ربمغیپ  زا  تسا  هتفگ  هک  سنا  زا  هداتق  زا  میعن ، وبا  دانسا  هب 

« ..لاجرلا ّلقی  ءاسنلا و  رثکی  و  رمخلا ، برشی  لهجلا و  لزنی  و  ملعلا ، عفری  نا  هعاّسلا  طارشا  نم  ّنا  »

: تسا هدروآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمغیپ  زا  سنا  زا  هداتق  زا  دانسا  هب  زاب 

يا  ) دـصقلا هّینالعلا و  ّرّـسلا و  یف  ّللا 
�

ه هیـشخ  تایجنم : ثالث  هسفنب و  ءرملا  باـجعا  عبّتم و  يوه  و  عاـطم ، ّحـش  تاـکلهم : ثـالث  »
نومـضم نیا  ص )  ) ربمغیپ زا  کلام  نب  سنا  زا  هداتق  زا  دانـسا  هب  مه  و  اضّرلا » بضغلا و  یف  لدـعلا  و  ینغلا ، رقفلا و  یف  داصتقالا )

: تسا هدروآ  ار 

: تسا يراج  وا  رب  هدنب  گرم  زا  سپ  نآ  دزم  شاداپ و  هک  تسا  زیچ  تفه  »

ای دـهن  انب  يدجـسم  ای  دراکب  ییامرخ  تخرد  ای  دـنک  دوگ  یهاچ  ای  دزاس  يراج  يرهن  ای  دزوماـیب  يرگید  هب  ار  یملع  هک  یـسک 
زا هداتق »  » میعن وبا  ۀتفگ  هب  دهاوخب » شزرمآ  شیارب  يو  گرم  زا  سپ  هک  دراذگ  ياج  هب  يدـنزرف  ای  دراذـگ  ثاریم  هب  یفحـصم 

.بتاک ۀلظنح  سجرس و  نب  ّللا 
�

ه دبع  لیفط و  وبا  کلام و  نب  سنا  تسا  ناشیا  زا  .دراد  دانسا  ضر )  ) هباحص زا  یهورگ 

629 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یمیت و نامیلس  تسا  ناشیا  زا  دنا : هدرک  تیاور  هداتق  زا  ناعبات  زا  يا  هّدع  «و 
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.ناذاز نب  روصنم  هداحج و  نب  دمحم  قاّرو و  رطم  ینایتخس و  بّویا  لیوط و  دیمح 

.ملاس نب  ثیل  رمعم و  ثراح و  نب  ورمع  رعسم و  یعازوا و  ماشه و  هبعش و  مالعا : همئا و  زا  دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  «و 

: تسا هدروآ  نینچ  «( 1  » نیتلمهم لاد  ّمض  نیس و  حتفب  « ) یسودّسلا  » تغل لیذ  باسنالا » بیذهت  یف  بابل   » رد

دیعـس نب  رـشب  هلمج  نآ  زا  دـنا : هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  ءاـملع  زا  يرایـسب  قـلخ  هک  تسا  ..نب  نابیـش  نب  سودـس  هب  تبـسن  نیا  »
..هیصاصخ نبا  هب  فورعم  یسودس 

نانیا و ریغ  يرـصب و  نسح  زا  ّبیـسم و  نبا  زا  سنا و  زا  دنک  یم  تیاور  هک  یعبات  یـسودس  ۀـماعد  نب  هداتق  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
نیـسمخ ّتس و  نبا  وه  هئام و  هرـشع و  عبـس  هنـس  یّفوت  .اّسلدـم و  هقث  ناـک  وا و  ریغ  هبورع و  یبا  نب  دیعـس  وا  زا  دـنک  یم  تیاور 

«. هنس

ینایتخس - 2 - 

هب ( 131  ) کی یس و  دص و  کی  لاس  رد  قاحسا  وبا  ۀتفگ  هب  ینایتخـس  هنع » ّللا 
�

ه یـضر  یلوم  ینایتخـس ، همیمت  نب  بّویا  رکب  وبا  »
.تسا هتشذگ  رد  ( 65  ) یگلاس جنپ  تصش و  ّنس 

« یلوم  » ردق نیمه  و  همیمت » ، » بویا ردپ  مان  دوجوم  یپاچ  ءاهقفلا » تاقبط   » رد

______________________________

یف سودس  لک  « » بابللا  » بحاص لقنب  بیبح  نبا  ۀتفگ  هب  سودس و  هب  تسا  تبـسن  مه  نیتلمهم  لاد  نیـس و  مضب  یـسودس  ( 1)
..نب عمصا  نب  سودس  الا  حوتفم ، برغملا 

«. یئاطلا

630 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک تسا : هدـش  لقن  نسح  زا  باـتک  ناـمه  رد  تسا و  هدـیدرگن  داـی  هدوب  یـسک  هچ  یلوم »  » نکیل هدـش  هدروآ  ینایتخـس  زا  دـعب 
هدیدرگ لقن  هورع  نب  ماشه  زا  و  هرصبلا » لها  بابش  دّیس  بّویا  »
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هنع ذـخا  و   » هک تسا  باتک  نآ  رد  و  ءاهقفلا » دّیـس  بّویا   » هدـش هدروآ  هبعـش  زا  و  ینایتخّـسلا » کلذ  لـثم  هرـصبلا  یف  تیأر  اـم  »
هدروآ ار  نومضم  نیا  هدرک  دای  ار  ع )  ) رقاب ماما  باحصا  هک  اجنآ  دوخ  لاجر  رد  یسوط  خیـش  امهریغ » يرّوثلا و  نایفـس  کلام و 

: تسا

هدوب یلوم  دوخ ، مه  رامع  رـسای و  نب  راّمع  یلوم  رکب و  وبا  شا  هینک  يرـصب  « 1  » يربنع یناتـسجس  ناسیک ، همیمت ، یبا  نب  بّویا  »
.تسا یلوم  يالوم  بویا  سپ 

یم ادـج  هدز و  یم  هناش  ار  نآ  هدـش  یم  دـنلب  نوچ  سپ  هدیـشارت  یم  ار  دوخ  رـس  راب  کی  یلاس  هک  هدوب  ناـنچ  تداـع  ار  بّویا 
باحصا هک  اجنآ  و  تسا » هدرم  هرصب  رد  نوعاط  ضرم  هب  ( 131  ) کی یس و  دص و  کی  لاس  هب  هدید و  ار  کلام  نب  سنا  .هدرک 

بابّللا  » رد ریثا  نبا  یعبات » يرـصبلا  يزغلا  یناتـسجّسلا  ناسیک ، همیمت  یبا  نب  بویا  : » تسا هتفگ  نینچ  هدرب  مان  ار  ع )  ) قداص ماما 
: تسا هدروآ  نینچ  باسنالا » بیذهت  یف 

فلالا دـعب  فورحلا و  رخآ  ءایلا  حـتف  اهقوف و  نم  هانثملا  ءاتلا  رـسک  همجعملا و  ءاخلا  نوکـس  هلمهملا و  نیـسلا  حـتفب  ینایتخـسلا ، »
نایتخّسلا لمع  یلإ  هبسنلا  هذه  نون ،

______________________________

: هخـسن یف  تسا : هدز  قیلعت  نینچ  دروم  نیا  رد  تسا  هدرک  قیقحت  حیحـصت و  ار  لاجر  هک  مولعلا  رحب  لآ  قداص  دمحم  دیـس  ( 1)
هلمهملا حتفب  ینایتخـسلا ، ناسیک  همیمت  یبا  نب  بویا  : » الئاق بیذهتلا » بیرقت   » یف رجح  نبا  هرکذ  يونغلا ..»  » يرخا یف  و  يزغلا » »

هنس تام  هسماخلا ، نم  دابعلا  ءاهقفلا  رابک  نم  هجح  تبث  هقث  يرـصبلا  رکب  وبا  نون ، فلالا  دعب  هیناتحت و  مث  هانثم  مث  همجعم  اهدعب 
لوقنم نیا  نوتس » سمخ و  هل  131 و 
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هب هدرک و  طاقـسا  ار  ینایتخـسلا »  » طبـض هک  نیا  زج  تسا  هدروآ  لاقملا » حـیقنت   » رد ترابع  نیمه  نیعب  زین  یناـقمم  ار  بیرقت  زا 
.تسا هدومن  دای  « » ینایتخسلا  » ۀملک ياج 

631 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، ناسیک همیمت ، یبا  مسا  و  ینایتخّسلا ، همیمت  یبا  نب  بویا  رکب  وبا  هبسنلا  هذهب  روهشملا  و  مدأب ، تسیل  هّینأضلا  دولجلا  وه  و  هعیب ، و 
زا يوریپ  هب  یناقمم  هئام » نیثالث و  يدحا و  هنس  تام  نیّتس و  نامث و  هنس  دلو  .امهریغ  هبالق و  یبا  نیریس و  نبا  نع  يور  ّيرـصب 

یحرش و  ینایتخّسلا » خسنلا ، نم  دحاو  ریغ  یف  و   » تسا هتشون  وا  دوخ  هک  نیا  اب  هدروآ  یناتسجس  ناونعب  ار  وا  خیـش ، لاجر  ۀخـسن 
رد ار  ریثا  نبا  ترابع  هک  تسا  بیجع  هدرک و  رکذ  نآ  لاوحا  عاـضوا و  ناتـسجس و  ياـیفارغج  ناتـسجس و  ۀـملک  طبـض  ةراـب  رد 

ياج هب  مه  وا  ۀخـسن  رگا  و  مدأب » تسیل  هّیباّنعلا ، دـلجلا  وه  و  تسا ..» هدرک  لقن  هنوگ  نیدـب  دـش ، دای  ـالاب  رد  هک  نایتخـس ، ینعم 
یب تسیل »  » لعف ثینأت  مه  تسین و  تسرد  تسا  ثنؤم  هک  هیباّنعلا »  » هب نآ  فصو  هک  دـش  یم  هّجوت  دـیاب  هدوب  دـلجلا » « » دولجلا »

هخسن یضعب  رد  هک  يونغ »  » و يربنع »  » هک دز  سدح  ناوت  یم  نایتخس  هملک  نیمه  زا  هک  دیآ  یم  نانچ  رظنب  لاح  رهب  تسا  دروم 
هک زنع »  » هچ دـشاب  يزنع »  » ۀـملک دـیاب  نآ  حیحـص  خـسان و  زا  تسا  یفیرحت  هابتـشا و  وهـس و  هدـش  هدروآ  بّویا  تبـسن  يارب  اه 

.دراد ار  تبسانم  لامک  تسا  اهنآ  ياهتسوپ  عیب  لمع و  مه  نایتخس  تسا و  شیم  ینعمب  هک  نأض »  » اب تسه  زب  هدام  ینعمب 

زا هک  نیا  زا  سپ  لاجرلا  سوماق  بحاص 
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هدوب و دادـش  نب  راّمع  يالوم  هکلب  هدوبن  هتفگ ، یـسوط  خیـش  هکنانچ  رـسای ، راّمع  یلوم  بویا  هک  هدرک  لـقن  هبیتق  نبا  فراـعم » »
، تبسن رد  ار  ینایتخس »  » هک نیا  زا  سپ  تسا و  هدوب  موزخم  ینب  يارب  فیلح  رما  تیاهن  یلوم ، هن  تسا  برع  الصا  مه  رسای  راّمع 

تسا حیحص  يزنع »  » عطق روطب  تسا ..« : هتفگ  هدرک  دانتسا  فراعم »  » رد هبیتق  نبا  ۀتفگ  هب  هتسناد و  طلغ  ار  یناتسجس »  » حیحص و
««. 1  » هزنع یلوم  داّدش  نب  راّمع  ناک   » تسا هتفگ  فراعم »  » رد هبیتق  نبا  هچ  يونغ »  » هن و  يربنع »  » هن

______________________________

حیحـصت لامتحا و  نآ  هب  درادـن و  يدروم  مدروآ  ـالاب  رد  مدرک و  داـی  نم  ي  زنع »  » تبـسن يارب  هک  یتبـسانم  هجو  نیا  رب  اـنب  ( 1)
.تسین يزاین  تبسن 

632 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  ناونع  ترابع  نیدب  ار  ینایتخس  ۀحفص 3 ) میس  دلج   ) هیلح رد  میعن  وبا 

اکـسان و  اجاجحم ، اهیقف  ناک  ناسیک ، نب  بویا  ینایتخّـسلا  نامیالا ، نیقیلاب و  رّونملا  نابهّرلا ، داـّبعلا و  دّیـس  ناـیتفلا ، یتف  مهنم  «و 
« ..اجاّجح

هدروآ بویا » هرصبلا  لها  بابش  دّیس   » و نایتفلا » دیـس  اذه  : » فلتخم تارابع  هب  بّویا  ةراب  رد  ار  يرـصب  نسح  ياه  هتفگ  هاگ  نآ 
لثم تیأر  اـم   » تسا هتفگ  یم  هدرک و  رادـید  ار  ناـعبات  زا  نـت  ( 86  ) شـش داتـشه و  هنییع  نب  نایفـس  هک  هدرک  لقن  يدـیمح  زا  و 

«. ءاملعلا ذبهج  بّویا  ناک   » تسا هتفگ  هک  ثعشا  زا  و  ءاهقفلا » دّیس  بّویا  ینثّدح  : » تسا هتفگ  هک  هبعش  زا  مه  و  بویا »

.تسا هدرک  دای  ار  بّویا  تایاور  تاملک و  تالاح و  زا  يا  هّمش  نآ  زا  سپ 

: تسا هلمج  نآ  زا 

هتفگ یم  بویا  هدیسر  دیزی  هب  تفالخ  هبون  نوچ  هدوب  تسود  دیلو  نب  دیزی  اب  بّویا 
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.دنکن دهز  یبوخ و  هب  رهاظت  دراد و  ناهنپ  مدرم  زا  ار  شیوخ  دهز  هک  هتشاد  یم  ناوارف  ششوک  بویا  يرکذ » هسنأ  ّللا 
�

ّمه : » تسا
رادیب باوخ  زا  نونکا  مه  هک  نیا  لثم  هدرک  یم  دنلب  ار  دوخ  يادص  حبص  ماگنه  هب  نکیل  هدوب  یم  اپب  و  هتـشاد ، یم  هدنز  ار  اهبش 

.تسا هدش 

: تسا هتفگ  دیز  نب  داّمح  .هدومن  یم  زارتحا  يأر »  » رظنب و لمع  زا  بویا 

.وگب ار  تدوخ  يار  دـش : هتفگ  يوـب  هدیـسرن  نمب  يزیچ  تسین و  یعـالطا  ارم  هراـب  نیا  رد  : » تفگ دندیـسرپ  يزیچ  زا  ار  بوـیا 
«. دسر یمن  نادب  نم  يار  : » تفگ

؟ ینک یمن  رظن  يأر ،»  » ینعی نیا ، رد  هک  هداـتفا  هچ  ارت  تفگ : يوـب  هک  یـسک  خـساپ  رد  مدینـش  ار  بوـیا  تسا : هتفگ  داّـمح  زاـب 
: لاقف ّرتجت ؟ الا  رامحلل : لیق  تفگ :

یم نخـس  وت  اب  هملک  کی  تفگ : بّویا  هب  يار ) نابحاص   ) ءاوها لها  زا  يدرم  تسا : هتفگ  عیطم  یبا  نب  مالـس  لطابلا » غضم  هرکا 
.هملک فصن  مه  هن  و  هن ، تفگ : .میوگ 

633 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  میعن ) وبا  دانسا  هب   ) ینایتخس بویا  زا  ناّسح  نب  ماشه 

: تسا هتفگ  وا ) زا  میعن  وبا  دانسا  هب   ) عیطم یبا  نب  مالس  ادعب » ّللا 
�

ه نم  دادزا  ّالا  اداهتجا  هعدب  بحاص  دادزا  ام  »

: تفگ بویا  دروآ  امب  ور  هفینح  وبا  هک  میدوب  هتسشن  ینایتخس  بّویا  اب 

: تسا هتفگ  یم  نادرگاش  هب  .تسا  هدروآ  وا  تاملک  زا  و  هبرجب !» انیّدعی  انب ال  اوموق  »

: تسا هتفگ  یم  نانآ  هب  سانلا » سلاج  هریغ ، سلاجت  یّتح  کمّلعم  أطخ  رصبت  ّکنا ال  »

: تسا هتفگ  یم  و  هیفاعلا » نم  ینغلا ، ّناف  قوّسلا  مزلا  »

: تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  وا  زا  و  مهیلإ » جتحت  مل  ام  کناوخا  یلع  امیرک  لازت  کناف ال  کقوس  مزلا  »

دیرت ام  نکی  مل  اذا  »

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1637 

http://www.ghaemiyeh.com


نامثع وبا  زا  ناعبات  ءامدق  زا  و  ضر )  ) یمرج ۀملس  نب  ورمع  کلام و  نب  سنا  زا  ینایتخس  بویا  میعن ، وبا  ۀتفگ  هب  نوکی » ام  درأف 
.دراد دانسا  هبالق  وبا  نیریس و  نبا  يرصب و  نسح  هیلاع و  وبا  يدراطع و  ءاجر  وبا  يدهن و 

نـسحیلف هاـخا  مکدـحا  نّفک  اذا  : » تفگ ص )  ) ربـمغیپ هک  رباـج  زا  ریبز  وبا  زا  بویا  زا  میعن ، وـبا  دانـسا  هب  تسا ، وا  ثیداـحا  زا  و 
: تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  رباج  زا  ردکنم  نب  دمحم  زا  تسا  بویا  زا  دانسا  هب  مه  و  هنفک »

ربمغیپ اب  سپ  تسا  هتفگ  رباج  هّنجلا » هل  تبجو  ّنهرتس  ّنهلاـع و  ّنهلّفکف و  تاوخـألا ، نم  ّنهلثم  وا  تاـنب ، ثـالث  هل ، تناـک  نم  »
ینایتخـسلا بّویا  ّجـح  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  ناّسح  نب  ماشه  زا  ..ناتنثا » و  : » تفگ ص )  ) ربمغیپ ناتنثا »؟ ّللا و 

�
ه لوسر  ای  : » میتفگ

« هجح نیعبرا 

634 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

همتاخ

تهاقف ماقم  يّدصت  هک  هدوب  مه  رگید  یناسک  مود ) هقبط   ) هقبط نیا  رد  ءاهقفلا » تاقبط   » باتک رد  قاحسا  وبا  يدنب  هقبط  بسحب 
ای ( 139  ) هن یـس و  دـص و  کی  لاس  هب  یّفوتم  سیقلا ، دـبع  یلوم  دـیبع  نب  سنوی  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  نوچ  مه  دـنا  هتـشاد  یم  ار  ءاتفا  و 

، یناه وبا  و  (، 151  ) کی هاـجنپ و  دـص و  کـی  لاـس  هب  یّفوتم  هنیزم ، یلوم  ناـبطرا  نب  نوع  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نوع  وبا  و  ( 140  ) لهچ
زا یّکم  ملسم  نب  لیعامسا  و  (، 146  ) شش لهچ و  دص و  کی  لاس  هب  یّفوتم  نسح ، نادرگاش  زا  ینارمح ، کلملا  دبع  نب  ثعشا 

یبا نب  ماشه  رکب  وبا  هدرک و  لزنم  هکم  هب  هدوب و  هرصب  لها  زا  هک  نسح  نادرگاش 
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و نسح ، نادرگاش  زا  ( 151 - 2 - 3 - 4  ) راهچ ای  هس  ای  ود  ای  کی  هاجنپ و  دـص و  کی  لاـس  هب  یّفوتم  « 1  » ییاوتسد یعبر  ّللا 
�

ه دبع 
.لیوط هیوریت  نب  دیمح  و  هتفرگ ، ارف  یبعش  ّبیسم و  نب  دیعس  نیریس و  نبا  نسح و  زا  هک  دنه ، یبا  نب  دواد 

______________________________

حتف و  الاب ) رد  هطقن  ود  اب   ) ءات مض  و  هلمهم ) ود  ره   ) نیس نوکس  لاد و  حتفب  ار  ییاوتـسد »  » ۀملک بابللا »  » باتک رد  ریثا - نبا  ( 1)
اجنآ زا  هک  ییاـه  هماـج  هب  تسا  تبـسن  مه  روتـسد و  ماـن  هب  زاوها  رد  تسیا  هدـلب  هب  تبـسن ، نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  طبـض  وا  و 

.ددرگ یم  رداص 

نب ماشه  رکب  وبا  تبسن  تسا  نیمود  تبسن  لیبق  زا  ..نب و  میهاربا  قاحسا  وبا  دننام  یهورگ  تبـسن  تسا  نیتسخن  تبـسن  لیبق  زا  و 
وا تسا و  هتفای  راهتشا  هدش و  هدناوخ  تبسن  نادب  سپ  هتخورف  یم  ار  ییاوتسد  ییاه  هماج  هک  يرکب  يرصب  ییاوتسد  ّللا 

�
ه دبع  یبا 

دـص و کی  لاس  هب  دـننک و  یم  تیاور  يو  زا  ود ، نیا  ریغ  و  ناـطق ، نب  ییحی  هبعـش و  هدرک و  تیاور  یکم  ریبز  وبا  زا  هداـتق و  زا 
.تسا هتفای  تافو  ( 153 - 4  ) راهچ ای  هس  هاجنپ و 

635 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هس لهچ و  دص و  کی  لاس  هب  هتشگ و  لقتنم  هرصب  هب  هک  هفوک ، لها  زا  یمیت  نامیلـس  نب  نامثع  ورمع ، وبا  دنناسک : نیا  زا  دعب  و 
.تسا یضاق  ّللا 

�
ه دبع  نب  داوس  يو  زا  دعب  هتفرگ  ارف  هتخومآ و  نسح  زا  هتشذگ و  رد  ( 143)

دص و کی  لاس  هب  یّفوتم  يربنع  نیسح  نب  نسح  نب  ّللا 
�

ه دبع  تسا  نانیا  زا  دعب 
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تشه دون و  دص و  کی  لاس  هب  هک  يربنع  ناسح  نب  يدهم  نمحرلا ، دبع  دیعـس  وبا  تسا  دعب  هب  يو  زا  و  ( 168  ) تشه تصش و 
.تسا هتفای  تافو  ( 198)

ياوشیپ ماما و  لبنح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا   ) ار ناشیا  زا  نت  دـنچ  دادـغب » ءاـهقف  رکذ   » ناونع تحت  اهتمـسق  نیا  زا  سپ  قاحـسا  وبا 
لاس هب  یّفوتم  يدادغب  یبلک  نامی  وبا  نب  دـلاخ  نب  میهاربا  روث  وبا  و  ( 241  ) کی لهچ و  تسیود و  لاس  هب  یّفوتم  یلبنح  بهذـم 
یلع نب  دواد  نامیلـس  وبا  هکم و  رد  ( 224  ) راهچ تسیب و  تسیود و  لاس  هب  یفوتم  يدادغب  مالـس  نب  مساق  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  و  ( 246)

يربـط ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  و  يدواد )  ) يرهاـظ بهذـم  ياوشیپ  ( 290  ) دون تسیود و  لاـس  هب  یفوـتم  یناهفـصا  فـلخ  نب 
بهذم ماما  هتشاد و  هقف  رد  ّصاخ  یبهذم  هک  رگید  رایسب  تافّنـصم  ریـسفت و  خیرات و  بحاص  ( 310  ) هد دصیـس و  لاس  هب  یفوتم 

هک تسا  هدرک  داـی  هدرک ) یم  يوریپ  ار  يو  بهذـم  زاوط » نبا   » هب فورعم  یناورهن  ياـیرکز  نب  یفاـعم  جرفلا  وبا  یـضاق  هدوـب و 
عـضوم نیا  رد  دش  دنهاوخ  دای  رگید  یّلحم  رد  نانآ  زا  یخرب  تسا  روظنم  قاروا  نیا  رد  هک  هقف » راودا   » يدـنب هقبط  بسحب  نوچ 

.دوش یم  يراددوخ  ناشیا  نماریپ  رد  وگتفگ  زا 

ار سک  دنچ  نیا  ناسارخ » ءاهقف  رکذ   » ناونع تحت  ناشیا ، زا  یهورگ  ندرمـش  رب  و  دادـغب » ءاهقف  رکذ   » ناونع زا  سپ  قاحـسا  وبا 
نب قاحسا  بوقعی  وبا  یخلب و  یلاله  محازم  نب  كاّحـض  مساقلا  وبا  یناسارخ و  ملـسم  وبا  نب  ءاطع  هدرب : مان  ناسارخ  هیقف  ناونعب 

« هیوهار نبا   » هب فورعم  يزورم  یلظنح  دمحم 
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راصتخا هب  ار  رگید  یخرب  هدرک و  افتکا  مان  رکذب  نانیا  زا  یخرب  ةراب  رد  و  « 1  » يزورم كرابم  نب  ّللا 
�

ه دبع  نمحرلا  دبع  وبا  و 

______________________________

« هنع یلاعت  ّللا 
�

ه یضر  يزورم  كرابم  نب  ّللا 
�

ه دبع  نمحرلا  دبع  وبا   » ترابع نیاب  ار  كرابم  ّللا 
�

ه دبع  هک  نیا  زا  دعب  قاحسا ، وبا  ( 1)
: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  هدرک  ناونع 

« تیه  » رد ( 18 يدنا ؟(  داتشه و  دص و  کی  لاس  رد  هتشگ و  دلوتم  ( 128  ) تشه تسیب و  دص و  کی  لاس  هب  هلظنح ، ینب  یلوم  »
هتفگ هدینـش  ار  وا  گرم  نایفـس  نوچ  هدوب و  هیقف  دـهاز و  يدرم  هتخومآ و  هقف  کلام ، نایفـس و  زا  كرابم  نبا  .تسا  هتفای  تافو 

: تسا هتفگ  كرابم  نبا  ةراب  رد  يرگید  .دوب  دهاز  دباع و  ملاع ، هیقف ، يدرم  هک  دازرمایب  شیادخ  تسا :

«. كرابم نب  ّللا 
�

ه دبع  دیز و  نب  دامح  کلام و  يروث و  نایفس  دنراهچ : نایاوشیپ 

تسا ینطب  هک  تسا  هلظنح »  » هب تبسن  نیا   » تسا هتفگ  ار  نومـضم  نیا  نآ  طبـض  زا  سپ  یلظنح »  » تغل لیذ  بابللا »  » رد ریثا  نبا 
دیمح دـلاخ و  یبا  نب  لیعامـسا  زا  هک  روهـشم  ماما  يزورم ، ناشیا ، یلوم  یلظنح  كراـبم  نب  ّللا 

�
ه دـبع  تسناـشیا  زا  ناـفطغ و  زا 

ود هک  هداد  لامتحا  لاجرلا » سوماق   » بحاص دـننک » یم  تیاور  يو  زا  مدرم  هدرک و  تیاور  ناـنیا ، ریغ  و  يروث ، نایفـس  لـیوط و 
.تسا هدوب  براقتم  ود ، نآ  رصع  دنا و  هدوب  كرابم  ّللا 

�
ه دبع  ناونعب  سک 

ار یـسک  يوق  نامگ  هب  هدـش و  ثحب  كرابم  ّللا 
�

ه دـبع  هب  عجار  یعازوا » نادرگاش   » ناونع تحت  شیپ ، نیا  زا  نوچ  قاروا  نیا  رد 
هک تسا  نامه  هدرب  مان  عضوم  نیا  رد  قاحسا  وبا  هک 
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.تسا دروم  یب  عضوم  نیا  رد  همجرت  نآ  رارکت  .هدش  هدروآ  اجنآ  رد 

636 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  نآ  زا  سپ  هدروآ و  همجرت 

سنا نب  کلام  باحصا  هفینح و  وبا  باحصا  یعفاش و  باحصا  هب  یمالـسا  ياهرهـش  ۀمه  رد  يوتف  تهاقف و  تاقبط ، نیا  زا  دعب  »
بهاذـم نآ  زا  جـیورت  يرای و  هب  هتفای و  راشتنا  قافآ  رد  ناشیا  ۀلیـسو  هب  هتفای و  لاـقتنا  دواد  باحـصا  لـبنح و  دـمحا  باحـصا  و 

تبسن ار  قاحسا  وبا  مالک  ۀلابند  اجنیا  رد  دنا » هداد  رـشن  هدرک و  جیورت  دییات و  ار  ناگرزب  نآ  لاوقا  ءارآ و  هتـساخ و  اپب  ینایاوشیپ 
هب نانآ  زا  يدای  راصتخا ، هب  قاروا ، نیا  عضو  اب  بسانم  ّلحم  رد  دیاش  مینک و  یم  عطق  هدش  دای  بهاذم  ناماما  یهقف  باحـصا  هب 

.دیآ لمعب  یفرعم  دیآ و  نایم 

رایسب هک  تسنیا  نآ  منک و  يروآ  دای  ار  یبلطم  اج  نیمه  رد  هک  مناد  یم  اج  هب  رایسب 

637 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يزاریـش قاحـسا  وبا  دننام  ّتنـس  لها  زا  رظن ، بحاص  ربخ ، اب  علّطم ، عّبتتم ، نّیدتم ، ینادنمـشناد  هک  تسا  بجعت  هکلب  فّسات  ۀیام 
باحـصا نادرگاش و  نارای و  ندرمـش  رب  نانآ و  تهاقف  نماریپ  رد  دیاب  هکنانچ  هتـشاذگ و  رانک  مه  یهقف  ظاحل  زا  ار  هعیـش  ۀـمئا 

هتخومآ هقف  ثیدـح و  ار  سک  رازه  راهچ  ع )  ) قداص رفعج  ماما  .دـنا  هدرکن  حرط  یثحب  ناشیا  نأـشلا  هیقف  دنمـشناد و  ثّدـحم و 
مهارف ع )  ) قداص رفعج  ماما  صوصخب  تلاسر  تیب  لها  و  ص )  ) ربمغیپ نادـنزرف  نارای  باحـصا و  تسدـب  هک  هئاـمعبرأ » لوصا  »

.تسا هدشن  هدرب  اهنآ  زا  مه  یمان  هک  هدش  هتشاگنا  هدیدان  نانچ  هدمآ 

ۀتفگ هب  هک  دّمحم  نب  رفعج 
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کلام هدرک و  هدافتسا  يو  زا  هفینح  وبا  یتح  هدوب و  هفینح  وبا  یملع  مارتحا  دروم  نّنست  لها  نادنمـشناد  زا  یخرب  فارتعا  هعیش و 
يو زا  یملعا  : » تسا هتفگ  نّنست  لها  زا  نادمتعم  ناّقثوم و  لقنب  شا  هراب  رد  هناگراهچ  بهاذم  ماما  راهچ  زا  ماما  نیمود  سنا  نب 
خیش یـضترم و  دّیـس  يدهلا  ملع  دیفم و  خیـش  ینیلک و  قودص و  خیـش  دننام  یناگرزب ، هتفرن و  نایم  زا  وا  یهقف  بهذم  و  هدیدن »
دوخ زا  قیقد  یقیقحت و  اهبنارگ ، رایسب  یمالسا ، مولع  رگید  و  ثیدح ، هقف و  رد  یبتک  يرصع  نرق و  ره  هتشاد و  یناوریپ  یـسوط ،

يرهاظ بهذـم  دـئاب و  يربط  بهذـم  نکیل  رکذ  هجوت و  لباق  ریغ  همه  دـنراذگ  یم  هتـشاذگ و  یقاـب  مالـسا  نید و  ترـصن  يارب 
تـسرد تسار و  هار  هب  ظفح و  بّصعت  یفاصنا و  یب  ینادان و  زا  ار  ام  ۀـمه  ادـخ  خـیرات ! رد  طبـض  هّجوت و  رکذ و  لـباق  مودـعم ،

.دیامرف تیاده 

دنچ ۀمجرت  هب  میدرگرب  و  « 1  » میراپـسب ادخ  لدع  هب  میراذگاو و  دوخ  لمع  تین و  هب  ار  سک  ره  میرذگب و  نخـس  نیا  زا  نونکا 
مان قاحسا  وبا  هک  ناسارخ » ءاهقف   » زا سک 

______________________________

: تسا هدـش  لقن  ع )  ) قداص دـمحم  نب  رفعج  تهاقف  ماقم  ةراـب  رد  هفینح  وبا  دوخ  زا  هچ  نآ  هب  میهد  ناـیاپ  ار  تاراـشا  نیا  و  ( 1)
هتفگ هک  هدروآ  دایز  نب  نسح  زا  هفینح  وبا  دنسم  زا  بوشآرهـش  نبا  زا  تیاورب  هحفـص 72  رودصملا  هثفن  باتک  رد  یمق  ثدحم 

: تسا

؟ تیأر نم  هقفا  نم  لئس : دق  هفینح و  ابا  تعمس  »

هب اونتف  دق  سانلا  نا  هفینح  ابا  ای  لاقف : یلإ  ثعب  روصنملا ، همدقا  امل  دمحم ، نب  رفعج  لاق : »

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1643 

http://www.ghaemiyeh.com


.هلأسم نیعبرا  هل  تأیهف  .دادشلا  کلئاسم  نم  هل  ئیهف  دمحم  نب  رفعج 

مل ام  رفعجل  هبیهلا  نم  ینلخد  هب  ترصب  املف  هنیمی ، نع  سلاج  رفعج  و  هیلع ، تلخدف  هتیتاف  هریحلاب ، وه  و  رفعج ، وبا  یلإ  ثعب  مث  »
.تسلجف یلإ  أموأف  هیلع  تملسف  .رفعج  یبأل  ینلخدی 

نم ّللا 
�

ه دـبع  یبا  یلع  قلا  هفینح  اـبا  اـی  لاـقف : یلإ  تفتلا  مث  .هفرعا  معن  لاـق : .هفینح  وبا  اذـه  ّللا 
�

ه دـبع  اـبا  اـی  لاـقف : هیلا  تفتلا  مث  »
: لوقیف ینبیجیف  هیلع  یقلا  تلعجف  کلئاسم 

.اذک نولوقی : هنیدملا  لها  اذک و  نولوقت : متنأ 

.ء یشب  اهنم  لخا  امف  هلأسم  نیعبرا  یلع  تیتا  یتح  اعیمج  انفلاخ  امبر  مهعبات و  امبر  انعبات و  امبرف  »

»؟ سانلا فالتخاب  مهملعا  سانلا  ملعا  نا  سیل  أ  هفینح : وبا  لاق  مث  »

638 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نارگید بتک  زا  هچ  قاحـسا و  وبا  دوخ  ۀتفگ  زا  هچ  يرـصتخم  سپ  هدرک  دای  ناشدهع  نیا  رـصع و  نیا  ناهیقف  زا  هدرب و  ار  ناشیا 
میهد و یم  لاصتا  ناشیا  باحـصا  اهنآ و  نایاوشیپ  هناـگراهچ و  بهاذـم  زا  ثحب  هب  ار  ثحب  نیا  میروآ و  یم  ناـشیا  ۀـمجرت  رد 

دراو سپـس  مییوگ و  یم  نخـس  ناشیا  باحـصا  نادرگاـش و  يربط و  يرهاـظ و  دواد  بهذـم  ةراـب  رد  مه  يرـصتخم  نآ  زا  سپ 
ناگدـنناوخ راـظتنا  دروم  راودا ، نآ  حرط  هدـش و  هداـمآ  نآ  زا  ثحب  ءاـفیتسا  يارب  قاروا  نیا  هک  هعیـش ، هقف  راودا  یلـصا ، روظنم 

.نالکّتلا هیلع  هناعتسالا و  ّللا 
�

ه نم  میوش و  یم  تسا  راوگرزب 

639 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

( ءامدق  ) ناسارخ ناهیقف  زا  سک  دنچ   8

هراشا

دنتسین یعبات  نامگ  یب  نانآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدرک  دای  ناسارخ  ناهیقف  ناونعب  ار  یناسک  ءاهقفلا » تاقبط   » باتک رد  قاحـسا  وبا 
نیا يارب  نکیل  دنرّخأتم  مه  ام  ثحب  دروم  رصع  زا  یتح  و 
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ناونع ار  ناشیا  زا  نت  هس  دروم  نیا  رد  دشاب  هدش  تیاعر  هدوب ، لئاوا  رد  یمالسا  ياهرهش  ناهیقف  هب  طوبرم  هک  ثحب ، بولسا  هک 
.مینک یم  داریا  راصتخا  هب  ار  نانآ  ۀمجرت  و 

نبا  » هب فورعم  يزورم  یلظنح  دـمحم  نب  قاحـسا  یلاله 102 3 - محازم  نب  كاّحـض  یناسارخ 135 2 - ملـسم  وبا  نب  ءاطع  - 1
.238 هیوهار »

640 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناسارخ ناهیقف 

ملسم وبا  نب  ءاطع  - 1 - 

: تسا هدمآ  نینچ  ءاطع  ۀمجرت  رد  قاحسا  وبا  ءاهقفلا » تاقبط   » یپاچ باتک  رد 

زا تسا  يوهس  نیتئام »  » ۀملک نامگ  یب  هک  هلاّوج » ناک  و  ( 235  ) نیتئام نیثالث و  سمخ و  هنس  تام  و  ( 50  ) نیسمخ هنس  دلو  ».. 
.تسا هدوب  هئام »  » نآ حیحص  خسان و 

رد هلمهم و  ینیس  فلا ، زا  دعب  هلمهم و  ءار  حتف  همجعم و  ءاخ  مضب   ) نآ طبض  زا  سپ  یناسارخلا »  » ۀملک لیذ  بابللا »  » رد ریثا  نبا 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  ینون ) رخآ ،

زا یخرب  دـبای و  یم  نایاپ  باتفآ  علطم  هب  زاغآ و  ير  زا  ناسارخ  نوچ  دـنیوگ : یم  قارع  لها  و  گرزب ، تسا  يدالب  ناـسارخ  «و 
.سمش علطم  ات  دشاب  یم  ناسارخ  ّدح  تسا ، ناولح  هوک  نآ  و  يرذگب ، قارع  زا  نوچ  دنیوگ : یم  قارع  لها 

هتفگ مه  یخرب  ناکم : عضوم و  ینعمب  ناسآ »  » تسا و سمـش  ماـن  يرد ، یـسراف  هب  روخ » : » تسا نینچ  ناـسارخ »  » ۀـملک ینعم  و 
.تسا ّحصا  تسخن  ۀتفگ  نکیل  دشاب  یم  روخب ) یناسآ  هب  « ) هیهافّرلاب لک   » هملک ینعم  دنا :

شردپ مان  هک  یناسارخ  ملسم  وبا  نب  ءاطع  تسا  هلمج  نآ  زا  .دنا  هدش  هداد  تبسن  ناسارخ  هب  دنرامـش  زا  نوزفا  هک  رایـسب  یقلخ  »
.تسا ملسم  یخرب ، ۀتفگ  هب  ّللا و 

�
ه دبع 

.دنک یم  تیاور  وا  ریغ  ّبیسم و  نبا  زا  ءاطع  »

ینامز هک  دنا  هتفگ  یناسارخ »  » تهج نآ  زا  ار  ءاطع  »
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هدوب یم  اجنآ  رد  زارد 

641 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد تسا و  هتفای  تافو  احیرا  رد  ( 153  ) هس هاجنپ و  دـص و  کی  لاس  هب  ءاطع  .تسا  هتـشگرب  قارع  هب  ینالوط  تماقا  نآ  زا  سپ  و 
هب انب  وا  تافو  خـیرات  دـشاب ، ( 50  ) هاجنپ لاس  هب  هتفگ  قاحـسا  وبا  هکنانچ  ءاطع  دـلوت  خـیرات  رگا  تسا » هدـش  نفد  سدـقملا  تیب 

یحیحصت تیاعر  اب  نآ ، حیحص  دیاب  هدش و  یهابتشا  وهـس و  شوختـسد  رهاظ  بسحب  زاب  هس ) هاجنپ و  دص و  کی   ) ریثا نبا  طبض 
دشاب هدرک  رمع  لاس  هس  دص و  ءاطع  هک  دسر  یم  رظنب  دیعب  هچ  دشاب  جنپ  یس و  دص و  کی  دمآ ، لمعب  قاحسا  وبا  طبـض  رد  هک 

.ملاعلا ّللا 
�

ه .دشاب و  هدشن  يروآدای  رظن و  بلج  هجوت و  بجوم  وا  زارد  رمع  نیا  و 

محازم نب  كاحض  - 2 - 

نیمه يو  ۀـمجرت  رد  هدـش و  هدروآ  یلالهلا » اذـکه )  ) محارم نب  كاّحـضلا  مساقلا ، وبا   » ناونعب محازم  نب  كاّحـض  تاقبط »  » رد
كاّحّضلا : » تسا هتفگ  ع »)  ) نیسحلا نب  یلع  باحصا   » رد دوخ  لاجر  رد  یسوط  خیش  خلب » لها  نم   » هک تسا  هتفر  راصتقا  هزادنا 

.تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  نآ  لیذ  رد  خیش  لاجر  رب  هقیلعت  بحاص  و  یعبات » هفوکلا ، هلصا  یناسارخلا  محازم  نب 

هدییاز لاس  ود  زا  دعب  هدوب و  رادراب  لاس  ود  ار  وا  يو  ردام  .تسا  مساقلا  وبا  شا  هینک  رّسفم ، یلاله  دیزی  نب  محازم  نب  كاّحـض  »
نآرق و ناکدوک  هب  ار  باستحا  هدوب و  یم  اراخب  دنقرمـس و  رد  مه  یتدـم  هتـشاد و  یم  تماقا  ورم  رد  خـلب و  رد  كاّحـض  تسا .!

.تسا هتخومآ  یم  ملع 

ود دص و  کی  لاس  هب  كاّحض  .ریغص  رگید  يریسفت  ریبک و  تسا  يریسفت  ار  كاّحض  »

هقف راودا 
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642 ص : ج 3 ، یباهش ،) )

: تسا هتفگ  شا  هراب  رد  هدرک و  دای  ار  وا  بیرقت  رد  رجح  نبا  تسا و  هتشذگ  رد  خلب  رد 

رد ار  وا  يدابارتسا  دـمحم  ازریم  لاجر  زا  لـقنب  هاوّرلا  عماـج  رد  یلیبدرا  هئاـملا » دـعب  تاـم  هسماـخلا ، نم  لاـسرإلا  ریثک  قودـص  »
.تسا هدش  هدروآ  وا  زا  تیاور  بیذهت  باتک  زا  هالص » تاقوا   » رد تسا  هتفگ  هدرک و  دای  ع )  ) قداص ترضح  باحصا 

[ هیوهار نبا   ] قاحسا - 3 - 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  يو  ةراب  رد  قاحسا  وبا  هیوهار » نبا   » هب فورعم  يزورم  یلظنح  دّمحم  نب  قاحسا  بوقعی  وبا 

شش تصش و  دص و  کی  یلوق  هب  و  ( 161  ) کی تصش و  دص و  کی  لاس  هب  هدرک و  عمج  عرو ، هقف و  ثیدح و  نایم  قاحـسا  »
.تسا هتفای  تافو  روباشین  نامه  رد  ( 238  ) تشه یس و  تسیود و  لاس  رد  هدیزگ و  ینکس  روباشین  رد  هدش و  دلوتم  ( 166)

هدیـسرپ دیاب  يو  زا  ایآ  تسه ؟ يدـننام  ار  قاحـسا  ایآ  هداد : خـساپ  تسا ؟ هنوگ  هچ  قاحـسا  هک  دـنا  هدیـسرپ  ار  لبنح  نب  دـمحا  »
روبع رـسج ، زا  یـسک  قاحـسا  زا  رتهیقف  تسا و  نیملـسم  نایاوشیپ  همئا و  زا  یکی  قاحـسا  اـم  ةدـیقع  هب  تسا : هتفگ  ومه  و  دوش ؟

.تسا هدرکن 

ما هدینشن  يزیچ  هاگ  چیه  .منک و  یم  هرکاذم  ثیدح  رازه  دص  هب  مراد و  ظفح  ثیدح  رازه  داتفه  تسا : هتفگ  یم  قاحـسا  دوخ  »
« منک شومارف  ار  نآ  هک  ما  هدرکن  ظفح  ار  يزیچ  زگ  ره  مشاب و  هدرکن  ظفح  ار  نآ  هک 

643 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تسا و بوسنم  نادب  كرابم  نب  ّللا 
�

ه دـبع  هک  ار  نافطغ »  » زا ینطب  هلظنح »  » هب تبـسن  هک  نیا  زا  سپ  یلظنح ،»  » تغل لیذ  ریثا ، نبا 
رکذ نینچ  هتفگ ، هدروآ  ار  نآ  یناعمس 
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: تسا هدرک 

باستنا نیا  زا  هدش و  توف  دشاب  ..میمت  نب  ..دیز  نب  کلام  نب  هلظنح  هک  میمت » ۀلظنح   » هب باستنا  تبسن و  یناعمس )  ) فّنـصم زا  »
نیا ریغ  و  ملسم ، يراخب و  هدرک و  تیاور  وا ، ریغ  و  هنییع ، نبا  زا  هک  یلظنح  هیوهار  نب  قاحسا  مه  رعاش و  قدزرف  تسا  تبـسن  و 

زا سپ  هیوهار ، نب  قاحـسا  ۀـمجرت  لیذ   ) تاضور بحاـص  تسا » هدوب  ماـما »  » و هیقف »  » هیوهار نبا  دـننک و  یم  تیاور  يو  زا  ود ،
زا ار  وا  یقهیب  هدرک و  تیاور  یعفاش  زا  هیوهار  نبا  هک  ینطق  راد  لوق  لقن  زا  سپ  میدرک و  لقن  قاحسا  وبا  زا  الاب  رد  هچ  نآ  لقن 

رصم رد  ار  وا  تافنصم  بتک و  ۀمه  هتخانـش  ار  یعفاش  لضف  نوچ  هدرک و  رظانم  یعفاش  اب  تسا : هتفگ  هدرمـش و  یعفاش  باحـصا 
: تسا هدرک  تیاکح  نینچ  هتفرگرب ) هخسن 

زا تسا  یملع  نیملسم و  ناکرا  زا  یکی  ءاه ) رسک  ءای و  نوکس  واو و  ءاه و  حتف  هلمهم و  ءار  اب   ) هیوهار ..نب  قاحسا  بوقعی ، وبا  »
.تسا هدرک  عمج  عرو ، ظفح و  ناقتا و  هقف و  ثیدح و  نایم  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  نید و  مالعا 

: تسا هتفگ  دشاب ) دارم  يزار  رخف  دیاش   ) ماما »

یعفاش هتـسناد  یمن  زئاج  ار  هراجا  هیوهار  نبا  هدـمآ  نایم  هب  هرظانم  هّکم  ياه  هناخ  ةراجا  ةراب  رد  یعفاش  اب  هکم  رد  ار  هیوهار  نبا  »
ۀتفگ هب  مه  ..هدرک و  زاوج  رب  جاجتحا  هدش  هفاضا  شناکلام  هب  راید »  » هیآ نآ  رد  هک  ٍّقَح » ِْریَِغب  ْمِهِرا�یِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا   » ۀـیآ هب 

انل كرت  له  (: » ص  ) وا ۀتفگ  هب  زین  و  نمآ » وهف  هباب  قلغا  نم  : » هک هکم  حتف  زور  رد  ص )  ) ربمغیپ
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.هدرک لالدتسا  ار  نادنز  لحم  رمع  ندیرخ  هب  نینچ  مه  و  عبر »؟ نم  لیقع 

مدینش زاوج  رب  ار  یعفاش  لالدتسا  جاجتحا و  نوچ  تسا : هتفگ  هیوهار  نبا  »

644 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ابا زا  شدانسا  هب  اضّرلا » رابخا  نویع   » زا ومه  و  متفگ » متـشگ و  دقتعم  هراجا  زاوجب  مدرک و  اهر  ار  دوخ  ۀتفگ  مدید  يوق  ربتعم و  و 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  يوره  تلص 

نب دـمحم  ناهگان  دوب ، راوس  دـیپس  يرتسا  رب  مدوب ، شباکر  رد  نم  درک  چوک  روباشین  زا  ع )  ) اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  هک  یماگنه  »
ار ماما  دـنتفرگ و  ار  رتسا  ماگل  دندیـسر و  رد  ءاملع  زا  یهورگ  هیوهار و  نب  قاحـسا  ییحی و  نب  ییحی  ثراح و  نب  دـمحا  عفار و 

هداهشب مکنم  ءاج  نم   » ثیدح ترـضح  نآ  سپ  دیوگب  دشاب  هدینـش  دوخ  ردپ  زا  هک  یثیدح  هک  دنداد  دنگوس  نیرهاط  ءابآ  قحب 
« تفگ دوخ  ناردپ  زا  ردپ  زا  دانسا  هب  ار  ..یتّنج » لخد  صالخإلاب  ّللا ،

�
ه ّالا  هلا  نا ال 

645 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هناگ راهچ  بهاذم  صوصخ  رد  هّقفت   12

هراشا

646 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

قاروا نیا  دـیوست  زا  یلـصا  روظنم  ما  هدـش  روآ  دای  همدـقم  رد  هکنانچ  فورعم  ۀـناگراهچ  بهاذـم  صوصخ  رد  هّقفت  مود  لـصف 
یگنوگچ زا  یلیـصفت  ثحب  یماـما و  هدزاود  ۀعیـش  بهذـم  صوـصخ  رد  تسا  نآ  تـالّوحت  راودا و  هقف و  عـضو  نتخاـس  نشور 

.تسین یلصا  روظنم  نّنست  لها  بهاذم  رد  ای  و  الثم ) یلیعامـسا  يدیز و  بهذم  دننام   ) هعیـش بهاذم  رگید  رد  نآ  راودا  لّوحت و 
نامه زا  اهنآ  زا  رتشیب  ای  همه  هب  تبسن  تسین و  سرتسد  رد  اهنآ  ّرثکتم  عّونتم و  یهقف  بتک  بهاذم  نآ  زا  یخرب  هب  تبـسن  هوالعب 

داهتجا باب  هّیلوا ، نورق 
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رد یلّوحت  تسا و  هتفای  راصحنا  نایاوشیپ  زا  نت  دـنچ  هب  دازآ  هّقفت  هدیـسرمه و  هب  دادـسنا  شیب  ای  مک  امـسر ، هکلب  المع  ار  قلطم 
هک هژیوب  دـنا  هتـشگ  فّقوتم  فقاو و  نیـشیپ  نایاوشیپ  داـهتجا  رب  ناـشیا  وریپ  ناـهیقف  هدـماین و  دوجوب  ناـشیا  زا  سپ  هّقفت  ّتیفیک 
ای هدماین  دوجوب  یناوریپ  هدوبن و  نایم  رد  یباتک  ناعبات ، عابتا  زا  هچ  و  ناعبات ، زا  هچ  و  هباحص ، زا  هچ  ار ، یهقف  بهاذم  زا  يرایـسب 

.تسین سرتسد  رد  نونکا  هتفای و  ساردنا  هتفر و  نایم  زا  هدوب  نینچ  رگا 

نیا ات  هک  تنس  لها  ۀناگراهچ  یهقف  بهاذم  ةراب  رد  تسا  مزال  هقف » راودا   » زا دلجم  نیا  رد  دش  هتفگ  همدقم  رد  هکنانچ  لاح  رهب 
هکنانچ ار  ثحب  نیا  .ددرگ و  حرط  رصتخم  یثحب  تسه  مک ، شیب و  رایـسب ، یناراد  يوه  ناوریپ و  ار  کی  ره  هدنام و  اج  رب  نامز 

نآ مهد و  یم  صاصتخا  تسا  عماج  راصتخا ، اب  هک  اشاپ ، رومیت  هّیخیرات » هرظن   » باتک زا  هدافتـسا  هب  هدـش  يروآ  دای  نیا  زا  شیپ 
.مروآ یم  منادرگ و  یمرب  یسراپ  هب  يزات  زا  اجنیا  رد  ار 

647 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راهچ رد  نّنست  لها  بهاذم  رصح  ّتلع  ةراب  رد  هچ  نآ  زا  یضعب  هب  عضوم  نیا  رد  تسا  بسانم  باتک  نآ  ۀمجرت  ندروآ  زا  شیپ 
: دوش ماملا  هراشا و  هدش  هتفگ  فورعم  بهذم 

یسوم نب  میهاربا  نب  یسوم  نب  دمحم  نب  یسوم  نب  نیـسح  دمحا  یبا  نب  ّیلع  مساقلا  وبا  لاح  ۀمجرت  ّیط  رد  تاضور »  » بحاص
ءاملعلا ضایر  زا  يدـهلا  ملع  هب  بّقلم  یـضترم و  دّیـس  هب  روهـشم  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب 

نیا يدنفا 
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: تسا هدروآ  ار  نومضم 

ماکحا رد  ءارآ  ّتتـشتم و  یهقف  بهاذـم  دـندید  یـسابع  ءافلخ  نامز  رد  نّنـست  لها  نوچ  هک  هتفای  ترهـش  نانچ  ءاملع  ناـیم  رد  »
ناعبات و هباحص و  زا  کی  ره  هچ  هدش : جراخ  ناکما  ّزیح  زا  اهنآ  طبض  هک  يروط  هب  هتـشگ  قرفتم  ناهیقف  ءاوها  فلتخم و  یعرف ،
هدـمآ و دـیدپ  هّینید  هیلمع  ماکحا  هیعرف و  ۀیعرـش  لئاسم  رد  درفنم  يدـقتعم  يار و  ّلقتـسم و  یبهذـم  رـصع ، نآ  ات  ار  نانیا  عاـبتا 
هب لمع  دننیزگرب و  ار  بهاذم  نآ  زا  یخرب  هک  دندش  قفّتم  نیا  رب  سپ  دنرب  لیلحت  هب  ار  یخرب  دنهد و  لیلقت  ار  اهنآ  دـیاب  ریزگان 

یبهذـم ره  باحـصا  زا  هک  دـیدرگ  قفتم  هملک  دـحتم و  هدـیقع  ار  ناشیا  ءالقع  ءاسؤر و  سپ  ..دـنهد  رارق  قاـفتا  دروم  ار  اـه  نآ 
.دنریذپ هب  ار  بهذم  نآ  ءاقب  دنریگب و  رانید  مهرد و  رازه  اهرازه 

دنتـساوخ یم  هک  ار  یلام  دـندوب  راک  نیا  ةدامآ  هّدـع  ظاحل  زا  رایـسب و  هّدـع  ظاحل  زا  هک  یلبنح  یکلام و  یعفاـش و  یفنح و  سپ 
دنتساوخ ار  لام  نآ  دندوب ، فورعم  يرفعج »  » هب رـصع  نآ  رد  هک  مه ، هعیـش  زا  دنتخاس  رارقرب  تباث و  ار  دوخ  بهذم  دنتخادرپ و 

دّیس هک  دوب  ینامز  رد  هیضق  نیا  دندرک و  یتسـس  یناوتان و  رّرقم ، لام  تخادرپ  رد  دندوب  فیعـض  هّدع  هّدع و  ظاحل  زا  هک  ناشیا 
تـسد نکیل  درک  شـشوک  نایعیـش  زا  نآ  ندروآ  مهارف  لیـصحت و  رد  تسناوت  هچ  نآ  وا  تشاد و  یم  ار  ناشیا  تسایر  یـضترم 

یّتح دشن  عمج  لام  نآ  دسرن و  ییاج  هب  يو  ششوک  هک  دش  ثعاب  یهلا ، مربم  ءاضق  ای  ناشیا ، یلام  مک  یگنت و 
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دنتـسناوتن دندماینرب و  هدهع  زا  ناشیا  مه  زاب  دنزادرپب  نایعیـش  ار  یمین  دهدب و  ّصاخ  لام  زا  ار  لام  نآ  زا  یمین  دش  رـضاح  دـّیس 
رانک رب  هعیش  بهذم  ریزگان  سپ 

648 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ور نیا  زا  تفای  راصحنا  راهچ  نآ  رب  نیملـسم  يوریپ  زاوج  دیدرگ و  عامجا  لوبق و  دروم  بهذم ، راهچ  صوصخ  رب  لمع  دـنام و 
نابحاص لاوقا  زا  قیفلت  یتح  هک  يروط  هب  .دننک  یمن  هزاجا  ار  بهذم  زا  داهتجا  دنناد و  یم  زئاج  بهذم  رد  ار  داهتجا  نّنـست  لها 

رد .میا و  هدرک  نایب  لیـصفت  حرـشب و  هاجنلا » هقیثو   » باتک زا  موس  مسق  رد  ار  بلطم  نیا  ..دنهد و  یمن  هزاجا  مه  ار  بهاذـم  نیا 
رخف اب  رصاعم  فورعم ، یفوص  یبرع  نیدلا  یحم  هک  نیا  زج  هدرکن  تفلاخم  قافتا ، عامجا و  نیا  اب  سک  چیه  هیدامتم  روصع  نیا 

رد رگید و  يراب  هتفرگ و  ار  همئا  نآ  زا  یکی  لوق  هلأسم  کی  رد  يراب  سپ  هتفر ، تفلاخم  هب  ناشیا  اب  عورف  لمع  رد  يزار  نیدـلا 
نآ رد  يرظن  لوقب و  هدرک و  ییأر  عارتخا  دوخ  لئاسم ، زا  یخرب  رد  راب  کـی  هتفگ و  ناـشیا  زا  رگید  یکی  لوقب  رگید  يا  هلأـسم 

بحاص مالک  لیذ  رد  تاضور  بحاـص  راـب  دـش » هداد  حرـش  بلطم  نیا  يو  لاـح  ۀـمجرت  رد  هکناـنچ  تسا  هتـشگ  درفنم  هلأـسم 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  ءاملعلا » ضایر  »

ۀفیلخ اب  یضترم  دّیس  هک : دافم  نیدب  تسا  هدروآ  نیبّرقملا » قئادح   » بحاص هک  تسا  یمالک  هتفگ  ضایر  بحاص  هچ  نآ  دّیؤم  »
بهاذم دادع  رد  مه  ار  ناشیا  بهذم  دریگب و  رانید  رازه  دص  کی  هعیـش  زا  هک  هدرک  هرکاذم  هدوب ، ّللاب 

�
ه رداقلا  ایوگ  هک  یـسابع ،

دهد رارق  هرّرقم 
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هدامآ دوخ  لام  زا  ار  نآ  رانید  رازه  داتـشه  دیـس  تفریذـپ  هفیلخ  .دـنک  ءاغلا  زا  ندوب  هعیـش  رب  هذـخاؤم  درادرب و  نایم  زا  ار  هّیقت  و 
دافم نیا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  ۀمجرت  ّیط  رد  ومه  و  تفاین » ماجنا  نآ  هب  ءافو  نکیل  تساوخ  هعیـش  زا  ار  هدنام  یقاب  تخاس و 

: تسا هدروآ  ار 

هدوب هرهاق  كولم  ناگرزب  زا  هک  سربیب  رهاظلا ) کلملا -  ) رهاظ ناطلـس  نامز  رد  بهذم  راهچ  نیا  رب  بهاذم  راک  شدرگ  انامه  »
هّیفنح و زا  یـضاق  راهچ  نیا  دـنهد و  يوتف  دـننک و  تموکح  مدرم  ناـیم  هک  هدرک  نیعم  رـصم  يارب  یـضاق  راـهچ  وا  هچ  هداد  خر 

تسا هدوب  تصش  دصشش و  لاس  هب  هیـضق  نیا  هدرک و  يریگولج  یتخـس  هب  رگید  بهاذم  زا  دنا و  هدوب  هّیلبنح  هّیعفاش و  هّیکلام و 
هدش فّرصت  زین  ّللا 

�
ه تیب  ناکرا  رد  هعقاو  نیا  زا  سپ 

649 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رب ماکحا  يواتف و  ۀماقا  دهدب  ار  روتسد  نیا  سربیب  هک  نآ  زا  شیپ  ..هتفای و  صاصتخا  هناگراهچ  بهاذم  نیا  زا  یکیب  ینکر  ره  و 
مثکا نب  ییحی  فسوی و  وبا  یضاق  دننام  دندوب  هدرک  نیعم  باختنا و  ار  نانآ  یسابع  نومأم  دیـشر و  نوراه  هک  دوب  یناسک  ةدهع 
یعفاش بهذم  یبّویا ، تلود  رد  هک  نیا  زج  هتشاد  یم  بهذم  داهتجا و  دوخ  ای  دندوب  هناگراهچ  ۀمئا  ۀقیرط  رب  هک  یناسک  رگید  و 

.دوب یمن  یجاور  رصم  رد  ار  کلام  و 

هک نانیا  هابشا  یفوک و  دشار  نب  رمعم  يروث و  يرهز و  لاثما  زا  دندوب و  دازآ  مدرم  نومأم ، نوراه و  یسابع ، ۀفیلخ  ود  زا  شیپ  و 
هقف و هدرک و  لاحر  ّدش  ثیدح ، هقف و  بلط  رد 
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یفوک و یلع  یبا  نبا  دننام  دالب ، ناهیقف  هب  مدرم  نیا ، زا  رتشیپ  دندوب و  هتخاس  دیقم  دنبیاپ و  فیلأت  فینصت و  باتکب و  ار  ثیدح 
ار نانآ  يوتف  دـندرک و  یم  هعجارم  يواتف  ماکحا و  رد  دـندوب  هباحـص  ناعبات  عابتا  هک  ناـنیا  لاـثما  یماـش و  یعازوا  جـیرج و  نبا 

.دنتسب یم  راکب 

و يروث ، نایفـس  هفینح و  وبا  يواتفب  قداص  ماما  رـصع  رد  هفوک  مدرم  ۀّماع  هک  هدـمآ  نینچ  نّنـست  لها  خـیرات  بتک  زا  یخرب  رد  »
يواتفب هرـصب  لها  و  رگید ، يدرم  و  کلام ، يواتفب  هنیدم  لها  جیرج و  نبا  يواتف  هب  هّکم  لها  دنا و  هدرک  یم  لمع  رگید ، يدرم 

دبع يواتف  هب  ناسارخ  لها  دیعس و  نب  ثیل  يواتفب  رصم  لها  دیلو و  یعازوا و  يواتفب  ماش  مدرم  و  ود ، نیا  ریغ  و  هداوس ، نامثع و 
، شیب مک و  مدرم ، هدوب و  يوتف  لها  رگید  یناسک  زین  نانیا  زا  ریغ  دـنا و  هدرب  یم  راکب  ار  اهنآ  هتـشاد و  یم  هجوت  كراـبم  نب  ّللا 

�
ه

بهذم راهچ  رب  یهقف  بهاذم  هک  تفای  رارق  نیا  رب  راک  جنپ  تصـش و  دصیـس و  لاس  رد  هک  نیا  ات  دـنا  هدرک  یم  يوریپ  ناشیا  زا 
.دورب نایم  زا  رگید  بهاذم  دبای و  رارقتسا  روهشم 

لوکشک بحاص  هک  تسا  یتایبا  دراد  هراشا  یلزتعم  يرعشا و  ۀقیرط  ودب  مه  بهذم و  راهچ  ياوشیپ  هب  هک  يراعشا  نیرتفیرظ  زا  »
: رارق نیدب  تسا  هدرک  لقن  ار  اهنآ 

یلبق نم  لالملا  ّنا  ّنظ  یتبتاعم و  یف  ّجل  دق  تلق و 
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یل بهاذملا  دمحا  نم  ناک  ینفّنح و  ّيرعشألا  كّدخ و 

« یلزتعم ترص  فیک  یکلام  ای  ادبا  یعفاش  لاز  ام  کنسح 

زا یضعب  زا  تفای ، نایاپ  هنیمز  نیا  رد  تاضور  بحاص  نانخس 
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یم راهظتسا  هداد  خر  سربیب ، رهاظ ، کلم  نامز  رد  بهذم  راهچ  رد  بهاذم  رصح  هک  ینعم  نیا  زین  نّنـست  لها  نادنمـشناد  بتک 
رـصح هن  هدوب  بهذـم  راهچ  رد  هاضق  رـصح  سربیب ، راک  ـالّوا  هچ  درک  مّهوت  قـالطا  روطب  دـیابن  ار  روهظ  ینعم و  نیا  نکیل  دوش 
عزانت عفر  يارب  وا  هدوب و  روصحم  صخشم و  نیعم و  دوجوم و  سربیب  نامز  رد  بهذم  راهچ  نیا  هک  تسا  نشور  رایسب  بهاذم و 

رد دیاش  هک   ) رگید بهاذـم  اب  بهذـم  راهچ  نآ  نایم  فالتخا  عفر  يارب  هن  هداد  راهچ  رهب  ار  اضق  راک  مه ، اب  بهاذـم  نیا  ناوریپ 
وا تنطلـس  ذوفن و  ۀقطنم  هب  سربیب  لمع  ایناث  و  هتـشاد ) یمن  تفلاخم  تعزانم و  تردق  هدوب  رگا  ای  هدوبن  رگید  یبهذم  ماگنه  نآ 

هدعاق سپ  دشاب  هتشاد  ریثأت  نآ  کلامم  دالب و  ۀمه  مالسا و  ملاع  رد  تسا  هتسناوت  یمن  هدوب و  یم  صوصخم  نآ ) عباوت  رصم و  )
.ملاعلا ّللا 

�
ه دشاب و  هداتفا  قافتا  دیاب  مراهچ  نرق  نامه  رد  مالسا و  ۀفیلخ  نامرف  هب  راک  نیا 

اهنآ زا  يرایـسب  یمالـسا  ۀـّیلّوا  نورق  نامه  رد  هدوب و  دایز  تعامج  ّتنـس و  لـها  ناـیم  رد  یهقف  بهاذـم  دـش  هتـسناد  هک  نونکا 
يریگولج یسابع  ۀفیلخ  نامرف  هب  هک  نیا  ات  هدنامن  یقاب  هدرک  ادیپ  دایز  یناوریپ  هتفای و  ترهش  هک  مه  اهنآ  هتشادن و  دایز  یجاور 

بهاذـم نیا  دوخ  هب  دوخ  هک  نیا  ای  هتـشگ  روصحم  روصقم و  روهـشم ، بهذـم  راهچ  رب  ار ، مدرم  فـالتخا  ءاـملع و  ءارآ  ّتتـشت 
یناسک هجیتن  رد  هدش و  ادـیپ  ءاملع  زا  ینایماح  ناجّورم و  ناراد و  يوه  ار  اهنآ  هتـشگ و  هریچ  ءارآ  بهاذـم و  رگید  رب  هناگراهچ 

زا دایز 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1655 

http://www.ghaemiyeh.com


«. 1  » تسا هدنام  یقاب  نامز  نیا  ات  هدرک و  يوریپ  اهنآ 

______________________________

.دوش یم  هدید  بلطم  نیاب  یتاراشا  دش  دهاوخ  هدروآ  شا  همجرت  نونکا  مه  هک  هیخیرات » هرظن   » رد هراب  نیا  رد  ( 1)

651 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هرظن  » باتک ۀـمجرت  هب  قاروا ، نیا  رد  ار ، اهنآ  یگنوگچ  بهاذـم و  نیا  ثودـح  نماریپ  رد  یلامجا  ثحب  میتفگ  شیپ  زا  هکنانچ 
ره زا  یلامجا  ۀمجرت  نآ  زا  سپ  مینک و  یم  افتکا  اشاپ  رومیت  دمحا  عّبتتم  دنمـشناد  فیلأت  هعبرالا » بهاذـملا  ثودـح  یف  هیخیرات 

ناگرزب سپس  ناشیا و  زا  يرصتخم  ۀمجرت  يربط و  دواد و  بهذم  ةراب  رد  مه  يرصتخم  سپ  نآ  زا  بهاذم و  نیا  ناماما  زا  کی 
.ددرگ یم  دای  هدروآ و  دنا  هدوب  بهذم  نآ  ظفاح  جّورم و  هک  کی  ره  باحصا  نادرگاش و  زا 

باتک نآ  ۀمجرت  کنیا 

652 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«1  » اهنآ رشن  یگنوگچ  یهقف و  بهاذم  ثودح  ةراب  رد  یخیرات  يرظن 

هب دراد و  وریپ  مالـسا  لها  روهمج  نایم  زورما  ات  هک  تسا  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، ّیفنح ، بهذـم : راهچ  بهاذـم »  » زا اـم ، روظنم 
رد يروث  نایفـس  بهذم  لیبق  زا  ّتنـس ، لها  بهاذم  رگید  رب  هدنام و  یقاب  نونک  ات  هک  تسا  بهاذـم  نیا  دوش و  یم  لمع  اه  نآ 

يرهاظ دواد  و  دادغب ، رد  روث  وبا  يربط و  ریرج  نبا  و  دالب ، رگید  و  سلدنا ، ماش و  رد  یعازوا  و  هرصب ، رد  يرـصب  نسح  و  هفوک ،
.تسا هدرب  نایم  زا  ار  اهنآ  هتفای و  هبلغ  راصما ، کلامم و  رد  ناهیقف  بهاذم  زا  بهاذم ، نیا  زج  و  دالب ، زا  يرایسب  رد 

نائراق و  « 2  » دنا هتفگ  یم  ءاّرق »  » ار يوتف  نابحاص  هک  هدوب  لومعم  نانچ  هباحـص ، رـصع  رد  یهقف  بهاذم  نیا  ندش  ادـیپ  زا  شیپ 
نآ تالالد  هب  نافراع  ادخ و  باتک  ۀلمح  هک  دنا  هدوب 
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.دنا هدوب  یم  تسا ، اهنآ  لیلادم  هک  ماکحا ، هب  ناملاع  و 

______________________________

ضبق و یگنوگچ  هقف و  لوحت  ریس و  دش ، دهاوخ  هتفگ  دعب  هچ  نآ  رد  مه  و  هدش ، هتفگ  همجرت  نیا  زا  شیپ  هچ  نآ  رد  نوچ  ( 1)
يدروم رد  رگا  هدـش  هدروآ  قاروا  نیا  رد  احیرـصت  احیولت و  ناشیا  تاقبط  ناـهیقف و  لاـح  ناـیب  یط  رد  نآ ، فل  رـشن و  طـسب و 

.دنام دهاوخن  هدیشوپ  قیقد  ةدنناوخ  رب  دشاب  يرظن 

یم رظنب  قالطا  نیا  یهاگ  مه  مود  نرق  رخاوا  ات  هدـش  یم  قـالطا  ناـیتفم »  » و ناـهیقف »  » رب هباحـص  رـصع  رد  هک  ءارق »  » ۀـملک ( 2)
.دسر

.بابلا یلع  ءارقلاب  وه  اذاف   » تسا هدوب  هدمآ  نوریب  هریبه  نبا  ریما ، دزن  زا  نسح  هک  تسا  هدروآ  يرـصب  نسح  ۀـمجرت  رد  میعن  وبا 
مکحـضف ءارقلا  متحـضف  ..راربالا  هسلاجمب  مهتـسلاجم  ام  ّللا 

�
ه اما و  ءاثبخلا ؟ ءالؤه  یلع  لوخدلا  نودیرت  انهاه ؟ مکـسلجی  ام  لاقف :

دنه یبا  نب  دواد  تیأر  : » تسا هتفگ  هـک  هدروآ  هـنییع  نـبا  زا  ۀحفـص 92 )- میـس - دلج   ) دنه یبا  نب  دواد  ۀـمجرت  رد  ومه  ّللا »
�

..ه
« ..نسحلا نمز  یف  یتفی  ناک  دقل  و  يراقلا » دواد  : » هل لاقی  باشک  هنا  طساوب و 
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یم يوتف  دنا و  هدوب  یم  رهش  نآ  رد  هک  هباحص  زا  یناسک  زا  يدلب  ره  لها  دمآ  شیپ  ناعبات  رود  تفای و  ءاضقنا  رـصع ، نآ  نوچ 
یمن زواجت  شیوخ  يرهـش  مه  نایباحـص  يواتف  زا  ردان  يدراوم  رد  زج  دنا و  هدرب  یم  راکب  هدروآ و  یم  تسدب  يوتف  دنا  هتـشاد 

يواتف زا  هفوک  مدرم  دنا و  هتـشاذگ  یم  لمعب  ار  اهنآ  هتـشاد و  رظن  رمع  ّللا 
�

ه دـبع  يواتفب  روما  رتشیب  رد  هنیدـم  لها  سپ  دـنا  هدرک 
دروم ار  سابع  ّللا 

�
ه دبع  يواتف  هّکم  لها  دنا و  هتشاد  یم  يوریپ  دوعسم  ّللا 

�
ه دبع 
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.دنا هتسب  یم  راکب  ار  اهنآ  هدوب و  یم  وریپ  ار  صاع  ورمع  نب  ّللا 
�

ه دبع  يواتف  رصم  لها  دنا و  هداد  یم  رارق  لمع 

بهذم يدـلب  ره  لها  سپ  دیـسر  ود ، نیا  زج  کلام و  هفینح و  وبا  دـننام  راصما ، دالب و  ناهیقف  ۀـبون  دـش  يرپس  ناعبات  رود  نوچ 
دیدرگ و رشتنم  تفای و  هار  زین  دالب  رگید  رد  بهاذم  نآ  زا  یخرب  هک  دمآ  نایم  هب  یللع  لماوع و  هاگ  نآ  دندرک  يوریپ  ار  یهیقف 

یمک ۀطـساو  هب  يرـصب  يروث و  بهذـمب  لمع  هکنانچ  .تفر  نایم  زا  یّلک  هب  دـش و  يدوبان  ضارقنا و  شوختـسد  اـهنآ  زا  یخرب 
نبا بهذمب  لمع  میـس و  نرق  زا  دعب  روث  وبا  بهذمب  لمع  مود و  نرق  زا  یعازوا  بهذـمب  لمع  داهن و  ضارقنا  هب  ور  دوز  ناوریپ 

.تفای ضارقنا  رگید  یهقف  بهاذم  زا  يرایسب  دننام  مراهچ  نرق  زا  سپ  ریرج 

هکنانچ تخادرپ  تمحازم  هب  روهـشم  ۀـناگراهچ  بهاذـم  اب  دـنام و  ياج  رب  ینالوط  ینامز  يرهاـظ  بهذـم  بهاذـم ، نآ  زا  اـهنت 
هدرمش بهذم  نیمراهچ  یلبنح  بهذم  ياج  هب  ار  بهذم  نیا  مراهچ ) نرق   ) شیوخ نامز  رد  میساقّتلا » نسحا   » باتک رد  یسدقم 
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هک متشه  نرق  لومعم  بهاذم  زا  ار  نآ  سماخ » جابید   » رد نوحرف  نبا  تسا و  هدروآ  یثیدح  بهاذم  دادع  رد  ار  یلبنح  بهذم  و 
.تسا هتفرگ  رامشب  هتسیز  یم  نامز  نآ  رد  دوخ 

هک رگید  بهذم  دنچ  فورعم و  بهذم  راهچ  زج  سپ  هتفر  نایم  زا  هتشاذگ و  ساردنا  هب  ور  دعب  هب  متـشه  نرق  زا  يرهاظ  بهذم 
هدنامن یقاب  یبهذم  دنریگ  یمن  رامشب  ّتنس  لها  بهاذم  زا  ار  اهنآ  مالسا  لها  روهمج  هتفای و  صاصتخا  مالسا  لها  زا  یفیاوط  هب 

تسا و
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.میدرواین نایم  هب  يدای  بهاذم  نیا  زا  زین  ام  ور  نیا  زا 

«: 1  » تسا هتفگ  نودلخ  نبا 

ياج رب  بتک  رد  زج  هتـشگ و  دوبان  سردـنم و  شناوریپ  روهمج  راکنا  هب  مه  شنایاوشیپ و  ناماما و  ساردـنا  هب  يرهاظ » بهذـم  »
اهنآ رد  ار  يوانف  هدرک و  هدافتسا  بتک  نآ  زا  ار  دوخ  هقف  و  هتشاد ، ءافتکا  تعانق و  بتک  نامهب  نآ  ناوریپ  هک  اسب  تسا و  هدنامن 

« يأر لها   » بهذم زج  بهاذم  نآ  ۀمه  زا  سپ  دنا  هتفرگ  رارق  هّماع  راکنا  دروم  هدربن و  هدئاف  ور  نیا  زا  دنا  هدروآ  تسدب  هدـید و 
«. تسا هدییاپن  ياج  رب  هدنامن و  یقاب  رگید  یبهذم  « 3  » زاجح زا  ثیدح » لها   » بهذم و  « 2  » قارع زا 

______________________________

نشور دتمم و  قباوس  هناش ، یلاعت  يادخ  تیانع  تساوخب و  هک  قاروا  نیا  ثحابم  یط  رد  دیوگ : هقف » راودا   » قاروا ةدنـسیون  ( 1)
تلاهج یعالطا و  یب  ای  تیبصع  دانع و  دش  دهاوخ  هتسناد  نآ  تلاصا  و  هعیـش » بهذم  هقف   » تقد قیقحتب و  نورقم  تعـسو و  اب  و 

هقف  » دادـع رد  ار  نآ  دـنا  هتـساوخن  یتـح  هتـشاگنا و  هدـیدان  ار  هعیـش  قـیقد  عیـسو و  لیـصا و  هقف  هک  وا  نارکف  مه  نودـلخ و  نبا 
.ددرگ یم  راکشآ  نشور و  یبوخ  هب  دننک  دای  ار  شمان  دنریگ و  رامشب  يرهاظ »

تاـفیلأت اـهرازه  اـب  عاـطقنا و  یب  هدـش و  هتفرگ  هدوب و  ع )  ) یلع ناـشیا  ملعا  ناـبز  زا  هباحـص و  ناـمز  زا  هقف  نیا  هک  یتروـص  رد 
.تسه هدوب و  دوجوم  اهنیا  ریغ  ریسفت و  لاجر و  هیارد و  ثیدح و  لوصا و  زا  نآ  تاقلعتم  هقف و  رد  هیام  رپ  هیاپنارگ و 

.یعفاش بهذم  يدح  ات  یفنح و  بهذم  ( 2)

يرابتعا هب  کلام و  بهذم  ( 3)
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.یلبنح بهذم 
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یفنح بهذم  - 1

لوقب هک  هنع ، ّللا 
�

ه یـضر  یفوک  نامعن  هفینح ، وبا  مظعا  ماـما  ار  بهذـم  نیا  .تسا  یفنح  بهذـم  هناـگراهچ ، بهاذـم  نیرتمیدـق 
.تسا هدرک  ثادحا  هتفای ، تافو  دادغب  رد  ( 150  ) هاجنپ دص و  کی  لاس  رد  هدمآ و  ایندب  ( 80  ) داتشه لاس  رد  ّحصا 

بهذم نیا  باحصا  .تسا  هتفای  راشتنا  هدرک و  تیارس  قارع  دالب  رگید  هب  هاگ  نآ  هدمآ  دوجوب  ماما ، نطوم  هفوک ، رد  بهذم  نیا 
هتفای تراهم  سایق  رد  هدرک و  یم  دانتسا  سایق  هب  رتشیب  هتـسب و  یم  راکب  رتمک  هتـسناد و  یم  رتمک  ثیدح »  » هک نیا  ۀطـساو  هب  ار ،

هقف رد  ار  هفینح ، وبا  بهذـم ، نیا  ياوشیپ  یعفاـش ، کـلام و  هژیوب  ّنف ، لـها  یهاوگ  هب  .دـنا  هدـناوخ  یم  يأر » لـها   » ماـن هب  دـنا ،
.تسا هدیسرن  ماقم  نآ  هب  يرگید  هک  الاو  تسا  یماقم 

مور و رـصم و  دادغب و  یحاون  دننام  رایـسب ، ياهرهـش  رود و  دالب  رد  بهذم  نیا  هک  دنا  هدرک  دای  نینچ  هّیفنح » تاقبط   » باحـصا
.تسا هتفای  عویش  جاور و  اهنیا ، زج  نمی و  دالب  زا  یخرب  دنس و  دنه و  دالب  رتشیب  ناریا و  ياهرهش  هناغرف و  اراخب و  خلب و 

: تسا هدش  هدروآ  نینچ  دشاب  يدابآزوریف  فیلأت  هّیفولا » هاقرملا   » هک منامگ  هب  و  تسه ، مدزن  رد  هک  هّیفنح » تاقبط   » زا یکی  رد 

فسوی و وبا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدوب  سک  لهچ  دنا  هدرک  نیودت  هتـشون و  ار  وا  بهذم  هک  هفینح  یبا  باحـصا  زا  یناسک  »
: هک تسا  هدروآ  تاقبط »  » نامه رد  مه  و  تسا » هدوب  ورمع  نب  دسا  تسا  هتشون  ار  هیفنح  وبا  ياهباتک  هک  یسک  نیتسخن  رفز و 

هدرک عمج  ار  هفینح  وبا  هقف  هک  هدوب  سک  نیتسخن  میرم  نب  حون  دنا  هتفگ  یضعب  »

راودا
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656 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف

زا يرایـسب  هک  دنا  هتـسناد  تهج  نآ  زا  ناونع  نیدب  ار  وا  ندـش  فورعم  رگید  یـضعب  هدـش و  فورعم  عماج »  » ناونعب ور  نیا  زا  و 
زا دـعب  ار  هفینح  وبا  درگاش  فسوی  وبا  دیـسر و  تفالخ  هب  دیـشر  نوراـه  نوچ  « » تسا هدوب  هدرک  عمج  اـهنآ  ناـیم  اراد و  ار  مولع 

يارب هک  يروط  هب  داتفا  وا  تسدب  یمالسا  ياهروشک  رسارس  رد  اضق  لغـش  مامز  داد و  اضق  بصنم  ( 170  ) داتفه دص و  کی  لاس 
مه وا  فسوی  وبا  بیوصت  روتـسد و  هب  رگم  تشاد  یمن  اضق  لغـش  سک  چـیه  اقیرفا  نارک  ات  رـصم  ماش و  ناسارخ و  قارع و  دالب 

ماکحا و زا  يوریپ  هب  مدرم  ۀّماع  سپ  .تشامگ  یمن  اضق  راکب  ار  یـسک  شیوخ ، داتـسا  هفینح ، وبا  بهذـم  ناوریپ  باحـصا و  زج 
ۀطساو هب  سلدنا  رد  کلام  بهذم  هکنانچ  تفای  جاور  عویـش و  دالب  نیا  ۀمه  رد  بهذم  نیا  ور  نیا  زا  دندوب ، راچان  ناشیا  يواتف 

: تسا هتفگ  مزح  نبا  تهج  نیاب  .دیدرگ  عیاش  جیار و  رصتنم ، مکح  زا  ریثک  نب  ییحی  نب  ییحی  نّکمت 

رگید قرـشم و  رد  یفنح  بهذـم  یکی  تسا : هتفاـی  راـشتنا  هدرک و  تفرـشیپ  ءـالیتسا  تساـیر و  رثا  رب  راـک  زاـغآ  رد  بهذـم  ود  »
دالب ۀمه  رب  دندرک  یم  باختنا  نآ  باحـصا  زا  ار  هاضق  یـساّبع  ءافلخ  هک  نیا  ۀطـساو  هب  یفنح  بهذم  سلدنا » رد  کلام  بهذم 

اب رگید  بهذم  هس  تفگ  میهاوخ  هکنانچ  دش و  نوگرگد  لاوحا  عاضوا و  هک  نیا  ات  دوب  یقاب  دوخ  ۀـبلغ  رب  تفای و  هبلغ  یمالـسا 
.تخادرپ تمحازم  هب  نآ 

کی یسابع ، ۀفیلخ  ّللاب ،
�

ه رداق  هک  دوب  هتفای  صاصتخا  یفنح  املع  هب  ّدح  نادب  اضق  راک 
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وا ياضر  یب  یفنح  ینافکا  نب  دمحم  وبا  ياج  هب  ینیارفـسا  دماح  وبا  شرافـس  هب  ار  یعفاش  يزداب  دمحم  نب  دـمحا  سابع  وبا  راب 
یعفاش هب  یفنح  زا  ار  اضق  لغش  هفیلخ  هک  تشون  ناسارخ  لها  هب  نیکتکبس و  دومحم  ناطلـس  هب  دماح  وبا  تخاس و  دادغب  یـضاق 

هفیلخ .دمآ  دیدپ  اه  هنتف  هورگ  ود  نیا  نایم  دـندش و  هورگ  ود  دادـغب  لها  تفای و  ترهـش  دادـغب  رد  هیـضق  نیا  تسا ! هداد  لاقتنا 
لد ینابرهم و  هار  زا  هک  نیا  نّمـضتم  داد  ناشن  ناشیا  هب  ینیارفـسا  دـماح  وبا  زا  يا  همان  دروآ و  مهارف  ار  هاضق  فارـشا و  ریزگاـن 

.تسا هدوب  تنایخ  بیرف و  وا  ضرغ  هک  یتروص  رد  هدرک ، ییامنهار  هیصوت و  يوب  تناما  يزوس و 

657 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ياج هب  یعفاش  يزراب  هب  اضق  لغـش  يراذـگاو  داهنـشیپ  رد  ینیارفـسا  داـقتعا  ثبخ  یکاـپان و  دـش و  نشور  مدرم  رب  رما  نیا  نوچ 
دنادرگرب فالسا  ةویـش  زا  ار  هفیلخ  تسا  هتـساوخ  هتـشاد و  روظنم  ار  داسف  هنتف و  هک  دش  هتـسناد  دیدرگ و  راکـشآ  یفنح  ینافکا 

مارتحا و مارکا و  دروم  ار  نایفنح  تشاذـگاو و  یفنح  هب  ار  راک  نیا  میدـق  ةویـش  هب  درک و  رانک  رب  ءاـضق  راـک  زا  ار  يزراـب  هفیلخ 
شمالس دنریذپن و  ار  وا  ياهتساوخرد  دننکن و  تاقالم  وا  اب  داد  روتـسد  هک  يروط  هب  تخادنا  رظن  زا  ار  دماح  وبا  داد و  رارق  زازعا 

.داد خر  لاس 393  رد  هیضق  نیا  .دنکفا  رظن  زا  دنار و  رابرد  زا  ار  دماح  وبا  داد و  تعلخ  ار  ینافکا  دمحم  وبا  دنیوگن و  خساپ  ار 

نیا ات  تشاد  هبلغ  راثآ  ننس و  « 1  » اقیرفا رد 
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دـش اقیرفا  ءاضق  راک  ّیلوتم  نانـس  نب  تارف  نب  دسا  نوچ  درب و  اجنادب  ار  هفینح  وبا  بهذم  یناریا ، خرف  نب  ّللا 
�

ه دبع  دمحم  وبا  هک 
یلاو شتافو 453  لاس  ات  لاس 407  زا  « ) 2  » سیداب نب  ّزعم  نامز  ات  هبلغ  نیا  دـش و  بلاغ  تفای و  ورین  اجنآ  رد  هفینح  وبا  بهذـم 

.تسا هدوب  یم  هفینح  وبا  بهذم  يارب  تسا ) هدوب 

رد کلام  بهذـم  نامه  دـننک  یم  يوریپ  هفینح  وبا  بهذـم  زا  هک  یلیلق  زج  نونک  ات  تخاس و  راداو  کلام  بهذـمب  ار  مدرم  ّزعم 
.تسا بلاغ  امرفمکح و  اجنآ 

______________________________

هتـسناد رتکچوک  رتمک و  ار  نآ  یخرب  تسا و  لماش  ار  هریزج  سلبارط و  هک  تسیا  هقطنم  اقیرفا  زا  دارم  تسا : هتفگ  يزیرقم  ( » 1)
وبا کلام و  زا  خرف  نبا  هک  دـیآ  یمرب  نانچ  نامیالا » ملاعم   » باتک زا  .دـیاب  رگید  یعـضوم  هراـب  نیا  رد  ار  تاـفالتخا  لـقن  دـنا و 
یم لیم  نآ  هب  هداد  یم  باوص  صیخشت  قارع ، ءاملع  زا  يا  هتفگ  رد  هاگ  ره  نکیل  هدوب  کلام  رب  شدامتعا  هتشاد و  عامـس  هفینح 
نبا تسا و  هداد  رشن  اقیرفا  رد  ار  قارع  لها  بهذم  هتشاد و  عامس  هفینح  وبا  باحصا  کلام و  زا  تارف  نبا  .هتفریذپ و  یم  هدرک و 

فلؤم « ) تسا هتفای  لاقتنا  کلام  بهذمب  نآ  زا  سپ  هتشون و  یم  هفینح  وبا  باحـصا  زا  زاغآ  رد  تارف  نبا  هک  تسا  هتفگ  نودلخ 
( هرظن

( هرظن فلؤم  « ) تسا هدرک  دای  لاس 453  هب  ار  وا  تافو  لاس 407 و  ار  زعم  تدالو  لماکلا »  » رد ریثا  نبا  ( » 2)

658 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدروآ  نینچ  جابیّدلا »  » باتک رد  نوحرف  نبا 

عاطقنا سپ  نآ  زا  تشاد  یم  جاور  هبلغ و  ( 400  ) دص راهچ  لاس  کیدزن  ات  اقیرفا  رد  یفنح  بهذم  »
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« .دیدرگ لخاد  ساف  رهش  رد  سلدنا و  رد  نآ  زا  سپ  یمک  تفای و 

: تسا هتفگ  میساقّتلا » نسحا   » باتک رد  یسدقم 

: هک تسا  هتفگ  ومه  زاب  دنتسه » بهذم  یفنح  لیسیس )  ) هیلقص لها  رتشیب  »

رد دمآ »؟ دیدپ  امـش  نایم  رد  دوبن ، کیدزن  امـش  هب  هک  نیا  اب  هفینح ، وبا  بهذم  هنوگچ  : » تسا هدیـسرپ  برغم  مدرم  زا  یخرب  زا  »
: دنتفگ خساپ 

ۀطـساو هب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  دـسا  دـمآ  ّللا ،
�

ه همحر  کلام  دزن  زا  تشاد  هک  یهقف  یملع و  خـماش  ماقم  اـب  بهو  نب  بهو  هک  یماـگنه  »
یب ات  دـش  راپـسهر  هنیدـم  هب  ریزگان  درک و  فاکنتـسا  دریگ  ارف  وا  زا  دـناوخب و  سرد  بهو  دزن  هک  نیا  زا  دوخ  یگرزب  تلالج و 

ازارد هب  يو  فّقوت  نامز  نوچ  دـنام  هنیدـم  رد  یتدـم  .تفای  رامیب  ار  کلام  دریگ  ارف  ملع  دـنک و  هدافتـسا  کلام  دوخ  زا  هطـساو 
تلحر هب  ار  امـش  وا  دوجو  اب  ما و  هداد  هعیدو  هب  وا  هب  ار  دوخ  ملع  نم  اریز  ورب ، بهو  نبا  دزن  درگرب و  دومرف : ار  وا  کلام  دیـشک 

.تسین يزاین  چوک  و 

یناوج دنتفگ : « ؟ تسه يریظن  ار  کلام  ایآ  هک  دیـسرپ  دمآ  راوشد  يو  رب  بهو  نبا  هب  تشگزاب  دمآ و  نارگ  دسا  رب  نخـس  نیا  »
تفر و دـمحم  دزن  تفرگ و  شیپ  ار  هفوک  هار  دـسا  .تسا  هدوب  هفینح  وبا  رای  درگاش و  هک  نسح  نب  دـمحم  ماـن  هب  هفوک  رد  تسا 

شلیـسگ برغم  هب  دـید  ّلقتـسم  لـماک و  ار  وا  نوچ  تخومآ و  ملع  يوب  غـیرد  یب  مه  نسح  نب  دـمحم  دـش  هّجوـتم  وا  هب  تخس 
ارف دندینش و  یم  وا  زا  ار  یعورف  دندرک و  دش  دمآ و  يو  دزن  هب  یبرغم  ناناوج  .تشاد 
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هب هاگ  چیه  هک  دنتخومآ  یم  وا  زا  ار  یلئاسم  دوب و  روآ  باجعا  هک  دندش  یم  هاگآ  یقئاقد  هب  دوب و  ّریحت  بجوم  هک  دـنتفرگ  یم 
.تفای جاور  برغم  رد  هفینح  وبا  بهذم  سپ  دنتفرگ  ارف  ملع  وا  زا  رایسب  یهورگ  .دوب  هدیسرن  بهو  نبا  شوگ 

شجاور مه  سلدنا  رد  دنتفگ : تفاین ؟ جاور  سلدنا  رد  ارچ  سپ  متفگ : »

659 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ ناطلس  دمآ  نایم  هب  هرظانم  ناطلس  دزن  ار  هقرف  ود  يزور  نکیل  دوبن  رتمک  اجنیا  زا 

؟ تسا هدوب  اجک  زا  کلام  تفگ : .هفوک  زا  دنتفگ : تسا ؟ هدوب  اجک  زا  هفینح  وبا 

.تسا هدنسب  ار  ام  تسا  هنیدم )  ) ترجه راد  زا  هک  يدنمشناد  تفگ : سپ  .هنیدم  زا  دنتفگ :

: تفگ دندرک و  نوریب  ار  هفینح  وبا  بهذم  ناراد  مامز  نارای و  ات  دومرفب  هاگ  نآ  »

.تفای نایاپ  یسدقم  نخس  مدینش » سلدنا  خیاشم  زا  یهورگ  زا  ار  ناتساد  نیا  .دشاب  بهذم  ود  نم  نامز  رد  هک  مرادن  شوخ  نم 

کلام ماما  نادرگاش  ۀـلمج  رد  ار  بهو  نب  بهو  هک  میناد  یمن  ار  سک  چـیه  اریز  تسین  رظن  لّمأت و  زا  یلاخ  هصق  نیا  میوگ  یم 
هشیمه هتفرن و  برغم  هب  وا  هدوب و  بهو  نب  ّللا 

�
ه دبع  هتشاد  ار  وا  يدرگاش  هتخومآ و  ملع  کلام  زا  هک  یـسک  هکلب  دشاب  هدرک  دای 

.تسا هتفای  تافو  رصم  رد  هدوب و  یم  رصم  رد 

نب دـمحم  هک  دـشاب  تارف  نب  دـسا  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  دارم  ّللا و 
�

ه دـبع  وبا  هک  تسنیا  تسرد  رهاظ ، بسحب  سپ  ّللا 
�

ه دـبع  نب  دـسا  اّما  و 
يوسب هک  هدوب  یماگنه  رد  نیا  هداد و  رـشن  اـقیرفا  رد  ار  وا  بهذـم  هتـشاد و  هّقفت  هفینح  وبا  باحـصا  دزن  هدرک و  رادـید  ار  نسح 

ترفاسم کلام  ماما 
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تـسا هداد  عوجر  هلاوح و  بهو  نبا  هب  ار  وا  کلام  دنا  هتفگ  هکنانچ  سپ  هدـیدن  رامیب  لیلع و  ار  وا  هتخومآ و  ملع  يو  زا  هدرک و 
ارت تسه  ار  مدرم  هچ  نآ  : » تسا هتفگ  يوب  کلام  هتساوخ  يو  زا  هدایز  هدش و  غراف  کلام  زا  عامس  زا  نوچ  هک  هدوب  نانچ  نیا  و 

«. قارع نتفر  هب  داب  وت  رب  یناهاوخ  ار  يأر »  » رگا یبرغم -! يا  ارت  تسا  سب  ای  تسا - سب 

هاگآ دوب ، هدشن  اجنآ  ءاضق  يّدـصتم  لاس 164 )  ) يدهم بناج  زا  یفوک  عسی  نب  لیعامـسا  هک  ینامز  ات  بهذـم  نیا  زا  رـصم  لها 
زا هتخاس و  دراو  رصمب  ار  هفینح  وبا  بهذم  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ومه  تسا و  رصم  رد  یفنح  یضاق  نیتسخن  لیعامـسا  .دندوبن 

: دـنا هتفگ  هدـمآ و  نیگنـس  رـصم  لـها  رب  راـک  نیا  هتـشاد و  یبهذـم  ةدـیقع  ساـبحا »  » لاـطبا هب  وا  هک  نیا  زج  هدوب  هاـضق  نیرتهب 
رد هک  هدرک  ثادحا  ام  يارب  ار  یماکحا  لیعامسا 

660 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. 1  » تسا هدرک  رانک  رب  ءاضق  راک  زا  ار  وا  يدهم  ور  نیا  زا  .تسا  هدوبن  فورعم  هتشادن و  هقباس  ام  رهش 

یفنح هب  ءاضق  راک  نکیل  هدوب  یم  رشتنم  اجنآ  رد  یفنح  بهذم  دنا  هتـشاد  یم  ءالیتسا  رـصم  رب  نایـساّبع  هک  یتّدم  رد  نآ  زا  سپ 
نیا ات  « 2  » دنا هدوب  یم  يّدصتم  ار  نآ  نایعفاش  ینامز  نایکلام و  یهاگ  نایفنح و  یهاگ  هکلب  هتـشادن  راصحنا  صاصتخا و  بهذم 
دوخ زا  ینایـضاق  هتـشاد و  راهظا  اجنآ  رد  ار  یلیعامـسا  بهذم  سپ  دـنا  هتـشگ  اورمکح  هتفای و  ءالیتسا  رـصم  رب  یمطاف  ءافلخ  هک 

رد تسا  هدش  یم  لمع  شماکحا  هب  هتفای و  ورین  اجنآ  رد  بهذم  نیا  دنا و  هتشامگ  راکب 
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ره زا  يوریپ  دّبعت و  رد  ار  مدرم  یمطاف  ءافلخ  اریز  هدربن  نایم  زا  ار  ّتنس  لها  بهاذم  تادابع ، صوصخ  رد  بهذم  نیا  لاح  نیع 
.دنا هتشاذگ  یم  دازآ  هتساوخ  یم  دوخ  مدرم  هک  یبهذم 

: تسا هدمآ  نینچ  یشعا » حبص   » باتک رد 

زا دنتشاذگ و  یم  دازآ  بهاذم ، نآ  فلتخم  رئاعش  راهظا  رد  ار  ناشیا  دنتـشاد و  یم  تفلا  تعامج  ّتنـس و  لها  اب  یمطاف  ءافلخ  »
رب ناشیا  تکلمم  رد  یلبنح  یعفاش و  یکلام و  هناگ : هس  بهاذـم  و  « 3  » دندش یمن  عنام  عماوج ، دجاسم و  رد  حیوارت »  » زامن ۀـماقا 

ار لاؤس  دروم  ماکحا  دـندرک و  یم  تیاعر  ار  کلام  بهذـم  صوصخ  دوب و  یم  رت  جـیار  رتراکـشآ و  هفینح  وبا  بهذـم  فـالخ 
.یهتنا دنداد » یم  خساپ  بهذم  نآ  قبط 

نوچ شویجلا ، ریما  نب  لضفا  نب  دمحا  یلع  وبا  نانآ ، ریزو  هکلب  مییوگ : یم 

______________________________

( فلؤم  ) یخوط رداقلا  دبع  نب  یلع  فیلأت  رصم » هاضق   » رجح و نبا  ظفاح  فیلأت  رصالا » عفر   » و هیفنحلا » تاقبط  زا  ( » 1)

( فلؤم  ) يزیرقم ( 2)

هدوب شدزن  کلام  أطوم »  » باـتک هک  ار  یـسک  ناـنآ  زا  یکی  و  هدرک ، عنم  ار  حـیوارت »  » زاـمن یمطاـف  ءاـفلخ  زا  یـضعب  اـقافتا  ( 3)
هک هدوب  نانچ  یمطاف  ءافلخ  شور  هویـش و  بلاغ  بسحب  هک  هدوب  نیا  شروظنم  الاب  ۀـلمج  زا  يدنـشقلق  سپ  .تسا  هتخاس  بقاعم 

( فلؤم  ) یلک روطب  هن  تسا  هتفگ 

661 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یـضاق راهچ  تشاد  نالعا  ار  هّیماما  بهذـم  تخادـنا و  شنادـنز  هب  تخاس و  عونمم  راک  زا  ار  ّللا 
�

ه نیدـل  ظفاحلا  یمطاـف ، ۀـفیلخ 
بهذمب یضاق  ره  سپ  .یعفاش  رگید  یکلام و  یکی  یّنس  یـضاق  ود  یلیعامـسا و  رگید  یماما و  یکی  هعیـش  یـضاق  ود  درک  نّیعم 

یماگنه .درک و  یم  میسقت  ار  ثیراوم  نآ  بجومب  داد و  یم  مکح  يوتف و  شیوخ 
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.تسشن شیوخ  ياج  هب  دش و  اورنامرف  یلیعامسا  بهذم  تشگرب و  دوخ  ۀتشذگ  هب  راک  تشذگ  رد  یلع  وبا  هک 

رد هک  نایـساّبع ، تلود  رد  بهذم  نیا  هک  نیا  زج  هتـشادن  یتهج  نآ  ندز  بقع  یفنح و  بهذم  زا  نایمطاف  یـشوپ  مشچ  ام  رظنب 
.تسا هدوب  یم  جیار  یمسر و  یبهذم  دندوب ، یم  ناشیا  بیقر  نمشد و  قرش 

نامرف ار  بهذـم  نآ  يوریپ  سپ  دـندوب  بهذـم  یعفاش - نآ  نیطالـس  تساخ و  اپب  رـصم  رد  یبّویا  تلود  اـت  دوب  یقاـب  عضو  نیا 
.دندرک داجیا  یکلام  و  یعفاش ، ناهیقف  يارب  سرادم  دنداد و 

مدرم زا  یهورگ  دش و  دایز  رصم  رد  هّیفنح  اجنآ  زا  داد و  رـشن  ماش  دالب  رد  ار  دوخ  بهذم  دوب و  بهذم  یفنح  دیهـش ، نیّدلا  رون 
.دندروآ ور  اج  نآ  هب  قرشم  دالب 

نامز نآ  زا  تفای و  یم  ورین  راشتنا و  یفنح  بهذم  هتسویپ  داهن و  انب  هّیفنح  يارب  هرهاق  رد  ار  هّیفویـس  ۀسردم  یبّویا ، نیدلا  حالص 
«1  » دوب یم  تلود  نیا  رخاوا  زا  رصم  رد  بهذم  نیا  ترثک  توق و  نکیل  تشاذگ  ینوزف  هب  ور  ماش  رـصمب و  یفنح  ناهیقف  ندمآ 

لاس رد   ) دوب بّویا  نیدـلا  مجن  حـلاص ، داد  بیترت  سرد  راهچ  هسردـم  کـی  رد  هناـگ  راـهچ  بهاذـم  يارب  هک  یـسک  نیتسخن  و 
دایز هّیسکرچ  هّیکرت و  ياهتلود  رد  سرادم  هنوگ  نیا  زا  نآ  زا  سپ  « 2 ( » هرهاق ۀیحلاص  ۀسردم  رد  - 641 کی - لهچ و  دصشش و 
رانک رب  ءاضق  راک  زا  نایمطاف  تدـم  مامت  رد  هک  هّیفنح ، سپ  دوب  یم  بهذـم  راـهچ  ره  زا  هاـضق  هّیکرت )  ) تسخن تلود  رد  دـش و 

نایکلام زا  ناشیا و  زا  نایبّویا  تلود  تدم  رد  دندوب و 

______________________________

«. يزیرقم ( » 1)

( فلؤم  ) يواخس بابحالا » هفحت  يزیرقم و  ( » 2)

راودا
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662 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف

تلود نوچ  .دنتخادرپ و  ءاضق  لغش  هب  لقتسم  روطب  هرابود  دش ، یم  نییعت  یناسک  یعفاش  یـضاق  فرط  زا  تباین  ناونعب  نایلبنح  و 
يرایـسب دیدرگ و  تلود  ّصاوخ  ءارما و  بهذم  یفنح ، بهذم  تفای و  راصحنا  هّیفنح  هب  ءاضق  راک  دش  یلوتـسم  رـصم  رب  ینامثع 

نایم رد  تسا ، نینچ  مه  نامز  نیا  رد  هکنانچ  نکیل ، دـندش  بغار  هّجوتم و  بهذـم ، نیاب  ءاـضق  لغـش  يّدـصت  يارب  ملع  لـها  زا 
.درکن ادیپ  جاور  رشن و  تفای  راشتنا  اهرهش  لها  نایم  رد  هک  يّدح  هزادنا و  هب  « 1  » دیعص فیر و  لها 

نآ راشتنا  زا  هک  يزیچ  تیاهن  تخاس  نشور  ناوت  یم  يراوشد  هب  یمالسا  دالب  رگید  زا  ناکی  ناکی  رد  ار  بهذم  نیا  دورو  زاغآ 
هتفگ نخس  یمیلقا  ره  زا  هک  یماگنه  میساقّتلا » نسحا   » باتک رد  یـسدقم  هک  تسنامه  تسا  مولعم  نشور و  ام  رب  مراهچ  نرق  رد 

رب بهذم  نیا  مه  دنا و  هدوب  بهذم  نیاب  نمی  ةدعص  ءاعنص و  لها  رتشیب  هک  دوش  یم  هتـسناد  هتفگ  نآ  زا  تسا و  هتـشون  هدروآ و 
هاضق هک  اسب  هدوب و  یم  یلاخ  بهذم  یفنح  زا  يرهش  ای  هبصق  رتمک  هک  هتفای  رشن  نانچ  ماش  رد  هتشاد و  هبلغ  قارع ، هاضق  ءاهقف و 

رد هدش و  یم  لمع  نایمطاف  بهذـم  رب  رتشیب  رـصم  دـننام  زین  ماش  نایمطاف  نامز  رد  هک  نیا  زج  دـنا  هتـشاد  یم  یفنح  بهذـم  مه 
دای ار  اهنآ  یسدقم  هدوب و  بهذم  یعفاش  شمدرم  هک  رهش  دنچ  زج  اهنیا  ریغ  رهّنلا و  ءارو  ام  ناتسیس و  ناسارخ و  ینعی  قرش  میلقا 

.تسا هدوب  بهذم  نیا  ناتسربط  ناگرگ و  ینعی  ملید  میلقا  رد  مه  و  هدرک ،

هک باحر  میلقا  زا  لیبد  لها  رب 
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یب هتشاد  دوجو  شیاهناتسرهش  زا  یضعب  رد  هتشاد و  یم  هبلغ  بهذم  نیا  تسا  میلقا  نآ  زا  زیربت  ناجیابرذآ و  ناتسنمرا و  نارلا و 
.دشاب هتشاد  هبلغ  هک  نیا 

مدرم زا  يرایسب  « 2  » هدش یم  هدناوخ  زاوها  مان  هب  میدق  هک  ناتـسزوخ  میلقا  رد  هدوب و  بلاغ  بهذم  نیا  لابج  میلقا  زا  ير  لها  رب 
نادنمشناد ءاهقف و  هتشاد و  یم  ار  بهذم  نیا 

______________________________

« میدرب راکب  ار  حالطـصا  نامه  عضوم  نیا  رد  مه  ام  دنا  هتفگ  یم  دیعـص »  » ار یلبق  تمـس  و  فیر »  » اریرحب تمـس  میدـق  رد  ( » 1)
( فلؤم )

دوش یم  هدـناوخ  رهـشمرخ  ماـن  هب  هتـشگ و  زاـب  دوخ  لـصأب  زاـب  نونکا  مه  و  فلؤم ) « ) هدـش هدـیمان  هرمحم »  » ماـن هب  نوـنکا  ( » 2)
( مجرتم )

663 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اب هبلغ  نّنـست  لها  نایم  رد  هک  نیا  زج  هدوب  دایز  بهذم  یفنح  مه  سراف  میلقا  رد  .دـنا  هدوب  یم  بهذـم  نیاب  اجنآ  رد  یناگرزب  و 
هدوبن یلاخ  بهذـم ، یفنح  ناهیقف  زا  زین  دنـس  ياه  هبـصق  .تسا  هدوب  یم  بهذـم  نیا  ناهیقف  اب  ءاـضق  لغـش  و  يرهاـظ »  » بهذـم

.تسا

: تسا هتفگ  نادلبلا » مجعم   » باتک رد  توقای 

دعب دنا  هدوب  مظعا  داوس  هک  هعیـش  هدوب و  رتشیب  ناشیا  زا  هک  یفنح  هدوب و  رتمک  هفیاط  نیا  یعفاش و  دنا : هدوب  هفیاط  هس  ير  لها  »
لها هک : تسا  هتفگ  ومه  زاب  تسا » هتفای  هبلغ  بهذـم  یعفاـش  دـش ، دـهاوخ  هتفگ  هکناـنچ  هتفر و  ناـیم  زا  بهذـم  ود  لـها  نآ  زا 

.دنا هتشاد  یم  یفنح  بهذم  ناتسیس 

.دنا هدوب  یم  بهذم  یفنح  همه  ناتسودنه  رد  رد  هلاگنب  ناهاشداپ  هک  تسا  هتفگ  یفاّصلا » لهنملا   » باتک رد  يدرب  يرغت  نبا 

.تسا لاونم  هچب  ام  نامز  رد  یفنح  بهذم  راشتنا  عضو  هک  تفگ  میهاوخ  همتاخ  رد 

يدیرت ام  دمحم  روصنم  وبا  ماما  بهذم  زا  يداقتعا  روما  رد  نابهذم  یفنح 
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رتمک هلأسم  تسیب  زا  تافالتخا  نیا  ةرامش  .تسین  دایز  یفالتخا  يرعشا  ماما  باحصا  وا و  باحصا  نایم  دننک و  یم  يوریپ  یفنح 
.تسا

هک تسا  فـئارظ  زا  : » تسا هدـش  هتفگ  ور  نیا  زا  دراد  دوـجو  رداـن ، نیا  نکیل  دـشاب  بهذـم  يرعـشا  یفنح  هک  تـسا  تردـن  هـب 
هب هک  یناـسک  رگم  دنتـسه  يرعـشا  نابهذـم ، یفنح  زا  رتشیب  هک : تسا  هتفگ  دوخ  تاـقبط »  » رد یکبـس  « 1 « » دشاب يرعـشا  یفنح ،

رارق یسررب  لمأت و  دروم  تسا  وا  بحاص  ود  هفینح و  وبا  ةدیقع  نامه  هک  ار ، يواحط  ةدیقع  تسا : هتفگ  دنا و  هدش  قحلم  هلزتعم 
ۀمه هک  تسا  هدید  هدرک  حفصت  صّحفت و  ار  هیفنح  بتک  نآ  زا  سپ  تسا  هتفاین  فلاخم  هّیرعشا  اب  ار  وا  هلأسم ، هس  رد  زج  هداد و 

يداقتعا روما  رد  هّیرعشا  اب  هّیفنح  فالتخا  دروم  لئاسم 

______________________________

( فلؤم « ) هیهبلا دئاوفلا   » ریثا و نبا  لماک  زا  ( » 1)

664 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.یظفل تسا  یتافالتخا  اهنآ  ۀیقب  يونعم و  اهنآ  زا  هلأسم  شش  رد  فالتخا  هک  تسا  هلأسم  هدزیس 

جراخ ندوب  يرعـشا  زا  ار  ناشیا  هک  تسین  نیا  بجوم  لئاسم  نیا  رد  نانآ  فالخ  هک  دـشاب  نیا  یکبـس  دوصقم  ایوگ  مییوگ : یم 
یتافالتخا دننام  فالتخا  دروم  لئاسم  نیا  هک  هدرک  حیرـصت  هتفگ ، نیا  زا  دـعب  یکبـس  هچ  دـهدب  ناشیا  هب  يدـیرتام »  » مان دـنک و 

هب هفینح  وبا  زا  هچ  خیش و  زا  هچ  هلأسم  هدزیس  نیا  ۀمه  هک  نیا  مه  دنراد و  لئاسم  یضعب  رد  رگیدکی  اب  ناشدوخ  هرعاشا  هک  تسا 
.تسا هدیسرن  توبث 

665 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یکلام بهذم  - 2

هب حیحص ، لوقب  هتفای و ، ّدلوت  ( 93  ) هس دون و  لاس  رد  رهشا ، لوقب  هک ، یحبصا  سنا  رسپ  کلام  ماما  هب  بهذم  نیا 
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.دراد تبسن  تسا  هتشذگ  رد  ( 179  ) هن داتفه و  دص و  کی  لاس 

.تسا بهذم  نیمود  تمدق ، ظاحل  زا  بهذم  نیا  بهذم ، راهچ  نایم  زا 

.دنناوخ یم  ثیدح » لها   » مان هب  ار  بهذم  نیا  باحصا 

یهقف ماکحا  طابنتـسا  يارب  زین  ار  رگید  یکردـم  دـنناد  یم  ربتعم  ار  اهنآ  مه  نارگید  هک  یطابنتـسا  كرادـم  رب  هوالع  کلام  ماما 
«. هنیدم لها  لمع   » زا تسترابع  كردم  نیا  دناد و  یم  ربتعم 

زا نآ  یحاون  هرصب و  رـصم و  زاجح و  رب  هتفای و  راشتنا  زاجح  رد  سپ  نآ  زا  هدش و  ادیپ  نآ ، ماما  نطوم  هنیدم ، رد  یکلام  بهذم 
نرق ات  دادـغب  رد  .تسا  هدـیدرگ  بلاغ  نادوس  زا  یمالـسا  ياهرهـش  ات  یـصقا  برغم  و  لیـسیس )  ) هیلقـص سلدـنا و  اقیرفا و  دـالب 

نیوزق رب  تسا و  هتشاذگ  فعضب  ور  مجنپ  نرق  زا  سپ  هرصب  رد  هکنانچ  هداهن  فعضب  ور  نآ  زا  سپ  هدوب و  نایامن  رایـسب  مراهچ 
يرایسب رد  هدوب و  مه  سراف  دالب  رد  .تسا  هتـشاد  دالب  نآ  رد  یناسّردم  نایاوشیپ و  هتفای و  روهظ  روباشین  رد  هدش و  بلاغ  رهبا  و 

نبا هک  ( 793  ) هس دون و  دـصتفه و  لاس  رد  نکیل  هداهن  یمان  مگ  لومخ و  روتف و  هب  ور  هنیدـم  رد  هتفای و  راشتنا  ماش  ياهرهـش  زا 
.تسا هتخاس  شنایامن  و  هدرک ، تیوقت  ار  نآ  هتشاد  هدهع  هب  ار  اجنآ  ءاضق  نوحرف 

ییحی نب  دیزی  نب  دلاخ  نب  میحرلا  دبع  هدروآ  رصمب  ار  یکلام  بهذم  هک  یسک  نیتسخن  تسا  هدروآ  ططخ »  » رد يزیرقم  هکنانچ 
يو زا  سپ  هدوب  حمج  یلوم 

666 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هچ تسا  هتفای  راهتشا  هفینح  وبا  بهذم  زا  شیب  هک  يّدحب  هداد  راشتنا  ار  نآ  مساق  نب  نمحرلا  دبع 
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.تسا هتخانش  یمن  یسک  رصم  رد  ار  هفینح  وبا  بهذم  دنا و  هدوب  دایز  رصم  رد  کلام  باحصا  هک  نیا 

نیتسخن تسا : هتفگ  جابیّدـلا »  » باتک زا  لقنب  هرـضاحملا » نسح   » باتک رد  نکیل  هدرک  تقفاوم  يزیرقم  ۀـتفگ  نیا  اـب  مه  یطویس 
: تسنیا جابید »  » ترابع نومضم  .تسا  هدوب  یماذج  مکح  نب  نامثع  هدروآ  رصمب  ار  یکلام  بهذم  هک  یسک 

رتلیبن يدرم  رصم ، رد  هدروآ و  رصمب  ار  کلام  ملع  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  تسا و  رصم  رد  کلام  روهشم  باحـصا  زا  نامثع  »
« .تسا هدیسرن  مه  هب  وا  زا  رتفیرش  و 

رد رجح  نبا  هک  نیا  هچ  تسا  تسرد  الاب  ۀتفگ  ود  ره  ام  رظنب  تسا » هتفای  تافو  ( 163  ) هس تصش و  دص و  کی  لاس  هب  نامثع  و 
: تسا هدروآ  نینچ  یماذج  نامثع  ۀمجرت  رد  بیذهتلا » بیذهت   » باتک

« دنا هدوب  دیزی  نب  دلاخ  نب  میحرلا  دبع  مکح و  نب  نامثع  هدروآ  رصمب  ار  کلام  لئاسم  هک  یسک  نیتسخن  تسا : هتفگ  بهو  نبا  »
رد هدـمآ و  رـصمب  مه  اب  هتفرگ  ارف  يو  زا  ملع  هدوب و  کلام  ماما  رـضحم  رد  هک  نیا  زا  سپ  صخـش  ود  نیا  هک  تسنیا  رهاظ  سپ 

.دنا هتخادرپ  شیوخ  داتسا  ملع  رشن  هب  رصم 

ار اضق  لغـش  هدوب و  یم  شودمه  لومعم و  رـصم  رد  یعفاش  بهذم  اب  هرامه  کلام  بهذـم  هک  تسا  هدروآ  ططخ »  » رد يزیرقم 
بهذم ماگنه ، نآ  زا  دش  دراو  رـصمب  « 1  » رهوج هک  نیا  ات  هدوب  ملاع  هفینح  وبا  بهذـمب  اـی  بهذـم  ود  رهب  هک  هتـشاد  یم  یـسک 

.دش راکنا  دروم  فلاخم  بهاذم  تفای و  رارقتسا  نآ  رب  لمع  يوتف  ءاضق و  رد  دیدرگ و  عئاش  رصم  روشک  رد  یمطاف )  ) هعیش

بهذم یبّویا  تلود  رد  نآ  زا  سپ  میوگ : یم  نم 
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ناهیقف يارب  تفای و  ورین  کلام 

______________________________

هب یفوتم  هرهاق ، رهـش  رهزا و  عماج  یناب  و  یمطاف ، ۀفیلخ  ّللا »
�

ه نیدل  زعم   » رماب رـصم  حتاف  روهـشم و  دـئاق  ّللا 
�

ه دـبع  نیـسح  وبا  ( 1)
(. 381  ) کی داتشه و  دصیس و  لاس 

667 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا درک  ثادحا  ار  هناگ  راهچ  هاضق  هیرحب ، هیکرت  تلود  رد  «، 1  » سربیب رهاظ ، نوچ  سپ ، نآ  زا  دش  هتخاس  سرادم  بهاذم  نیا 
تلود رد  هک  نیا  هچ  تفرگ  رارق  یعفاش ، یضاق  زا  سپ  ینعی  مود ، ۀجرد  رد  یکلام  یـضاق  تفای و  لالقتـسا  اضق  راک  رد  بهذم 

زا تباین  ناونعب  رگید  ینایضاق  هناگ  هس  بهاذم  ناهیقف  زا  یعفاش  یـضاق  نآ  دش و  یم  نّیعم  بهذم  یعفاش  ناهیقف  زا  هاضق  یبّویا 
هدوب یم  شودمه  لداعم و  یعفاش  بهذم  اب  نونک  ات  راشتنا  ظاحل  زا  رـصم  رد  کلام  بهذـم  سپ  درک ، یم  نیعم  باختنا و  دوخ 

.تشاد یم  راشتنا  رصم  دیعص  رد  رتشیب  و 

(407  ) تفه دص و  راهچ  لاس  رد  تفای  هبلغ  یفنح  بهذم  دـش ، هتفگ  هک  يروط  نامه  ات  دوب  بلاغ  کلام  بهذـم  اقیرفا  لها  رب 
ةّدام درک و  راداو  کلام  بهذمب  لمع  رب  ار  شفارطا  اجنآ و  لها  دـش  راد  هدـهع  ار  اقیرفا  تیالو  « 2  » سیداب نب  ّزعم  هک  یماگنه 

لحرم نب  کلام  هکنانچ  دوب  بهذـم  نیا  اب  هبلغ  برغم  ياهروشک  رئاس  اقیرفا و  رد  سپ  تشادرب  نایم  زا  ار  بهاذـم  رد  فـالتخا 
: تسا هتفگ  هنیمز  نیا  رد  برغم ، رعاش  یکلام ،

یبهذم یف  يرت  اذ  ام  يدّیس  بهذم  ّدخ  لیبقت  یبهذم 

برغملا لها  ّلج  هیلعف  هیأر  یف  اکلام  فلاخت  ال 

.تسا بلاغ  بهذم  نیمه  برغم  ياهروشک  رب  مه  زورما  ات 

: تسا هتفگ  نیمألا » دلبلا  خیرات  یف  نیمّثلا  دقعلا   » باتک رد  یساف 

زج یگمه  هبراغم  »
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« .دنتسه کلام  بهذمب  يردان 

______________________________

دصشش لاس  هب  یفوتم  قاچبق و  رد  ( 625  ) جنپ تسیب و  دصـشش و  لاس  هب  دلوتم  رهاظلا » کلملا   » هب بقلم  ّللا 
�

ه دبع  نب  سربیب  ( 1)
(676  ) شش داتفه و  و 

زا هربص  رد  ( 398  ) تشه دون و  دصیـس و  لاس  هب  هتفرگ  هلودـلا » فرـش   » بقل ّللا »
�

ه رماب  مکاحلا   » بناج زا  هک  سیداب  نب  زعم  ( 2)
.تسا هتفای  تافو  ناوریق  رد  ( 454  ) راهچ هاجنپ و  دص و  راهچ  لاس  هب  هدش و  دلوتم  اقیرفا  لامعا 

668 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک تسا  مالس  نب  هعـصعص  هتخاس  دراو  سلدنا  هب  ار  بهذم  نیا  هک  یـسک  نیتسخن  دنتـسه و  یعازوا  بهذمب  رتشیب  سلدنا  لها 
.تسا هدوب  یم  اجنآ  رد  نمحرلا  دبع  نب  ماشه  نامز  ات  هتفر و  اجنادب 

.دیدرگ بلاغ  نآ  رب  یکلام  بهذم  تفای و  عاطقنا  سلدنا  رد  یعازوا  بهذم  يرجه  تسیود  لاس  زا  سپ 

ماما هک  یناسک  زا  تسخن  ۀقبط  هک  نیا  ات  دنا  هدوب  دـنبیاپ  یعازوا  بهذـمب  سلدـنا  لها  هک  تسا  هدروآ  جاهتبالا » لین   » باتک رد 
کلام بهذم  رـشن  هب  هدش و  دراو  سلدنا  هب  سوعرق  سیق و  نب  يزاغ  نمحرلا و  دبع  نب  دایز  لیبق  زا  دـنا  هدرک  رادـید  ار  کلام 

.تسا هتخاس  راداو  نآ  لوبق  هب  ریشمش  برضب  روز و  هب  ار  مدرم  هتفریذپ و  ار  بهذم  نیا  ماشه  ریما  دنا و  هتخادرپ 

یهورگ هتفای و  راشتنا  ریثک  نب  ییحی  نب  ییحی  ۀلیـسو  هب  سلدـنا  رد  بهذـم  نیا  هک  تسا  هدروآ  سمتلملا » هیغب   » باتک رد  یّبض 
هتشذگ رد  ( 233  ) هس یـس و  تسیود و  یلوـق  هب  و  ( 234  ) راـهچ یـس و  تسیود و  لاـس  رد  وا  دـنا  هتفرگ  ارف  هقف  وا  زا  رامـش  یب 

.تسا

رد نوحرف  نبا  و  ططخ »  » رد يزیرقم 
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شیپ نوطبـش  هب  بقلم  یبطرق  نمحرلا  دبع  نب  دایز  هتخاس  دراو  سلدنا  هب  ار  کلام  بهذم  هک  یـسک  نیتسخن  دنا : هتفگ  جابید » »
رگید یلوق  هب  و  ( 194  ) راهچ دون و  دـص و  کـی  یلوق  هب  و  ( 193  ) هس دون و  دـص و  کی  لاـس  هب  داـیز  هدوب و  ییحی  نب  ییحی  زا 

.تسا هتفای  تافو  ( 199  ) هن دون و  دص و  کی 

: تسا هصالخ  نیدب  هک  هدش  لئاق  لیصفت  هراب  نیا  رد  ّبیطلا » حفن   » باتک رد 

نمحرلا دبع  نب  ماشه  نامز  رد  نارگید  دـنه و  یبا  نب  دیعـس  رانید و  نب  یـسیع  سابع و  نب  سوعرق  نوطبـش و  لاثما  زا  یهورگ  »
ةزاوآ هک  يروط  هب  دندرک  فیـصوت  ار  وا  ردق  تلالج  ملع و  ۀعـس  کلام و  لضف  ّجح  زا  تشگزاب  زا  سپ  دنتفر  جحب  مکح ، ردپ 

.تفای راشتنا  جاور و  سلدنا  رد  وا  ءارآ  ملع و  نامز  نآ  زا  تفرگ و  الاب  وا 

« أّطوملا  » باتک هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دوب و  نوطبش  هورگ ، نیا  زاتولج  دئار و  و 

669 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

امنهر کلام  دزن  نتفر  هب  ار  ییحی  هاگ  نآ  .تفرگ  ارف  وا  زا  ییحی  نب  ییحی  درک و  دراو  سلدـنا  هب  نقتم ، لماک و  روطب  ار ، کلام 
بهذم رانید  نب  یـسیع  و  دایز ، ییحی و  ۀلیـسو  هب  تخومآ و  شناد  وا  زا  درک و  ترفاسم  کلام  زا  هدافتـسا  يارب  ییحی  سپ  دـش 

.تسا هتفگ  باتک  نامه  زا  رگید  عضوم  رد  تفای » راشتنا  کلام 

راتفر و عضو  کلام  ماما  هک  دوب  نیا  درک  راداو  کلام  بهذم  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  سلدنا  ناطلس  هک  نیا  ببس  دنا : هتفگ  یخرب  »
دش ایوج  سلدنا  مدرم  زا  یضعب  زا  ار  سلدنا  ناطلس  ةریس 
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یم ادـخ  زا  تفگ : نومـضم  نیدـب  ینخـس  سپ  دـمآ  شوخ  يو  زا  ار  کـلام  هک  دـنتفگ  ینانخـس  وا  فیرعت  فصو و  رد  ناـشیا 
.دشخب تنیز  امش  هاشداپ  هب  ار  ام  مرح  هک  مهاوخ 

يو اب  تسا ، روهـشم  هکنانچ  مه ، ناـشیا  دوب و  یم  یـضاران  ساـّبع  ینب  شور  هریـس و  زا  کـلام  هک  دوب  تهج  نآ  زا  هتفگ  نیا  و 
رب ار  مدرم  دوب  مولعم  وا  ینید  ماقم  کلام و  تلالج  دش و  لقن  سلدنا  ناطلـس  يارب  کلام  ۀتفگ  نآ  نوچ  .دـندرک  یم  يراتفردـب 

« .تشاد كورتم  ار  یعازوا  بهذم  تخاس و  راداو  کلام  بهذم 

رد سلدـنا  هب  ار  کلام  بهذـم  لوخد  وا  هک  نیا  زج  هدرک  دای  ار  ببـس  نیمه  نویعلا » حرـسم   » باتک رد  زین  هتابن  نبا  مییوگ : یم 
.دنا هدرک  دای  نمحرلا  دبع  رسپ  ماشه  نامز  رد  سلدنا  هب  ار  بهذم  نیا  لوخد  عامجا ، هب  خیرات  لها  هتسناد و  نمحرلا  دبع  نامز 

ییحی نب  ییحی  دش و  رشتنم  برغم  رد  سلدنا و  رد  نآ  هب  يوتف  لاقتنا  ۀطـساو  هب  بهذم  نیا  ماشه  نب  مکح  تلود  رد  نآ  زا  سپ 
ییحی ةراشا  روتـسد و  هب  رگم  دـش  یمن  هداد  ءاضق  لغـش  سک  چـیه  هب  لوبق و  دروم  شا  هتفگ  دوب و  مرتحم  مکح  دزن  رد  ریثک  نب 

جاور و ییحی  ۀلیـسو  هب  برغم  رد  مه  کلام  بهذـم  تفای  راشتنا  فسوی  وبا  هلیـسو  هب  قرـشم  رد  هفینح  وبا  بهذـم  هکناـنچ  سپ 
: نایب نیدب  تسا  هدرک  هیجوت  لیلعت و  رگید  يروط  هب  سلدنا  برغم و  رد  ار  بهذم  نیا  ۀبلغ  نودلخ  نبا  «، 1  » تفای راشتنا 

______________________________

( فلؤم « ) بیطلا حفن  سمتلملا و  هیغب  يزیرقم و  زا  ( » 1)

670 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لها ریغ  رد  هچ  رگ  وا  بهذم  سپ  کلام  اما  »
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.مک رایسب  رگم  دنا  هدرکن  يوریپ  ار  نآ  ریغ  هتشگ و  صوصخم  بهذم  نیاب  سلدنا  برغم و  لها  نکیل  تسه  زین  برغم  سلدنا و 
هتفر و قارع  هب  اجنآ  زا  هدوب و  ملع  راد  هنیدـم  ماگنه  نآ  رد  هدوب و  یم  زاجح  هب  رتشیب  ناشیا  ترفاـسم  هک  تسنیا  رما  نیا  ّتلع  و 
وا و زا  شیپ  ناداتـسا  کلام و  ماگنه ، نآ  رد  هک  هنیدـم  نادنمـشناد  زا  ملع  نتفرگ  ارف  رب  سپ  هدوبن  ناـشیا  هار  ناـیم  رد  مه  قارع 
دنا و هتشاد  یسرتسد  هک  کلام  هب  سلدنا  برغم و  لها  سپ  دنا  هدروآ  ور  دنا ، هدوب  هنیدم  رد  ملع  نایاوشیپ  يو  زا  دعب  نادرگاش 

.دنا هدرک  يوریپ  دیلقت و  وا  زا  هعجارم و  هدوب  یم  ناشیا  هار  رد 

ظاحل نیا  زا  سپ  دنا  هدوبن  رادروخرب  هدش  بیـصن  ار  قارع  لها  هک  یتراضح  زا  هدوب و  يودب  رتشیب  سلدنا  برغم و  لها  هوالعب  »
رد یکلام  بهذم  ور  نیا  زا  دـنا و  هتفای  لیامت  هّجوت و  اجنادـب  تبـسانم  نیدـب  هتـشاد و  یم  تبـسانم  هدوب و  کیدزن  زاجح  لها  اب 

شیپ مییوگ : یم  تسا » هتفرگن  ارف  بهاذم  رگید  دننام  ار  نآ  تراضح ، بیذـهت  حـیقنت و  هدوب و  یم  هزات  رت و  هرامه ، ناشیا  نایم 
لقن ینخـس  یـسدقم  زا  هتـشگ  بلاغ  نآ  رب  یکلام  بهذـم  هتفای و  عاـطقنا  یفنح  بهذـم  سلدـنا  رد  ارچ  هک  نیا  ةراـب  رد  نیا  زا 

.میدرک

ۀلـسلس زا  سک  نیمود  تفاـی و  ءـالیتسا  سلدـنا  رب  تساـخ و  اـپب  یـصقا  برغم  رد  مجنپ  نرق  رد  نیفـشات  ینب  تلود  هک  یماـگنه 
رد هک  يروط  هب  درک  یم  تیاعر  تخـس  ار  نید  هقف و  لها  بناج  دش  راد  مامز  نیملـسم  ریما  نیفـشات ، نب  فسوی  نب  یلع  ناشیا ،

يراک چیه  دوخ  تکلمم  رس  ات  رس 
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زج گرزب ، ّمهم و  ياهراک  رد  هاوخ  کچوک و  روما  رد  هاوخ  هک  دوب  هدرک  رما  تاضق  هب  داد و  یمن  ماجنا  ناـهیقف  ةرواـشم  یب  ار 
رد یناسک  اهنت  تفای و  ینوزف  نانآ  رابتعا  تمظع و  تفرگ و  الاب  ناهیقف  راک  سپ  دـنهدن  یمکح  ناـهیقف  زا  نت  راـهچ  روضح  رد 

.دنتسناد یم  ار  کلام  بهذم  هک  دندش  یم  رادروخرب  وا  تیانع  زا  دنتشاد و  یم  بّرقت  ریما  دزن 

رگید دش و  عئاش  بهذم  نیاب  لمع  تفای و  جاور  بهذم  نیا  بتک  وا  نامز  رد  سپ 

671 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هّجوت دیدرگ و  شومارف  ص )  ) لوسر ثیدح  ادخ و  باتک  رد  رظن  هک  دیسر  هیاپ  نادب  رما  نیا  تشگ و  روجهم  كورتم و  بهاذم 
اورمکح روشک  رب  نادّـحوم »  » تموکح مشـش  نرق  لئاوا  رد  تفر و  ناـیم  زا  ناـشیا  تلود  هک  نیا  اـت  « 1  » دش مک  رایـسب  ود  نیدب 
بهذـم رب  برغم  رد  ار  مدرم  سپ  دـش  وریپ  ار  وا  ةویـش  تفرگ و  شیپ  ار  یلع  نب  نمؤملا  دـبع  شور  هار و  ناـشیا  ۀـفیلخ  دـیدرگ 

هدوب نآ  نطاب  رد  فسوی  شرسپ  وا و  دصق  و  « 2  » تخاس عمتجم  راداو و  لوصا  رد  يرعشا  نسحلا  وبا  بهذم  رب  عورف و  رد  کلام 
نداد ماجنا  دندیـسرن و  دوصقم  نیدب  نکیل  دنک  راداو  ثیدـح  نآرق و  رهاظب  لمع  رب  ار  مدرم  دربب و  نایم  زا  ار  کلام  بهذـم  هک 

« هّیرهاظ  » بهذـمب يو  دیـسر  نمؤملا  دـبع  نب  فسوی  نب  بوقعی  شا  هون  هب  تنطلـس  ۀـبون  اـت  « 3  » دـندماینرب هدـهع  زا  ار  راک  نیا 
نیا دایز  یهورگ  برغم  رد  .تفرگ  ـالاب  هّیرهاـظ »  » بهذـم راـک  وا  ناـمز  رد  ور  نیا  زا  تشگرب  کـلام  بهذـم  زا  درک و  رهاـظت 

بهذم
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، دندناوخ یم  هّیمزح »  » ار نانآ  تبـسانم  نیدب  دـندرک و  یم  يوریپ  يو  زا  ناشیا  دوب و  مزح  نبا  ناشیا  ماما  سیئر و  هک  دنتـشاد  ار 
هب دوخ  مایا  رخاوا  رد  بوقعی  .دندیدرگ  رشتنم  دالب  رد  رهاظ و  بوقعی ، نامز  رد  هک  نیا  ات  دندوب  یلوتسم  ناشیا  رب  نایکلام  نکیل 

«. 4  » تشامگ یضاق  هّیعفاش  زا  اهرهش  زا  یضعب  رب  دش و  لئام  هّیعفاش 

: تسا هتفگ  نینچ  بجعملا »  » باتک رد  یشکاّرم 

تایآ ربمغیپ و  ثیدح  بهذم ، بتک  زا  هک  داد  روتـسد  دندوب و  ناسرت  يو  زا  ءاهقف  تفای و  عاطقنا  عورف ، ملع  بوقعی ، ماّیا  رد  «و 
دیز یبا  نبا  رداون  سنوی و  باتک  نونحـس و  ۀنّودم »  » دننام بتک  نیا  زا  يرایـسب  دننازوسب  ار  بتک  نآ  هاگ  نآ  دنرادرب و  ار  نآرق 

رد هک  یماگنه  دوخ  نم  .دش  هتخوس  راچد و  تشونرس  نیدب  اهنیا  رئاظن  بیبح و  نبا  ۀحضاو »  » یعذارب و بیذهت »  » شرصتخم و و 
اهراب مدید  مدوب  ساف  رهش 

______________________________

( فلؤم « ) یشکارم فیلأت  بجعملا »  » زا ( » 1)

( فلؤم « ) ریثا نبا  لماکلا »  » زا ( » 2)

( فلؤم « ) یشکارم بجعملا »  » زا ( » 3)

( فلؤم « ) ریثا نبا  لماکلا »  » زا ( » 4)

672 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دندز یم  شتآ  دنداهن و  یم  نادیم  رد  دندروآ و  یم  هک  ار  بتک  نآ  زا 

راد راّزب و  یئاسن و  دواد و  وبا  ننس  و  أّطوم »  » يذمرت و نیحیحـص و  زا  نآ  تاقلعتم  زامن و  هب  طوبرم  ثیداحا  درک  رما  نآ  زا  سپ  »
ظفحب ار  مدرم  درک و  یم  ءالما  مدرم  رب  ار  عومجم  نیا  وا  دوخ  سپ  ددرگ و  عمج  جارختسا و  هبیش  یبا  نبا  دنسم  یقهیب و  ینطق و 
بهذـم میـساقّتلا » نسحا   » رد یـسدقم  ۀـتفگ  هب  دیـشخب » یم  لام  هماج و  درک  یم  ظـفح  ار  نآ  سک  رهب  تخاـس و  یم  راداو  نآ 

رد یکلام 
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.تسا هدوب  بلاغ  سلدنا  رب  هتشاد و  راشتنا  جاور و  برغم ، دالب  رصم و  رد  هدوب و  زاوها  قارع و  رد  مراهچ  نرق 

هب دننک  یم  يوریپ  يرعـشا  نسحلا  وبا  ةدـیقع  زا  لوصا  رد  نایکلام  تسا : هدروآ  معنلا » دـیفم   » و تاقبط »  » رد یکبـس  جات  هکنانچ 
.تسا يرعشا  هک  نیا  رگم  تسین  یکلام  چیه  هک  يروط 

673 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یعفاش بهذم  - 3

هتشگ و ّدلوتم  هّزغ  رد  ( 150  ) هاجنپ دص و  کی  لاس  رد  هک  هنع ، ّللا 
�

ه یـضر  یـشرق ، یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  ماما  هب  بهذـم  نیا 
.دراد باستنا  تسا  هتفای  تافو  رصم  رد  ( 204  ) راهچ تسیود و  لاس  رد 

نیمّیـس نامز ، ظاحل  زا  یعفاش  بهذـم  .تسا  هدوب  سک  همه  زا  شیب  يو  رد  لئاضف  عامتجا  هدوب و  یتیآ  ظفح ، مهف و  رد  یعفاش 
یماگنه ناسارخ  لها  هکلب  دنناوخ  یم  ثیدح » لها   » کلام باحـصا  دننام  ار  وا  باحـصا  تسا و  هناگ  راهچ  بهاذـم  زا  بهذـم 

هتفرگ ارف  شناد  کلام ، ماما  زا  یعفاش  دـنرادن  هدارا  ار  یـسک  یعفاش  ناوریپ  زج  ثیدـح » باحـصا   » دـنیوگ یم  قـالطا  روطب  هک 
.تسا هدیدرگ  لقتسم  هدروآ و  دیدپ  صاخ  یبهذم  دوخ  نآ  زا  سپ 

: تسا هتفگ  نودلخ  نبا 

هب ار  زاجح  لها  ۀـقیرط  هتفرگ و  شناد  نانآ  زا  هدرک و  تاقالم  هفینح  وبا  ماما  باحـصا  اب  هتفر و  قارع  هب  کـلام  زا  سپ  یعفاـش  »
« تسا هدوب  فلاخم  کلام  اب  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  هدروآ و  دوجوب  صوصخم  یبهذـم  دوخ  هتخاـس و  جوزمم  قارع  لـها  ۀـقیرط 
رد هاگ  نآ  هدناسرمه  هب  دایز  یناوریپ  نارای و  اجنآ  رد  هدوب و  رصم  رد  تسخن  یعفاش  بهذم  روهظ  دنا : هتفگ  تاقبط »  » باحـصا

ماش ناروت و  ناسارخ و  دالب  زا  يرایسب  دادغب و  رب  رهاظ و  قارع ،
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شیب مک و  يرجه  دصیس  لاس  زا  سپ  هتفای و  هار  دنه  دالب  زا  یضعب  زاجح و  سراف و  دالب  رهنلا و  ءارو  امب  هتـشگ و  بلاغ  نمی  و 
«. 1  » تسا هدیدرگ  لخاد  اقیرفا  سلدنا و  هب 

______________________________

( فلؤم « ) تسا هیهبلا » دئاوفلا  و  جابید »  » زا ( » 1)

674 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نآ زا  دـمآ  رد  اج  نآ  هب  یعفاش  ماما  هک  نیا  ات  دوب  بلاغ  یکلاـم  یفنح و  بهذـم  رـصم  لـها  رب  دـش ، هتفگ  شیپ  نیا  زا  هکناـنچ 
«. 1  » تفای راشتنا  رصم  رد  يو  بهذم  ماگنه 

: تسا هتفگ  نودلخ  نبا 

راشتنا رهّنلا  ءارو  ام  ناسارخ و  قارع و  رد  یعفاش  بهذم  رصم و  ریغ  زا  تسا  رتشیب  رصم  رد  وا  ناوریپ  نادّلقم و  سپ  یعفاش  اّما  «و 
ود نیا  ناوریپ  نایم  دـنا و  هدوب  يواسم  شودـمه و  سیردـت  يوتف و  ظاحل  زا  یفنح  بهذـم  اب  راـصما  اهرهـش و  ۀـمه  رد  هتفاـی و 

نیا ۀـمه  نآ  زا  سپ  هدـیدرگ  نوحـشم  نانآ  نوگانوگ  تالالدتـسا  زا  تاّیفالخ »  » بتک هدوب و  یم  دایز  هرظاـنم  سلاـجم  بهذـم 
مکحلا دبع  ینب  رب  رـصم  رد  نوچ  یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  ماما  دیدرگ و  سردـنم  شراطقا ، قرـشم و  عاضوا  ساردـنا  هب  لاوحا ،

زا شنارـسپ  نیکـسم و  نب  ثراح  نآ  زا  سپ  نارگید و  زاوم و  نبا  مساـق و  نبا  بهـشا و  مکحلا و  دـبع  ینب  زا  یهورگ  دـش  دراو 
.دنتفرگ يو  ملع 

قرفتم نارگید  دش و  لوادتم  تیب  لها  هقف  تفای و  ضارقنا  ّتنس  لها  هقف  رـصم ، رد  « 2  » هضفار ءالیتسا  روهظ و  يارب  سپ  نآ  زا  »
لها ۀلیـسو  هب  یعفاش  هقف  تفر و  نایم  زا  بویا  نب  فسوی  نیدـلا  حالـص  تسدـب  هضفار  زا  نیّیدـیبع  تلود  هک  نیا  اـت  دـندیدرگ 

قارع
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نیدلا ییحم  هتفای  شرورپ  یبّویا  تلود  ۀـیاس  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  تفای و  جاور  شرازاب  شیپ  زا  شیب  تشگرب و  رـصمب  ماش  و 
مالسلا دبع  نب  نیدلا  ّزع  يوون و 

______________________________

: تسا هتفگ  رصم » هاضق   » باتک رد  یخوط  رداقلا  دبع  نب  یلع  ( 1)

: تفگ نینچ  دز و  گناب  وا  رب  داتسیا و  ماما  يو  رب  رصم  یضاق  ردکنم  نب  یسیع  »

تفلاخم هب  دوخ  ۀتفگ  نیدب  و  يدنکفا » هقرفت  مدرم  نایم  ات  دوب  دحاو  شیار  دحاو و  شرما  هک  یلاح  رد  يدمآ  رد  رهش  نیدب  وت  »
یمن ییار  يوتف و  کلام  يار  زج  رـصمب  یعفاش  ندـمآرد  زا  شیپ  رـصم  مدرم  هچ  دراد  هراشا  کـلام  باحـصا  اـب  یعفاـش  ناوریپ 

.تسا هدوب  فورعم  هتخانش و  رصم  مدرم  دزن  رد  زین  یفنح  بهذم  اریز  تسا  رظن  رداقلا  دبع  نب  یلع  ۀتفگ  نیا  رد  « » دنتسناد

.تسا ناشیا  ناوریپ  یمطاف و  ءافلخ  شدارم  ( 2)

675 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ات دنتفای  راهتشا  رصم  رد  یکبـس  نیدلا  ّیقت  نانیا  زا  دعب  دیعلا و  قیقد  نب  نیدلا  ّیقت  مه  هعفر و  نبا  .دنتـشگ و  روهـشم  ماش  رد  زین 
رد تسا  ءاملع  ربکا  هکلب  ءاملع  ریبک  رصم و  رد  تسا  هّیعفاش  ءاملع  ربکا  رـصم و  مالـسالا  خیـش  ینیقلب  نیدلا  جارـس  هک  نامز  نیا 

لئاسو رگید  تخاس و  ناهیقف  يارب  سرادم  درک و  عورش  رصم  رد  ّتنس  بهاذم  جیورت  هب  یبّویا  تلود  هک  یماگنه  زا  رصع » نیا 
هک بهذـم  نیاب  ار  اضق  لغـش  ور  نیا  زا  تشاد  تیانع  هّجوت و  یعفاش  بهذـمب  اهنآ  ۀـمه  زا  شیب  درک  هدامآ  نانآ  يارب  تفرـشیپ 

.داد صاصتخا  دوب  تلود  یمسر  بهذم 

ماش ناطلس  لداع  نب  یسیع  رکب  وبا  مّظعم  رگم  دندوب  بهذم  یعفاش  همه  یبّویا  نیطالس 
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.دندرک يوریپ  وا  زا  شنادنزرف  تشاد و  یم  یفنح  بهذم  هک 

يدادغب بیطخ  رب  درک و  فیلأت  دّلجم  دنچ  رد  ریبک  عماج  رب  یحرـش  دیزرو  یم  بّصعت  شیوخ  بهذـمب  تبـسن  لداع  نب  یـسیع 
«. 1  » تسا هدرک  ّدر  هداد و  هفینح  وبا  ماما  هب  ییاهتبسن  دادغب » خیرات   » باتک رد  هک 

نامه رب  ءاضق  لـمع  « 2  » دـندوب یعفاـش  زین  تلود  نآ  ناـهاشداپ  دـش و  تلود  نآ  نیـشناج  كرت  يرحب  تلود  نوـچ  نآ  زا  سپ 
بهذـم ياضتقا  هب  هک  تفای  هزاجا  یـضاق  ره  سپ  درک  ثادـحا  ار  هناگراهچ  هاضق  سربیب  رهاظ  هک  نیا  ات  تفای  رارمتـسا  بهذـم 

دالب رئاس  رد  هک  داد  هزاجا  یعفاش  یضاق  هب  نکیل  دنک  راضحا  دوهش  دراد و  بوصنم  نابئان  دنک و  لمع  طاطـسف  هرهاق و  رد  دوخ 
ار فاقوا  ماتیا و  لام  رب  تراظن  دـش  لئاق  یعفاش  يارب  هک  زایتما  نیا  رب  هوالع  دراد و  رارقرب  نابئان  مه  رگید  ياهرهـش  ۀـمه  رطق و 

.داد صاصتخا  یعفاش  یضاق  هب  مه 

______________________________

( فلؤم « ) هیهبلا دئاوف  زا  ( » 1)

يریثأت تلود ، بهذـم  رد  شنامز  یهاـتوک  ۀطـساو  هب  نکیل  هدوب  یفنح  هتـشاد  تیـالو  سربیب  زا  شیپ  هک  رطق  نیدـلا  فیـس  ( 2)
دـشاب یعفاش  بهذمب  هک  رگید  یـسک  ناشیا  نایم  رد  نیدـلا  فیـس  زج  هک  هدروآ  نانچ  هرـضاحملا » نسح   » رد یطویـس  هدرکن و 

( فلؤم «. ) تسا هدشن  هتخانش 

676 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رخآ رد  یفنح و  یـضاق  یکلام  زا  دعب  یکلام و  یـضاق  وا  زا  سپ  دوب و  لوا  ۀجرد  هناگراهچ  بهاذم  نایم  رد  یعفاش  یـضاق  سپ 
هاضق ناشیا  دیسر ، ینامثع  تلود  ۀبون  هک  نیا  ات  دوب  رارق  نیمه  هب  مه  یـسکرچ  تلود  رد  راک  « 1  » تشاد رارق  یلبنح  یضاق  همه 

دندرب و نایم  زا  ار  هناگراهچ 
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، بهذـم نیمه  مه  زونه  هکنانچ  دوب  یفنح  بهذـم  تلود  نیا  یمـسر  بهذـم  اریز  دـنراد  راصحنا  بهذـم  یفنح  هب  ار  اضق  راـک 
دوخ لاحب  ناشیا  نایم  راشتنا  یلاها و  رد  اهنآ  ذوفن  ۀـقباس  ۀطـساو  هب  یکلاـم  یعفاـش و  بهذـم  هک  نیا  زج  تسا  یمـسر  یتلود و 

زا يرحب » هجو   » مان هب  هک  فیر  مدرم  رب  یعفاش  بهذم  دـندنام و  تباث  بهذـم  ود  نیا  رب  دیعـص  فیر و  مدرم  رتشیب  دـنام و  یقاب 
داتـشه و تسیود و  رازه و  کی  لاس  زا  تسا ) ءاملع  تسایر  نیرتگرزب  هک   ) ره زا  عماج  تساـیر  دـش و  بلاـغ  دوش  یم  ریبعت  نآ 
و رهزا »  » تسایر دوب  بهذم  یفنح  ءاملع  زا  هک  یسابع  يدهم  دمحم  خیـش  خیرات  نیا  زا  « 2  » تشاد راصحنا  یعفاش  املع  هب  تفه 
رد نوچ  بهذم  یلبنح  نکیل  تشاد  یمن  صاصتخا  راصحنا و  بهاذـم  زا  یبهذـم  هب  سپ  نیا  زا  دـیدرگ و  يدـصتم  ار  ءاتفا  ماقم 

.تسا هدشن  ماقم  نیا  یلوتم  یسک  ناشیا  زا  تسا  مک  رصم 

نامثع نب  دمحم  هعرز  وبا  هک  نیا  ات  دنا  هدوب  یعازوا  بهذمب  رتشیب  ماش  لها 

______________________________

تسا هدوب  یکلام  رب  یفنح  میدقتب  رصان  کلم  نامز  رد  رصم  رد  ناشیا  بیترت  تسا : هتفگ  هطوطب  نبا  و  یـشعالا .» حبـص   » زا ( » 1)
زا رتالاب  یکلام  یضاق  هک  دنا  هتـساوخ  رـصان  کلم  زا  ءارما  هدش  بوصنم  ءاضق  لغـش  هب  یفنح  قحلا  دبع  نب  نیدلا  ناهرب  نوچ  و 

عـضو نیا  رب  راـک  سپ  هتفریذـپ  ار  ءارما  تساوخ  نیا  رـصان  کـلم  هدوب ، نیمه  لومعم  تداـع و  رتـشیپ  زا  هکناـنچ  دنیـشنب ، یفنح 
( فلؤم « ) تسا هتفای  رارمتسا  رارقتسا و 

یشرخ دمحم  خیش  میسانشب  میا  هتسناوت  رهر » ( » تسا فلؤم  هملک   ) تخایش تسایر و  نایدصتم  زا  هک  ار  یسک  نیتسخن  ( 2)
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لاس هب  یفوتم   ) یعفاش يوامرب  دمحم  نب  میهاربا  خیش  وا  زا  سپ  تسا و  هتـشاد  یم  یکلام  بهذم  وا  هدوب و  لاس 1101  هب  یفوتم 
لقتنم یعفاش  اـملع  هب  نآ  زا  دـعب  هتفاـی و  راـصحنا  یکلاـم  اـملع  هب  لاـس 1137  اـت  سپ  نآ  زا  هدـش  يدـصتم  ار  ماـقم  نیا  ( 1106

( فلؤم  ) تسا هدیدرگ 

677 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يو زا  وا  زا  دعب  هاضق  درک و  مکح  یعفاش  بهذـمب  دـیدرگ و  قشمد  ءاضق  يّدـصتم  رـصم ، ءاضق  يّدـصت  زا  سپ  یعفاش  یقـشمد 
.دندرک يوریپ 

باتک سک  ره  هک  تشاد  یم  لومعم  نانچ  وا  تسا و  هتخاس  دراو  قشمد  هب  ار  یعفاـش  بهذـم  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هعرز  وبا 
هتفای تافو  هس ) ای  ود ، ای   ) کی دصیـس و  لاس  رد  هعرز  وبا  .داد  یم  هزئاج  سک  نآ  هب  رانید  دـص  درک  یم  ظفح  ار  ینزم  رـصتخم 

.تسا

: تسا هتفگ  میساقتلا » نسحا   » رد یسدقم 

« یکلام هن  منیب و  یم  يدواد  هن  ماش  رد  : » تسا هتفگ  دـندوب و  بهذـم  یعفاش  همه  ناشروشک  رد  مراهچ ) نرق   ) وا نامز  رد  ءاهقف  »
: هک دنا  هتفگ  خیبّوتلاب » نالعإلا   » رد يواخس  و  تاقبط »  » رد یکبس 

راشتنا رهّنلا  ءارو  ام  رد  جـنپ  تصـش و  دصیـس و  لاس  هب  یّفوتم  یـشاش  ریبک  لاّفق  لیعامـسا  نب  دـمحم  ۀلیـسو  هب  یعفاـش  بهذـم  »
« .تفای

: هک تسا  هتفگ  یسدقم 

هتـشاد یم  هبلغ  بهاذـم  نیا  اهنیا  ریغ  درویبا و  اسن و  سوط و  قالیا و  شاش و  رهـش  لیبق  زا  اهرهـش  زا  يرایـسب  رب  قرـش  میلقا  رد  »
« ..تسا هتشاد  دوجو  بهذم  نیا  مه  ورم  روباشین و  سخرس و  ناتسیس و  تاره و  رد  تسا و 

: تسا هتفگ  مه  زاب 

هدش و یم  دایز  ياهیزیرنوخ  ۀیام  هک  هدمآ  یم  نایم  هب  ییاهبّصعت  هّیفنح  هّیعفاش و  نایم  سخرس  ناتسیس و  رد  »
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.تسا هتشگ  یم  ّرجنم  ناشیا  نایم  ناطلس ، ۀلخادم  هب 

.یعفاش یلبنح و  ناشیا  یقاب  هدوب و  یفنح  ناتـسربط  مدرم  زا  یخرب  ناگرگ و  لها  رتشیب  سموق  لها  هک  هدرک  داـی  ملید  میلقا  زا  و 
.تسا هدوب  بهذم  یعفاش  هک  نیا  رگم  هدش  یمن  تفای  یثّدحم  رایب »  » رد و 

هتـشاد و راشتنا  اجنآ  رد  یفنح  یعفاش و  هک  هدرک  دای  نینچ  تسنآ  ياهرهـش  زا  ود  نیا  ریغ  و  دمآ »  » و لصوم »  » هک روق  میلقا  زا  و 
.تسا هتشاد  هبلغ  یعفاش  بهذم  نامرک  میلقا  رب  تسا : هتفگ  تسا و  هتشاد  دوجو  اجنآ  رد  زین  یلبنح 

678 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناسارخ ورم و  رد  ار  یعفاش  بهذم  هک  تسا  یـسک  يزورم  یـسیع  نب  دمحم  نادـبع  ظفاح  هک  هدروآ  خـیبّوتلاب » نالعإلا   » باتک »
دـنیآ و شوخ  دروم  هدرب و  ورم  هب  ار  یعفاش  بتک  راّیـس  نبا  هک  هدوب  نآ  ببـس  هتخاس و  نایامن  رهاـظ و  راّیـس ، نب  دـمحا  زا  دـعب 

هتشاذگن راّیـس  نبا  دریگ  رب  اهنآ  يور  زا  هخـسن  تسا  هتـساوخ  هدرک و  هعلاطم  ار  اهنآ  زا  یخرب  نادبع  سپ  هتفرگ  رارق  مدرم  دنـسپ 
بتک هدرک و  كاردا  ار  یعفاـش  نادرگاـش  باحـصا و  زا  نارگید  عـیبر و  سپ  هتفر  رـصمب  هتخورف و  هتـشاد  هـک  یهید  سپ  تـسا 

.تسا هتشگرب  ورم  هب  رصم  زا  نادبع  هک  هدوب  هدنز  زونه  راّیس  نبا  هتفرگرب و  هخسن  ار  یعفاش 

.تسا هتفای  تافو  .ه ق )  293  ) هس دون و  تسیود و  لاس  رد  نادبع 

: هک تسا  هدروآ  باتک  نامه  رد  زاب 

یعفاش و بهذم  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ملـسم ، رب  جرختـسم  حیحـص  بحاص  ینیارفـسا ، يروباشین  قاحـسا  نب  بوقعی  هناوع  ابا  »
تسا یناسک  هلمج  زا  هدرب و  نیا  رفس  اب  ار  وا  تافینصت 
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« ..تسا هتشذگ  رد  لاس 316  هب  هتفرگ و  ملع  ینزم  عیبر و  زا  هک 

: تسا هدروآ  هک  اجنآ  ات 

نب قاحسا  هدرک و  لمح  رـصم  زا  ار  یعفاش  بتک  هک  تسا  یـسک  يذمرت  یملـس  فسوی  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  لیعامـسا  وبا  «و 
تیاور یطیوب  زا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  هدرک و  فینـصت  اـهنآ  رب  ار  ریبـک  عماـج  هدومن و  خاسنتـسا  دوخ  يارب  ار  اـهنآ  هیوهار 
.تسا هدش  رشتنم  قافآ  رتشیب  رد  یعفاش  بهذم  تسا : هتفگ  جیرس  نبا  تسا » هتشذگ  رد  ( 280  ) داتشه تسیود و  لاس  هب  هدرک و 

: تسا هتفگ  نادلبلا  مجعم  رد  توقای 

هعیـش یّنـس و  نایم  سپ  تسا  هدوب  بهذـم  هعیـش  ناشیا  مظعا  داوس  رتشیب و  یفنح  رتمک و  یعفاش  دـنا : هدوب  هفیاـط  هس  ير  لـها  »
سپ دیدرگ  دوبان  هعیش  ینالوط ، دایز و  ياهگنج  ۀجیتن  رد  تشگ و  هریچ  هعیش  رب  یفنح  یعفاش و  دمآ و  نایم  هب  لادج  ّتیبصع و 
یفنح هعیـش و  ياه  هلحم  سپ  دیدرگ  زوریپ  یفنح  رب  هّدـع  یمک  اب  یعفاش  داد و  خر  بصعت  لادـج و  یعفاش  یفنح و  نایم  نآ  زا 

نیرتکچوک هک  یعفاش  هلحم  دش و  بارخ 

679 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

عـضوم رد  ومه  تشاد » یم  ناهنپ  ار  شیوخ  بهذم  هک  نیا  رگم  دـنامن  هّیفنح  هعیـش و  زا  یـسک  دـنام و  اج  رب  دوب  ير  ياه  هلحم 
: تسا هدروآ  نینچ  تسا ، نادمه  ير و  نایم  هک  هواس ، زا  نتفگ  نخس 

ود نیا  نایم  دندوب و  یماما  ۀعیش  هد  نیا  مدرم  هک  هدوب  هوآ  مان  هب  یهید  هواس  کیدزن  دنا و  هدوب  بهذم  یعفاش  یّنـس و  هواس  لها 
جنپ دون و  دصناپ و  لاس  ثداوح  رد  ریثا ، نبا  فیلأت  لماکلا »  » باتک رد  تسویپ » عوقوب  بّصعت  هورگ 
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: تسا هدروآ  نینچ  ( 595)

كرت ار  بهذـم  نیا  تشاد  یم  هّیماّرک »  » بهذـم هک  ناسارخ ، ياهرهـش  زا  یخرب  هنزغ و  ياورنامرف  نیدـلا ، ثاـیغ  لاـس  نیا  رد  »
نونف مولع و  زا  يرایـسب  رد  هک  هاش ، كرابم  رخف  مان  هب  یـصخش  هک  دوب  نآ  ببـس  ار  راک  نیا  دییارگ و  یعفاش  بهذـمب  تفگ و 

دوـمحم نب  دـمحم  حـتفلا ، وـبا  نیّدـلا  هیجو  خیـش  سپ  دوـب  یم  نیّدـلا  ثاـیغ  دزن  تفگ ، یم  رعـش  مه  یـسراپ  هب  تشاد و  تسد 
داسف داد و  حیـضوت  نیدلا  ثایغ  يارب  ار  یعفاش  بهذم  نیّدـلا ، هیجو  درب  يو  دزن  هب  دوب  بهذـم  یعفاش  یهیقف  هک  ار  يدورورم ،

مه يدجسم  تخاس و  یسرادم  هّیعفاش  يارب  دمآ و  رد  یعفاش  بهذمب  نیّدلا  ثایغ  سپ  تخاس  نشور  ّللدم و  ار  هّیماّرک  بهذم 
ددـص رد  دـمآ و  دـب  دـمآ  شیپ  نیا  زا  ار  هّیماّرک  .تشاد  یم  تیاـنع  هنوـگ  همه  ناـشیا  ةراـب  رد  داـهن و  اـنب  ناـشیا  يارب  هـنزغ  رد 

.دندماینرب راک  نیا  ةدهع  زا  نکیل  دنناسر  رازآ  ار  نیّدلا  هیجو  هک  دندمآرب 

مامت رد  مدرم  هک  دش : هتفگ  ناشیا  هب  دندیسر  یهاشداپ  هب  ناسارخ  رد  نیدلا  باهـش  شردارب  نیدلا و  ثایغ  نوچ  هک : تسا  لقن  »
يوریپ ور  نیا  زا  دییوگ  كرت  ار  ناشیا  بهذم  امـش  هک  نیا  رتهب  سپ  دنرامـش  یم  راوخ  دـننک و  یم  ریقحت  ار  « 1  » هّیماّرک اهرهش 

.تسا هدوب  بهذم  یفنح  نیّدلا  باهش  هک  هدش  لقن  یخرب  زا  .دندیورگ  یعفاش  بهذمب  هتخاس و  اهر  ار  بهذم  نآ 

دنتشاد یم  یفنح  بهذم  ناشیا  رتشیب  دادغب  لها  میتفگ ، شیپ  نیا  زا  هکنانچ 

______________________________

هب تسا : فالتخا  مارک »  » طبض رد  (. 255  ) جنپ هاجنپ و  تسیود و  لاس  هب  یفوتم  یناتسیس  مارک  نب  دمحم  هب  تسا  تبـسن  نیا  ( 1)
، فاک رسکب  یلوق 
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تـسا یبهذم  بحاص  دئاقع ، رد  مارک  نب  دمحم  .تسا  ءار  دیدشت  اب  فاک و  حـتفب  رگید  یلوق  هب  و  ءار ، فیفخت  اب  و  نآ ، حـتف  ای 
.فورعم

ریبکت ود  فوخ  زامن  يارب  ار  رفاـسم  هک  نیا  هلمج  زا  هتـسناد  درفنم  یبهذـم  بحاـص  زین  هقف  لـئاسم  رد  ار  وا  طـطخ »  » رد يزیرقم 
تین نودـب  دـصق و  یب  ار  تادابع  هتـسناد و  حیحـص  زئاج و  تساجن  رد  هتفر  ورف  هدولآ و  ۀـماج  رد  ار  زامن  ندرازگ  تسا و  یفاک 

..تسا یفاک  تادابع  ۀمه  يارب  ندوب  ناملسم  تین  نامه  تسا : هتفگ  هدرمش و  تسرد 

ینعم اجنیا  زا  هدوب و  صوصخم  یبهذم  صاخ و  یئارآ  دئاقع و  عورف ، رد  ار  دمحم  هک  دوش  یم  هتسناد  هدروآ  يزیرقم  هچ  نآ  زا 
( فلؤم  ) .ددرگ یم  مولعم  یعفاش  بهذمب  مارک  نب  دمحم  بهذم  زا  نیدلا  ثایغ  لاقتنا 

680 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا یخرب  دوب  یفنح  بهذـم  تلود ، یمـسر  بهذـم  هک  نیا  اب  تخادرپ و  تمحازم  هب  ناـنآ  اـب  تشاد  مه  یترثک  هک  هّیعفاـش  سپ 
تـسا هفیلخ  نیتسخن  ومه  تشاد و  یم  یعفاش  بهذم  یـساّبع ، هفیلخ  لّکوتم ، هکنانچ  دندرک  یم  يوریپ  یعفاش  بهذـم  زا  ءافلخ 

.تسا هتشاد  ار  بهذم  نآ  هدمآ و  رد  یعفاش  بهذمب  هک 

ار یعفاش  بهذم  هک  تسا  یناسک  زا  مه  دنا و  هتـشاد  تیاور  یعفاش  زا  هک  تسا  میدـق  نایوار  هلمج  زا  ینارفعز  دّـمحم  نب  نسح 
.تسا هتشذگ  رد  ( 260  ) تصش تسیود و  لاس  هب  هداد و  رشن  دادغب  رد 

: تسا هتفگ  خیبّوتلاب » نالعإلا   » باتک رد  يواخس 

زا سپ  .درک  تاقالم  ینارفعز  دمحم  نب  نسح  یلع  وبا  اب  هّکم  رد  تفر ، ّجح  هب  ( 240  ) لهچ تسیود و  لاس  رد  نامیلس  نب  عیبر  »
: تفگ عیبر  باوج  مالس و 

وت یلع  وبا  يا  »
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نخـس رد  هک  برغم  زا  عیبر  روـظنم  میزاـس » یم  جـیار  میهد و  یم  رـشن  ار  یعفاـش  ملع  ینعی  ملع ، نیا  برغم  رد  نم  قرـشم و  رد 
.دراد رارق  دادغب  برغم  رد  رصم  اریز  تسا  رصم  هدروآ 

681 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفگ  تاقبط  رد  یکبس 

زا ار  ام  هچ  نآ  تسنیا  تسا » هتخاس  رـشتنم  هماهت  رد  ار  یعفاش  بهذـم  ناشیا  ۀلیـسو  هب  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  هماـقع  یبا  ینب  »
بهذـم تشاد  یم  هبلغ  اجنآ  رب  یکلام  بهذـم  نوچ  برغم  اّما  تسا و  لصاح  عالطا  قرـش  دـالب  رـصم و  رد  بهذـم  نیا  راـشتنا 

دودـح ات  برغم ، دالب  رئاس  رد  هک  هتـشادنپ  نانچ  میـساقتلا » نسحا   » رد یـسدقم  هک  يروط  هب  دوب  یمن  يذوفن  اجنآ  رد  ار  یعفاش 
لوق هتـشاد و  هرکاذـم  یعوضوم  هلأسم و  رد  برغم  مدرم  زا  یـضعب  اب  راـب  کـی  ومه  هتخانـش و  یمن  ار  بهذـم  نیا  یـسک  رـصم ،
مدرم هدوب و  ماما  اوشیپ و  هفینح  وبا  ار  قرش  لها  انامه  تسیک ؟ یعفاش  : » تسا هتفگ  هتخانـشن و  ار  وا  صخـش  نآ  هدروآ  ار  یعفاش 

: تسا هتفگ  یسدقم  کلام » ار  برغم 

تفلاخم هب  وا  اب  سپ  نآ  زا  هتفرگ و  کلام  زا  ار  ملع  یعفاش  دنتفگ : یم  دنتشاد و  ضوغبم  ار  یعفاش  هک  مدید  ار  کلام  باحصا  »
: تسا هتفگ  ناوریق  ةراب  رد  و  تسا » هتخادرپ 

ّتیبصع چیه  هک  يروط  هب  زیگنا  تفگـش  تسا  یتفلا  مه  اب  ار  هورگ  ود  نیا  تسین و  یکلام  یفنح و  بهذم  زج  یبهذم  اجنآ  رد  »
: تسا هتفگ  سلدنا  ةراب  رد  و  درادن » دوجو  ناشیا  نایم  یعازن  و 

« دننک یم  نوریب  سلدنا  زا  ار  وا  دنبای  تسد  یبهذم  یعفاش  ای  بهذم  یفنح  رب  رگا  تسین و  یبهذم  سلدنا  رد  کلام  بهذم  زج  »
نبا
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: تسا هتفگ  لماکلا »  » رد ریثا 

نیـسپاو ياهزور  رد  درک  رهاظت  هّیرهاظ »  » بهذمب هک  نیا  زا  سپ  سلدنا  برغم و  ياورنامرف  نمؤملا  دبع  نب  فسوی  نب  بوقعی  »
« درک بوصنم  نّیعم و  یضاق  دالب ، زا  یخرب  يارب  بهذم  نیا  ءاملع  زا  دیدرگ و  لئام  یعفاش  بهذمب  دوخ  یناگدنز 

682 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دننک یم  يوریپ  يرعشا  نسحلا  وبا  بهذم  زا  دئاقع  لوصا  رد  نایعفاش  زا  رتشیب 

: تسا هتفگ  تاقبط »  » رد یکبس  جات 

هب هک  هتخادـنا  رظن  زا  ار  نانآ  ادـخ  هک  نایعفاش  زا  یناسک  رگم  تسین  نآ  رد  یئانثتـسا  دنتـسه و  يرعـشا  بهذـمب  هّیعفاـش  بلاـغ  »
« دنا هدیدرگ  هلزتعم  همّسجم و  هورگ  زا  هدیبسچ و  لازتعا  ای  مّسجت 

683 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یلبنح بهذم  - 4

هدش دلوتم  دادغب  رد  ( 164  ) راهچ تصش و  دص و  کی  لاس  هب  هک  هنع ، ّللا 
�

ه یضر  ینابیش ، لبنح  « 1  » نب دمحا  ماما  هب  بهذم  نیا 
.دراد باستنا  تسا ، هتفای  تافو  اج  نامه  رد  ( 241  ) کی لهچ و  تسیود و  لاس  رد  و 

«. 2  » تسا هدش  هدرب  دادغبب  یگراوخریش  رد  هتفای و  ّدلوت  ورم  رد  لبنح  دمحا  دنا : هتفگ  یخرب 

.تسا ّتنس  لها  نایم  هلومعم  ۀناگراهچ  بهاذم  زا  بهذم  نیمراهچ  بهذم  نیا 

رـصمب یعفاش  هک  نیا  ات  هتـشاد  یم  تبحاصم  يو  اب  هرامه  هتفرگ و  وا  زا  ملع  هدوب ، یعفاش  نادرگاش  باحـصا و  ّصاوخ  زا  دمحا 
.تسا هتفر 

بهاذم عویـش  ةزادنا  هب  هن  نکیل  هتفای  عویـش  دالب  نآ  رد  هتفای و  هار  دالب  رگید  هب  اجنآ  زا  هدمآ و  دـیدپ  دادـغب  رد  یلبنح  بهذـم 
.رگید

: تسا هتفگ  جابیّدلا »  » باتک رد  نوحرف  نبا 

ياهرهش زا  يرایسب  رد  نآ  زا  سپ  هتشگ  رهاظ  دادغب  رد  لبنح  نب  دمحا  بهذم  اّما  «و 

______________________________

مان هب  وا  ردپ  تسا و  دمحا  دج  لبنح  ( 1)
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.تسا دمحم 

دمحا راد  تناک  اهیف  هریبک و  هلحم  هیلع  ورمب و  رهن  قیزرلا  : » تسا هدروآ  نینچ  قیزر ) ۀـملک  لـیذ   ) نادـلبلا مجعم  رد  توقاـی  ( 2)
مل اـم  ناـکرالا  نیدـلا و  ءاـملع  ناـیعالا و  نم  ورم  تجرخا  دـق  و  تسا ..«  هتفگ  نـینچ  ناـجیهاشلا » ورم   » لـیذ رد  و  ..لـبنح » نـب 

..يروثلا دیعس  نب  نایفس  مامالا و  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  مهنم  ..مهلثم  هنیدم  جرختسی 

«. ..مهریغ كرابملا و  نب  ّللا 
�

ه دبع  هیوهار و  نب  قاحسا  و 

684 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« .تسا هداهن  فعضب  ور  متشه ) نرق  ینعی   ) نونکا مه  هتفای و  راشتنا  ماش 

: تسا هتفگ  نودلخ  نبا 

تلاصا رگیدکی  اب  اهنآ  تدضاعم  رابخا و  تایاور و  زا  هدافتـسا  رد  تسا و  رود  هب  داهتجا  زا  شبهذم  نوچ  لبنح  نب  دـمحا  اّما  «و 
ار ثیدح  تیاور  ّتنس و  مدرم ، همه  زا  ناوریپ  نیا  دنتسه و  قارع  ماش و  رد  ناشیا  رتشیب  دنـشاب و  یم  مک  شناوریپ  دراد  خوسر  و 

نیا ّتلع  یطویـس  .تسا  هدشن  رهاظ  یبوخ  هب  اجنآ  رد  متفه  نرق  ات  هداتفا و  ریخأتب  رـصم  رد  بهذم  نیا  روهظ  دـنراد » ظفح  رتشیب 
: تسا هتفگ  نینچ  هرضاحملا » نسح   » باتک رد  ار  نآ  لماک  روهظ  ریخأت 

نآ ما و  هدینشن  ناشیا  زا  يربخ  رـصم  رد  نآ  زا  دعب  نورق  متفه و  نرق  رد  زج  نم  تسا و  مک  رایـسب  رـصم  رد  بهذم  یلبنح  ةّدع  »
نایامن زراب و  مراهچ  نرق  رد  زج  قارع  جراخ  رد  وا  بهذم  هدوب و  مّیـس  نرق  رد  هنع ، ّللا 

�
ه یـضر  دمحا ، ماما  هک  تسا  تهج  نیدب 

رصم رد  هک  ار  هناگ  هس  بهاذم  نایاوشیپ  دنا و  هتـشاد  یم  ییاورمکح  تنطلـس و  نّویدیبع  رـصم  روشک  رب  نرق  نیا  رد  هدیدرگن و 
نتشک هب  دنا  هتسیز  یم 
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رصم رب  نانآ  ذوفن  مشش  نرق  رخاوا  ات  دنا و  هتشاذگ  بهاذم  نآ  ياج  هب  ار  هعیش  ضفر و  بهذم  هتشادرب و  نایم  زا  ندرک  نوریب  و 
زا هک  یـسک  نیتسخن  تسا  مولعم  هکنانچ  دـنا و  هتـشگزاب  رـصمب  بهاذـم  رگید  زا  ینایاوشیپ  تقو  نیا  زا  تسا  هدوب  اج  رب  یقاب و 

: تسا هدروآ  نینچ  ططخ »  » باتک رد  يزیرقم  تسا » هدوب  هدمعلا »  » باتک بحاص  یسدقم  ینغلا  دبع  ظفاح  هدمآ  رصمب  هلبانح 

نآ تلود  نیا  ماـّیا  رخاوا  رد  زج  دوـبن و  یماـن  هزاوآ و  رـصم  رد  یبوـّیا  تـلود  ناـمز  زا  ار  یفنح ، بهذـم  مـه  یلبنح و  بهذـم  »
لاس رد  هک  يواحج ، کلملا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  ّللا 

�
ه دـبع  یـضاق  نامز  رد  دـعب  هب  ماگنه  نآ  زا  تفاـین » راهتـشا  رـصم  رد  بهذـم 

باتک رد  هکنانچ  و  هدوب ، هلبانح  هاضق  یضاق  ( 738  ) تشه یس و  دصتفه و 

685 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هداهن  ینوزف  هب  ور  بهذم  نآ  راشتنا  هتشذگ ، رد  ( 769  ) هن تصش و  دصتفه و  لاس  هب  هدش ، هتفگ  «« 1  » هلباولا لبّسلا  »

، ناتـسزوخ میلقا  زا  شوش ، باـحر و  ملید و  رد  روـقا و  میلقا  رد  هرـصب و  رد  مراـهچ  نرق  رد  یلبنح  بهذـم  تسا : هتفگ  یـسدقم 
.دنا هتشاد  یم  هبلغ  هعیش  بهذم  مه  بهذم و  نیا  دادغب  رد  هدوب و  دوجوم 

رد مه  بهاذـم  رئاس  نکیل  هدوب  یم  یمطاـف  بهذـم  قبط  يوتف  رـصم  رد  وا  ناـمز  رد  تسا : هتفگ  رـصم  زا  وگتفگ  ّیط  رد  ومه  و 
.تسا هدوب  راکشآ  هتشاد و  یم  دوجو  طاطسف 

.تسا یتّیعمج  هّدع و  ار  هّیلبنح  هلزتعم و  و  هّلحم ، اجنآ  رد  ار  هّیماّرک » : » تسا هتفگ  ومه  زاب  و 

نآ دشاب  هک  یلاح  عضو و  رهب  اهروشک  زا  يرایسب  رد  یلبنح  بهذم  راشتنا  مییوگ : یم 
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.دنا هدوب  مک  يرصع  ره  رد  بهذم  نآ  نادّلقم  ناوریپ و  هک  تسنیا  تسا  مّلسم  هچ 

: دوخ نخس  نیا  اب  یجرزخ  يراصنا  دّمحم  نیدلا  نیز  ۀمجرت  رد  هناحیّرلا »  » باتک رد  یجافخ  دنک  یم  هراشا  بلطم  نیمه  هب  و 

نایب شوخ  نیریـش و  ناسآ و  ناراتـساوخ  رب  بهذـم  نیا  هک  نآ  هچ  تسا  هدرک  هّقفت  لـبنح  نب  دـمحا  بهذـمب  هقف  رد  یجرزخ  »
: تسا هتفگ  رعاش  هکنانچ  دننینچ  مارک  دنتسه و  لیلق  ّلقا  رصع  ره  رد  بهذم  نیا  ناوریپ  و  بهاذم » نوقشعی  ام  یف  ساّنلل  و   » تسا

لیئض مانألا  یف  لیلق  ّلک  دمحا و  بهذم  ّلق  دق  یل  نولوقی 

؟ لیلق مارکلا  ّنا  اوملعت : مل  مکمعزب أ  متطلغ  الهم  مهل  تلقف 

______________________________

( فلؤم  ) .تسا نانآ  تاقبط  رد  مه  وا  دوخ  هک  تسا  یکم  دیمح  نب  دمحم  فیلأت  هلبانحلا » حئارض  یلع  هلباولا  لبسلا   » باتک ( 1)

686 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« لیلذ نیرثکالا  راج  و  زیزع ، انراج  لیلق و  ّانا  انّرض  ام  و 

تسیب دصیـس و  لاس  دودح  رد  هک  مراهچ  نرق  رد  دادغب  رب  رگم  دشاب  هتفای  هبلغ  ییاج  هیحان و  رب  بهذم  نیا  هک  میا  هدینـشن  چیه 
«. 1  » نامز نیا  رد  دجن  دالب  رب  رگم  هتفای و  جاور  تخس  هتفرگ و  الاب  اجنآ  رد  بهذم  نیا  راک  ( 323  ) هس و 

: تسا هتفگ  ( 323  ) هس تسیب و  دصیس و  لاس  ثداوح  رد  ریثا  نبا 

لزاـنم هّماـع و  ياـه  هناـخ  هب  هک  دـنتفای  یتردـق  ناـنچ  تفرگ و  توق  ناـشیا  تکوـش  تفاـی و  تمظع  هلباـنح  راـک  لاـس  نیا  رد  »
یم کتک  داب  هب  ار  وا  دندروخ  یم  رب  هیّنغم  اب  رگا  دـنتخیر و  یم  كاخ  رب  دـندید  یم  اجنآ  رد  ذـیبن  رگا  دـنتفر و  یم  ناگدرکرس 

دندرک یم  هلخادم  مدرم  ءارش  عیب و  رد  دنتسکش و  یم  ار  شیانغ  رازبا  دنتفرگ و 
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خـساپ وا  دندیـسرپ و  یم  ناهارمه  نیا  زا  یـسک  زا  رگا  یتح  دـندرک و  یم  ضارتعا  ناکدوک  ای  نانز و  اـب  نادرم  ندوب  هارمه  رب  و 
نیا اب  ! » دنداد یم  یهاوگ  وا  اشحف  هب  دندرب و  یم  شا  هغوراد  سیلپ و  سیئر  دزن  هب  دـندز و  یم  ار  وا  درک  یمن  یفّرعم  داد و  یمن 

سیلپ و سیئر   ) دوب هطرـش  بحاص  نامز  نآ  رد  هک  ینـشرخ  ردب  سپ  دندرک  اپب  بوشآ  هنتف و  دندز و  مهب  ار  دادـغب  دوخ ، لامعا 
هک داد  رد  گناب  یلبنح  يراهیرب  دّمحم  وبا  باحـصا  نایم  رد  دادـغب  يوس  ود  رد  دـش و  راوس  هرخآلا  يدامج  مهد  زور  ینابرهش )

: تسا هتفگ  هک  اجنآ  ات  دنزادرپ » هرظانم  هب  شیوخ  بهذم  رد  دیابن  دنیآ و  مهارف  اج  کی  رد  ناشیا  زا  نت  ود  دیابن 

رد هک  يروک  ناـمدرم  هب  هک  يروط  هب  داـهن  ینوزف  هب  ور  هلباـنح  بوـشآ  هنتف و  هکلب  درکن  راـک  ةراـچ  مه ، ناـمرف  روتـسد و  نیا  »
تـشذگ یم  ناشیا  رب  یعفاش  ناوریپ  زا  یـسک  نوچ  هک  دـنتخاس  راداو  ار  ناشیا  دـندرک و  راهظتـسا  دـندوب  هدـیزگ  يوام  دـجاسم 

، یـسابع ۀفیلخ  یـضار ، سپ  دندز ، یم  گرم  ّدـح  رـس  ات  ار  وا  دنتـشاد  تسد  رد  هک  ییاهاصع  اب  ات  دـندیلاغآ  یم  وا  رب  ار  ناروک 
نیا درک و  رداص  هلبانح  ياهراک  يدنسپان  شهوکن و  رب  ینبم  ینامرف  عیقوت و 

______________________________

.زین زاجح  دالب  رب  نامز  نیا  رد  و  ( 1)

687 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفگ  ریثا  نبا  هچ  نآ  رخآ  ات  .دش » هدناوخ  ناشیا  رب  نامرف 

لئاـسم هب  مه  تاـقوا  زا  يرایـسب  تسا و  هدوب  مدرم  ّماوع  بّصعت  زا  یـشان  اـهیرگ  بوشآ  اـهیزیگنا و  هنتف  نیا  هک  تسین  يدـیدرت 
هب بهذم  نیا  باحصا  هک  تسا  عجار  طوبرم و  يداقتعا ،
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.فلاخم دئاقع  نآ  رد  نانآ  اب  نارگید  دنتسه و  دّرفتم  اه  نآ 

: تسا هتفگ  تاقبط »  » رد یکبس  جات 

لها هب  هک  یسک  رگم  هدوبن  جراخ  يرعشا  ةدیقع  زا  نانآ  زا  یسک  هدوب و  بهذم  يرعشا  ناشیا ، ناینیـشیپ  زا  یلبنح  ءالـضف  رتشیب  »
« دنرتشیب ناشیا  ریغ  زا  هلبانح  هورگ  نیا  رد  تسا و  هتسویپ  همّسجم )  ) میسجت

688 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

همتاخ

راهچ نآ  ۀبلغ  دیـسر و  متفه  نرق  ات  داهن  یم  ساردنا  هب  ور  نّنـست  لها  بهاذم  رگید  دـمآ و  یم  شیپ  نامز  اب  هناگراهچ  بهاذـم 
سردنم یلکب  نّنست  لها  بهاذم  رگید  سپ  دنداد  يوتف  بهذم  راهچ  نآ  زا  يوریپ  بوجوب  ءاهقف  دیدرگ و  مامت  لماک و  بهذم 
.دییارگ ساردنا  هب  یپ  نآ  زا  دنام و  اج  رب  دالب  زا  یخرب  رد  متشه  نرق  ات  هک  يرهاظ »  » بهذم زا  ییایاقب  رگم  تفر  نایم  زا  دش و 

: تسا هتفگ  يزیرقم 

یفنح و یکلام و  یعفاـش و  درک : نّیعم  هرهاـق  و  « 1  » رصم يارب  یـضاق  راهچ  دیـسر  يرادقدنب  سربیب  رهاظ  کلمب  تنطلـس  نوچ  »
نیا زج  یمالـسا  ياهروشک  همه  رد  هک  يروط  هب  تفاـی  رارق  نییعت  نیا  رب  راـک  ( 665  ) جنپ تصـش و  دصـشش و  لاس  زا  .یلبنح و 

.دنامن یقاب  روهشم  يا  هدیقع  فورعم و  یبهذم  يرعشا  ةدیقع  بهذم و  راهچ 

زج هک  سک  ره  اب  دش و  هتخاس  اه  هیواز  هاقناخ و  اهارـسناوراک و  سرادم و  بهاذم ، نیا  لها  يارب  یمالـسا  ياهروشک  ۀـمه  رد  »
ماقم هب  دوبن و  هتفریذپ  يو  تداهـش  هک  يروط  هب  دمآ  یم  لمعب  ینمـشد  يریگ و  تخـس  تشاد  یم  ار  بهذم  راهچ  نیا  زا  یکی 

مامت رد  یمالسا  ياهروشک  مامت  ناهیقف  .دش  یم  عونمم  مورحم و  سیردت  تماما و  هباطخ و  يّدصت  زا  دش و  یمن  لئان  ءاضق 
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نیا زا  دیلقت  يوریپ و  بوجوب  تدم  نیا  لوط  رد  اهرهش 

______________________________

ناونعب نونکا  مه  هدیدرگ و  نآ  عباوت  زا  هتفای و  لاصتا  نادب  دعب  هدوب و  ادـج  هرهاق  زا  هک  دـشاب  یم  طاطـسف » ، » رـصم زا  دارم  ( 1)
.دوش یم  هدناوخ  هتخانش و  هقیتع » رصم  »

( فلؤم )

689 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناـمگ یب  تسا » رارق  نیمه  لاونم و  نیمه  رب  راـک  زورما  اـت  دـنداد و  يوتف  بهاذـم ، رگید  زا  دـیلقت  ندوب  مارح  بهذـم و  راـهچ 
لوادـتم و ابرغ  اقرـش و  ناـشدوخ  دـالب  رد  هشیمه  هّیـضابا »  » بهذـم هن  رگ  هتفگ و  نیملـسم  روهمج  ظاـحلب  ار  نخـس  نیا  يزیرقم 

.دوش یم  هدش و  لمع  نآ  قبط  يوریپ و  نآ  زا  اهروشک  رگید  رد  ناریا و  رد  هعیش  هقف  نینچ  مه  تسه و  هدوب و  لومعم 

« يدیرتام  » ةدیقع زا  دئاقع  لوصا  رد  نابهذم  یفنح - اریز  تسا  لّمأت  لحم  رظن و  دروم  مه  يرعـشا » ةدـیقع  و   » يزیرقم ۀـتفگ  نیا 
نایب ار  نآ  شیپ  نیا  زا  هتشاد و  هدارا  یکبـس  هک  دشاب  ینعم  نامه  ناشیا  ندوب  يرعـشا  زا  يزیرقم  دارم  هک  نیا  رگم  دنراد  يوریپ 
هدوب ناشیا  دارفا  یمک  ۀطساو  هب  هدرکن ، ءانتعا  هّجوت و  دنراد ، ّصاخ  ةدیقع  هک  نیا  اب  هلبانح ، هب  هک  نیا  زا  يزیرقم  ایوگ  میدرک و 

.میتفگ شیپ  نیا  زا  هکنانچ  تسا 

نوچ هراب  نیا  رد  مالسا و  لها  روهمج  نایم  رد  نامز  نیا  رد  بهاذم  نیا  راشتنا  ةزادنا  يروآ  دای  هب  میهد  همتاخ  ار  ثحب  نیا  دیاب 
: مییوگ یم  ذخآم  كرادم و  نیا  دانتسا  هب  سپ  .مینک  یم  دانتسا  نایگنرف  ذخآم  رداصم و  هب  راچان  تسا  مک  یبرع  كرادم 

هکنانچ تسا  بلاغ  یکلام  بهذم  سلبارط  رب  سنوت و  رب  ریازجلا و  رب  یصقا و  برغم  رب  نونکا  مه 
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دارفا دنتـسه و  سنوت  رد  ناشرتشیب  كرت و  ياه  هداوناـخ  ياـیاقب  زا  ناـشیا  هک  تسین  بهذـم  یفنح  یمک  ةدـع  زج  دـالب  نیا  رد 
نکیل دنراد و  يّدصت  نایکلام  تکرش  اب  نایفنح  ار  اضق  راک  سنوت  زکرم  رد  ور  نیا  زا  تسا و  ناشیا  زا  سنوت  رد  تراما  نادناخ 
یفنح یکی  تسا : گرزب  یتفم  ود  سنوت  زکرم  رد  .دنتسه و  يّدصتم  ار  اضق  لغش  یکلام  نایضاق  اهنت  سنوت  ياهرهـش  رگید  رد 
ۀجرد رد  هک  بهذم  یکلام  يرگید  دراد و  يونعم  تسایر  مّدقت و  همه  رب  دوش و  یم  هدناوخ  مالـسالا » خیـش   » بقل هب  هک  بهذم 

.دننک یم  قالطا  زین  وا  رب  ار  مالسالا » خیش   » بقل نونکا  مه  هحماسم  هلهاسم و  روطب  دراد و  رارق  مود 

تسا نینچ  لومعم  هتشگ و  يراج  نیا  رب  تداع  یفنح  بهذم  ناوریپ  یمک  همه  اب  و 

690 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تهج نآ  زا  زایتما  نیاب  نابهذم  یفنح  نایکلام  زا  رگید  مین  دنـشاب و  بهذـم  یفنح  ءاملع  زا  هنوتیز » عماج   » ناسّردـم زا  یمین  هک 
.دنشاب یم  یفنح  بهذم  وریپ  اجنآ  رد  یتنطلس  نادناخ  هک  دنا  هدیسر 

دنرایسب اجنآ  رد  یفنح  بهذم  ناوریپ  .نادوس و  دیعص و  رد  مود  و  فیر »  » رد تسخن  دراد  هبلغ  یکلام  یعفاش و  بهذم  رـصم  رب 
بهذـم ناوریپ  ةدـع  .دوش و  یم  يوریپ  بهذـم  نیا  زا  مه  اضق  يوتف و  رد  هکناـنچ  تسا  بهذـم  نیمه  تلود  یمـسر  بهذـم  و 

.تسا مک  رایسب  اجنیا  رد  یلبنح 

یلبنح رگید  مراهچ  کی  یعفاش و  مراهچ  کی  یفنح و  ماش  رد  نّنـست  لها  زا  یمین  دیاش  دراد و  هبلغ  یفنح  بهذم  ماش  دالب  رب  و 
.دنشاب بهذم 

بهذم نآ  زا  سپ  تسا و  بلاغ  یعفاش  بهذم  لوا  ۀجرد  رد  نیطسلف  رب  و 
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.یکلام بهذم  رخآ  رد  یفنح و  بهذم  دعب  تسا و  یلبنح 

.دراد دوجو  اجنآ  رد  مه  یلبنح  یکلام و  .تسا  مود  هجرد  رد  قارع  رد  یعفاش  دراد و  هبلغ  یفنح  قارع  رب  و 

.تسا بلاغ  یفنح  بهذم  ناکلاب  دالب  نانکاس  ینابلآ و  مدرم  ینامثع و  ناکرت  رب  و 

.تسا بلاغ  یعفاش  بهذم  دنتسه  يدرک  ۀشیر  زا  ای  ینامکرت  داژن  زا  اجنآ  نیملسم  هک  هینیمرا ، دالب  رب  مه  نیشندرک و  دالب  رب  و 

.دنتسه یفنح  رتمک  یعفاش و  رتشیب  ناریا  رد  نّنست  لها 

.تسا مک  یلبنح  یعفاش و  دراد و  هبلغ  بهذم  یفنح  ناتسناغفا  دالب  رد 

هدیمان زین  نیچ »  » مان هب  هک  یقرش  ناتـسکرت  رب  نکیل  دراد و  هبلغ  یفنح  بهذم  تسلماش  ار  هویخ  اراخب و  هک  یبرغ  ناتـسکرت  رب  و 
.تسا هتفای  هبلغ  یفنح  بهذم  دنا  هتفر  یم  اج  نآ  هب  اراخب  زا  هک  ءاملع  ششوک  هب  نآ  زا  سپ  هدوب  بلاغ  یعفاش  هدش 

.تسا دوجوم  اجنآ  رد  زین  یعفاش  بهذم  نکیل  دراد  هبلغ  یفنح  بهذم  نآ ، رواجم  دالب  زاقفق و  دالب  رب 

691 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناوریپ و  ( 48 ، 000 ، 000  ) نویلیم تشه  لهچ و  هب  کیدزن  اجنآ  رد  بهذم  نیا  ناوریپ  تسا و  بلاغ  یفنح  بهذـم  دـنه  دالب  رب 
زین رگید  بهاذم  مه  دنرایـسب و  دنه  رد  راثآ  ثیدح و  لها  .دنا  هدمآ  باسحب  ( 1 ، 000 ، 000  ) نویلیم کی  بیرق  یعفاش  بهذـم 

.میدرک رظن  فرص  اهنآ  رکذ  زا  هک  دراد  دوجو  اجنآ  رد 

رد نکیل  مایس  نیملـسم  نینچ  مه  دنتـسه و  یعفاش  نآ  رواجم  رئازج  هواج و  نیپیلیف و  رئازج  و  نالیـس )  ) بیدنرـس ةریزج  نیملـسم 
.دنا هتفر  مایس  هب  دنه  زا  نانیا  دراد و  دوجو  یمک  مه  بهذم  یفنح  مایس 

یعفاش بهذمب  نیچ  دنه و  نیملسم 
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.دنراد یعفاش  بهذم  ایلارتسا  نیملسم  نینچ  مه  دنتسه و 

هک اکیرما ، دالب  رگید  رد  .دراد  دوجو  بهذـم  یفنح  ( 25 ، 000  ) رازه جـنپ  تسیب و  کیدزن  اکیرما  ةدـحتم  تایالو  زا  لیزارب  رد 
.تسا فلتخم  یهقف  بهاذم  تسه ، اجنآ  رد  ملسم  رازه  لهچ  دص و  کی  بیرق 

.تسا دوجوم  زاجح  ياهرهش  رد  مه  یکلام  یفنح و  تسا و  بلاغ  یلبنح  یعفاش و  زاجح  رب 

یعفاش بهذم  زین  تومرـضح  ندع و  نمی و  مدرم  زا  نّنـست  لها  دنتـسه و  یعفاش  بهذمب  ریـسع  لها  یلبنح و  بهذمب  دجن  لها 
.دوش یم  تفای  بهذم  یفنح  ندع  یحاون  رد  یهاگ  .دنراد 

تسا و بلاغ  یکلام  بهذم  نیرحب  رطق و  رب  تسین  یلاخ  مه  یعفاش  یلبنح و  زا  نکیل  دراد  هبلغ  هّیـضابا »  » بهذـم نامع  مدرم  رب 
.دنا هدمآ  رد  اج  نیا  هب  دجن  زا  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دوش و  یم  تفای  رهش  ود  نیا  رد  مه  بهذم  یلبنح 

.تسا بلاغ  یکلام  یلبنح و  بهذم  دنتسه  ءاسحا  رد  هک  نّنست  لها  رب 

« .ملعا ّللا 
�

ه دراد و  هبلغ  یکلام  بهذم  تیوک  مدرم  رب  و 

692 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا اشاپ  رومیت  باتک  ۀمتاخ  تمسق  هب  تبسن  تسا  مزال  .دیـسر  نایاپ  هب  اشاپ  رومیت  عّبتتم  دنمـشناد  دیفم  رـصتخم و  باتک  ۀمجرت 
عاضوا و گنج  ود  نیا  زا  سپ  نکیل  هدوب  هدـش  هتـشون  مود  لّوا و  یناهج  گنج  ود  زا  شیپ  باتک  نیا  هک  دوش  يروآ  دای  بلطم 

بهاذم اهنیا  ۀمه  اب  تسا و  هدرک  رییغت  ناهج  نیملسم  سوفن  ةدع  یلک  روطب  بهاذم و  ناوریپ  سوفن  هّدع  یمالـسا و  دالب  لاوحا 
.تسا هدنام  یقاب  هدرک  دای  هک  یتبسن  هب  ابیرقت  هدرک  دای  وا  هک  روشک  ره  رد  ۀبلغ  ظاحل  زا  هناگ  راهچ 

(، یباهش  ) هقف راودا 
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693 ص : ج 3 ،

بهذم راهچ  ۀمئا  زا  يرصتخم  ۀمجرت   13

هراشا

هقف و راودا  زا  ثحاب  تریـصب  عالطا و  تدایز  يارب  تسا ، مزال  هکلب  بسانم ، هک  دـیآ  یم  رظنب  نانچ  ّتنـس  لـها  یهقف  ناـیاوشیپ 
عضوم نیمه  رد  سپ  دنوش  هتخانش  رتشیب  نایاوشیپ  نآ  هتفای ، قّقحت  یهقف  نایاوشیپ  ۀلیسو  هب  هک  نآ ، تالّوحت  عاضوا و  رد  صحاف 

هک یناهفصا ، يرهاظ  ّیلع  نب  دواد  ةراب  رد  مه  و  دنتسه ، بهذم  راهچ  نیا  سّسؤم  هک  هناگ ، راهچ  ناماما  نیا  زا  کی  ره  ةراب  رد 
دنمـشناد رّـسفم و  خّروم و  يربـط  ریرج  نب  دّـمحم  ةراـب  رد  مه  هدوـب و  ماـن  هب  ناـیاوشیپ  زا  هدرک و  سیـسأت  ار  يرهاـظ »  » بهذـم

سپ ناز  دوش و  هدروآ  لاح  ۀمجرت  ناونعب  يا  هّمش  هدمآ  رامشب  بهذم  نآ  ماما  و  هتشاد ، هقف  رد  ّصاخ  یبهذم  زین  وا  هک  روهشم ،
دوخ بهذمب  تهاقف  رد  خماش  یماقم  هدوب و  بهاذم  نیا  جّورم  مّوقم و  نّیبم و  هک  ناشیا  مان  هب  گرزب و  باحـصا  نادرگاش و  زا 

.دیآ نایم  هب  يدای  دنا  هدش  ناوریپ  أجلم  ذالم و  ءاتفا و  فیلأت و  ردصم  بهذم و  حیقنت  عجرم  قیقحت و  أدبم  هتشاد و 

زا ینعی  دش ، لقن  هدروآ و  هّیخیرات » هرظن   » باتک رد  هک  بیترت  نامهب  بهذـم ، راهچ  نایاوشیپ  زا  يا  همجرت  تسخن  اجنیا  رد  سپ 
: ددرگ یم  دای  ریز  رارق  هب  یخیرات ، رّخأت  مّدقت و  ظاحل 

694 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نبا ّیلع و  نب  دواد  رگید ، ياوشیپ  ود  ۀمجرت  نآ  زا  دعب  لبنح 241 و  دمحا  یعفاش 204 4 - کلام 179 3 - هفینح 150 2 - وبا  - 1
: دوش یم  هدروآ  تافو  نامز  مّدقت  بیترت  نامهب  يربط  ریرج 

هب نایاوشیپ ، نآ  یهقف  نادرگاش  باحصا و  ریهاشم  زا  هاگ  نآ  يربط 310 و  دواد 290 2 - - 1
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نایم رد  هچ  نآ  بسحب  هقف  راودا  لّوحت و  یگنوگچ  زا  وگتفگ  ثحب و  تمـسق ، نیا  نایاپ  رد  دـیآ و  یم  نایم  هب  يداـی  راـصتخا ،
هعیش بهذم  رد  هقف  نوئش  راودا و  زا  صحف  وگتفگ و  دبای و  یم  نایاپ  هدروآ  دوجوب  ار  فلتخم  بهاذم  هدمآ و  دیدپ  ّتنـس  لها 

.هنوع ّللا و 
�

ه هّیشمب  ددرگ  یم  زاغآ  تسا  قاروا  نیا  ندروآ  مهارف  زا  یساسا  فده  یلصا و  دوصقم  هک 

695 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّتنس لها  ۀناگ  راهچ  نایاوشیپ 

150 هفینح 80 - وبا  - 1 - 

: تسا هتفگ  نومضم  نیاب  هدروآ ، هفوک  ءاهقف  زا  مراهچ  ۀقبط  یعبات  ناهیقف  ندرک  دای  ّیط  رد  ار  هفینح  وبا  هک  قاحسا ، وبا 

ای بجر  هام  رد  هدـش و  دـّلوتم  ( 80  ) داتـشه لاـس  هب  هبلعث  نب  ّللا 
�

ه میت  یلوم  ضر )  ) هاـم نب  یطوز  نب  تباـث  نب  ناـمعن  هفینح  وـبا  »
.تسا هتشذگ  رد  لاس ، داتشه  ّنس  هب  (، 150  ) هاجنپ دص و  کی  لاس  زا  نابعش 

: تسا هتفگ  یعفاش  »

ات تفگ  یم  نخس  نوتس  نیا  ةراب  رد  رگا  هک  مدید  ار  يدرم  يرآ  تسا : هداد  خساپ  يا ؟ هدید  ار  هفینح  وبا  ایآ  دندیسرپ : ار  کلام 
.تشاد یم  اپب  تّجح  دمآ و  یمرب  هدهع  زا  تسا  رز  زا  نآ  هک  دنک  تباث 

: تسا هتفگ  ضر )  ) یعفاش مه  زاب  »

هک یـسک  دنیبب و  ار  هفینح  وبا  هک  تسا  وا  رب  دهاوخب  لدج  هک  یـسک  دریگب و  کلام  زا  دیاب  دـهاوخب  حیحـص  ثیدـح  سک  ره  »
ددرگ رهام  رّحبتم و  هقف  رد  دهاوخب  سک  ره  تسا : هتفگ  مه  .دریگ و  ارف  نامیلس  نبا  لتاقم  زا  تسا  هتسیاش  دشاب  ریسفت  راتـساوخ 

.تسا لایع  هفینح  وبا  رب  وا 

دبع کلام و  نب  سنا  یباحص : راهچ  نامز  هتفرگ و  میهاربا ، ۀیوار  نامیلس ، یبا  نب  داّمح  زا  ار  هقف  هفینح  وبا  »
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، یبعش دننام  ناعبات  زا  یهورگ  اب  هدرک و  كاردا  ار  يدعاس  دعس  نب  لهـس  هلئاو و  نب  رماع  لیفط ، وبا  يراصنا و  یفوا  یبا  نب  ّللا 
�

ه
یعخن و 

696 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دوخ خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  تسا » هتفرگن  ارف - یملع  نانآ ، زا  مادک  چیه  زا  نکیل  هدوب ، نامز  مه  نانیا  زج  نیسح و  نب  ّیلع  و 
: تسا هدروآ  هحفص ) دص  بیرق   ) لیوطت لیصفت و  هب  دانسا ، هب  ار  همه  ریز  نیوانع  تحت  ار  هفینح  وبا  ۀمجرت  دلج 13 ) )

.هفینح وبا  دلوم  بسن و  مان و  - 1

.نآ زا  يو  عانتما  هفینح و  وبا  زا  ار  اضق  يّدصت  هریبه  نبا  نتساوخ  رکذ  - 2

.اجنآ رد  شگرم  دادغبب و  هفینح  وبا  ندمآ  - 3

.شتدالو لاس  رکذ  هفینح و  وبا  تفص  - 4

.ملع رد  رظنب  هفینح  وبا  عورش  ربخ  رکذ  - 5

.هفینح وبا  بقانم  - 6

.هفینح وبا  تهاقف  ةراب  رد  صاخشا  ياه  هتفگ  - 7

.هفینح وبا  عرو  تدابع و  ةراب  رد  نانخس  - 8

.هفینح وبا  دهع  نسح  تحامس و  دوج و  رد  لاوقا  - 9

.هدش هتفگ  وا  فّطلت  تناطف و  لقع و  روفو  ةراب  رد  هچ  نآ  - 10

.هدش هتفگ  هفینح  وبا  نامیا »  » ةراب رد  هچ  نآ  - 11

.هدش تیاکح  هفینح  وبا  زا  نآرق  ندوب  قولخم  ةراب  رد  هک  یتایاور  - 12

.ناطلس رب  جورخ  ةراب  رد  هفینح  وبا  يأر  - 13

.هدش تیاکح  هفینح  وبا  زا  هک  هدوتسان  عینش و  لاعفا  لاوقا و  - 14

هک تسا  اهنآ  نیرت  ینالوط  ناونع و  نیرخآ  نیا   ) دنا هتفگ  وا  زا  ریذـحت  رد  هفینح و  وبا  يار  ّمذ  شهوکن و  رد  ءاملع  هچ  نآ  - 15
(. تسا هدروآ  بیطخ 
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هدروآ قاروا  نیا  رد  هرقف  دنچ  ار  هنومن  هدروآ  وا  هک  بیترت  نامهب  هدروآ  الاب  نیوانع  زا  کی  ره  ریز  بیطخ  هک  یبلاطم  زا 
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: دوش یم 

ناونع قارعلا » لها  هیقف  يأّرلا و  باحـصا  ماما  یمیّتلا  هفینح  وبا  تباـث  نب  ناـمعّنلا  : » تراـبع هب  ار  هفینح  وبا  هک  نیا  زا  سپ  بیطخ 
ار کلام  نب  سنا  تسا : هتفگ  هدرک و 

697 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ریغ و  ناعبات )- زا  هدرب - مان  هک  نت  هدزناش  ات   ) نامیلـس یبا  نب  داّمح  و  « 1  » یعیبس قاحسا  وبا  حابر و  یبا  نب  ءاطع  و  باحصا ) زا  )
نسح نب  دمحم  یـضاق و  فسوی  وبا  حارج و  نب  عیکو  كرابم و  نب  ّللا 

�
ه دبع  ریـشب و  نبا  مثیه  یناّمح و  ییحی  وبا  هدید و  ار  نانیا 

وا دـّلوت  ّلحم  ردـپ و  مان  مان و  رد  یفلتخم  لاوقا  دـنا و  هدرک  تیاور  وا  زا  رگید  یهورگ  و  هدرب ) ماـن  هک  نت  هدراـهچ  اـت   ) یناـبیش
تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  هفینح ، یبا  نب  داّمح  نب  لیعامـسا  وا ، ةون  زا  دانـسا  هب  هدرک  لقن  ءاسن ) رابنا و  ذمرت و  لباب و  لباک و  )

«. 2»

زگ ره  دنگوس  ادخ  هب  .متسه  ناریا  ةدازآ  دازآ و  ءانبا »  » زا نابزرم  رسپ  نامعن  رسپ  تباث  رسپ  نامعن  رسپ  داّمح  رـسپ  لیعامـسا  نم  »
سپ هدوب  یکدوک  وا  هدرب و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دزن  هب  ار  وا  تباث  شردـپ  هتفای و  تدالو  داتـشه  لاـس  هب  میاـین  .میا  هدوبن  هدـنب  اـم 
هدرک تباجا  ام  ةراب  رد  ع )  ) یلع زا  ار  اعد  نآ  ادخ  هک  تسا  دـیما  ار  ام  هتـساوخ و  تکرب  هدرک و  اعد  شا  هّیرذ  وا و  قح  رد  یلع 

ع)  ) یلع هدرب و  اولح ) یعون   ) جذولاف ع )  ) یلع يارب  ناگرهم  ای  زورون  زور  رد  هک  تسا  نامه  تباث  ردپ  نابزرم ، نب  نامعن  دشاب »
نآ موی » ّلک  انوجرهم  ای - انزورون -  » تسا هتفگ 
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: هک تسا  هصالخ  نیدب  هدروآ  مود  ناونع  ریز  رد  هچ 

تسا هدوب  قارع  یلاو  يوما ، ۀفیلخ  نیرخآ  ناورم ، فرط  زا  هک  هریبه  نبا 

______________________________

هبـسنلا هذه  هلمهم ، نیع  اهرخآ  یف  هنکاس و  اهتحت  نم  نیتنثاب  همجعم  ءای  اهدعب  هدحوملا و  ءابلا  رـسک  هلمهملا و  نیـسلا  حتفب  ( » 1)
..نب عیبسلا  وه  نادمه و  نم  نطب  وه  عیبس و  یلإ 

ّللا
�

ه دبع  نب  ورمع  قاحسا  وبا  مهنم  هعامج  هبـسنلا  هذهب  روهـشملا  و  اهیف ، هلیبقلا  هذه  لوزنل  عیبسلا  اهل  لاقی  هفورعم  هلحم  هفوکلاب  و 
نیرـشع و عبـس و  هنـس  تام  ..هباحـصلا  نم  ..و  سابع  نبا  ایلع و  يار  .نامثع  هفالخ  یف  نیرـشع  عست و  هنـس  دـلو  یعیبسلا  یلع  نب 

( بابللا « ) ..هئام

نیمه مه  فورعم  و  ..یطوز » نب  تباث  نب  نامعن  هفینح  وبا   » هدروآ نینچ  ار  تبـسن  هفینح  وبا  نب  دامح  نب  رمع  لوق  زا  بیطخ  ( 2)
.دنا هدرک  دای  هام »  » رسپ ار  یطوز  تسا و  هدوب 

698 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هد زور  ره  زور  هد  تسا  هدرک  رما  سپ  هتفریذـپن  وا  دریذـپ و  هـب  ار  «( 1  » لاملا تیب  يّدصت  ای   ) اضق لغـش  هک  هتـساوخ  ار  هفینح  وبا 
.تسا هدرک  عانتما  هدز و  زاب  رس  مه  زاب  دریذپ  هب  هک  دنا  هدز  وا  رب  هنایزات 

.تسا هدیزرو  عانتما  وا  دزادرپب و  اضق  راکب  ات  هتساوخ  دادغبب  هفوک  زا  ار  وا  روصنم ، رفعج ، وبا  دنا : هتفگ  مه  یخرب 

: هک تسنیا  شا  هصالخ  هدروآ  مّیس  ناونع  ریز  رد  هچ  نآ 

دای دنگوس  هفیلخ  هدرک  عانتما  وا  دوش و  راد  هدـهع  ار  اضق  لغـش  ات  هدرک  راضحا  دادـغبب  ار  وا  یـسابع ، ۀـفیلخ  روصنم ، رفعج ، وبا  »
دریذپ هب  دیاب  هک  هدرک  دای  دنگوس  هرابود  هفیلخ  دنک  یمن  هک  هدرک  دای  دنگوس  وا  دریذپ  هب  دیاب  هک  هدرک 
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ینیب یمن  رگم  تسا : هتفگ  ار  هفینح  وبا  هدوب ، هداتـسیا  اجنآ  هک  هفیلخ ، بجاح  عیبر ، .دریذـپ  یمن  هک  هدرک  دای  دـنگوس  مه  زاب  وا 
سپ هتفریذپن  تسا و  رتاناوت  نداد  هراّفک  رب  نم  زا  دوخ  ياهدنگوس  ةراّفک  نداد  رب  هفیلخ  تسا : هتفگ  دنک ؟ یم  دای  دنگوس  هفیلخ 

.تسا هدنکفا  نادنز  هب  ار  وا  هفیلخ 

.ییوگ یم  غورد  هتفگ : هفیلخ  .متـسین  حلاص  ار  اضق  نم  هتفگ : هداد و  ّدر  باوج  ار  هفیلخ  مه  زاب  هتـساوخ  ار  وا  زور  دنچ  زا  دـعب  »
هکناـنچ نم  رگا  هچ  .درک  قیدـصت  لغـش  نیا  يارب  ارم  ندوب  حـلاصان  داد و  مکح  نم  دوـس  هب  دوـخ  هفیلخ  تسا : هتفگ  هفینح  وـبا 

.متسین حلاص  مه  زاب  مرادن  تیحالص  میوگ و  یم  تسار  رگا  و  متسین ، حلاص  ار  اضق  مشاب  وگ  غورد  تفگ  هفیلخ 

دیدـهت روصنم و  اب  ۀـثحابم  زا  دـعب  یلوق  هب  تسا و  هدرم  نادـنز  رد  دـنا و  هدـنادرگرب  نادـنز  هب  ار  وا  هراـبود  هداد  روتـسد  هفیلخ  »
هب يرگید  اب  ار  عفارت  رگسم  يدرم  هک  میـس  زور  رد  هدش و  لغـش  نیا  يّدصتم  مه  زور  ود  هتفریذپ و  ندز ، هنایزات  هب  ار  وا  روصنم 

هفینح وبا  هداتفا  مزال  دنگوس  ار  رگسم  هدوب و  گناد  راهچ  مهرد و  ود  هعفارم  عوضوم  هدمآ و  وا  دزن 

______________________________

هدارا و  هحفص 351 ..« :)- دـلج 13 -  ) تسا هدروآ  نینچ  هفینح  وـبا  زا  فـیرعت  یط  رد  یفقث  ماـشه  نب  مکح  لوـق  زا  بیطخ  ( 1)
« ّللا

�
ه باذع  یلع  مهباذع  راتخاف  هرهظ  برضی  وا  هنئازخ  حیتافم  یلوتی  نا  یلع  انناطلس 

699 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ماقم  » رد هتشذگ و  رد  زور  شش  زا  سپ  هدش و  ضیرم  نآ  زا  دعب  هداد و  یعّدم »  » هب ار  هب » یعّدم   » دوخ بیج  زا 
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«. تسا هدش  نفد  نارزیخ »

هک نیا  زا  سپ  دنا  هتفگ  یخرب  هکنانچ  .تسا  هدوب  هدرک  راضحا  ءاضق  زا  ریغ  يراک  يّدصت  يارب  ار  وا  روصنم  دنا  هتفگ  مه  یخرب 
هدرم یگلاس  داتفه  نس  هب  ( 150  ) هاجنپ دص و  کی  لاس  رد  دنا و  هدناروخ  رهز  وا  هب  هدوب و  هدنز  زور  هدزناپ  هدـش  هدروآ  دادـغبب 

.تسا

: تسا نینچ  هدروآ  مراهچ  ناونع  ریز  هچ  نآ  ۀصالخ 

راهچ يدرم  هدرک ، یم  راتفر  تاساوم  هب  نارای  ناردارب و  اب  هدوب و  مرک  اب  رضحم ، شوخ  وبشوخ ، هماج ، شوخ  ورشوخ ، هفینح  وبا 
وبا ةون  داّمح ، نب  رمع  .هدوب  رتهاگآ  همه  زا  دوخ  تساوخب  رتنیریـش و  همه  زا  شگنهآ  رتهب و  همه  زا  شراتفگ  مادـنا ، هنایم  هناـش ،

: تسا هتفگ  دوخ  ياین  فصو  رد  هفینح 

یم نوریب  هناخ  زا  هک  یماگنه  هکنانچ  درب  یم  راکب  رایـسب  رطع  دوب و  سابل  شوخ  تئیه ، شوخ  نوگ ، مدـنگ  الاب ، دـنلب  وا  اـنامه 
وبا تدالو  لاـس  هک  هدـش  لـقن  هّیلع  نب  دواد  زا  دـش » یم  هتخانـش  تشاد  یم  هک  یـشوخ  يوب  زا  دوش  هدـید  هک  نیا  زا  شیپ  دـمآ 

و ( 80  ) داتشه ار  شتدالو  لاس  رتشیب  و  ( 150  ) هاجنپ دص و  کی  لاس  رد  ار  وا  گرم  هتـسناد و  ( 61  ) کی تصش و  لاس  ار  هفینح 
.دنا هتسناد  هاجنپ  دص و  کی  لاس  هب  ار  شتافو  همه 

: تسا نینچ  بیطخ  نخس  ۀصالخ  مجنپ  ناونع  ریز  رد 

: تسا هتفگ  هفینح  وبا 

: دنتفگ یم  یخرب  .مدیسرپ  یم  کیاکی  جئاتن  بقاوع و  زا  مدروآ و  یم  رظنب  ار  مولع  مریگ  شیپ  ملع  لیـصحت  هار  متـساوخ  نوچ  »
.مزومایب نآرق 

؟ تشاد دهاوخ  یتبقاع  هرهب و  هچ  موش  ظفاح  ار  نآ  مزومایب و  نآرق  هاگ  ره  مدیسرپ  »

ینامز دنزومآ و  یم  نآرق  وت  زا  ناگوابون  ناکدوک و  ینیشن و  یم  دجسم  رد  دنداد : خساپ 
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.دور یم  نایم  زا  وت  تسایر  سپ  تسا  ربارب ) وت  اب  ای   ) رتظفاح وت  زا  هک  دزیخ  یم  رب  یسک  ناشیا  نایم  رد  هک  درذگ  یمن  زارد 

700 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ دشاب هتشادن  ظفح  ثیدح  نم  زا  رتشیب  یسک  ناهج  رد  هک  ّدح  نادب  مسیونب  مونشب و  ثیدح  رگا  متفگ : »

یهابتشا هک  دوب  یهاوخن  نیا  زا  نمیا  دنریگب  ار  ترود  ناکدوک  ناناوج و  ییوگ و  ثیدح  يدرگ و  فیعـض  ریپ و  نوچ  دنتفگ : »
.دشاب تباقعا  وت و  يارب  یگنن  دنهد و  تبسن  ییوگغورد  هب  ارت  سپ  ییوگ  یطلغ  ینک و 

.تسین يزاین  مه  ملع  نیاب  ارم  متفگ : »

.مدیسرپ ّتیبرع  وحن و  نتفرگ  ارف  نایاپ  زا  سپ ، .مریگ  یم  ارف  ار  وحن  ملع  متفگ : دوخ  اب  هاگ  نآ 

.دوب دهاوخ  رانید  هس  ای  ود  تا ، هدافتسا  رثکا  دح  ییوگ و  یم  سرد  ینیشن و  یم  يوش و  یم  مّلعم  دنتفگ : »

.تسین بولطم  یتبقاع  مه  ار  ملع  نیا  متفگ : »

؟ دش دهاوخ  هچ  دوشن  تفای  رترعاش  نم  زا  یسک  هک  يروط  هب  منک  لابند  رگا  رعش  زا  متفگ : زاب  »

وت هب  رگا  دراد و  یم  ینازرا  یتعلخ  اـی  دـهد  یم  یبوک  رماـی  دـشخب  یم  يزیچ  وت  هب  ینک  یم  حدـم  ار  یـسک  هک  دـنتفگ : خـساپ  »
.يوش یم  هدناشک  تامرتحم  کته  تانّصحم و  فذق  هب  سپ  ینک  یم  وجه  ار  وا  دراد  تمورحم  هزئاج  هلص و  زا  دهدن و  يزیچ 

.دروآ یمن  رب  يزاین  درادن و  يدوس  زین  نیا  متفگ : »

؟ دوب دهاوخ  هچ  تبقاع  منک  لابند  ار  مالک  ملع  رگا  متفگ : »

مدرم راتفرگ  رگا  سپ  دوش  یم  هدناوخ  قیدنز  دبای و  یم  هّجوت  وا  هب  مدرم  تشز  نانخـس  دریگ ، ارف  ار  ملع  نیا  هک  یـسک  دنتفگ : »
.دوب یهاوخ  شهوکن  شنزرس و  دروم  هرامه ، يرب  ردب  ناج  ناشیا  تسد  زا  رگا  دنشک و  یم  ارت  يوش 

؟ مزومایب هقف  رگا  متفگ : »

: دنتفگ »
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.یشاب ناوج  زونه  هچ  رگ  داد  دنهاوخ  وت  هب  ار  اضق  راک  داد و  یهاوخ  يوتف  درک و  دنهاوخ  تالاؤس  وت  زا  مدرم 

701 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.متخومآ مدش و  مزالم  ار  نآ  سپ  تسین  هقف  زا  رتدنمدوس  یملع  مولع ، ۀمه  رد  سپ  متفگ  »

سایق نکیل  ددرگ  نف  داتسا  تسا  هتساوخ  یم  هتخادرپ و  سایق  راکب  نآ  رد  هتساوخ و  یم  ار  وحن  ملع  دوخ  راک  زاغآ  رد  هفینح  وبا 
هن تسا  بـالک  بلک و  دـنا : هتفگ  یم  وا  هب  .بوـلک  بلک و  بوـلق و  بلق و  تسا : هـتفگ  یم  لـثملا  یف  هدوـب  ناـیامن  شداـسف  وا 

.بولک

.تسا هدیدرگ  دنم  هرهب  یبوخ  هب  ملع  زا  هدیزای و  تسد  سایق  هب  هدیزگرب و  ار  هقف  ملع  هتشاذگاو و  ار  ملع  نآ  سپ 

تسا و اطخ  هداد : خساپ  تسیچ ؟ نآ  مکح  دنکشب  گنس  اب  ار  يرگید  درم  رس  یـسک  هاگ  ره  هک  هدش  هدیـسرپ  هفینح  وبا  زا  يراب 
زا ۀـیآ  هک  هدـش  هچ  ار  مدرم  تسا : هتفگ  یم  و  یـش ء » هیلع  نکی  مل  سیق ! اـبأب  هیمری  یّتح  ّهنا  ول   » هک يروط  هب  تسین  يزیچ  وا  رب 
هچ نآ  تسرد  دـنا : هدیـسرپ  ِِهنا�قَزُْرت » ٌما�عَط  ا�مُکِیتْأَی  ا�ل  : » تسا هتفگ  هیآ ؟ مادـک  دـنا : هتفگ  دـننک ؟ یم  تئارق  طلغ  ار  فسوی  ةروس 

الاو و یماقم  هب  نآ  رد  متفرگ و  ارف  ار  مـالک  ملع  نم  : » تسا هتفگ  هک  هدـش  لـقن  هفینح  وبا  زا  هناـقزرت !» : » تسا هتفگ  تسا ؟ هنوگ 
یلاؤس ّتنـس ، قالطب  عجار  نم  زا  دمآ و  ینز  يزور  .متـسشن  یم  نامیلـس  یبا  نب  دامح  سرد  ۀقلح  کیدزن  مدیـسر و  هراشا  لباق 

خساپ ار  هلأسم  وا  دروایب  نم  يارب  ار  خساپ  دسرپب و  هلأسم  زا  ار  داّمح  متساوخ  وا  زا  متسنادن  ار  باوج  نم  درک و 
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هتفگ مدینـش و  یم  وا  زا  متـسشن و  داّمح  ۀقلح  هب  سپ  تسین  يزاین  مالک  ملعب  ارم  متفگ : دوخ  اب  نم  داد  ربخ  نآ  زا  ارم  نز  هداد و 
یسک تفگ : داّمح  .تسرد  نم  دندرک و  یم  ظفح  طلغ  نادرگاش  درک  یم  وگزاب  ار  سرد  ادرف  نوچ  مدرک و  یم  ظفح  ار  شیاه 

زا متفگ  دش  هریچ  نم  رب  تسایر  ّبح  تشذگ  لاونم  نیدب  لاح  لاس  هد  .دنیـشنب  نم  ربارب  رد  هقلح و  ردص  رد  دیابن  هفینح  وبا  زج 
نوریب هناخ  زا  دـصق  نیاب  ءاشع  ماگنه  هب  يزور  سپ  .مهد  لیکـشت  هقلح )  ) یـسرد سلجم  دوخ  يارب  مریگ و  هراـنک  داّـمح  سرد 

متـسشن هقلح  نآ  رد  متفر و  سپ  مریگ  هرانک  وا  زا  هک  دـماین  مشوخ  مدـید  شدوخ  سلجم  رد  ار  وا  مدیـسر و  دجـسمب  نوچ  متفر 
یلام هدرم و  هرصب  رد  هک  دیسر  يوب  داّمح  نادنواشیوخ  زا  یکی  گرم  ربخ  بش  نآ  رد  ار  اضق 

702 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دراو نم  رب  یلئاسم  هک  تشذگ  وا  نتفر  زا  یکدنا  .منیـشنب  يو  ياج  هب  تفگ : ارم  داّمح  درادـن  داّمح  زج  یثراو  هتـشاذگ و  اج  هب 
تـشگرب داّمح  تشذگ و  عضو  نیا  رب  هام  ود  متـشون  یم  ار  خـساپ  متفگ و  یم  خـساپ  ار  اهنآ  سپ  مدوب  هدینـشن  داّمح  زا  هک  دـش 

فلاخم هلأسم  تسیب  رد  دوب و  قفاوم  ارم  هلأسم  لهچ  رد  متـشاد  هضرع  يو  رب  دوب ، هلأسم  تصـش  دودـح  رد  هک  ار  هروبزم  لـئاسم 
لاس هدجیه   ) تشذگ رد  ات  مدرک  هدافتـسا  وا  زا  مدوب و  وا  اب  موشن و  ادج  وا  زا  تسا  هدنز  وا  ات  هک  مدرک  دای  دـنگوس  دوخ  اب  سپ 

(. هدرک هدافتسا  دامح  زا 

ناونع ریز  رد  هچ  نآ  ۀصالخ 
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هدرک و دای  هفینح  وبا  ۀینک  نامعن و  مان  هب  ار  هفینح  وبا  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  هریره  وبا  زا  تسا  یثیدح  تسخن  هدروآ  دانـسا  هب  مشش 
هنییع و نبا  نارگید : زا  یلاوقا  هاگ  نآ  عوضوم » ثیدح  وه  و  تلق : : » تسا هتفگ  دوخ  بیطخ  یتّمأ .» جارس  وه   » تسا هتفگ  راب  هس 

ناک  » تسا هتفگ  هک  كرابم  ّللا 
�

ه دبع  هلمج  زا  هدروآ  هفینح  وبا  تبقنم  ةراب  رد  نانیا  زج  شایع و  نب  رکب  وبا  كرابم و  نب  ّللا 
�

ه دبع 
هیاغ لاقی : : » تسا هتفگ  يدنت  اب  ّللا 

�
ه دبع  ریخلا »؟ یف  وا  نمحّرلا  دبع  ابا  ای  ّرّشلا  یف  : » تسا هدیـسرپ  یـسک  سپ  «« 1  » هیآ هفینح  وبا 

«. ًهَیآ ُهَّمُأ  َمَیْرَم َو  َْنبا  اَْنلَعَج  َو   » هدرک توالت  ار  هیآ  نیا  سپ  ریخلا » یف  هیآ ، رّشلا و  یف 

دننام دایز  یصاخشا  زا  هفینح  وبا  تهاقف  ةراب  رد  ینانخس  هدش ، هداد  رتشیب  یلیصفت  قباس  نیوانع  هب  تبسن  هک  متفه  ناونع  ریز  رد 
فسوی و وبا  ضایع و  نب  لیـضف  يزار و  رفعج  وبا  رمعم و  مادک و  نب  رعـسم  كرابم و  نب  ّللا 

�
ه دبع  جیرج و  نبا  سنا و  نب  کلام 

ظاحل زا  ار  هفینح  وبا  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدروآ  دانـسا  هب  لـیبق  نیا  زا  یناـسک  رگید  یعفاـش و  ریثک و  نب  دّـمحم  هنییع و  نب  ناـیفس 
.يرصب يروث و  لیبق  زا  رگید  ءاملع  اب  شا  هسیاقم  رابتعا  هب  یخرب  دنک و  یم  یفّرعم  هسفن ، ّدح  یف  و  شدوخ ، رابتعا  هب  یملع 

: تسا هتفگ  هک  تسا  یعفاش  زا  لقن  لّوا : مسق  لیبق  زا 

______________________________

.دشاب هدش  حاتتفا  دعب  ياهنامز  رد  هقف  ءاملع  رب  فاضم ، تروصب  نآ  قالطا  باب  هفینح  وبا  رب  هیآ »  » ۀملک قالطا  زا  دیاش  ( 1)

هقف راودا 
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703 ص : ج 3 ، یباهش ،) )

نیا ةراب  رد  دهاوخب  وت  اب  رگا  هک  مدـید  ار  يدرم  يرآ ، تفگ : کلام  يا ؟ هدـید  ار  هفینح  وبا  هک  دـش  هدیـسرپ  سنا  نب  کلام  زا  »
«. دنک یم  هماقا  نآ  رب  تّجح  دیآ و  یم  رب  هدهع  زا  تسا  رز  زا  هک  دنک  تباث  دیوگ و  نخس  نوتس 

: هک تسا  كرابم  نب  ّللا 
�

ه دبع  ۀتفگ  و 

نب لیـضف  نانآ  عروا  داور و  نب  زیزعلا  دـبع  ناشیا  دـبعا  اّما  ما  هدـید  ار  مدرم  نیرتیهقف  نیرتاـناد و  نیرتاـسراپ و  نیرتدـباع و  نم  »
«. تسا هفینح  وبا  مدرم ، هقفا  يروث و  نایفس  ملعا ، و  ضایع ،

نومـضم نیاب  كرابم  ّللا 
�

ه دبع  زا  هچ  نآ  تسا  مود  مسق  لیبق  زا  و  هقفلا » یف  هفینح  یبا  یلع  لایع  ساّنلا   » تسا یعفاش  ۀتفگ  مه  و 
: تسا هدروآ 

هفینح وبا  تسا و  هفینح  وبا  نایفـس و  کلام و  نآ  زا  يأر  سپ  دـشاب  زاین  دروم  نآ ، رد  يأر  رظن و  دـشاب و  هتخانـش  رثا »  » هاـگ ره  »
هک هدروآ  دواد  نبا  زا  هچ  نآ  و  تسا » هفینح  وبا  هس ، نیا  هقفا  سپ  تهاقف  رد  تسا  رتقیمع  تناطف و  رد  تسا  ناشیا  ّقدا  نسحا و 

: تسا هتفگ 

هفینح وبا  دوخ  زا  و  هفینح » وبأف  قئاقّدـلا  کلت  تدرا  اذا  نایفـسف و  عرولا - و  لاـق : هبـسحا  و  ثیدـحلا ، لاـق : وا  راـثآلا - تدرا  اذا  »
: تسا هتفگ  دّمحم  نب  رضن  مکنم » هقفا  نحن  اّنم و  عروا  متنأ  هرصبلا  لها  ای  : » تسا هتفگ  نابر  نب  ییحی  هک  هدروآ 

: تفگ .دندوب  هتفرگ  ار  شرود  دایز  یهورگ  دش  نوریب  هناخ  زا  يزور  دمآ  دورف  هدرب  وبا  هناخ  هب  دش و  دراو  هفوک  هب  هداتق  »

رگم دیسرپ  دهاوخن  يزیچ  نم  زا  سک  چیه  زورما  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
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دوخ نز  زا  اهلاس  هک  يدرم  ةراب  رد  ییوگ  یم  هچ  باّطخلا  ابا  اـی  تفگ : تساـخ و  اـپب  هفینح  وبا  سپ  .میوگب  ار  وا  خـساپ  هک  نیا 
نز نآ  رهم  ةراب  رد  هتشگرب  لوا  رهوش  نایم  نیا  رد  هتفرگ  رگید  يرهوش  سپ  هدرم  شرهوش  هک  هدرب  نامگ  نز  هدش و  بئاغ 

704 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دهد یخـساپ  دوخ  يأر  رظنب و  رگا  دیوگ و  یم  غورد  دنک  تیاور  ار  یثیدـح  رگا  تسا : هتفگ  شنارای  هب  هاگ  نآ  ییوگ ؟ یم  هچ 
.دنک یم  اطخ 

.هن تسا : هتفگ  هفینح  وبا  هدش ؟ عقاو  يا  هلأسم  نینچ  یتسار  تسا : هتفگ  هداتق 

؟ یسرپ یم  نم  زا  هتفاین  عوقو  هک  ار  يزیچ  ارچ  سپ  تفگ : هداتق 

نآ و رد  لوخد  دیآ  شیپ  هک  یماگنه  ات  میزاس  یم  هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  دسر  رد  ءالب  هک  نیا  زا  شیپ  ام  داد : خـساپ  هفینح  وبا 
.مینادب ار  نآ  زا  جورخ 

تساخ اپب  هفینح  وبا  زاب  دیسرپب » ریـسفت  زا  ارم  تفگ  مهاوخن  امـش  هب  يزیچ  مارح  لالح و  ةراب  رد  نم  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : هداتق 
ارم تفگ : دیوگن و  ثیدح  نانآ  هب  مه  ریسفت  زا  هک  درک  دای  دنگوس  تسناوتن و  خساپ  هداتق  درک و  یلاکشا  دیـسرپ و  ار  يا  هیآ  و 
نیا رد  .يرآ  داد : خـساپ  یتسه ؟ نمؤم  وت  ایآ  دیـسرپ : تساخ و  اپب  هفینح  وبا  مه  راب  نیا  دیـسرپب  املع  نایم  هیف  فلتخم  لـئاسم  زا 
چیه هک  درک  دای  دنگوس  تفر و  هناخ  هب  تساخرب  مشخ  لاحب  سپ  تسناوتن  خساپ  وا  هک  درک  یلاکـشا  هداتق  رب  هفینح  وبا  مه  هراب 

«. 1  » دیوگن یثیدح  ار  ناشیا 

تخس دایز  وا  يرامیب  هک  فسوی ، وبا  تدایع  ماگنه  هب  هفینح  وبا  هدش  ضیرم  هفینح  وبا  درگاش  فسوی ، وبا 
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اب دایز  یملع  يریمب  وت  رگا  ینامب و  نیملسم  يارب  وت  نم  زا  دعب  هک  متـشاد  وزرآ  تسا : هتفگ  ار  هلمج  نیا  هدرک و  عاجرتسا  هدوب ،
يوب مه  مدرم  هتسناد و  الاب  ار  دوخ  ماقم  وا  .دنا  هتفگ  زاب  يوب  ار  هفینح  وبا  ۀتفگ  نیا  هتفای  يدوبهب  فسوی  وبا  نوچ  درم  دهاوخ  وت 

ار وا  تبیغ  ببـس  هفینح  وبا  هتفرن  هفینح  وبا  سرد  هب  هتـسشن و  سیردت  هب  هداد و  لیکـشت  یهقف  سلجم  دوخ  سپ  هدرک  ادیپ  هّجوت 
.هتسشن سیردت  هب  دراد و  یهقف  یسرد  سلجم  دوخ  وا  دنا : هتفگ  هدیسرپ  نادرگاش  زا 

ورب فسوی ، وبا  بوقعی ، سلجم  هب  تسا : هتفگ  هتسناد  یم  هتسیاش  هک  ار  يدرم  هفینح  وبا 

______________________________

« باعیتسالا  » بحاص ورمع  وبا  فیلأت  ءاقتنالا »  » باتک هحفص 156  زا  لقنب  هحفص 188 ) ءزج 16  « ) ریدغلا  » باتک رد  هیضق  نیا  ( 1)
.تسا هدش  هدروآ  مه  تاملک ، زا  یخرب  رد  یفالتخا ، كدنا  اب  زین  لامح  نوراه  نب  یسوم  زا  تیاورب 

705 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هماج نتفرگ  يارب  هک  زور  دنچ  زا  سپ  دـنک  يرزاگ  مهرد  کی  هب  ار  نآ  هک  درب  رزاگ  هب  هماج  یـسک  هاگ  ره  : » هک سرپب  وا  زا  و 
دهد سپ  وا  هب  هدرک  يرزاگ  ار  هماج  دهاوخب  ار  دوخ  ۀماج  وا  زا  هرابود  هک  رگید  زور  دنچ  زا  سپ  دنک  راکنا  رزاگ  دـنک  هعجارم 

زاب .تسین  دـیوگب : رگا  يدرک و  اطخ  وگب  .تسه  ترجا  ار  وا  تفگ : بوقعی  رگا  سپ  هن ؟ ای  تسه  ندرک  يرزاـگ  دزم  ار  وا  اـیآ 
.يدرک اطخ  وگب  مه 

فـسوی وبا  يدرک ! اـطخ  تفگ  .دوش  هداد  دـیاب  ترجا  ار  وا  تفگ : فـسوی  وـبا  .دیـسرپ  ار  هلأـسم  تفر و  بوـقعی  دزن  هب  درم  نآ 
هب یتعاس 
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: تفگ هاگ  نآ  تفر و  ورف  هشیدنا 

.يدرک اطخ  تفگ : زاب  .درادن  ترجا 

: تفگ .يرزاگ  هلأسم  رگم  هدرواین  اـج  نیا  هب  ارت  تفگ : هفینح  وبا  .تفاتـش  هفینح  وبا  دزن  هب  تساـخرب و  اـج  زا  روف  رب  فسوی  وبا 
.تسا نینچ  يرآ 

نیا دهد و  يوتف  ار  مدرم  ات  هتسشن  دیوگ و  نخس  ادخ  نید  رد  هک  هدرک  تسرد  یسلجم  یسک  ّللا !
�

ه ناحبـس  تفگ : هفینح  وبا  سپ 
.دهد باوج  ار  هراجا  لئاسم  زا  هلأسم  کی  دناوت  یمن  هک  وا  ملع  رادقم  تسا 

.دزومایب يوب  ار  هلأسم  هک  درک  تساوخرد  فسوی  وبا 

زا شیپ  رگا  هتـسش و  دوـخ  يارب  ار  هماـج  وا  هچ  تسین  يدزم  ار  وا  هدرک  يرزاـگ  بصغ ، زا  دـعب  ار  هماـج  رگا  تفگ : هـفینح  وـبا 
« ..تسا هداد  ماجنا  هماج  بحاص  يارب  ار  راک  نیا  هچ  تسه  ترجا  ار  وا  هدوب  بصغ 

: هک هدرک  لقن  يؤلؤل  دایز  نب  نسح  زا 

نبا ای   » ار وا  نز ، سپ  هتفگ  نخس  نز  نآ  اب  هتشذگ و  اجنآ  زا  يدرم  هدوب  یم  هتـسشن  هفوک  ۀسانک  رد  نارمع  ّما  مان  هب  هناوید  ینز  »
نوچ هداد و  دجـسمب  ار  نز  نآ  راضحا  روتـسد  هدینـش و  ار  مالک  نیا  هدوب و  اجنآ  یـضاق ، یلیل ، یبا  نبا  ار  اضق  هدـناوخ  نییناّزلا »

.درم نآ  ردام  يارب  يرگید  ردپ و  يارب  یکی  هدرک  ءارجا  يو  رب  ّدح  ود  هدش  رضاح 

اب هتخاس  يراج  دجـسم  رد  ار  ّدح  هدرک : اطخ  شـش  راک  نیا  رد  یلیل  یبا  نبا  تسا : هتفگ  هدـش  هدرب  هفینح  وبا  هب  هیـضق  نیا  نوچ 
، دوش هماقا  دجاسم  رد  دیابن  دودح  هک  نیا 
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کی ردپ  يارب  دوش ، هدز  ّدح  دیاب  هتسشن  ار  نانز  هک  نیا  اب  هدز  ّدح  هداتسیا  ار  نز 
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اب هدرک  عمج  ّدح  ود  نایم  و  دراد ، ّدح  کی  دنک  فذق  مه  اب  ار  نت  نیدنچ  یسک  رگا  هک  نیا  اب  هدز  رگید  يّدح  ردام  يارب  ّدح و 
و تسین ، يّدح  هناوید  رب  هک  نیا  اب  هدز  ّدح  ار  هناوید  و  دـبای ، فیفخت  تسخن  ّدـح  جـنر  ات  داد  یم  هلـصاف  اهنآ  نایم  دـیاب  هک  نیا 

.تسا هدرک  يراج  ّدح  دنا  هدرکن  نز  رب  ییاعّدا  و  هدوبن ، رضاح  هک  ردام  ردپ و  يارب 

هدیدرگ و روجحم  عونمم و  يوتف  زا  هفینح  وبا  تسا و  هدرب  ریما  هب  ار  وا  تیاکـش  هدش  هاگآ  هفینح  وبا  ۀتفگ  زا  نوچ  یلیل  یبا  نبا  »
« ..هک نیا  ات  هدوب  لاح  نیا  رب  یتدم 

نیثالث هعکر !! یف  نآرقلا  هءارقب  لیّللا  ییحی  ناک   » هک هدرک  لقن  هدروآ و  ار  وا  ندناوخ  زامن  تدابع و  ترثک  متشه  ناونع  ریز  رد 
هنـس نیعبرأ  ءاشعلا  هالـص  ءوضوب  رجفلا  هالـص  هیلع  ظفح  ام  یف  هفینح  وبا  یّلـص   » هک هدروآ  رمع  نبا  دـسا  زا  دانـسا  هب  زاب  و  هنس »

« ..هدحاو هعکر  یف  نآرقلا  عیمج  أرقی  لیّللا  هّماع  ناکف 

یمن دراد و  یم  ءاـیحا  ار  اهبـش  هک  تسا  هفینح  وـبا  نیا  تفگ : يرگید  هب  يدرم  .میتـفر  یم  هفینح  وـبا  اـب  تسا  هتفگ  فـسوی  وـبا 
« ..لیّللا ییحی  ناکف  لعفا ، امب ال  یّنع  ثّدحتی  ّللا ال 

�
ه و  : » تفگ دینشب  نخس  نیا  نوچ  هفینح  وبا  دباوخ 

هوسک و تاوقا و  نیثّدـحم و  خایـشا  جـئاوح  رد  حابرا  قیرفت  اهنآ و  حابرا  عمج  هفینح و  وبا  تالماعم  زا  یبلاطم  مهن  ناونع  ریز  رد 
: هدرک لقن  تسا  هصالخ  نیاب  هک  ار  زودشفک  ۀیاس  مه  تیاکح  نآ ، لیذ  رد  هدروآ و  ناشیا  جئاوح  رگید 

ار زور  ۀمه  .دوب  هیاس  مه  ار  هفینح  وبا  هفوک ، رد  رگشفک  يدرم  »
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تخادرپ یم  يراسگ  یم  هب  درک و  یم  نایرب  ای  تخپ  یم  ار  نآ  تفرگ و  یم  یهام  ای  تشوگ  دـش  یم  بش  نوچ  درک و  یم  راک 
: دناوخ یم  زاوآ  هب  دش  یم  مرگ  هداب  زا  شرس  نوچ  و 

«1  » رغث دادس  ههیرک و  مویل  اوعاضا  یتف  ّيأ  ینوعاضا و 

______________________________

هلخلا هب  دست  ام  شیع  نم  ادادس  هب  تبیصأ  زوع و  نم  دادس  هیف  مهلوق : اما  ریغ و  رسکلاب ال  رغثلا  دادس  هروراقلا و  دادس  اما  ( ».. 1)
نایم یسابع و  ۀفیلخ  نومأم  نایم  یتیاکح  هملک  نیا  طبض  یگنوگچ  يارب  هغللا ) حارص  « ) ..حصفا رـسکلا  اهرـسک و  نیـسلا و  حتفب 

ربمغیپ زا  ع )  ) یلع ثیدحب  رـضن  تیاکـش ، نآ  رد  دـنا  هدروآ  ار  نآ  نارگید  يریمد و  ناکلخ و  نبا  هک  هداد  خر  لیمـش  نب  رـضن 
.تسا هدرک  دانتسا  هدناوخ  رسکب  ار  نآ  هک  زوع » نم  دادس  وهف  اهلامج  اهنیدل و  هأرملا  لجرلا ، جوزت  اذا   » ترابع نیاب  (ص )
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.دیباوخ یم  دش و  یم  هریچ  يو  رب  باوخ  ات  تشاد  یم  ار  زاوآ  نیا  هتسویپ 

.دینش یم  ار  زاوآ  نیا  دوب  یم  زامن  هب  دوخ  ۀناخ  رد  هک  هفینح  وبا 

: دنتفگ هدمآ ؟ شیپ  هچ  دیسرپ  دینشن  يزاوآ  هفینح  وبا  هک  تشذگ  دنچ  یبش 

.تسا هدنکفا  نادنز  هب  هتفرگ و  ار  درم  نآ  سسع  تسا  بش  دنچ 

رد وا  رب  نوچ  داد و  روتسد  ار  وا  مارتحا  ریما  تساوخ و  تاقالم  نذا  هفوک  ریما  زا  دش و  راوس  شیوخ  رتسا  رب  ادرف  دادماب  هفینح  وبا 
دومرف ریما  تساوخ  ار  وا  يدازآ  تفگ و  ار  هیاس  مه  يراتفرگ  هفینح  وبا  .دیسرپ  ار  تجاح  تشاد و  شیمارگ  تخس  زین  دوخ  دمآ 

دندرک نینچ  .دنزاس  اهر  دنا  هداتفا  نادنز  هب  بش  نآ  هک  ار  یناسک  ۀمه  هفینح  وبا  مارتحا  هب 
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.دش هناور  هدایپ  مه  زودشفک  تشگ و  رب  دش و  راوس  هفینح  وبا 

يدرک و ظفح  هکلب  هن  داد : خساپ  هیاس  مه  ناوج  كانعضأ »؟ یتف  ای  : » تفگ تفر و  هیاس  مه  دزن  هب  دیسر  لزنم  هب  نوچ  هفینح  وبا 
هتـشذگ هب  درک و  هبوت  ناوج  هاگ  نآ  .داهد  کین  شاداپ  هیاس ، مه  قح  تیاعر  راوج و  ظـفح  نیا  يارب  تیادـخ  يدومن  تاـعارم 

نم ..لقعا  ادـحا  تیأر  امف  ساّنلا  تکردا   » لیبق نیا  زا  ینانخـس  يروث  نایفـس  دـننام  یـصاخشا  زا  مهد  ناونع  ریز  رد  تشگن » زاب 
: هلمج زا  تسا  هدرک  لقن  ناونع  نیا  اب  بسانم  مه  یتایاکح  هدروآ و  هفینح » یبا 

اب هفینح  وبا  تسا  هتفگ  هتـشاد  یم  ینمـشد  هفینح  وبا  اـب  هک  روصنم ، بجاـح  عیبر ، هتـساوخ  ار  هفینح  وبا  یـسابع ، ۀـفیلخ  روصنم ، »
ءانثتسا زور  ود  یکی  زا  سپ  دنک و  دای  يدنگوس  یسک  هاگ  ره  تسا : هتفگ  وا  هچ  دنک  یم  تفلاخم  سابع ، نب  ّللا 

�
ه دبع  تّدج ،
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ای تفگ : هفینح  وبا  .تسین  زئاج  هن  رگ  دشاب و  لصّتم  دنگوس  هب  دـیاب  ءانثتـسا  دـیوگ : یم  هفینح  وبا  تسا و  زئاج  دزاس  دراو  نآ  رب 
ۀناخ هب  نوچ  دـننک و  یم  دای  دـنگوس  ناشیا  هچ  تسین  یتعیب  تنایهاپـس  ندرگ  رب  ارت  هک  تسا  نانچ  ناـمگ  ار  عیبر  نینمؤملا  ریما 

: تفگ ار  عـیبر  دـیدنخ و  روـصنم  .ددرگ  یم  لـطاب  ناـنآ  ياهدـنگوس  سپ  دـنروآ  یم  دراو  نآ  رب  ءانثتـسا  دـندرگ  یم  زاـب  دوـخ 
.وشم هفینح  وبا  ضّرعتم 

؟ يزیرب ارم  نوخ  یتساوخ  یم  تفگ : ار  يو  عیبر ، دش  نوریب  هفینح  وبا  نوچ 

هب عجار  مهدزاـی  ناونع  ریز  رد  مداد » تاـجن  ار  مدوخ  مه  وت و  مه  نم  نکیل  يدوب  هدرک  گـنهآ  ارم  نوـخ  نتخیر  وـت  هن ، تفگ :
« نآرق قلخ   » و ءاجرا »  » و نامیا » »
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: هدروآ لیبق  نیا  زا  دایز  ینانخس  هفینح » وبا  ندوب  یمهج   » و

هبعک مناد  یمن  نکیل  تسا  قـح  هبعک  هک  مهد  یم  تداهـش  دـیوگب  رگا  هک  تسا  هدیـسرپ  هفینح  وـبا  زا  مارحلا  دجـسم  رد  يدرم  »
هدـش هدیـسرپ  فسوی  وبا  زا  هک  لیبق  نیا  زا  و  اّقح » نمؤم   » هک تسا  هداد  خـساپ  هفینح  وبا  رگید ؟ ییاج  اـی  تسا  هکم  ۀـناخ  نیمه 

وبا سپ  معن »  » تسا هتفگ  مه  زاب  باوج  رد  اّیمهج » ناک  أ   » هدش لاؤس  زاب  معن »  » تسا هداد  باوج  ائجرم »؟ هفینح  وبا  ناک  أ   » تسا
: تسا هتفگ  خساپ  رد  هنم »؟ تنأ  نیاف   » دنا هدیسرپ  ار  فسوی 

یکـش نیا  رد  ار  ام  تسا : هتفگ  بیطخ  هیلع » هانکرت  احیبق  ناک  ام  هاـنلبق و  انـسح  هلوق  نم  ناـک  اـمف  اسّردـم  هفینح  وبا  ناـک  اـّمنا  »
هچ تسا  فلاخم  ناشیا  اب  لاعفا  قلخ  رد  مه  تسا و  یجرم »  » هفینح وبا  هچ  تسا  فلاخم  هلزتعم  اب  دیعو »  » رد هفینح  وبا  هک  تسین 

.دنک یم  ردق »  » تابثا وا 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  زاب  و 

هداد هبوت  هتفگ و  یم  ار  نیا  وا  هک  تسنیا  روهشم  نکیل  هدوبن  بهذم  نیا  ار  هفینح  وبا  هک  تسا  هدش  هتفگ  نآرق ، قلخب  لوق  اّما  «و 
تسا هتفگ  فسوی  وبا  ..تسا  هدش 
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ناونع ریز  رد  مه  داـیز  ینانخـس  رفاـک !» وـهف  قوـلخم  نآرقلا  لاـق  نم  : » تفگ رخآ  رد  اـت  مدرک  هرظاـنم  هفینح  وـبا  اـب  هاـم  شـش  »
: تسا هتفگ  ربنم  رب  یضاق  ورمع  نب  هملس  هک  هدرک  لقن  دانسا  هب  یتح  هتسناد و  قولخم  ار  نآرق  هفینح  وبا  هک  هدروآ  مهدزاود 

هتفگ هک  هدرک  لقن  هفوک  یضاق  ّللا 
�

ه دبع  نب  کیرش  زا  و  قولخم » نآرقلا  ّنا  معز  نم  لّوا  ّهناف  هفینح  ابا  ّللا 
�

ه محر  «ال 
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: تسا

: تسا هتفگ  هک  يروث  نایفس  زا  و  نیتّرم » هقدنّزلا  نم  بیتتسا  هفینح  ابا  ّنا  »

.تسا هدرک  لقن  دایز  صاخشا  زا  راب ) ود  راب و  کی  رفک - ای  هقدنز - زا  ۀباتتسا   ) دافم نیاب  و  نیتّرم » رفکلا  نم  هفینح  ابا  تبتتسا  »

نایفـس هناوع و  وبا  يرازف و  قاحـسا  وبا  كراـبم و  نب  ّللا 
�

ه دـبع  و  فلتخم ) قرط  زا   ) یعازوا زا  دانـسا  هب  مهدزیـس  ناونع  ریز  رد  و 
تسا هتفگ  یم  هناوع  وبا  .تسا  هدروآ  هتـشاد  یم  فیـس » هب  يار   » و جورخ » هب  يأر   » هفینح وبا  هک  ار  دافم  نیا  فسوی  وبا  يروث و 

«. فیّسلا يری  ائجرم  هفینح  وبا  ناک  »

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  يرازف  قاحسا  وبا 

زا شیپ  وا  هک  دـش  هتفگ  متفر  هفوک  هب  دیـسر  نمب  دوب  هدرک  جورخ  یبلاط  ّللا 
�

ه دـبع  نب  میهاربا  اـب  هک  مردارب  گرم  ربخ  قارع  زا  »
؟ هدرک ءاتفتسا  وا  زا  مردارب  هک  مدیسرپ  وا  زا  متفر و  نایفس  دزن  هدرک  هرواشم  هفینح  وبا  يروث و  نایفس  اب  ندش ، هتشک  جورخ و 

میوگ یم  جورخ  هب  ارت  هن  نم  متفگ : يوب  داد  خساپ  يداد ؟ يوتف  هچ  وت  متفگ : .تساوخ  يوتف  نم  زا  دـمآ و  نم  دزن  يرآ  تفگ :
.منک یم  تیهن  نآ  زا  هن  و 

، جورخ هب  تفگ : يداد ؟ يوتف  هچ  ار  وا  متفگ : يرآ  تفگ : هدرک  ءاتفتسا  ارت  مردارب  ما  هدینـش  متفگ  متفر و  هفینح  وبا  دزن  هب  سپ  »
: متفگ مدرک و  ور  وا  هب  نم  .مداد  يوتف 

دیعـس تسا »! هفارخ  نیا  تفگ : مدـناوخ  يار  نیا  ّدر  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  یثیدـح  نم  .تسنیا  نم  يار  تفگ : اریخ » ّللا 
�

ه كازج  «ال 
دنیوگ یم  ناسارخ  لها  متفگ : فسوی  وبا  هاضقلا  یضاق  هب  : » تسا هتفگ  ملاس  نب 
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ئجرم یمهج  هفینح  وبا 
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یم وا  دزن  ام  تفگ : يا ؟ هتـسویپ  وا  هب  نینچ  ارچ  وت  سپ  متفگ : نم  اضیا » فیّـسلا  يری  و   » دنیوگ یم  تسار  تفگ : نمب  وا  .تسا 
یب زا  تسا  یکاح  هک  یلاوقا  مهدراهچ  ناونع  ریز  رد  میدرک » یمن  دیلقت  دوخ  نید  رد  ار  وا  ام  داد و  یم  سرد  هقف  امب  وا  میتفر و 

دننام یناسک  زا  دانـسا  هب  ص )  ) ربمغیپ لیواقا  ثیداـحا و  تفلاـخم  رب  وا  تراـسج  تأرج و  راـثآ و  راـبخا و  هب  هفینح  وبا  ییاـنتعا 
لضف هنییع و  نب  نایفس  مدآ و  نب  ییحی  ثراولا و  دبع  لّضفم و  نب  رشب  مصاع و  نب  یلع  يرازف و  قاحسا  وبا  طابسا و  نب  فسوی 

.هدروآ نانیا  بارضا  هناوع و  وبا  هملس و  نب  دامح  عیکو و  و  « 1  » ینانیس یسوم  نب 

: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  طابسا ، نب  فسوی  زا  دانسا  هب  ناونع ، نیا  ریز  رد  هلمج ، زا 

« مهس لجّرلل  نامهـس و  سرفلل   » هتفگ ص )  ) ربمغیپ هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  ّدر  ربمغیپ  رب  رتشیب - ای  ار - ثیدح  دص  راهچ  هفینح  وبا  »
راعشا ار  اه  هندب  شباحصا  ربمغیپ و  هلمج  نآ  زا  و  مهد ! یمن  رارق  نمؤم  مهس  زا  رتشیب  ار  همیهب  مهـس  نم  تسا : هتفگ  هفینح  وبا  و 

: تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ و  هلثم » راعشإلا   » تسا هتفگ  هفینح  وبا  دنا و  هدرک 

يرفـس هب  تساوخ  یم  هاـگ  ره  ص )  ) ربمغیپ و  راـیخ » ـالف  عیبلا  بجو  اذا  : » تسا هتفگ  هفینح  وبا  و  اـقرتفی » مل  اـم  راـیخلاب  ناـعّیبلا  »
هعرق دوخ  نانز  نایم  دور  نوریب 

______________________________

نآ زا  دـعب  رگید  ینون  فلا و  زا  شیپ  ینون  فورح و  رخآ  ءاـی  نوکـس  هلمهم و  نیـس  رـسکب  ار  ینانیـس  باـبللا »  » رد ریثا  نبا  ( 1)
هب ار  تبسن  نیا  هدرک و  طبض 
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ملع نس و  رد  لضف  تسا : هتفگ  هدروآ و  اجنادب  بوسنم  روهشم و  ار  یسوم  نب  لضف  ّللا 
�

ه دبع  وبا  هتفگ و  ورم  ياههید  زا  نانیـس » »
کی لاس  هب  لضف  .دنک  یم  تیاور  وا  زا  هیوهار  نب  قاحـسا  دراد و  تیاور  هفینح  وبا  شمعا و  زا  .تسا  كرابم  ّللا 

�
ه دـبع  نارقا  زا 

لاقتنا ةراب  رد  يا  هیضق  ریثا  نبا  .تسا  هتفای  تافو  ود  دون و  ای  ( 191  ) کی دون و  دص و  کی  لاس  هب  تدالو و  ( 150  ) هاجنپ دص و 
«. تسین اج  یب  نآ  هب  هعجارم  ار  تربع  هک  هدروآ  هاش » امار   » مان هب  يرگید  هیدب  نانیس  زا  لضف 

711 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«. رامق هعرقلا   » تسا هتفگ  هفینح  وبا  دندرک و  یم  نینچ  مه  باحصا  دنکفا  یم 

نب رـشب  نسحلا »؟ يأّرلا  اـّلا  نیّدـلا  لـه  و  یلوق !! نم  ریثـکب  ذـخأل  هتکردا  و  ص )  ) ّیبـّنلا ینکردا  ول  تسا : هتفگ  هفینح  وـبا  مه  «و 
اذه : » تفگ اقّرفتی » مل  ام  رایخلاب  ناعّیبلا  : » تسا هتفگ  ربمغیپ  هک  مدرک  ثیدـح  رمع  نبا  زا  عفان  زا  ار  هفینح  وبا  تسا : هتفگ  لّضفم 
وبا دیـسرپ  يزیچ  يدرم  دندوب  وا  دزن  دـنچ  يرفن  متفر  وا  دزن  دوب  اجنآ  مه  هفینح  وبا  مدوب  هّکم  رد  تسا : هتفگ  ثراولا  دـبع  زجر »

بجعت هب  نم  .تسا  ناطیـش  ۀـتفگ  نآ  تفگ : هفینح  وـبا  تسیچ ؟ باـطخ  نب  رمع  تیاور  سپ  تـفگ : درم  نآ  داد : خـساپ  هـفینح 
: متفگ

دینش خساپ  نوچ  دیـسرپ و  يا  هلأسم  دمآ و  يدرم  شیپ  نیا  زا  انامه  ینک  یم  بجعت  هتفگ  نیا  زا  تفگ : نمب  يدرم  ّللا .!
�

ه ناحبس 
رب تسا : هتفگ  مدآ  نب  ییحی  عجـس » اذـه  : » تفگ ییوگ ؟ یم  هچ  ربمغیپ  تیاور  نیا  اب  تفگ : ار  هفینح  وبا  درک و  ثیدـح  یتیاور 

هفینح وبا 
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ار نومـضم  نیا  هنییع  نب  نایفـس  نامیالا » لمکتـست  یّتح  نیتّرم  أّضوتتل  : » تفگ .دندناوخ  ار  نامیإلا » فصن  ءوضولا   » ثیدـح نیا 
: تسا هتفگ 

هک ما  هدروآ  هلأسم  رازه  دص  تفگ : دمآ و  وا  دزن  ناسارخ  لها  زا  يدرم  يزور  مدـیدن : رتیرج  ادـخ  رب  هفینح  وبا  زا  ار  سک  چـیه 
.روایب تفگ  .مسرپب  وت  زا  ار  اهنآ  مهاوخ  یم 

یباحـص نت  تسیب  دص و  کی  تفگ  یم  یلیل  یبا  نبا  هک : تفگ  میارب  بئاس  نب  ءاطع  دیا !؟ هدینـش  نیا  زا  رت  تارج  اب  یـسک  ایآ 
نیمه يرگید و  هب  وا  داد و  یم  تلاوـح  يرگید  هب  دندیـسرپ  یم  يا  هلأـسم  ار  ناـشیا  زا  یکی  رگا  هـک  مدرک  كاردا  راـصنا  زا  ار 

دـص دیوگ : یم  هفینح - وبا  نیا - دوب و  یم  زرل  سرت و  اب  داد  یم  یخـساپ  ناشیا  زا  مادـک  کی  رگا  تشگ و  یم  زاب  لّوأب  ات  هنوگ 
.؟ دیا هدینش  وا  زا  رتیرج  ار  یسک  ایآ  روایب ! ار  هلأسم  رازه 

: تسا هدرک  ءاشنا  لّذعم  نب  دمحا  زا  ار  ریز  رعش  ود  هک  هدروآ  یطساو  دیز  نب  دّمحم  زا  دانسا  هب  بیطخ 

712 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رفز وأ  هفینح  یبا  مثا  کیلعف  ینتثّدح  يّذلا  هبذاک  تنک  نا 

ربخلاب کّسمّتلا  نع  نیبغاّرلا  ادّمعت و  سایقلا  یلإ  نیلئاملا 

نیرتلّـصفم دـیاش  نیوانع و  نیرخآ  هک  دـنا ) هتفگ  نآ  زا  ریذـحت  هفینح و  وبا  يأر »  » ّمذ رد  ءاـملع  هچ  نآ   ) مهدزناـپ ناونع  ریز  رد 
نب کیرش  هملس و  نب  دمحم  هنییع و  نب  نایفـس  لبنح و  نب  دمحا  یعفاش و  سنا و  نب  کلام  يروث و  نایفـس  زا  مه  زاب  تسا  اهنآ 

رگید یهورگ  هفینح و  وبا  دوخ  یتح  عیبر و  نب  سیق  كرابم و  نب  ّللا 
�

ه دبع  رفز و  هناوع و  وبا  نوع و  نبا  یعازوا و  ّللا و 
�

ه دبع 
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.تسا هدروآ  فلتخم  ياهدافم  هکلب  تارابع و  هب  دّدعتم و  یقرط  هب  وا  زا  داقتنا  هفینح و  وبا  زا  تّمذم  رد  ءاملع  زا 

: هک .تسا  دافم  نیاب  اهنآ  زا  یتمسق 

نیا زا  سپ  يروث  نایفس  دندش » ادیپ  هرـصب  رد  « 1  » یّتب هنیدـم و  رد  هعیبر  هفوک و  رد  هفینح  وبا  ات  دوب  میقتـسم  نید - رما  رما - نیا  »
: تفگ هک  میتفای  ریبز  نب  هورع  نخس  رد  ار  نآ  ّتلع  تسا  هتفگ  نخس 

هارمگ سپ  دنتسب  راکب  ار  يار »  » دندش و دیدپ  مما  يایابس  ءانبا  نانآ  نایم  رد  ات  دوب  یم  میقتسم  لدتعم و  هتسویپ  لیئارسا  ینب  رما  »
تـسا یبس  نبا  مه  هفینح  وبا  یبس و  نبا  یتب ، و  یبس » نبا   » هعیبر میدید  میدنکفا  رظن  نوچ  تفگ : نایفـس  دندرک » هارمگ  دـندش و 

یناطیـش و نوچ  هفینح  وبا  ءارآ  هک  تسا  نیا  دافمب  رگید  یتمـسق  تسا » تهج  نآ  زا  نید  راـک  رد  یناـشیرپ  نیا  هک  میتسناد  سپ 
: تسا هتفگ  هنیدم  قح  رد  ربمغیپ  نوچ  هدرکن  تیارس  هنیدم  هب  هتفای  هار  رگید  ياهرهش  هب  هک  نیا  اب  هدوب  لاّجد 

« اهلوخد نم  لاّجّدلا  عنمی  کلم  اهباقنأ  نم  بقن  ّلک  یلع  »

______________________________

.یتب نامثع  تسا  اجنآ  زا  هک  هرصب  یحاون  رد  تسا  ییاج  ریثا ، نبا  هتفگ  هب  هطقن ، ود  ءات  شرخآ  رد  هطقن و  کی  ءاب  حتفب  تب  ( 1)
.دراد تیاور  يرصب  نسح  زا  هدید و  ار  کلام  نب  سنا  یتب  نامثع 

713 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مالـسا رد  يدولوم  اـی  هدـشن - ادـیپ  وا - يار  اـی  هفینح -، وـبا  ۀـنتف  زا  رتروآ  ناـیز  مالـسا  رد  يا  هنتف   » هک تسا  داـفم  نیاـب  یتمـسق 
نب کلام  زا  یعفاش  هک  رگید  یتمسق  تسا » هدشن  دلوتم  هفینح  وبا  زا  رتّرش - یعفاش : ۀتفگ  هب  ای  رتموئشم -
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« نید هل  سیل  نیّدـلا  داـک  نم  نیّدـلا و  داـک  هفینح  وبا   » هک تسا  تراـبع  نیاـب  هدرک  لـقن  وا  زا  محازم  یبا  نب  روـصنم  مه  سنا و 
وبا زا  .شیارآ  لیدبت  رییغت و  ترثک  هتشاد و  هک  ییاهرظن  ءارآب و  وا  نیقی  مدع  دافمب  وا ، ریغ  زا  و  هفینح ، وبا  دوخ  زا  رگید  یتمـسق 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدش  لقن  هناوع 

رد وا  سرد  سلجم  هب  هرابود  متـشگرب  نوچ  متفر  هّکم  هب  سپ  متفای  تراهم  وا  مالک  رد  اـت  متفر  یم  هدافتـسا  يارب  هفینح  وبا  دزن  »
نانآ مداد و  یم  خـساپ  رارق  نامهب  متـشاد  دای  هب  هدینـش و  هفینح  وبا  زا  نم  هک  دندیـسرپ  یم  نم  زا  ار  یلئاـسم  شنادرگاـش  مدـمآ 

: تفگ مدیـسرپ  ار  اهنآ  هفینح  وبا  دوخ  زا  هاگ  نآ  .ما  هدینـش  هفینح  وبا  زا  میوگ  یم  هچ  نآ  متفگ : یم  نم  دـندرک و  یم  تفلاـخم 
نآ هب  ارم  دوش  هارمه  یلّوحت  نینچ  اـب  هک  ینید  متفگ : دوخ  اـب  .ما  هتـسناد  رتهب  اـهنآ  زا  ار  ءارآ  نیا  ما و  هتـشگرب  شیپ  ءارآ  زا  نم 
یم هک  يواتف  نیا  ایآ  : » تسا هتفگ  هفینح  وبا  هب  رفز  نب  محازم  متـشگن » زاب  هفینح  وبا  سلجم  هب  مدیچ و  رب  نماد  سپ  تسین  يزاین 

، مناد یمن  دنگوس  ادـخ  هب   » تسا هداد  خـساپ  تسین ؟ نآ  رد  یّکـش  تسا و  ّقح  یهن  یم  دوخ  ياهباتک  رد  هک  بلاطم  نیا  یهد و 
: تسا هتفگ  رفز  زاب  دشابن » یّکش  نآ  رد  هک  دشاب  یلطاب  دیاش 

فـسوی وبا  هب  هفینح  وبا  يزور  میتـشون  یم  تفگ  یم  هچ  نآ  میتـفر و  یم  هفینح  وـبا  سرد  هب  نسح  نب  دـمحم  فـسوی و  وـبا  اـب  »
ادغ هکرتاف  مویلا  يأّرلا  يرا  دق  ّیناف  یّنم  هعمست  ام  ّلک  بتکت  ال  بوقعی ! ای  کحیو  و   » تفگ
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: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  دوخ  ردپ  زا  ثایغ  نب  صفح  دغ » دعب  هکرتا  ادغ و  يأّرلا  يراو 

714 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار وا  سلجم  مدـید  ار  نیا  نوچ  داد  يوتف  هنوگ  جـنپ  زور  کـی  رد  هلأـسم  کـی  زا  هک  مدینـش  یم  متفر و  یم  هفینح  وبا  سلجم  هب 
تیاور يزیچ  نم  زا  تفگ : یم  فسوی  وبا  هب  هک  مدینـش  ار  هفینح  وـبا  تسا : هتفگ  « 1  » میعن وبا  مدروآ » ور  ثیدـحب  متفگ و  كرت 

اهنآ رتشیب  هک  هدروآ  هفینح  وبا  لیحلا  باتک  ةراب  رد  یتمسق  بیـصم !»  » ای متـسه  ئطخم »  » مناد یمن  نم  دنگوس  ادخ  هب  اریز  نکم 
.نیماضم نیاب  تسا  كرابم  نب  ّللا 

�
ه دبع  زا 

دقف هب - یتفی  وا  هلمعتـسی - هفینح  یبا  لیح  باتک  هدـنع  ناک  نم  « » ّللا
�

ه ّلحا  ام  مّرح  و  ّللا ،
�

ه مّرح  ام  ّلحا  لیحلا  باتک  یف  رظن  نم  »
«. هتأرما هنم  تناب  هّجح و  لطب 

ّمث نیبت  یّتح  مالـسإلا  نع  تّدترا  اهجوز ، نم  علتخت  نا  هأرملا  تدارا  اذا  باتکلا : اذـه  یف  ّنا   » هدـش هتفگ  كرابم  نب  ّللا 
�

ه دـبع  هب 
هتفگ هدوب  رـضاح  هک  نّذؤم  ناقاخ  هّجح » لـطب  هتأرما و  هنم  تناـب  رفاـک  وهف  اذـه  عضو  نم   » تسا هتفگ  ّللا 

�
ه دـبع  مالـسالا » عجارت 

: تسا هتفگ  ّللا 
�

ه دبع  سیلبا » ّالا  هعضو  ام   » تسا

سرد سلاـجم  اـب  یتاـهج  زا  هک  نیا  رب  ینبم  هفینح  وبا  ماـما  سرد  سلجم  عضو  ةراـب  رد  یتمـسق  سیلبا » نم  سلبا  هعـضو  يذـّلا  »
: تسا هتفگ  كرابم  نب  ّللا 

�
ه دبع  شدرگاش  لیبق : نیا  زا  هدش  هدروآ  هدوب  راقو  یب  کبس و  هتشاد و  توافت  نارگید 

عمست نا  تئش  نا  اهتعمس و  ص )  ) ّللا
�

ه لوسر  راثآ  عمست  نا  تئش  اذا  هتعمس و  ّللا 
�

ه باتک  عمست  نا  تئشف  نایفـس  سلجم  تیتا  اذا  »
امالک
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ياهتمـسق بیطخ  هفینح » یبا  سلجمف  ص )  ) ّللا
�

ه لوـسر  یلع  یّلـص  ّطـق  هیف  تعمـس  ّینا  رکذا  ـال  سلجم  اـّما  هتعمـس و  دـهّزلا  یف 
هدروآ ناونع  نیمه  ریز  رد  هک  یتادرفنم  تاـقرفتم و  هلمج  زا  تسین  یترورـض  ار  اـهنآ  ندرک  ناـیب  لـیوطت  هک  هدروآ  زین  يرگید 

: تسنیا

______________________________

.تسا هیلح  بحاص  میعن  وبا  زا  ریغ  ( 1)

715 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  هفینح ، وبا  ماما  فورعم  درگاش  و  هاضقلا ، یضاق  فسوی ، وبا  یضاق 

دیسرپ ار  يا  هلأسم  نوراه  .میدوب  نوراه  هفیلخ  دزن  ثایغ  نب  صفح  ییحی و  یبا  نبا  میهاربا  ّللا و 
�

ه دبع  نب  کیرـش  نم و  يزور  »
: تفگ میهاربا 

(..« ص  ) ّللا
�

ه لوسر  لاق  لاق : هریره  یبا  نع  هموتلا ، یلوم  حلاص ، انثّدح  »

شمعالا انثّدح   » تفگ صفح  سپ  نآ  زا  باّطخلا » نب  رمع  لاق  لاق : نومیم  نب  ورمع  نع  قاحـسا  وبا  انثّدح  : » تفگ کیرـش  سپ 
« ّللا

�
..ه دبع  لاق  لاق : .همقلع  نب  میهاربا  نع 

كاخ : » تفگ یـسراپ  هب  دینـشب  نیا  نوچ  نوراه  هفینح » وبا  لاق  : » متفگ ییوگ ؟ یم  هچ  وت  تفگ : درک و  ور  نمب  نوراه  هاگ  نآ 
«. رسب

رکب وبا  هدناسانـش  ار  دوخ  نوچ  تسیک ؟ هک  هدیـسرپ  ار  وا  رکب  وبا  هدـمآ  رد  شایع  رکب  وبا  رب  هفینح  وبا  رـسپ  داّـمح  نب  لیعامـسا 
: تسا هتفگ  هدروآ و  يوناز  هب  تسد 

: تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  شایع  نب  رکب  وبا  زا  مه  و  كّدج » هحابا  دق  مارح  جرف  نم  مک  »

دّمحم زا  دانـسا  هب  بیطخ  نیزاّزخلا » هکاح  زرط  یلع  افیرع  نوکی  نا  یلع  برـض  اّمنا  ءاضقلا ، یلع  برـض  هفینح  اـبا  ّنا  نولوقی : »
: هک تسا  هدروآ  یماسأ  رفعج  نب 

هلبقتساف قوّسلا  یلإ  اموی  هفینح  وبا  جرخف  .خسانّتلاب  هفینح  ابا  مهّتی  قاّطلا  ناطیش  ناک  هعجّرلاب و  قاّطلا  ناطیش  مهّتی  هفینح  وبا  ناک  »
قاّطلا ناطیش 
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.هعیب دیری  بوث  هعم  و 

: هفینح وبا  لاقف  »

؟ ّیلع عوجر  یلإ  بوثلا  اذه  عتبا  »

.هفینح وبا  تهبف  ! » کتعب ادرق  خسمت  نا ال  الیفک  ینتیطعا  نا  لاقف : »

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  رفعج  نب  دمحم  زا  مه  و 

قاّطلا و یقتلا  ع )  ) قداّصلا مامإلا  ینعی   ) دّمحم نب  رفعج  تام  اّمل  »

716 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«« 1  » مولعملا تقولا  موی  یلإ  نیرظنملا  نمف  کماما  اّما  هقاّطلا : ناطیـش  هل  لاقف  .تام  دقف  کماما  اّما  هفینح : وبا  هل  لاقف  هفینح  وبا  و 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  یعفاش  ماما  زا  و 

، ّتنـس باتک و  اب  هک  مدرمـش  ار  اهنآ  هقرو  داتـشه  دوب ، هقرو  یـس  دـص و  کی  اهنآ  قاروا  مدـید  ار  هفینح  وبا  نادرگاش  ياهباتک  »
« تشاد تفلاخم 

______________________________

: تسا هدرک  هدافا  ار  نومضم  نیا  هحفص 104 ) « ) هرضانلا قئادح   » باتک زا  حاکنلا  باتک  رد  ینیرحب  فسوی  خیش  ( 1)

هعتم هک  يرادنپ  نانچ  ایآ  هعتم ؟»  » ةراب رد  ییوگ  یم  هچ  تفگ : دیـسرپ و  قاط ، بحاص  نامعن ، نب  دـمحم  رفعج  وبا  زا  هفینح  وبا  »
؟ يراد او  شیوخ  يارب  بسک  عاتمتسا و  هب  ار  دوخ  نانز  هک  تسا  عنام  هچ  سپ  تفگ : يرآ  داد : خساپ  تسا ؟ زئاج  لالح و 

، ردـق هبترم و  ار  مدرم  دـتفا و  تبغر  لیم و  نآ  رب  هک  تسین  نانچ  دـشاب  مه  اور  لالح و  هچ  رگ  اهراک  ۀـمه  داد : باوج  رفعج  وبا 
: داد خـساپ  تسا ؟ لالح  هک  يرادـنپ  نانچ  ایآ  ییوگ ؟ یم  هچ  ذـیبن »  » ةراب رد  وگب  وت  نکیل  بولطم  ردـق ، تعفر  تسا و  تواـفتم 

وبا دننک ؟ یبساک  دنـشورفب و  ذیبن  تیارب  ات  یناشنب  یـشورف  ذـیبن  ياه  هکد  رب  ار  شیوخ  نانز  هک  تسا  عنام  هچ  سپ  تفگ  .يرآ 
.تسا رترثؤم  رتذفان و  وت  ریت  نکیل  یکیب  یکی  تفگ : هفینح 

: تفگ هاگ  نآ  »
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وبا .اسر  مکحم و  تسا  یلیلد  ار  نآ  زاوج  خسن  مه  ربمغیپ  زا  تیاور  ایوگ و  ار  هعتم »  » میرحت لئاس » لأس   » ةروس ۀـیآ  رفعج  وبا  يا 
: تفگ هفینح  وبا  .يدر  تسا و  ذاـش  مه  تیاور  هنیدـم و  رد  هعتم »  » ۀـیآ هتفاـی و  لوزن  هکم  رد  لأـس »  » ةروـس هک : داد  خـساپ  رفعج 

: هک داد  خساپ  رفعج  وبا  .تسا  قطان  مکاح و  هعتم  مکح  خسن  هب  زین  ثاریم  تیاور 

لها زا  ینز  مالـسا  لها  زا  يدرم  رگا  اـیآ  تفگ : ییوگ ؟ یم  اـجک  زا  ار  نیا  دیـسرپ : هفینح  وبا  .تسا  تباـث  ثاریم ، نودـب  حاـکن 
حاـکن و سپ  تفگ : رفعج  وبا  .هن  تفگ : هفینح  وبا  درب ؟ یم  ثرا  دوخ  ناملـسم  رهوش  زا  نز  نآ  اـیآ  دریمب  دـشاب و  هتـشاد  باـتک 

.دش تباث  ندرب  ثرا  نودب  ندوب ، هجوز 

ناـفلاخم اـب  هدوب و  وگ  ههیدـب  باوج و  رـضاح  رظن و  دـنت  يدرم  رفعج  وـبا  : » تسا هتفگ  هیـضق  نیا  لـقن  زا  سپ  قئادـح  بحاـص 
ناطیش  » وا هب  ننست  لها  هدناوخ و  یم  قاط » بحاص   » و قاط » هاش   » و قاط » نمؤم   » دننام یباقلا  هب  ار  وا  هعیش  هتـشاد و  یم  یتامازلا 

هب قداص  ماما  گرم  ربخ  نوچ  هلمج  زا  تسا  هدوب  رایـسب  تامازلا ، تاثحابم و  هنوگ  نیا  زا  هفینح  وبا  اب  ار  وا  دنا و  هتفگ  یم  قاط »
: تسا هتفگ  رفعج  وبا  هب  تتامش  شنزرس و  روطب  هدیسر  هفینح  وبا 

«. مولعملا تقولا  موی  یلإ  نیرظنملا  نم  کماما  و   » تسا هداد  خساپ  ار  وا  رفعج  وبا  کماما » تام  »

717 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتفگ هک  هدروآ  یعفاش  زا  مه  و  هفینح » یبا  نم  هلوق  راّوع  یلع  ّلدا  بتکلا  عضو  ادـحا  ملعا  ام  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  ومه  زا  زاب 
هفینح یبا  يأر  تهّبش  ام  : » تسا
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زا هک  یـسک  هب  خساپ  رد  هک  هدروآ  لبنح  دمحا  ماما  زا  و  رفـصا » یجیف ء  اذک  ّدمی  رـضخا و  یجیف ء  اذک  ّدـمی  هراّحّـسلا  طیخب  ّالا 
دانسا هب  زاب  اباحصا » هل  ّنأل  دیبع  نب  ورمع  نم  نیملـسملا  یلع  ّدشا  هفینح  وبا  : » تسا هتفگ  هدیـسرپ  دیبع  نب  ورمع  هفینح و  وبا  ماما 

ص)  ) ربمغیپ زا  دنـسم  یثیداحا  هک  داد  ربخ  هقیقع »  » ةراب رد  یباب  زا  ار  ام  لبنح ، دمحا  ّللا ،
�

ه دبع  وبا  تسا : هتفگ  هک  مرثا  رکب  وبا  زا 
!« ّتیلهاـج زا  تسا  يراـک  هقیقع  تسا  هتفگ  هفینح  وبا  تفگ : بجعت  يور  زا  هدـنخ و  اـب  هاـگ  نآ  دوـب  ناـعبات  زا  باحـصا و  زا  و 

: تسا هتفگ  نینچ  يو  هدش  هتفگ  حاکن ، زا  شیپ  قالط  رد  هفینح  وبا  لوق  لبنح  دمحا  ماما  هب  هک  یماگنه 

نع مّلـس و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّیبنلا  نع  هیف  ءاـج  دـق  .ء  یـشب  ملعلا  نم  نکی  مل  ّهناـک  قارعلا ، نم  نکی  مل  ّهناـک  هفینح  وبا  نیکـسم  »
نا ئرتجی  فیک  .همرکع  سواط و  ءاطع و  ّبیـسملا و  نب  دیعـس  ریبج و  نب  دیعـس  لثم  نیعباتلا  نم  نیرـشع  فّین و  نع  هباحّـصلا و 

: تسا هتفگ  لبنح  دمحا  ماما  مه  و  قلطت »!؟ لوقی 

718 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا ماکحا  هنیآ  ره  دنـسرپب  نآ  زا  ارم  سپ  نآ  زا  دهد و  مکح  هفینح  وبا  يأر  قفاوم  هاگ  نآ  ددرگ و  بوصنم  اضق  راکب  یـسک  رگا 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  ریرج  نب  ّیلع  زا  دانسا  هب  و  منک » یم  ّدر  ار 

كرت هنوگ  هچ  ار  هفوک  مدرم  دیـسرپ  هدوب ) هفینح  وبا  جّورم  درگاـش و   ) كراـبم نب  ّللا 
�

ه دـبع  مدـمآ  رد  هرـصب  هب  مدوـب  هفوـک  رد  »
متشاذگ هفوک  رد  ار  یموق  متفگ : يدرک ؟
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هک تسیرگ  نانچ  كرابم  ّللا 
�

ه دـبع  .دـندوب  هتفرگ  اوشیپ  ماـما و  رفک ، رد  ارت  دنتـشادنپ و  یم  ملعا  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  هفینح  وبا  هک 
«. دش رت  ششیر 

: تسا هدروآ  ار  ریز  نومضم  يدرویبا  ریرج  نب  ّیلع  نامه  زا  زاب 

هفینح وبا  تفگ : ناشیا  زا  یکی  دنتـشاد  یم  ثحب  يا  هلأسم  رد  ام  دزن  سک  ود  تفگ : ار  يو  يدرم  مدوب  كرابم  نب  ّللا 
�

ه دبع  دزن  »
.تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ تفگ : يرگید  هتفگ ،

درک هداعا  ار  نخـس  هرابود  نوچ  .وگب  هرابود  تفگ : ار  درم  نآ  كراـبم  نبا  ! » تسا هدوب  ملعا  ربمغیپ ، زا  ءاـضقب  هفینح  وبا  تفگ :
وت نوچ  متفگ : ارچ ؟ تفگ : .دندش  رفاک  دنتفرگ و  ماما  ار  رفاک  وت  ۀطـساو  هب  نانیا  متفگ : نم  رفک » تسا  رفک  : » تفگ كرابم  نبا 

: تفگ .يدرک  جیورت  ار  وا  یتفگ و  هفینح  وبا  زا 

يأر حیحـص و  ثیدح  : » تسا هتفگ  دحا  هدیـسرپ  کلام  زا  ار  لبنح  نب  دمحا  ماما  یـسک  هفینح » یبا  نع  یتایاور  نم  ّللا 
�

ه رفغتـسا 
هدیـسرپ هفینح  وبا  زا  سپ  نآ  زا  فیعـض » يأر  فیعـض و  ثیدح   » تسا هداد  خساپ  دمحا  هدیـسرپ  یعازوا  زا  نآ  زا  سپ  فیعض »

بیطخ حیحص » يأر  حیحص و  ثیدح  : » تسا هداد  باوج  هدش  هدیسرپ  یعفاش  زا  نوچ  و  ثیدح » يأر و ال  ال  : » تسا هتفگ  دمحا 
هدروآ هچ  نآ  ار  هنومن  هک  هدروآ  هفینح  وبا  ةراب  رد  لبنح  نبا  یعفاش و  کـلام و  لاـثما  یناـگرزب  زا  لـیواقا  هنوگ  نیا  زا  يرایـسب 

.تسا یفاک  دش 

يار و مالـسا ، ءاملع  عامجا  قافتا و  هب  ءاتفا ، داهتجا و  ماقم  رد  ماما  هک  تسا  اج  هب  يروآ  دای  نیا  هفینح  وبا  ماما  ۀـمجرت  ناـیاپ  رد 
رگا و  هدرب ، یم  راکب  ار  ناسحتسا  سایق و 

هقف راودا 
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719 ص : ج 3 ، یباهش ،) )

نیا هک  تسا  یناهیقف  نیرتروهشم  زا  مان و  هب  ناورشیپ  زا  نیقی  روطب  هداد ، رابتعا  راک  نیاب  هتفر و  هار  نیا  زا  هک  هدوبن  هیقف  نیتسخن 
یّلک و روطب  وا ، داهتجا  هّقفت و  ءانب  هک  دوشن  هتفگ  رگا  مه  تسا و  هتشاد  لومعم  جیار و  هدیدنسپ و  ار  نآ  ندومیپ  هدیزگ و  ار  هار 

نآ نادقان ، زا  یخرب  ۀتفگ  هب  یّتح ، هدوب و  اوشیپ  ماما و  ار  هویـش  نآ  زا  عاّبتا  يوریپ و  وا  هدـش و  هداهن  ساسا  هیاپ و  نآ  رب  یمومع 
یم ار  هار  نآ  یهقف  تاـعیرفت  زا  يرایـسب  رد  هدرک و  یم  ءاـّکتا  داـمتعا و  نآ  هب  رایـسب  ناـمگ  یب  هتـشاد  یم  مّدـقم  ثیدـح  رب  ار 

هداهن یم  داینب  اهنآ  رب  ار  هّقفت  طابنتـسا و  ءانب  هدروآ و  یم  تسدـب  هتـسناد ، یم  لوصا  هک  روما ، نآ  زا  ار  هطبنتـسم  عورف  هدومیپ و 
.تسا

هدروآ رایـسب  راثآ  رابخا و  قاروا  نیا  رد  رابک ، ناـهیقف  زا  مه  باحـصا و  زا  و  ص )  ) ربمغیپ زا  يار  ساـیق و  هب  لـمع  شهوکن  رد 
ظاحل زا  عوضوم  نیا  نوچ  نکیل  دیآ  رظنب  دئاز  دشاب و  هتـشاد  رارکت  ۀبئاش  دیاش  ندروآ  نایم  هب  نخـس  هراب  نیا  رد  هرابود  هدش و 

رد تسا  دروم  هب  نآ  رد  ثحب  صحف و  لقع  عرش و  مکحب  لمأت و  تقد و  بجوتـسم  هّجوت و  روخ  رد  ینید  ماکحا  طابنتـسا  ةویش 
ضرافلا روعالا  ّیعازخلا  ّللا ،

�
ه دبع  وبا   » داّمح نب  میعن  ۀمجرت  رد  هحفص 306 )- دلج 13 -  ) خیرات رد  بیطخ  هچ  نآ  هب  عضوم  نیا 

.ددرگ یم  لقن  هراشا و  هدروآ  ثیدح  وا ، ریغ  و  میعن ، زا  دانسا  هب  ّيزورملا »

نامهط نب  میهاربا  دننام  یناگرزب  زا  ار  میعن  عامس  تسخن  بیطخ 
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..و كرابم  نب  ّللا 
�

ه دبع  دیبع و  نب  یسیع  يرکس و  ةزمح  وبا  هنییع و  نب  نایفس  دعس و  نب  میهاربا  و 

يذمرت لیعامسا  وبا  يراخب و  لیعامـسا  نب  دمحم  يدامر و  روصنم  نب  دمحا  نیعم و  نب  ییحی  لیبق  زا  وا  زا  ار  یناگرزب  تیاور  و 
: تسا هتفگ  هدرک و  دای  رگید  یهورگ  و  یناغاص ، قاحسا  نب  دمحم  و 

ةراب رد  ناحتما  يارب  «« 1  » تنحم  » ماّیا رد  مصتعم و  تفالخ  نامز  رد  هک  نیا  ات  تسا  هتسیز  یم  اجنآ  رد  هدوب و  رصم  نکاس  میعن  »
نوچ هدش و  راضحا  يار  نم  ّرس  هب  نآرق 

______________________________

هدروآ بسانم  یلیصفت  هب  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  ۀمجرت  رد  هدوب  لومعم  لکوتم  نامز  ات  نومأم  نامز  زا  هک  تنحم »  » ۀیضق ( 1)
.دش دهاوخ 

داض مث  ءار  اهدعب  فلالا  نوکـس  ءافلا و  حـتفب   » تسا هتفگ  نآ  طبـض  رد  هک  نیا  زا  سپ  ضرافلا »  » تغل لیذ  بابللا »  » رد ریثا  نبا 
: تسا هدروآ  نینچ  همجعم »

نکاس رـصم  رد  هک  يزورم  ضراف  یعازخ  نب  داـمح  نب  میعن  تسا  ناـشیا  زا  هک  یهورگ  تسا  هدـش  هتخانـش  ضراـف »  » ناونع هب  »
ییحی هدرک و  تیاور  ..و  كرابم  نبا  زا  وا  .دنا  هدـناوخ  یم  ناونع  نیاب  ار  وا  هتـشاد  ضیارف  هب  هک  یتفرعم  نسح  ۀطـساو  هب  هدوب و 

اپ نآرق ) قلخ  مدع   ) دوخ لوق  رب  تنحم »  » ۀیـضق رد  ..دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  ود  نیا  ریغ  و  يراخب ، لیعامـسا  نب  دمحم  نیعم و  نب 
نیا یب  دوش و  هداد  لسغ  هک  نیا  یب  هتشذگ  رد  ( 228  ) تشه تسیب و  تسیود و  لاس  زا  یلوالا  يدامج  نادنز ، رد  هدنام و  اجرب 

هدش نفد  هتشاد  هک  اهدنب  دیق و  نامه  اب  دوش  هدرازگ  يو  رب  زامن  هک 
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«. تسا هدرک  يو  اب  یلزتعم  دواد  وبا  رسپ  بحاص  ار  راک  نیا  تسا و 

720 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتشذگ رد  ات  هدوب  نادنز  رد  هداتفا و  نادنز  هب  دنک  فارتعا  نادب  دیوگب و  ار  نآرق  ندوب  قولخم  ندوب و  ثدحم  هک  هدشن  رـضاح 
ضراف میعن  ماـن  هب  هدوب  ضیارف  هب  مدرم  ملعا  زا  نوچ  و  « 1  » هدرک فینصت  عمج و  ار  دنـسم »  » هک تسا  یـسک  نیتسخن  وا  .تسا و 

« تسا هدش  هدناوخ 

______________________________

: تسا هدروآ  نینچ  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  ایرکز  وبا  ۀمجرت  رد  هحفص 170 )- دلج 14 -  ) هیلح رد  بیطخ  مه  زاب  ( 1)

هوربخاف متنأ ؟ نیا  نم  هسلجم : یف  ءابرغ  موقلا  لوقی  یناـمحلا  دـیمحلا  دـبع  نب  ییحی  تعمـس  لوقی : زیزعلا  دـبع  نب  یلع  تعمـس  »
ینودسحی مهناف  هفوکلا  لها  مالک  اوعمـست  .ثیدحلا ال  یف  فیعـض  ینا  لوقی : یف و  ملکتی  ادـحا  مکدـلبب  متعمـس  لاقف : .مهدـلبب 

«. یش ء ریغ  یف  مهتمدقت  دق  دنسملا و  عمج  نم  لوا  ینأل 

یلع هیواعم ، تام  یقیتعلا ، ثیدح  یف  هیواعم و  ناک  -( » هحفص 176 دلج - نامه   ) تسا هدروآ  دانسا  هب  باتک  نامه  رد  ومه  زا  و 
روهـشم تسا : هتفگ  هاگ  نآ  هدرک  طبـض  نون  نآ  رخآ  رد  میم و  دیدشت  هلمهم و  ءاح  رـسکب  ار  ینامح  ریثا ، نبا  مالـسالا » هلم  ریغ 

هدرک و تیاور  ود  نیا  ریغ  يروث و  شمعا و  زا  هک  یناـمح  نومیم  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـیمحلا  دـبع  ییحی  وبا  تسا  تبـسن  نیاـب 
« تسا هدوب  رثکم  ثیدحب و  روهشم  یماما  ییحی ، شرسپ  هدرک و  تیاور  وا  زا  ییحی  ایرکز  وبا  شرسپ ،

721 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ثیدح نیا  ص )  ) ربمغیپ زا  کلام  نب  فوع  ..زا  داّمح  نب  میعن  زا  دانسا  هب  بیطخ  نآ  زا  سپ 
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« مارحلا نومّرحی  مارحلا و  نّولحیف  مهیأرب  رومـالا  نوسیقی  موق  یتـّمأ  یلع  هنتف  اـهمظعا  هقرف ، نیعبـس  عـضب و  یلع  یتـّمأ  قرتـفت   » ار
قیدصت نآ  هب  هتفگ و  ار  میعن  ندوب  هقث »  » ییحی هک  نیا  اب  نیعم ، نب  ییحی  زا  ار  نآ  تّحـص  راکنا  ندوب و  لصا  یب  ءاعدا  هدروآ و 

زا ار  ثیدح  نیا  لامتحا  نیا  رد  هشدخ  يارب  بیطخ  هاگ  نآ  هدرک  لقن  هدش ، هبتشم  میعن  رب  رما  هک  نیا  لامتحا  مّهوت و  هب  هتـشاد ،
.تسا هدومن  لقن  هدرک  ثیدح  میعن  هک  ترابع  نامهب  کلام  نب  فوع  زا  دانسا  هب  میعن ، قیرط  زا  ریغ  دّدعتم ، یقرط 

ار نومضم  نیا  هک  هدروآ  عیمج  نب  ورمع  زا  دانسا  هب  هحفص 196 )- میس - دلج  ( ) ع  ) قداص ترضح  ۀمجرت  ّیط  هیلح  رد  میعن  وبا 
: تسا هتفگ 

داد خساپ  وت ؟ اب  تسیک  نیا  هک : دیـسرپ  ار  یلیل  یبا  نبا  سپ  میدش  دراو  دّـمحم  نب  رفعج  رب  « 1  » هفینح وبا  یلیل و  یبا  نبا  اـب  نم  »
.يرآ تفگ : دنک ؟ یم  سایق  دوخ  يأر  اب  ار  نید  رما  دیاش  تفگ : .دراد  يذافن  تریصب و  نید  رما  رد  هک  تسا  يدرم 

رس هنوگچ  تفگ : يا ؟ هدرک  سایق  ار  دوخ  رـس  زونه  ایآ  دیـسرپ  .نامعن  تفگ : تسیچ ؟ تمان  دیـسرپ  هفینح  وبا  زا  رفعج  هاگ  نآ  »
تسیچ مشچ  ود  رد  يروش  هک  يا  هتسناد  ایآ  .یناد  یمن  کین  يزیچ  هک  منیب  یم  نانچ  تفگ : رفعج  سپ  منک ؟ سایق  ار  شیوخ 

______________________________

یـس دص و  کی  زا  هقرو  داتـشه  یعفاش  ماما  زا  لوقنم  ۀتفگ  هب  هدرک و  تفلاخم  ثیدح  دـص  راهچ  اب  لوقنم  ۀـتفگ  هب  هکنانچ  ( 1)
.تسا هتشاد  تفلاخم  تنس  باتک و  اب  دنا  هدروآ  مهارف  وا  ياه  هتفگ  زا  نادرگاش  هک  هقرو 

722 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یخلت و 
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؟ دراد تهج  هچ  بل  ود  رد  ینیریش  ینیب و  خاروس  ود  رد  یمرگ  شوگ و  ود  رد 

هدروآ لیـصفت  هب  ار  اهنآ  میعن  وبا  هک  تخاس  نشور  ار  همه  ياهباوج  درک و  رگید  یلاؤس  ترـضح  هک  نیا  زا  سپ  هن » داد : خـساپ 
: تفگ نینچ 

: تفگ ص )  ) ربمغیپ هک  درک  ثیدح  مّدج  زا  مردپ  نامعن  يا  »

نمف ٍنیِط * » ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرا�ن َو  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم : ٌْریَخ  اَنَأ  لاقف : مدآل  دجـسا  : » هل یلاعت  ّللا 
�

ه لاق  .سیلبا  هیأرب ، نیّدـلا  رما  ساق  نم  لّوا  »
زین همربش  نبا  زا  يرگید  دانـسا  هب  ار  ثیدـح  نیا  میعن  وبا  سایقلاب » هعّبتا  ّهنأل  سیلبإب  همایقلا  موی  یلاعت  ّللا 

�
ه هنرق  هیأرب  نیّدـلا  ساـق 

هدروآ ار  هفاضا  نیا  همربش  نبا  زا  دانسأ ، نیا  رد  هدرک و  ثیدح  میدمآ » رد  دمحم  نب  رفعج  رب  هفینح  وبا  نم و  : » تسا هتفگ  وا  هک 
انامه تفگ : .سفن  لتق  داد : خـساپ  انز ؟ ای  تسا  رتمیظع  سفن  لتق  اـیآ  دیـسرپ : هفینح  وبا  زا  رفعج  سپ  تسا : هتفگ  همربش  نبا  هک 

: دیسرپ زاب  .تسا  هتساوخ  هاوگ  راهچ  انز  رد  نکیل  هتسناد  یفاک  ار  دهاش  ود  سفن  لتق  رد  یلاعت  يادخ 

ار شزامن  نکیل  دـنک  ءاضق  دـیاب  ار  هزور  ضئاح  هک  تسا  هنوگ  هچ  سپ  تفگ : .زامن  داد : خـساپ  هزور ؟ اـی  تسا  مظعا  زاـمن  اـیآ 
« نکم ساـیق  دوخ  يأر  اـب  ار  نید  نک و  زیهرپ  ادـخ  زا  دـیآ ؟ یم  تسار  هنوگ  هچ  وت  ساـیق  وت ! رب  ياو  سپ  تسین ؟ بجاو  ءاـضق 
هب هنیدـم )  ) نآ بتکم  ثیدـح و  زکرم  زا  هتفای و  امن  وشن و  قارع  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  هفینح  وبا  تهاقف  ةراب  رد  نخـس  ۀـصالخ 

هتشاد و ّصاخ  يدادعتسا  هحیرق و  هدوب و  رود 
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هتسناد و یم  دازآ  هتخاس و  یمن  دودحم  ار  دوخ  هقف  ماکحا  نید و  لئاسم  رد  هدرک  یم  دامتعا  ءاّکتا و  دوخ  رکف  مهف و  شوه و  هب 
عفر سپ  هتشاد  مه  ار  نآ  یفرع  ّلح  ناوت  هتساوخ و  یم  ّلح  هاوخب  لد  رتشیب  هنادازآ و  ار  عوضوم  هدیـسر  یم  شلقع  هب  قیرط  رهب 

میهاوخب رگا  مک  تسد  ای  هدوبن  دایز  دوش  یم  هتـسناد  هدش و  هتفگ  هکنانچ  ّتنـس  هب  وا  يدنبیاپ  نوچ  تسا و  هتخاس  یم  يراتفرگ 
نآ هک  ار ، ثیدح  دنچ  زا  رتشیب  و  هتـشادن ، داقتعا  ثیداحا  زا  يرایـسب  تّحـص  هب  مییوگب  يوب  نادقتعم  هدید  زا  وا و  ناوریپ  دـننام 

، هدوبن هیراج  عورف  لئاسم و  ۀمه  هب  یفاو  مه 

723 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ررقم یماکحا  هتسج و  یم  هراچ  هار  دوخ  دید  رکف و  زا  هدرک و  یم  اپ  تسد و  دوخ  ریزگان  سپ  هتسناد  یمن  دانتسا  لباق  حیحص و 
«. 1  » تسا هتشاد  یم 

شیپ نآ  زا  دروم  دنچ  هدمآ و  نّنست  لها  زا  نادنمـشناد  بتک  رد  هقرفتم  هک  ییایاضق  مه  هدش و  لقن  يو  زا  لیح »  » ناونعب هچ  نآ 
دهاّزلا عرولا  لماعلا  ملاعلا  مامالا  خیـشلا   » هک ار  رگید  دروم  دـنچ  هنومن  يارب  .دـنک  یم  دـییأت  ار  رظن  نیا  اهنآ  ۀـمه  دـش  دای  نیا  زا 

« يزوجلا نب  ّیلع  نب  نمحّرلا  دبع  جرفلا  وبا  نیحلاّصلا  فلّسلا  هّیقب  نیملسملا ، مالسالا و  خیـش  هرـصع  دیرف  هرهد و  دیحو  لضافلا 
: میروآ یم  اجنیا  رد  هدروآ  ءایکذألا »  » باتک رد  يزوج  نبا  هب  روهشم 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدروآ  هّصق  دنچ  وا  تناطف  ةراب  رد 

زور درم  نآ  دناسانشن  دیوگن و  يزیچ  ناشیا  زا  یـسک  هب  هک  قالط  هس  هب  دنداد  دنگوس  ار  وا  دنتفرگ و  ار  یـسک  لاوما  دزد  دنچ  »
ار نادزد  رگید 
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تفر و هفینح  وبا  دزن  هب  سپ  دیوگب  يزیچ  دناوت  یمن  هدرک  دای  دنگوس  نوچ  وا  دنشورف و  یم  ار  وا  لاوما  الاک و  اراکـشآ  هک  دید 
مهارف نوچ  نک  رـضاح  ار  ناـسک  رگید  نذؤم و  هلیبـق و  ماـما  تفگ : هفینح  وبا  .تساوخ  هراـچ  هار  داـهن و  ناـیم  هب  ار  دوخ  ۀیـضق 

همه سپ  تفگ : .يرآ  دـنتفگ : همه  دـنادرگرب ؟ وا  هب  ار  درم  نیا  لاوما  ادـخ  دـیهاوخ  یم  اـیآ  تفگ : ار  ناـشیا  هفینح  وـبا  دـندمآ 
نیا زا  دیزاس و  نوریب  ار  ناکی  ناکی  هاگ  نآ  دیروآ و  رد  يدجسم  ای  هناخ  رد  دیرآ و  مهارف  دنتـسه  نظ  ءوس  دروم  هک  ار  یناسک 
نینچ .دیریگب  دیوگن  چیه  دنامب و  تکاس  هک  ار  نآ  دیزاس و  اهر  هن ، دهد : خـساپ  هک  ار  مادـک  ره  تسا  وت  دزد  نیا  دیـسرپب : درم 

: تسا هتفگ  هک  هفینح  وبا  دوخ  زا  رفعج  نب  ییحی  لقنب  تسا  هلمج  زا  و  دش » هتفرگ  سپ  نادزد  زا  لاوما  ۀمه  دندرک و 

نم دهدب  نمب  مهرد  جنپ  زا  رتمک  هب  ار  نآ  دشن  رضاح  تشاد و  دوخ  اب  بآ  یکشم  دیسر و  یبارعا  داتفا  زاین  بآ  هب  ارم  هیداب  رد  »
ار بآ  کشم  مداد و  مهرد  جنپ 

______________________________

.دش هراشا  دروم  بلطم  نیا  هفینح  وبا  دوخ  زا  وا ، ریغ  و  هناوع ، وبا  زا  لوقنم  ۀتفگ  زا  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  ( 1)

724 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا هب  مدرک و  طولخم  تیز  اب  ار  نآ  نم  سپ  رواـیب  تفگ : یهاوخ ؟ یم  درآ ) تسپ -  ) قیوس اـیآ  متفگ : ار  یبارعا  هاـگ  نآ  متفرگ 
ار دوخ  لوپ  تفریذپ  مهد  یمن  رتمک  مهرد  جنپ  هب  ار  بآ  زا  یحدق  متفگ : تساوخ  بآ  دش و  هنشت  دروخ و  ریس  مداد و 
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: تسا هلمج  زا  و  دنام »! یقاب  میارب  مه  بآ  زا  متفرگ و  سپ 

درک و راـکنا  نیما  صخـش  تساوـخ  ار  نآ  تشگزاـب  ّجـح  زا  هک  نیا  زا  سپ  داـهن  یـسک  دزن  یتناـما  هفوـک  رد  جاّـجح  زا  يدرم  »
هفینح وبا  تفگ : وا  هب  ار  هعقاو  تفر و  هفینح  وبا  دزن  ار  هرواشم  لام ، بحاص  هدوبن  یتناما  هعیدو و  نینچ  هک  دومن  یم  دای  دـنگوس 

: تفگ يوب  درک و  تولخ  تشاد  یم  هفینح  وبا  اب  دـمآ  تفر و  هک  نیما  صخـش  اب  هاـگ  نآ  دـیوگن  یـسک  هب  ار  هعقاو  داد  روتـسد 
لئام راک  نیاب  وت  ایآ  منک  یفرعم  ناشیا  هب  ار  ءاضق  ۀتسیاش  یصخش  نم  هک  دنا  هدرک  هرواشم  هداتسرف و  نم  دزن  هب  همکاح  هاگتسد 

يو رد  لغش  نآ  عمط  هک  صخش  نآ  سپ  تخادرپ  وا  قیوشت  بیغرت و  هب  هفینح  وبا  درک و  يراددوخ  یکدنا  صخـش  نآ  یتسه ؟
صخـش نآ  دزن  تفگ : ار  يو  هفینح  وبا  .تفر  هفینح  وبا  دزن  هعیدو  بحاص  هعقاو  نیا  زا  دـعب  .دومن  دوخ  زا  اضر  يدنـسرخ و  دوب 

تفگ و تفر و  .مدرپس  وت  هب  ار  تناما  یناشن  نـالف  هب  تقو  نـالف  نم  يا  هدرک  شومارف  وت  هک  مرادـنپ  ناـنچ  دـیوگب  وا  هب  دورب و 
ماقم مهاوخ  یم  مدیـشیدنا و  کین  وت  راک  رد  نم  تفگ : ار  يو  هفینح  وبا  .تشگرب  هفینح  وبا  دزن  هب  صخـش  نآ  .تفرگ  ار  تناما 

هب ارت  هاگ  نآ  دـیآ  شیپ  رتهب  رترب و  يراک  اـت  منک  یم  يراددوخ  وت  یفرعم  زا  نونکا  سپ  .منک  نوزفا  ار  تردـق  مرب و  ـالاب  ار  وت 
: تفگ مهاوخ  نانآ  هب  ار  تمان  درک و  مهاوخ  یفرعم  ناشیا 

: تسا هدروآ  وا  یهقف  ياه  هلیح  هلمج  زا  و 

ار هفینح  وبا  یناوج ، »
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زا هک  ار  صخـش  نـالف  رتخد  مهاوخ  یم  تفگ : يزور  .تسـشن  یم  داـیز  وا  شیپ  تفر و  یم  وا  سرد  سلجم  هب  دوب و  هیاـس  مه 
وبا .مراد  یگتـسبلد  مه  جـیوزت  هب  مریذـپ ، هب  مناوـت  یمن  هک  دـنا  هتـساوخ  نم  زا  نم  ناوـت  زا  شیب  يرهم  مریگب  تسا  هفوـک  مدرم 

.ریذپ هب  دنهاوخ  یم  وت  زا  ناشیا  هچ  نآ  هاوخب و  ریخ  ادخ  زا  تفگ : هفینح 
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.دش هتسب  دقع  درک و  نینچ  ناوج 

دنریذپ و یمن  نآ  زا  يرهب  نداد  هب  تبـسن  ارم  تساوخرد  دننک و  یم  هبلاطم  نم  زا  ار  رهم  ۀمه  تفگ : دمآ و  هفینح  وبا  دزن  نوچ  »
هچ نونکا  رهم  ۀـمه  تخادرپ  زا  سپ  رگم  دنتـسرف  یمن  ما  هناخ  هب  ار  وا  مه  ناـشیا  مریذـپ و  هب  ار  همه  هک  تسین  شیاـشگ  نآ  ارم 

؟ درک مدیاب 

دنا هتفرگ  تخـس  ناـشیا  هچ  نآ  زا  راـک  اریز  ینک  فّرـصت  يرواـیب و  هناـخ  هب  ار  نز  اـت  ریگب  ماو  زاـسب و  هلیح  تفگ : هفینح  وـبا  »
.درک فرصت  درب و  هناخ  هب  ار  نز  سپ  داد  ضرق  وا  هب  هفینح  وبا  دوخ  زین  یغلبم  درک و  نینچ  ناوج  .تسا  رتناسآ 

یم مه  ار  دوخ  نز  يورب و  رود  ییاج  هب  رهـش  نیا  زا  یهاوخ  یم  هک  یناـیامنب  ناـنچ  یناوت  یم  نونکا  تفگ : هفینح  وبا  هاـگ  نآ  »
دوخ اب  مه  ار  نز  تسا و  ناسارخ  مزاع  شاعم  بلط  يارب  هک  تشاد  راهظا  نانچ  درک و  هیارک  رتش  ود  ناوج  .يربب  دوخ  اب  یهاوخ 

.درب یم 

.دنتساوخ يرای  دنتسج و  هراچ  وا  زا  دندید و  ار  هفینح  وبا  داتفا  تخس  هیضق  نیا  ار  نز  ناسک 

میناوت یمن  ام  دنتفگ : دربب  دوخ  اب  ار  شنز  دورب و  دهاوخب  اج  رهب  دراد  قح  وا  تفگ : ناشیا  هب  هفینح  وبا  »
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.دـیهد سپ  زاـب  وا  هب  دـیا  هتفرگ  وا  زا  ار  هـچ  نآ  دـینک و  یـضار  دـیاب  ار  ناوـج  سپ  تـفگ : .مـینک  راوـمه  دوـخ  رب  ار  نز  يرود 
: تفگ ار  ناوج  هفینح ، وبا  .دنتفریذپ 

يزیچ نم  تفگ : دیبنجب و  عمط  ار  ناوج  دننک  ءاربا  رهم ، زا  ارت  دننادرگرب و  وت  هب  دنا  هتفرگ  وت  زا  هچ  نآ  هک  دنا  هدش  یضار  نانیا 
یهد و رد  نت  دـنهدب  وت  هب  دـنا  هدـش  رـضاح  هچ  نآ  هب  هک  نیا  اـیآ  تسا : رتهب  مادـک  ارت  تفگ : هفینح  وبا  .مهاوخ  یم  هوـالع  مه 
ار وا  نید  اـت  یهدـب و  ار  غـلبم  نآ  یناوـتن  وـت  هک  تسا  راکهدـب  يدرم  هب  داـیز  یغلبم  هک  دـنک  رارقا  نز  هک  نیا  اـی  يوـش  یـضار 

؟ يربب ترفاسم  هب  دوخ  اب  ار  وا  یناوتن  يزادرپن 

.مریگب يزیچ  ناشیا  زا  مناوتن  نم  ات  دنونشن  ار  نخس  نیا  ّللا 
�

ه ّللا ،
�

ه تفگ : ناوج  »

« .تفگ كرت  ار  ترفاسم  تفریذپ و  دندوب  هتفگ  نز  ناسک  ار  هچ  نآ  هاگ  نآ 

(: هحفص 59  ) تسا هدرک  لقن  قاقد  نب  دمحا  زا  اه  هلیح  نیا  هلمج  زا  و 

لام لاح و  قیقحت  نز  نآ  ناگتسب  دنک  جیوزت  تساوخ  یم  هفینح  وبا  باحصا  زا  يدرم  »
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ییآرد نم  رب  نوـچ  تفگ : ار  يو  هفینح  وـبا  .داد  ربـخ  هفینح  وـبا  هب  ار  هیـضق  راتـساوخ ، درم  .دـنتفرگ  رظن  رد  هفینح  وـبا  زا  ار  درم 
.درک نینچ  درم  نآ  راذگب  دوخ  تلآ  رب  ار  دوخ  تسد 

شزرا مهرد  رازه  هد  هک  مدید  ار  يزیچ  يو  تسد  رد  نم  انامه  داد  خـساپ  دندیـسرپ  درم  ییاراد  زا  ار  هفینح  وبا  نز ، ناسک  نوچ 
یس باب  رخآ  رد  هدروآ و  ءایکذألا  باتک  زا  مّیس  باب  رد  يزوج  نبا  ار  ایاضق  نیا  تشاد »
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: دافم نیدب  دشاب  هحفص 59  ۀیضق  لیصفت  دیاش  هک  هدروآ  یتیاکح  ( 179  ) مکی و 

وبا .داد  دـنهاوخن  يوب  ار  نز  دـننادب  رگا  نز  ناسک  تسا و  كدـنا  شلام  تفگ : ار  هفینح  وبا  سپ  دـش  ینز  قشع  راـتفرگ  يدرم  »
ارت نم  .وگب  ار  نز  ناـسک  تفگ : يوب  سپ  .هن  تفگ : یـشورف ؟ یم  مهرد  رازه  هدزاود  هب  نمب  ار  شیوـخ  تلآ  اـیآ  تفگ : هفینح 

.مسانش یم 

.هفینح وبا  داد : خساپ  دسانش ؟ یم  ارت  یسک  هچ  دنتفگ : درک  يراگتساوخ  ار  نز  درم  »

هب هلماعم  يوگتفگ  تشاد  هک  يزیچ  ةراب  رد  دمآ و  نم  دزن  يزور  هک  نیا  زج  مسانـش  یمن  ار  وا  نم  تفگ : دندیـسرپ  ار  هفینح  وبا 
اراد درم  نیا  هک  دناسر  یم  عوضوم  نیا  دنتفگ : دوخ  اب  ناشیا  سپ  .دشن  رضاح  غلبم  نیاب  شورف  يارب  وا  دش و  مهرد  رازه  هدزاود 

.دندرک جیوزت  يوب  ار  نز  سپ  تسا  دنمتورث  و 

شابم هلصوح  گنت  تحاران و  شیوخ  یتسدگنت  يرادان و  زا  تفگ : ار  يو  دش  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  تفر و  وا  ۀناخ  هب  نز  نوچ  »
تفر و هفینح  وبا  هناـخ  هب  هتـسب  شیوخ  هب  رویز  رز و  هتـسارآ و  ار  دوخ  هاـگ  نآ  .تسا  وت  راـیتخا  رد  وت و  نآ  زا  مراد  نم  هچ  نآ 

هدوشگ وت  زج  یـسک  تسدـب  نآ  هرگ  هک  هدـمآ  شیپ  يراک  ارم  تفگ : نز  شوپ ! هب  شیوخ  يور  تفگ : هفینح  وبا  دوشگ ! هرهچ 
یناسک هب  دهد و  یمن  رهوش  ارم  وا  مهاوخ و  یم  رهوش  هک  ما  هدیسر  رمع  زا  يّدحب  متـسه و  هچوک  رـس  لاّقب  رتخد  نم  دوش ، یمن 

رس و هراسخر و  تفرگرب و  هرهچ  زا  هدرپ  هرابود  .لچک  تسا و  لش  تسا و  روک  مرتخد  دیوگ : یم  دننک  یم  يراگتساوخ  ارم  هک 
ار اهتسد 
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يدید و هک  نونکا  تفگ  تخاس و  فوشکم  ار  دوخ  ياهقاس  زاب  تسا  ریگ  نیمز  مرتخد  دـیوگ : یم  مردـپ  تفگ : دـعب  .داد  ناشن 
ار هفینح  وبا  ياهاپ  نز  ییآ ؟ رد  نم  ینز  هب  هک  یهد  یم  يدنسرخ  ایآ  تفگ : هفینح  وبا  .شیدنیب  يریبدت  ار  راک  نیا  یتسناد 
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.مشاب وت  مالغ  نز  مرضاح  نم  تفگ : دیسوب و 

ار ترتخد  تفگ  داد و  يوب  رانید  هاجنپ  تساوخ و  ار  لاّقب  هفینح  وبا  تفر و  نز  .ادـخ  ناـما  رد  ورب  تفگ : ار  يو  هفینح  وبا  سپ  »
.تسین دشاب  وت  ۀتسیاش  هک  يرتخد  ارم  تفگ : لاّقب  .درک  میلست  يوب  رانید  دص  کی  غلبمب  مه  يدنس  نک و  جیوزت  نمب 

.مراتساوخ ارت  لچک  لش و  ریگ ، نیمز  رتخد  نامه  نم  رذگ  رد  نخس  نیا  زا  تفگ :

يراک نینچ  تفگ : داهن و  نایم  هب  شیوخ  نز  اب  ار  هیـضق  تفر و  هناـخ  هب  درم  دـش و  هتـسب  راـنید  هاـجنپ  دـص و  هب  جاودزا  دـقع  »
تشادرب دوخ  مالغ  اب  داهن و  هدیشوپ  رس  يا  هّلـس  رد  ار  رتخد  دمآ  رد  بش  نوچ  هفینح  وبا  تسد  اب  رگم  تشاد  یم  دباین  شیاشگ 

ارم رگا  شاـب  هاوگ  شرداـم  قـالطب  نم  رب  تفگ : لاـقب  تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ  دـیدب  نآ  نوـچ  هفینح  وـبا  .درب  هفینح  وـبا  هناـخ  هب  و 
لالح وت  رب  دـقن  رانید  هاجنپ  هد و  سپ  زاب  نمب  ار  دنـس  تفگ : ار  درم  سپ  .اـثالث  قلاـط  یه  تفگ : هفینح  وبا  .دـشاب  رگید  يرتخد 

.دشاب

هفینح وبا  .دمآ  يو  دزن  هب  هرابود  نز  نآ  يزور  ات  دیـسر  یمن  ییاج  هب  شرکف  دوب و  یم  هعقاو  نیا  ۀشیدنا  رد  هفینح  وبا  هام  کی  »
نز يدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  تفگ : ار  يو 
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: تفگ

»؟! يدرک یفّرعم  ینغ  امب  ار  ریقف  يدرم  يداد و  بیرف  ار  ام  ارچ  وت  و 
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179 کلام 95 - - 2 - 

هدروآ ار  نومضم  نیا  وا  ۀمجرت  رد  هدرک  دای  هنیدم  یعبات  ناهیقف  زا  میس  ۀقبط  ّیط  رد  ار  سنا  نب  کلام  هک  يزاریـش  قاحـسا  وبا 
: تسا

داتفه و دص و  کی  لاس  رد  هدش و  ّدلوتم  ( 95  ) جنپ دون و  لاس  هب  هنع ، ّللا 
�

ه یضر  یحبصا ، کلام  نب  سنا  نب  کلام  ّللا 
�

ه دبع  وبا  »
.تسا هتفای  تافو  ( 84  ) لاس راهچ  داتشه و  ّنس  هب  ( 179  ) هن

.هتخادرپ اتفا  هب  ناطلـس  دزن  رد  هعیبر  اب  هتفرگ و  ارف  هعیبر  زا  ار  ملع  کلام  .تسا  هتـسناد  لاس  دون  ار  يو  یناگدنز  تّدـم  يدـقاو  »
یم ملع  درک و  یم  ءاتفتـسا  نم  زا  نم و  دزن  دمآ  یم  هک  نیا  ات  درمن  وا  متفرگ  یم  ملع  وا  زا  نم  هک  دوب  يدرم  تسا : هتفگ  کلام 

.تخومآ

: تسا هتفگ  « 1  » بهو نبا  »

______________________________

: تسا هدش  هدروآ  نومضم  نیا  يراخب  حرش  زا  لصا  شماه  زا  یقرواپ  رد  ( 1)

ياراد هک  تسا ، ماـما  شـش  زا  یکی  کـلام  تسین و  کـلام  زا  رتهاـگآ  ص )  ) ربمغیپ ثیدـح  رب  يدرم  برغم  قرـشم و  ۀـمه  رد  »
.يرهاظ دواد  يروث و  نایفس  دمحا و  یعفاش و  هفینح و  وبا  کلام و  دنناشیا : .راصما و  دالب و  رد  دنا  هعوبتم  بهاذم 

: تسا هدروآ  ریز  تیب  رد  ار  نانآ  یعفاش  بیطخ  یکفصح ، ییحی  لضفلا  وبا  ماما  »

اعماس تنک  اذا  ظفحا  مهفرعتل و  عمساف  هعیرّشلا  ناکرا  تئش  نا  و 

اعبات دواد  دعب  رکذا  نایفس و  دمحا و  کلام و  نامعّنلا ، دّمحم و 

! بجعلل ای  تسا »! هتسیز  یم  ردام  مکش  رد  لاس  هس  تدم  رد  ینعی  هدوب  رادراب  لاس  هس  شردام  ار  کلام  «و 

ج 3، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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729 ص :

: داد یم  ادن  نینچ  هک  مدینش  ار  يدانم  هنیدم  رد  »

طبض بئذ » وبا  نبا   » ناکّلخ نبا  نایعالا  تایفو  باتک  رد   ) بیؤذ وبا  سنا و  نب  کلام  رگم  دهدب  يوتف  ار  مدرم  دیابن  یـسک  ناه  »
: تسا هتفگ  ّللا ،

�
ه همحر  یعفاش ، ( » تسا هدش 

: تفگ ارم  ینابیش  نسح  نب  دمحم  »

.يرآ تفگ : هنافصنم ؟ متفگ : نم  امهنع ؟ ّللا 
�

ه یضر  تسا ) هفینح  وبا  کلام و  شدارم   ) ام بحاص  ای  تسا  ملعا  وت  بحاص  »

.؟ امش بحاص  ای  ام  بحاص  تسا : ملعا  نآرق ، هب  کی  مادک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ارت  متفگ : »

.امش بحاص  هک  تسا  هاوگ  ادخ  تفگ : »

؟ تسا ملعا  باحصا  و  ص )  ) ربمغیپ ياه  هتفگ  هب  امش  بحاص  ای  ام  بحاص  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ارت  متفگ : »

.امش بحاص  هاوگ  ار  ادخ  تفگ : »

؟ ینک یم  سایق  يزیچ  هچ  رب  سپ  .تسین  روما  نیا  رب  زج  سایق  دنامن و  یقاب  يزیچ  امش  بحاص  يارب  سایق  زج  سپ  متفگ : »

: تسا هتفگ  یناعنص  ّللا 
�

ه دبع  نب  رکب  »

: تفگ ار  ام  يزور  سپ  میتساوخ  یم  يو  زا  تدایز  ام  درک و  یم  ثیدح  يار  ۀعیبر  زا  وا  میدوب  سنا  نب  کلام  دزن  »

.میدـید باوـخ  رد  ار  وا  میتـفر  هعیبر  دزن  هب  اـم  سپ  تسا ؟ هدـیباوخ  هرجح  نیا  رد  يو  هک  نیا  لاـح  دـیراد و  راـک  هچ  ار  هـعیبر  »
: تفگ دیوگ ؟ یم  ثیدح  وا  زا  سنا  نب  کلام  هک  هعیبر  نامه  میتفگ : .يرآ  تفگ : یتسه  هعیبر  وت  ایآ  میتفگ : میدرک و  شرادیب 

؟ بیـصن یب  هرهب و  یب  دوخ  وت  تسا و  رادروـخرب  اـیند  زا  دـنم و  هرهب  وـت  ملع  ۀطـساو  هب  کـلام  هک  هدـش  هچ  سپ  میتـفگ : .يرآ 
!؟ لامک ملع و  راب  کی  زا  تسا  رتدنمدوس  رتهب و  لابقا  تخب و  زا  لاقثم  کی  هک  دیناد  یمن  ایآ  تفگ :

730 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاهقف تاقبط   » بحاص
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تبسن ار  نمی  مدرم  هدرک و  دای  نمی  ءاعنص  رب  ار  يو  ءالیتسا  هبلغ و  هدرب و  مان  ّقحلا » یلإ  يداه  فیرـش   » زا هک  یلـصف  رد  نمیلا »
اهنآ زاربا  رـشن و  رد  ای  مولع و  ّیط  رد  ار  اهتلود   » هک تسا  هتفگ  هدـناوخ و  روبجم  فئاـخ و  اـی  روحـسم  نوتفم و  فنـص : ود  وا  هب 

(: ۀحفص 79  ) تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  تسا » دننام  هزجعم  یتاریثأت 

دنتـساوخ یم  يو  زا  ناشیا  دروآ و  یم  ثیدـح  يأّرلا  هعیبر  زا  ار  دوخ  نادرگاش  سنا ، نب  کـلام  هک  تسنیا  بلطم  نیا  رب  لـیلد  »
لـقن و ناـشیا  يارب  هعیبر ، دوخ ، خیـش  زا  رتداـیز  ثیداـحا  دـیازفیب و  دروآ  یم  هچ  نآ  رب  درواـیب و  وا  زا  ثیدـح  رتـشیب  نآ  زا  هک 

.دنک تیاور 

: تفگ ار  نادرگاش  زور  کی  کلام  سپ  »

.تسا هدیباوخ  هناخ  نآ  رد  وا  هک  دیهاوخ  یم  هچ  ار  يو  و  دینک ؟ یم  هچ  ار  هعیبر  »

يوب دندرک و  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  دـنتفر و  هعیبر  دزن  هب  هناخ و  نآ  هب  ور  دندینـش  داتـسا  زا  نخـس  نیا  هک  نارای  نادرگاش و  سپ 
.يرآ تفگ : دروآ ؟ یم  ثیدح  وا  زا  کلام  تسا و  وا  داتسا  کلام و  خیش  هک  یتسه ، هعیبر  نامه  وت  ایآ  دنتفگ :

: داد خساپ  هرهب ؟ یب  بیصن و  یب  دوخ  وت  هتشگ و  دنم  هرهب  ظوظحم و  نینچ  وت  زا  هدافتسا  ۀطساو  هب  کلام  هک  هداتفا  هچ  دنتفگ : »

رد میعن  وبا  تسا » هدرک  تیاور  یناعنـص  ّللا 
�

ه دـبع  نب  رکب  وبا  ار  هیـضق  نیا  ملع .» لمح  نم  « 1  » ریخ هرما  نم  الاقثم  ّنا  متملع  اـّما  »
: ناونع تحت  ار  کلام  ۀمجرت  ( 356 هحفص 316 - مشش - دلج  « ) ءایلوالا هیلح   » باتک

نیبرغملا یف  هبهذم  ضیفتسملا  نیقارعلا  زاجحلا و  نیدلبلا : یف  روهشملا  نیمرحلا ، ماما  مهنمف  »
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لمکا ءالبّنلا و  دحا  ناک  : » تسا هتفگ  شا  هراب  رد  هک  نیا  زا  سپ  هدروآ و  هنع » یلاعت  ّللا 
�

ه یضر  سنا  نب  کلام  نیقرشملا  و 

______________________________

روهـشم و فورعم و  ور  نیا  زا  هدوب و  یـسابع  ۀـفیلخ  روصنم ، تیاـنع  هجوت و  دروم  کـلام  هک  هدوب  یناـمز  هعقاو  نیا  ارهاـظ  ( 1)
.تسا هتشاد  ماقم  و  هرما »  » الاب ریبعتب  لابقا و  تخب و  بحاص  يریبعت  هب  بوبحم و 

731 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

تایاور تاملک و  زا  یتخل  يولبلاب » یلتبا  يوقّتلاب و  قّقحت  لوصألا ، ماکحألا و  ملع  هتّمأ  یف  رـشن  لوسّرلا و  ثیدـح  ثرو  ءـالقعلا 
یم دای  اجنیا  رد  اـهنآ  زا  یتمـسق  ار  هنومن  هک  تسا  هدرک  لـقن  وا  لـئاضف  تاـمولعم و  تـالاح و  ةراـب  رد  ار  نارگید  تاراـبع  وا و 

.ددرگ

: دانسا هب  تسا ، هدروآ  وا ، ياه  هتفگ  زا 

: تسا هتفگ  و  دنداد » یهاوگ  ءاتفا  يارب  ارم  ندوب  لها  سک  داتفه  هک  نیا  زا  سپ  رگم  متخادرپن  ءاتفا  هب  نم  »

مهدب يوتف  مراد  قح  مناوت و  یم  ایآ  هک  مدیـسرپ  دوب  ملعا  نم  زا  هک  ار  یـسک  هک  نیا  زا  سپ  رگم  مدادن  ییاوتف  هب  خساپ  زگ  ره  »
: مدیسرپ يو  زا  تسا : هتفگ  يوار   » .دندرک رما  راک  نیاب  ارم  ناشیا  مدیسرپ و  دیعس  نب  ییحی  زا  هعیبر و  زا  هلمج  زا  هن ؟ ای 

لها يراک  يارب  ار  دوخ  هک  دـیاشن  ار  درم  هچ  مداد  یمن  يوتف  مدرب و  یم  ناـمرف  تفگ : يدرک ؟ یم  هچ  دـندرک  یم  یهن  ارت  رگا 
« ..دسرپب ار  شیوخ  ندوب  لها  دوخ  زا  ملعا  زا  هک  نیا  رگم  دنادب 

: تسا هدروآ  وا  ياه  هتفگ  زا  و 

: تسا هتسناد  وا  زا  مه  و  هیاوّرلا » هرثکب  سیل  ءاشی ، ثیح  ّللا 
�

ه هلعجی  رون  ملعلا  »

، يدرم هسأر » تبرضل  نآرقلا  رّسفی  نم  یلع  ناطلس  یل  ناک  ول  »
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دوخ ات  ما  هدومیپ  زارد  رود و  یهار  نم  تسا : هتفگ  درم  نآ  .مناد  یمن  بوخ  ار  نیا  تسا : هداد  خساپ  هدیـسرپ  يا  هلأسم  ار  کلام 
هب ینک  تاقالم  ار  دوخ  نایرهش  مه  يدرگرب و  دوخ  لحم  هب  نوچ  تسا : هتفگ  يوب  کلام  .مسرپب  ار  هلأسم  نیا  مناسرب و  وت  هب  ار 

: تسا هتفگ  ار  يو  کلام  ناتسود  زا  یکی  مناد » یمن  بوخ  ار  هلأسم  نیا  نم  تفگ : کلام  وگب : ناشیا 

دنزاس یم  هدوسرف  ار  دوخ  ناروتس  دنتفا و  یم  هار  هب  هدنکارپ  رود و  ياهرهش  زا  مدرم  »

732 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یم خـساپ  وت  یناسرب  هرهب  دوخ  ملع  زا  ناشیا  هب  هک  دنـسرپ  یم  وت  زا  دـنیآ و  یم  وت  دزن  هب  دـننک و  یم  قاـفنا  فازگ  یجراـخم  و 
.تسا هداد  خساپ  کلام  .تسین  هتسیاش  نیا  مناد !» یمن  : » یهد

زا دعب  دیاش  مهد  خساپ  ار  ناشیا  رگا  هک  دنـسرپ  یم  يزیچ  نم  زا  دـنیآ و  یم  رـصم  زا  يرـصم  قارع و  زا  یقارع  ماش و  زا  یماش  »
وا ياه  هتفگ  زا  و  میوگ » زاب  ناشیا  هب  ار  بلطم  منک و  ادیپ  اجک  زا  ار  ناشیا  سپ  ددرگ  راکـشآ  ما  هتفگ  هچ  نآ  فالخ  نم  رب  نآ 

: تسا هتفگ  یم  دب  هدوب و  نیبدب  هفینح  وبا  هب  تبسن  کلام  ریخ » هیف  ساّنلل  نکی  مل  ریخ  هسفن  یف  ناسنإلل  نکی  مل  اذا  : » تسا

هتفگ هک  هدروآ  محازم  یبا  نب  روـصنم  زا  دانـسا  هب  هلمج  زا  تسا  هدرک  لـقن  يو  زا  دانـسا ، هب  یتاـملک ، زین  هراـب  نیا  رد  میعن  وـبا 
: تسا

: تفگ هک  مدینش  دمآ ، نایم  هب  شدزن  رد  هفینح  وبا  زا  یمان  هک  یتقو  کلام ، زا  »

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  فرطم  نب  ّللا 
�

ه دبع  زا  دانسا  هب  زاب  و  هلها » نم  سیل  نیّدلا  داک  نم  نیّدلا و  داک  »

کلام »
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: تفگ یم  دش  یم  هتفگ  شدزن  نید  رد  نافرحنم  هفینح و  وبا  مان  هک  یماگنه 

لامکتـسا ادخ و  باتک  يوریپ  اهنآ  يوریپ  هک  دـندروآ  یننـس  يو ، زا  دـعب  رما  نایلاو  و  ص ،)  ) ربمغیپ تفگ : زیزعلا  دـبع  نب  رمع  »
.تسا وا  نید  رد  يورین  وا و  زا  يرادربنامرف 

تیاده اه  نآ  هب  سک  ره  .دنکفا  رظن  اهنآ  اب  فلاخم  يرما  رد  ای  دـهد  لیدـبت  رییغت و  ار  اهنآ  هک  دـسر  یمن  قلخ  زا  ار  سک  چـیه 
ادخ هتفر و  نانمؤم  لیبس  ریغ  زا  دراذگاو  ار  اهنآ  هک  یـسک  تسا و  روصنم  دبلط  راصنتـسا  اه  نآ  هب  هک  سک  نآ  يدتهم و  دـیوج 

رد هتـسناد و  یم  میدـق )  ) قولخم ریغ  ار  نآرق  کلام  میعن ) وبا   ) ومه ۀـتفگ  هب  دـهد » یم  رفیک  تخـس  دـنکفا و  یم  خزود  هب  ار  وا 
هتفگ یم  دب  ار  اهنآ  نابحاص  يوه و  يار و  هدوب و  یم  فلاخم  تخـس  بهذم  يردـق »  » اب هتـشاد و  یم  داقتعا  ار  ربج »  » دابع لاعفا 

: تسا هدرک  لقن  يو  زا  یتاملک  میعن  وبا  مه  اه  هنیمز  نیا  رد  تسا 

733 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: دوش یم  هدروآ  تیاور  دنچ  دانسا ) هب   ) تسا هدروآ  کلام  زا  هک  یتایاور  زا 

، ائیـش هبونذ  هّرـضت  مل  نیقی  هزیرغ  لقع و  هّیجـس  هل  تناک  نمف  أطخ ، مدآ  نبا  ّلک  - » 2 ّللا »
�

ه یف  تیذوأ  ام  لثم  دـحا  يذوأ  اـم  - » 1
لقعلاف هنجلا ، هب  لخدی  لضف  هل  یقبی  هبونذ و  وحمت  هبوت  بوتی  نا  ثبلی  مل  أطخا  امّلک  هنأل  لاق : ّللا ؟

�
ه لوسر  ای  کلذ  فیک  .لیق و 

، نینمؤملا ّما  ینز  - 4 مکؤاسن » ّفعت  اوّفع  مکؤانبا و  مکّربی  مکءابآ  اوّرب  - » 3 ّللا »
�

ه هیصعم  لها  یلع  هّجحلا  ّللا و 
�

ه هعاطب  لماعلا  هادا 
شیوخ نماد  هک  متسه  ینز  نم  تسا : هتفگ  ار  هملس ، ما 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1751 

http://www.ghaemiyeh.com


سنا - 5 هدـعب » ام  هرّهطی  ( » ص  ) ّللا
�

ه لوسر  لاق  تسا : هتفگ  هملـس  ما  مور  یم  هار  كاپان  دـیلپ و  ياـهناکم  رد  مزود و  یم  دـنلب  ار 
: تفگ مداهن  شولج  مدرب و  نم  داتسرف  ص )  ) ربمغیپ يارب  نیوج  نان  هدرگ  دنچ  اب  نم  هلیسو  هب  نایرب  یغرم  میلـس  ّما  : » تسا هتفگ 

یسک دوخ  لها  زا  هک  دوب  نیا  مدصق  متفر و  نم  سپ  کقلخ  ریخب  انتآ  ّللا 
�

ّمه .دروخب  غرم  نیا  زا  ام  اب  دیایب و  هک  ناوخب  ار  یـسک 
.نیبب درگرب و  هرابود  تفگ : هن .! متفگ  یتفاین ؟ ار  یسک  تفگ : ربمغیپ  متـشگرب  مدید  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناهگان  مربب  مبایب و  ار 

ّیلع ّللا 
�

ه لوسر  ای  متفگ  متـشگرب و  متفر و  نوریب  هاگ  نآ  دش  رارکت  راک  نیا  راب  هس  مدـیدن  ار  یـسک  ّیلع  زج  مه  زاب  متفر  نوریب 
یم هراشا  تسار  تسد  اب  تفگ و  یم  ار  نیا  لاو  ّللا 

�
ّمه لاو  ّللا 

�
ّمه تفگ : هاـگ  نآ  نک  دراو  ار  وا  تفگ : .تساـجنیا  بلاـط  یبا  نب 

.داد یم  تکرح  درک و 

.يون ام  ئرما  ّلکل  و  تایّنلاب ، لامعألا  اـّمنا  - » 7 لسعلا » برـش  نّیّللا و  بّوثلا  بیّطلا و  اهیلع : وبری  ندـبلا و  ّنهب  حرفی  ثـالث  - » 6
هدیسرپ مّلس  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ربمغیپ  زا  - 8 هیلا » رجاه  ام  یلإ  هترجهف  اهحکنی  هأرما  وا  اهبیـصی ، ایند  یلإ  هترجه  تناـک  نمف 

: تسا هتفگ  ربمغیپ  ّللا ؟
�

ه یلإ  ّبحا  دابعلا  ّيأ  ّللا 
�

ه لوسر  ای   » هدش

: تسا هتفگ  تسا ؟ لضفا  یلمع  هچ  تسا  هدش  هتفگ  ساّنلل » ساّنلا  عفنا  »

734 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ تسیچ نمؤم  رورس   » دنا هدیسرپ  نمؤملا » بلق  یلع  رورّسلا  لاخدا  »

: تسا هتفگ 

رهش مایصک  ناک  هتجاح  یف  هیخا  عم  یشم  نم  هنید و  ءاضق  هتبرک و  سیفنت  هتعوج و  عابشا  »
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دسفی ئّیّسلا  قلخلا  ّنا  و  هتروع ، ّللا 
�

ه رتس  هبضغ  ّفک  نم  و  مادقألا ، ّلزت  موی  هیمدق  ّللا 
�

ه ّتبث  هنیعی  مولظم  عم  یشم  نم  و  هفاکتعا ، و 
عضو ّللا 

�
ه ّنا  - » 10 هجوب » ءالؤه  و  هجوب ، ءالؤه  یتأی  يذـّلا  نیهجولا ، وذ  ساـّنلا  رارـش  نم  - » 9 لسعلا » ّلخلا ، دـسفی  امک  لامعألا 

: دوش یم  هدروآ  هنومن  دنچ  کلام  ّقح  رد  نارگید  ياه  هتفگ  تارابع و  زا  و  هیلع » اوهرکتسا  ام  نایسّنلا و  ءاطخلا و  یتّمأ ، نع 

نمآ دـحا  ضرألا  هجو  یلع  یقب  ام  : » تسا هتفگ  ّيدـهم  نب  نمحّرلا  دـبع  مّجنلاک » کلام  ناک  رثألا  ءاـج  اذا  : » تسا هتفگ  یعفاـش 
: تسا هتفگ  کلام  قح  رد  هنیدم  مدرم  زا  یکی  سنا » نب  کلام  نم  ص ،)  ) ّللا

�
ه لوسر  ثیدح  یلع 

ناقذألا سکاون  نولئاّسلا  هبیه و  عجاری  الف  باوجلا  عدی 

ناطلس اذ  سیل  عاطملا و  وهف  یقّتلا  ناطلس  ّزع  راقولا و  بدا 

«. تسا ثیدح  سرد و  ۀقلح  ار  سنا  نب  کلام  مدید  مدمآ  رد  هنیدم  هب  عفان  گرم  زا  سپ  لاس  کی  : » تسا هتفگ  هبعش 

: تسا هتفگ  دیعس  نب  هبیتق 

؟ رمخ ّلخ  مکدنع  تلقف  ّیماف  یلإ  تمّدقتف  ّیح ، کلام  و  هنیدملا ، تمدق  »

اورکنی ملف  مهل  ترکذـف  کلام  توم  دـعب  هنیدـملا  تمدـق  ّمث  : » تسا هتفگ  هبیتق  ص ؟)  ) ّللا
�

ه لوسر  مرح  یف  ّللا 
�

ه ناحبـس  اـی  لاـقف 
!« ّیلع

735 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نوزحم ار  وا  متفر  هنییع  نب  نایفـس  دزن  تسا : هتفگ  یبنعق  ادـحا » هنامز  یف  کلام  یلع  مّدـقا  ام  : » تسا هتفگ  ناّطق  دیعـس  نب  ییحی 
( اکلام ینعی   ) كرت ام   » تفگ نینچ  نایفـس  سپ  تسا  هتـشگ  نوزحم  تهج  نیا  زا  هدیـسر و  يوب  کلام  گرم  ربخ  دـنتفگ  متفاـی 

ۀلمج زا  و  زاجحلا » ملع  بهذل  نایفس  کلام و  ول ال   » تسا هتفگ  یعفاش  ماما  هلثم » ضرالا  یلع 
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: دوش یم  هدروآ  اه  هنومن  نیا  هدرک  لقن  دانسا ، هب  وا ، لئاضف  تامولعم و  تالاح و  ةراب  رد  هچ  نآ 

: تسا هتفگ  هک  هدش  تیاکح  بهو  نبا  زا  هدز و  هنایزات  ار  کلام  هرکم »  » قالطب عجار  نامیلس ، نب  رفعج  تسا : هتفگ  دواد  وبا  »

یم دایرف  وا  سپ  ناسانـشب  ار  دوخ  دش : هتفگ  يوب  دندنادرگ  یم  هنیدم  رد  دندرک و  راوس  يرتش  رب  دـندز و  هنایزات  ار  کلام  نوچ 
منامه نم  متسه و  یحبـصا  رماع  یبا  نب  سنا  نب  کلام  نم  دنادب  دسانـش  یمن  هک  ره  دسانـش و  یم  دسانـش  یم  ارم  سک  ره  دز :

.مناد یمن  حیحص  عقاو و  ار  هرکم » قالط   » هک

هک دنا  هدیسرپ  لبنح  نب  دمحا  زا  دیزاس » اهر  دیروایب و  نییاپ  ار  وا  دوز  دیورب و  تفگ : دیـسر  نامیلـس  نب  رفعج  هب  ربخ  نیا  نوچ 
: تسا هتفگ  هدز ؟ هنایزات  یسک  هچ  ار  کلام 

.تسا هدرک  یمن  هزاجا  ار  هرکم » قالط   » هک هدز  نیا  يارب  ار  وا  .تسیک  مناد  یمن  نم  هک  نایلاو  زا  یکی 

: تسا هتفگ  هک  هدش  تیاکح  سیوا  وبا  زا 

درک و یم  اهر  ار  شیوخ  شیر  تسـشن و  یم  دوخ  دنـسم  رب  تخاس و  یم  ءوضو  دـیوگب  یثیدـح  هک  دوب  نآ  رب  کـلام  هاـگ  ره  »
اب ار  ربمغیپ  ثیدـح  مراد  تسود  نم  تفگ  دـش  لاؤس  هراـب  نیا  رد  يو  زا  تفگ  یم  ثیدـح  دوب و  یم  شمارآ  تبیه و  راـقواب و 

: تسا هتفگ  کلام  هب  قیرز  نب  بیبح  میوگن » شمارآ  نّکمت و  تراهط و  اب  زج  یثیدح  منک و  دای  تمظع 

736 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ یسیون یمن  ثیدح  نامثع  نب  مازح  هرفع و  یلوم  رمع  همأوت و  یلوم  حلاص  زا  ارچ  »

: تسا هداد  خساپ 

میدن نبا  نینومأم » تاقث   » زا رگم  متفرگن  ارف  ملع  مدرک و  كاردا  ار  یعبات »  » داتفه دجسم  نیا  رد  نم  »
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: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  کلام  ةراب  رد 

الاب و دنلب  یخرس و  هب  لئام  دیفس  تخس  يدرم  تسا ! هدوب  ردام  مکش  رد  لاس  هس  ..تسا و  ریمح  زا  رماع  یبا  نب  سنا  نب  کلام  »
هدیـشارت و یم  دایز  ار  براش  هبیـش » ّریغی  ـال  هبراـش و  قلح  رثکی  و   » هدیـشوپ یم  بوخ  یندـع  ياهـسابل  هدوب  علـصا  رـس و  گرزب 

هدیـشوک یم  جئاوح  ءاضق  رد  هدرک و  یم  تدایع  ار  نارامیب  هدـش و  یم  رـضاح  زامن  يارب  دجـسمب  هدرک و  یمن  گنر  ار  نساحم 
بتاعم راک  نیا  رب  ار  وا  مدرم  هدرک و  كرت  زین  ار  زئانج  عییشت  هدرازگ و  یم  زامن  هناخ  رد  هدرک و  كرت  ار  دجـسمب  نتفر  ناهگان 

.دیوگ زاب  ار  دوخ  رذع  دناوت  یمن  سک  همه  هرذع » لوقی  نا  دحا  ّلک  ردقی  سیل   » تسا هتفگ  یم  ناشیا  هب  وا  دنا و  هتخاس 

هتساوخ و ار  وا  یلاو  سپ  دناد  یمن  تسرد  امش  هب  ار  مدرم  تعیب  وا  هک  هدش  تیاعـس  نامیلـس  نب  رفعج  هنیدم  یلاو  دزن  کلام  زا  »
« ..تسا هتفر  رد  شا  هناش  هک  دنا  هدیشک  نانچ  ار  وا  هدز و  هنایزات  هتخاس و  هنهرب 

تافیلأت زا  تسا و  هدش  نفد  عیقب  رد  هتفای و  تافو  لاس  ( 85  ) جنپ داتشه و  نس  هب  ( 179  ) هن داتفه و  دص و  کی  لاس  هب  کلام  ».. 
«..« دیشرلا یلإ  هتلاسر   » باتک و  أّطوملا »  » باتک تسا  وا 

رفعج وبا  رماب  هدـش  هتـسناد  رادـنپ  نیا  داسف  دوخ  لحم  رد  دـنا و  هتـشادنپ  ثیدـح  رد  فیلأت  لّوا  ار  نآ  یخرب  هک  أّطوملا »  » باـتک
ریثأت و روصنم  رما  روتـسد و  تراـبع  دـیاش  مه  ماـن  نیاـب  باـتک  ۀیمـست  رد  هدـش و  هتـشون  یـسابع  ۀـفیلخ  نیمود  یقیناود  روصنم 

.تسا هتشاد  تیلخدم 

نیا هحفص 14 )  ) دوخ خیرات  ۀمدقم  رد  نودلخ  نبا 
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: تسا هدروآ  ار  ترابع 

737 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فیلأـت هب  هیلع  راـشا  نیح  کـلامل  لـئاقلا  وه  اهدـعب و  و  هفـالخلا ، لـبق  نیّدـلا  ملعلا و  نم  ناـکمب  روـصنملا  رفعج  وـبا  ناـک  و  ».. 
«: إّطوملا »

، هب نوعفتنی  اباتک  ساّنلل  تنأ  عضف  هفالخلا ، ینتلغـش  دـق  ّینا  و  کنم )!!(  یّنم و  ملعا  ضرألا  هجو  یلع  قبی  مل  ّهنا  ّللا 
�

ه دـبع  اـبا  اـی  »
.هئطوت ساّنلل  هئّطو  رمع و  نبا  دئادش  سابع و  نبا  صخر  هیف  ّبنجت 

: کلام لاق  »

لهچ و دص و  کی  لاس  ثداوح  رد  ناکّلخ ) نبا  لقنب  « ) دوقعلا روذش   » باتک رد  يزوج  نبا  ذئموی » فینـصّتلا  ینمّلع  دقل  ّللا 
�

ه وف  »
هدش هدز  يو  رب  هنایزات  داتفه  هدوبن  قفاوم  ناطلـس  ضرغ  اب  هداد و  کلام  هک  ییاوتف  يارب  لاس  نیا  رد  و  تسا : هتفگ  ( 147  ) تفه

.تسا

زا هچ  نآ  اب  دراوم  یـضعب  رد  نکیل  تسا  هدروآ  یتمـسق  دـنا  هدروآ  میدـن  نبا  میعن و  وبا  قاحـسا و  وبا  هچ  نآ  زا  مه  ناـکلخ  نبا 
میدروآ میدـن  نبا  تسرهف  زا  هک  هبیـش » ّریغی  هبراش و ال  قلح  رثکی  و   » ترابع ياج  هب  هکنانچ  دراد  فـالتخا  میدروآ  ناـشیا  بتک 

اب تسا  فلاخم  یلکب  ترابع  نیا  و  هبیـش » ّریغی  هلثملا و ال  نم  هاری  هبیعی و  براّشلا و  قلح  هرکی  و   » تسا نینچ  ناکّلخ  نبا  ترابع 
.تسا هدرک  لقن  يو  زا  میدن  نبا  هچ  نآ 

: نومضم نیدب  هدروآ  فلتخم  یلاوقا  کلام  رمع  تدم  تافو و  ّدلوت و  لاس  ةراب  رد  ناکّلخ  نبا 

دص و کی  لوالا  عیبر  هام  رد  و  هدوب ! ردام  مکـش  رد  لاس  هس  تّدـم  هدـش و  عقاو  ( 95  ) يرجه جـنپ  دون و  لاس  هب  کلام  تدالو  »
داتشه و سپ  .تسا  هتفای  تافو  ( 179  ) هن داتفه و 
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.تسا هدرک  یناگدنز  ( 84  ) لاس راهچ 

تافو هتـشاد  ّبترم  ار  نآ  اهلاس  بیترتب  هک  دوخ  خیرات  باتک  رد  تارف  نبا  هدرک و  یناگدنز  لاس  دون  کلام  تسا  هتفگ  يدـقاو  »
داتفه و دص و  کی  لاس  رد  یلوق  هب  هتـسناد و  ( 179  ) هن داتفه و  دـص و  کی  لاس  زا  ۀتـشذگ  لوالا  عیبر  هام  زا  زور  هد  ار  کـلام 

باسنالا باتک  رد  یناعمس  هدوب و  يرجه  دون  لاس  رد  یلوق  هب  مه  يو  دلوت  .تسا  هتفای  تافو  ( 178  ) تشه

738 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا ناکّلخ  نبا  باوصلاب » ملعا  ّللا 
�

ه هتـسناد و  ( 94  ) راهچ دون و  ای  ( 93  ) هس دون و  لاس  هب  ار  کلام  تدـالو  « 1  » یحبصا ۀمجرت  رد 
: هدرک ثیدح  نینچ  یبنعق  : » هک هدرک  تیاکح  سبتقملا » هوذج   » باتک رد  يدیمح  ّللا 

�
ه دبع  وبا  ظفاح  »

دبع ابا  ای  متفگ : دـنک  یم  هیرگ  هک  ار  کلام  مدـید  سپ  متـسشن  مدرک و  مالـس  مدـش  دراو  درم ، نآ  رد  هک  يرامیب  رد  کلام ، رب  »
؟ تسا هدروآ  هیرگ  هب  نینچ  ارت  زیچ  هچ  ّللا 

�
ه

هک مراد  تسود  دنگوس  ادخ  هب  دـشاب ؟ رتراوازـس  نم  زا  ندرک  هیرگ  هب  هک  تسیک  منکن و  هیرگ  هنوگ  هچ  بنعق  رـسپ  يا  : » تفگ
ارم شاک  يا  مداد و  یمن  ار  يوتف  نآ  نم  دـش و  یم  هدز  نم  رب  هنایزات  ما  هداد  يوتف  دوخ  رظنب  يأرب و  اـهنآ  رد  هک  يا  هلأـسم  رهب 

« ..دوب یمن  يأر  هب  ءاتفا 

______________________________

حبصا يذ  یلإ  هبسنلا  هذه  هلمهم ، ءاح  اهرخآ  یف  هدحاوب  هطوقنملا  ءابلا  حتف  هلمهملا و  داصلا  نوکس  فلالا و  حتفب  یحبصالا  ( » 1)
..نب کلام  نب  فوع  نب  ثراحلا  همسا  و 

.هلیبق تراص  حبصا  و  ناطحق ، نب  برعی  نم  وه  و 

دبع وبا  هرجهلا  راد  ماما  هبسنلا  هذهب  روهشملا  «و 
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« باسنالا بیذهت  یف  بابللا  « » هئام نیعبس و  عست و  هنس  تام  نیعست و  عبرا و  وا  ثالث  هدلوم  ناک  سنا  نب  کلام  ّللا 
�

ه

739 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

204 یعفاش 150 - - 3 - 

: ناونع نیا  زا  دعب  وا  همجرت  رد  هدرک  دای  هّکم  یعبات  ناهیقف  زا  مراهچ  ۀقبط  رد  ار  یعفاش  هک  قاحسا  وبا 

فانم دـبع  نب  بلّطملا  دـبع  نب  مشاه  نب  دـیزی  دـبع  نب  دـیبع  نب  بئاّسلا  نب  عفاـش  نب  ناـمثع  نب  ساـّبعلا  نب  سیردا  نب  دّـمحم  »
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  یبلّطملا » یشرقلا 

زا 54 سپ  ( 204  ) راهچ تسیود و  لاس  زا  بجر  هاـم  زا  زور  نیرخآ  رد  هدـش و  دـّلوتم  ( 150  ) هاجنپ دـص و  کی  لاس  هب  یعفاش  »
.تسا هدرک  لقن  یگلاس  ( 58  ) تشه هاجنپ و  ّنس  هب  ار  شردپ  تافو  نامثع ، وبا  یعفاش  رسپ  زا  ینارفعز  تسا  هتشذگ  رد  لاس 

: تسا هتفگ  هیلع ، ّللا 
�

ه همحر  یعفاش ، »

: متفگ ییاجک ؟ مدرم  زا  ناوج  يا  تفگ : دید و  ارم  یجنز  دلاخ  نب  ملسم  »

.فانم دبع  نادنزرف  زا  متفگ : یتسه ؟ هلیبق  مادک  زا  تفگ : .فینح  بعـش  متفگ : تسا ؟ اجک  هّکم  رد  تلزنم  تفگ : .هکم  مدرم  زا 
: تسا هتفگ  یعفاش  زاب  « » تسا هداد  فرش  ترخآ  ایند و  رد  ارت  ادخ  هب  هب  تفگ :

: تفگ کلام  .متشاد  ظفح  ار  أّطوملا »  » باتک هک  یلاح  رد  مدمآ  رد  کلام  رب  »

یـسک رگا  تفگ : کلام  .مدـناوخ  وا  رب  ظفح  زا  ار  أّطوم  سپ  مناوخ  یم  مدوخ  متفگ : .دـناوخب  وت  يارب  هک  نک  رـضاح  ار  یـسک 
.تسناوج نیا  ددرگ  یم  راگتسر 

.دیسرپب نیا  زا  تفگ  یم  تسیرگن و  یم  یعفاش  يوسب  دمآ  یم  وا  رب  ءاتفا  ریسفت و  زا  يزیچ  نوچ  هنییع  نب  نایفس  »

: تفگ یم  ار  یعفاش  هک  مدینش  یجنز  دلاخ  نب  ملسم  زا  تسا : هتفگ  يدیمح  »

هدب يوتف  ّللا 
�

ه دبع  ابا  ای 
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نخس نیا  یهدب و  يوتف  وت  هک  تسنآ  ماگنه  دنگوس  ادخ  هب  اریز 

740 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تشاد لاس  هدزناپ  یعفاش  هک  دوب  ینامز  یجنز 

.مدرک تسلاجم  یعفاش  اب  هک  نیا  زا  دعب  رگم  متخانشن  ار  ثیدح  خوسنم  خسان و  نم  تسا : هتفگ  لبنح  نب  دمحا  »

نیا رگم  دـنا  هتفگن  يزیچ  کی  چـیه  تسا : هتفگ  هاگ  نآ  هدرک  دای  ار  هفینح  وبا  کـلام و  یعازوا و  يروث و  هیوهار ، نب  قاحـسا  »
..تسا هدوب  رتمک  اطخ  رتشیب و  عبات ، ار  یعفاش  هک 

درازگب و مارتحا  یعفاش  ةزادـنا  هب  ار  ملع  لـها  زا  سک  چـیه  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  هک  مدـیدن  تسا : هتفگ  يداـیز  ناّـسح  وبا  »
تشگرب هناخ  هب  یعفاش  مارتحا  هب  سپ  دورب  تساوخ  یم  هدش و  راوس  ینابیش  هک  دوب  هدمآ  ینابیش  رادید  يارب  يزور  .دنک  ماظعا 

.دادن دورو  نذا  ار  سک  چیه  و  دوب ، تولخ  هب  وا  اب  اربش  زور و  و 

: متفگ دنک  یم  هدافتسا  هتسشن و  یعفاش  دزن  مارحلا  دجسم - رد  مدید  ار  لبنح  نب  دمحا  تسا : هتفگ  يدادغب  ۀبوت  یبا  نب  ظوفحم  »
یمن تسد  زا  نایفـس  نکیل  دور  یم  تسد  زا  نیا  تفگ : ییاجنیا ؟ وت  هتـسشن و  دجـسم  ۀـیحان  رد  هنییع  نب  نایفـس  ّللا !

�
ه دـبع  ابا  اـی 

.دور

شیوخ رتسا  راوس  یعفاش  مدید  يزور  درک  یم  یهن  یلاعت ، ّللا 
�

ه همحر  یعفاش ، زا  ار  ام  لبنح  نب  دمحا  تسا : هتفگ  نیعم  نب  ییحی 
: تفگ يا ؟ هداتفا  وا  لابندب  دوخ  ینک و  یم  یهن  يو  زا  ار  ام  وت  ّللا 

�
ه دبع  ابا  ای  متفگ : دور  یم  وا  لابند  زا  هدایپ  دمحا  تسا و 

« ..يوش یم  عفتنم  نآ  زا  یشاب  مزالم  ار  رتسا  نیا  رگا  هک  شاب  شوماخ 

، هدروآ ار  یعفاش  بسن  مان و  هینک و  هک  نیا  زا  سپ  میدن  نبا 
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برغم رد  ار  بهل  ینب  زا  يدرم  روهظ  ۀیـضق  ومه  زا  هدرک  لقن  خیراتلا » یف  هیلخاّدلا  رابخالا   » باتک رد  يزاجح  مساقلا  وبا  طخ  زا 
نوراه رما  یبهل و  درم  اب  نوراه  ندرک  لدـب  ّدر و  یبهل و  درم  نآ  اب  یعفاش  ندوب  نوراه و  دزن  هب  ار  شندرب  وا و  ندـش  راـتفرگ  و 
دالبلا یف  برـضا  تجرخ  تقلمأ و  لجر  انا  لاق : هعم ؟ جورخلا  یلع  کـلمح  اـم   » یعفاـش هب  نوراـه  نتفگ  هاـگ  نآ  وا و  سبح  هب 

.تسا هدرک  دای  هدروآ و  هّدم » مالّسلا  هنیدمب  ماقاف  هبهوف  عیبّرلا  نب  لضفلا  هبهوتساف  .کلذل  هتبحصف  لضفلل ، ابلط 

741 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  یجلث  عاجش  نب  دّمحم  زا  میدن  نبا  زاب 

انوثّدحف هبتک  بتک  یتح  هنس  نسحلا  نب  دمحم  مزل  دّعجم و  هرعش  یّـشحم و  ءادر  هیلع  رامح و  یلع  نیّینغملا  ّيز  یف  انب  ّرمی  ناک  »
رد ار  ترابع  نیا  هتسناد و  یم  هعیش  ار  یعفاش  میدن ، نبا  ابتک » لمج  رقو  دّمحم  نع  تبتک  لاق : یعفاّشلا  نع  نامیلس  نب  عیبّرلا  نع 

: تسا هتفگ  شا  هراب 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  نآ  زا  دعب  و  عّیشّتلا » یف  ادیدش  یعفاّشلا  ناک  «و 

بلاـط یبا  نب  یلع  فـالخ  رب  باوـج  نیا  رد  وـت  تفگ : درم  نآ  داد  خـساپ  نادـب  یعفاـش  درک و  داـی  ار  يا  هلأـسم  يدرم  يزور  »
هب دوخ  ۀـتفگ  زا  ما و  هتفر  ءاـطخ  رب  نم  میوگب  مهن و  كاـخ  رب  هنوگ  اـت  نک  تباـث  نم  رب  ار  یلع  ۀـتفگ  وت  تفگ : یعفاـش  .یتفگ 

.مدرگرب ّیلع  ۀتفگ 

زا یکی  هک  یـسلجم  رد  تسا : هتفگ  سپ  هتـشاد  روضح  اجنآ  رد  نیبلاط  زا  یـضعب  هک  هدمآ  رد  يرـضحم  هب  یعفاش  رگید  يزور  »
نخس قح  ارم  دشاب  ناشیا 
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..تسا نانآ  زا  لضف  تسایر و  .نم  زا  دنّقحا  نتفگ  نخس  هب  نانآ  تسین 

یعفاش بتک  تافیلأت و  زا  و  تسا ) هتفر  رصمب   200 تسیود - لاس   ) هتفای تافو  رصم  رد  ( 204  ) راهچ تسیود و  لاس  رد  یعفاش  »
.هقف رد  طوسبم »  » باتک تسا :

، هاکز باتک  هالص ، باتک  تراهط ، باتک  رب  تسا  يوتحم  دنا و  هدرک  تیاور  یعفاش  زا  ینارفعز  نامیلـس و  نب  عیبر  ار  باتک  نیا 
وبا ای   ) فیـس وبا  طخ  زا  هک  تسا : هتفگ  میدـن  نبا  هب  فورعم  قاحـسا  نب  دـمحم  زاب  فاکتعا » باتک  ّجـح ، باتک  مایـص ، باـتک 
دون دودح  رد   ) تسا یهقف  ياهباتک  اهنآ  رتشیب  هک  هدرمش  رب  طخ  نآ  ۀخسن  قفاوم  ار  اهنآ  هدید و  ار  یعفاش  بتک  ةرامـش  فسوی )
یم دای  اجنیا  رد  هک  تسا  رگید  تاعوضوم  رد  رگید  باـتک  دـنچ  و  هقف ) باوبا  بتک و  رئاـس  تراـهط و  هالـص و  لـیبق  زا  باـتک 

یعفاشلا کلام و  فالتخا  باتک  نآرقلا ، ماکحا  باتک  «، 1  » همامالا باتک  هلاسّرلا ، باتک  ددرگ 

______________________________

رد روهـشم و  مامالا » هلاسر   » مان هب  و  مالا » هلاسر   » ماـن هب  و  هلاـسر »  » ماـن هب  هک  تسا  یباـتک  ناـمه  ود ، نیا  هک  تسنیا  مناـمگ  ( 1)
.تسا دوجوم  نم  دزن  رصم  پاچ  هلاسر  نیا  زا  يا  هخسن  تسا  هقف  لوصا  ثحابم 

742 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فلاخ ام  باتک  عاـمجإلا ، باـتک  طورّـشلا ، باـتک  شیرق ، لـئاضف  باـتک  نیّیقارعلا ، فـالتخا  باـتک  ثیدـحلا ، فـالتخا  باـتک 
لاطبا باتک  رهاظلاب ، مکحلا  باتک  یعازوـالا ، ریـس  باـتک  يدـقاولا ، ریـس  باـتک  «، 1  » هعجّرلا باـتک  ّللا ،

�
ه دـبع  اـّیلع و  نـیّیقارعلا 

.ناسحتسالا

: تسا هلمج  زا  هک  هدوزفا  یمسق  میدن  نبا  قاحسا و  وبا  زا  تالوقنم  رب  ناکّلخ  نبا 

هراب نآ  رد  و  « 2  » هدرک طابنتسا  ار  هقف  لوصا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یعفاش  »
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دهز و تلادع و  تناما و  ندوب و  هقث  رب  اهنیا  ریغ  وحن و  تغل و  لوصا و  هقف و  ثیدح و  لها  زا  ءاملع  ۀـبطاق  ..تسا و  هتفگ  نخس 
.دنراد قافتا  یعفاش  ءاخس  ردق و  ّولع  تریس و  نسح  سفن و  تّفع  ضرع و  تهازن  عرو و 

: منک یم  لقن  ّللا 
�

ه همحر  یفلس  رهاط  وبا  ظفاح  طخ  زا  ار  ریز  تایبا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  رایسب  يراعشا  ار  یعفاش  »

ّقفوم ریغل  ارجا  ادمح و ال  بصی  مل  راسیلا و  قزر  يّذلا  ّنا  »

قلغم باب  ّلک  حتفی  ّدجلا  عساش و  رما  ّلک  یندی  ّدجلا 

قّدصف هیدی  یف  رمثاف  ادوع  يوح  ادودجم  ّنأب  تعمس  اذا  و 

قّقحف ضاغف  هبرشیل  ءام  یتا  امورحم  ّنأب  تعمس  اذا  و 

یقّلعت ءامّسلا  راطقا  موجنب  ینتدجول  ینغلا  لیحلاب ، ناک  ول 

______________________________

.قالط رد  نزب  تسا  درم  عوجر  دارم  ارهاظ  ( 1)

هب دانتسا  اب  ار  دوخ  لمأت  دیدرت و  تسا  هدیسر  پاچ  هب  هبترم  نیدنچ  ما و  هتـشون  لوصا » تاریرقت   » مان هب  هک  یباتک  ۀمدقم  رد  ( 2)
.دنک هعجارم  اجنادب  راتساوخ  .ما  هدرک  دای  رما  نیا  ةراب  رد  لیالد ،

743 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

قّرفت ّيأ  ناقرتفم  ناّدض  ینغلا  مرح  یجحلا  قزر  نم  ّنکل 

قمحالا شیع  بیط  بیبّللا و  سؤب  هنوک  ءاضقلا و  یلع  لیلّدلا  نم  و 

: تسا هتفگ  ومه  «و 

دیبل نم  رعشا  مویلا  تنکل  يرزی  ءاملعلاب  رعشلا  ول ال  و 

: تسا بوسنم  يوب  زین  «و 

یلهجب املع  ینداز  املع  تددزا  ام  اذا  یلقع و  صقن  ینارا  رهّدلا  ینبّدا  امّلک 

هدروآ سیردا  نب  دمحم  ۀمجرت  رد  لصفم  یحرش  تسا  یعفاش  بهذمب  دوخ  ناکلخ  نبا  قاحـسا و  وبا  لثم  هک  يدادغب  بیطخ  « 
: تسا هتفگ  نینچ  مه  رخآ  رد  و 
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یئازجا رب  مینک  ءافیتسا  ار  یعفاش  رابخا  بقانم و  میهاوخب  رگا  »
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ار وا  بقانم  ملاعم و  میدرک و  راصتقا  ار ، راصتخا  فیفخت و  ةدارا  رادقم ، نیمه  رب  باتک  نیا  رد  نکیل  دوب  دهاوخ  لمتـشم  هدیدع 
تفه رد  یعفاـش  هک  تسنیا  تسا  هدروآ  بیطخ  هـچ  نآ  هـلمج  زا  دروآ » میهاوـخ  درفنم  هناـگ و  ادـج  یباـتک  رد  ءاصقتـسا  روـطب 

وا هب  يدهم  نب  نمحرلا  دبع  یناوج  رد  هداد و  یم  يوتف  یگلاس  هدزناپ  رد  ار و  أّطوم  یگلاس  هد  رد  هتشاد و  ظفح  ار  نآرق  یگلاس 
يو يارب  ّتنـس  نآرق و  زا  خوسنم  خـسان و  نّیبم  ندوب و  تّجح  لماش  رابخا و  نونف  عماج  نآرق و  یناعم  يواح  یباـتک  هک  هتـشون 

.تسا هدرک  فیلأت  ار  هلاسرلا »  » باتک وا  سپ  دنک  فیلأت  عضو و 

زا سپ  هدوب و  اجنآ  رد  لاس  ود  هک  ( 195  ) جنپ دون و  دص و  کی  لاس  هب  یکی  هدمآ : رد  دادغبب  راب  ود  یعفاش  هک  تسا  هلمج  زا  و 
.تسا هتفر  رصمب  هدوب و  اجنآ  رد  هام  دنچ  هدمآ و  رد  دادغبب  هک  ( 198  ) تشه دون و  دص و  کی  لاس  رد  رگید  هتفر و  هّکم  هب  نآ 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاکح  جاّجز  لضفلا  وبا  زا  و 

744 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رهب دـش  دراو  یعفاش  نوچ  دـمآ  یم  مهارف  عماج  دجـسم  رد  سرد  ۀـقلح  هاجنپ ) بیرق  ای   ) هاجنپ دـمآ  دادـغبب  یعفاش  هک  یماگنه  »
ۀقلح دجسم ، رد  هک  نیا  ات  انباحـصا » لاق  : » دنتفگ یم  ناشیا  و  لوسّرلا » لاق  ّللا و 

�
ه لاق  : » تفگ یم  تسـشن و  یم  تفر و  یم  هقلح 

« .دنامن ياج  رب  یعفاش  سرد  ۀقلح  زج  یسرد 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  یعفاش  زا  دانسا  هب  و 

.مریگ ارف  ار  اهنآ  تاغل  راعشا و  هک  مدرک  تماقا  برع  نوطب  رد  لاس  تسیب  »

ار نآرق  و 
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اهنآ زا  یکی  هک  هملک  ود  زج  متـسناد  یم  ار  نآ  ینعم  دارم و  هک  نیا  رگم  دوـبن  نآ  رد  یفرح  هملک و  هک  يروـط  هـب  مدرک  ظـفح 
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  یعفاش  زا  زاب  ا�ها�ّسَد .» تسا .« :

ول و  تارق »  » نم ذـخؤی  مل  زوـمهمب و  سیل  مسا و  نآرقلا ، تفگ : یم  وا  مدرک و  تئارق  نیطنطـسق  نب  لیعامـسا  دزن  ار  نآرق  نـم  »
« ..لیجنإلا هیرّوتلا و  لثم  نآرقلل  مسا  هّنکل  انآرق و  ئرق  ام  ّلک  ناکل  تأرق »  » نم ذخأ 

: هک تسا  هدروآ  وا ) ریغ  و   ) یطویس تاّیلّوا  زا  تاضور  بحاص 

فلتخم  » رد هک  تسا  سک  نیتسخن  ومه  هدرک و  فینـصت  هقف » لوصا   » رد و  ماکحا » تاـیآ   » رد هک  تسا  یـسک  نیتسخن  یعفاـش  »
تـسا هدیمان  هجحلا »  » ار نآ  هک  تسا  وا  میدـق  باتک  وا  تافینـصت  هلمج  زا  و  تسا .» هدرک  فینـصت  هراب  نآ  رد  ملکت و  ثیدـح »

«. تسا هتفگ  هیبنتلا  باتک  تالکشم  حرش  رد  يوون  نیدلا  یحم  هکنانچ 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاکح  یعفاش  زا  یطیوب  زا  يریمد  ناویحلا  تایح  زا  ومه 

قالط هس  هب  ما  هدرک  دای  دـنگوس  نم  تسا : هتفگ  هدرک و  ءاتفتـسا  کـلام  زا  هدـمآ و  يدرم  سپ  هدوب  کـلام  سلجم  رد  ناوج و  »
هقالط هس  شنز  ینعی   ) يا هدرک  ثنح  انامه  تسا  هتفگ  يوب  کلام  دتسیا  یمن  ندناوخ  زا  ددرگ و  یمن  شوماخ  لبلب  نیا  هک  منز 
کلام .تسا  اطخ  ایتف  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  کلام  نادرگاش  زا  یکیب  ور  یعفاش  .تسا  هتفر  هدینـش  خـساپ  نوچ  درم  نآ  هدـش )

رد هطرش  بحاص  هک  نیا  اسب  دوش و  هدوارم  هنوگ  نیا  يو  اب  سلجم  رد  هک  هدوبن  تراسج  نآ  ار  یسک  هدوب و  تباهم  اب  رایسب  هک 
سلجم

745 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يالاب
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یم لیلد  هچب  اجک و  زا  ار  نیا  تسا : هتفگ  کلام  .هتفگ  یم  نینچ  یعفاش  ناوج ، نیا  هک  هدـش  هتفگ  يوب  نوچ  هداتـسیا  یم  شرس 
ارم هیواـعم  مهج و  وـبا  تسا : هتفگ  ربـمغیپ  هـب  هـک  سیق  رتـخد  همطاـف  ۀّـصق  رد  دوـخ  وـت  اـیآ  تـسا : هداد  خـساپ  یعفاـش  ییوـگ ؟
اّما هقتاـع و  نع  هاـصع  عضی  ـالف  مهج  وـبا  اـّما  : » تسا هتفگ  هک  يدرکن  تیاور  ص )  ) ربـمغیپ زا  اـم  يارب  دـنا ، هدرک  يراگتـساوخ 
نیا زا  کلام  تسا ؟ هدرک  هدارا  ار  هبلغ  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  ای  تسا  هدوب  شـشود  رب  هشیمه  مهج  وبا  ياصع  ایآ  سپ  ..هیواـعم ؟»

: تسا هلمج  زا  هک  هدروآ  يرادقم  یعفاش  هب  بوسنم  راعشا  زا  و  تسا » هتخانش  ار  یعفاش  یملع  ردق  تلزنم و  جاجتحا  لالدتسا و 

اهرایخ وه  هولخ و  اهعبار  هثالث و  غارفلا  بابسا  نولوقی :

اهرادم بابشلا  ّنا  اوملعی  مل  هّحص و  انمأ و  الام و  اورکذ  دق  و 

: تسا هلمج  زا  و 

ایعألاک کیتای  هرورس ، یضقنت و  هریثک ال  نامّزلا  نحم 

تاتلفلاک یجی ء  رورّسلا  يرت  هلمج و  یتأت  نیح  هراکملا  یتات 

: تسا هدروآ  یّکم  رجح  نبا  قعاوص  باتک  زا  تیاورب  هلمج  زا  و 

هلزنأ نآرقلا  یف  ّللا 
�

ه نم  ضرف  مکّبح  ّللا 
�

ه لوسر  تیب  لها  ای 

هل هالص  مکیلع ال  یّلصی  نم ال  مّکنا  ردقلا  میظع  نم  مکافک 

: تسا تیب  نیا  یتایبا  هلمج  رد  یعفاش » زا  رتاوتم  روهشم   » ۀلمج زا  و 

746 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

، هل ادّجس  اّرط  ساّنلا  ّرخل  هّلحم  يدبا  یضترملا  ّنا  ول 

«1  » ّللا
�

ه ّهبر  ما  ّهبر  ّیلع  يردی  سیل  ّیعفاّشلا و  تام  و 

تیب و لـها  تبحم  ترثک  رب  ار  یعفاـش  مدرم ، زا  یخرب  هک  هدروآ  دانـسا ، هب  هحفـص 152 ،) مهن  دلج   ) یعفاش ۀـمجرت  رد  میعن  وبا 
شنزرس ناشیا  هب  لیم  رد  طارفا 
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: تسا هتفگ  هدرک و  ءاشنا  هراب  نیا  رد  سپ  دنا  هتفرگ  بیع  وا  رب  هدرک و 

«2  » ضهاّنلا اهفیخ و  دعاقب  فتها  اهب و  فتهاف  ینم  نم  بّصحملاب  فق 

ّیضفار ّینا  نالقّثلا  دهشیلف  دّمحم  لآ  ّبح  اضفر  ناک  نا 

زا و  ربمغیپ » بسنب  وا  بسن  قوصل   » ناونع و نایب  زا  هحفـص  دـص  کـیدزن  هتخادرپ و  داـیز  لیـصفت  هب  یعفاـش  ۀـمجرت  رد  میعن  وبا 
« ..سایق هب  وا  لمع  ماکحا و  طابنتسا  رد  ننس  راثآ و  زا  وا  تعباتم   » و ار » وا  ءاملع ، همئا و  رکذ   » و تافو » دلوم و  بسن و  نایب  »

ریز رد  هدروآ و  وا  ةراب  رد  اهنیا  ریغ  و  ..تدابع » ترثک   » و ءاخـس » لام و  لذب  ادخ و  هب  لّکوت   » و ..رکف » تفاصح  رظن و  تفاطل   » و
هدرک لقن  رایسب  ینانخس  اهناونع  نیا 

______________________________

ماما دوخ  هن  هدوب  یعفاش  بهذمب  هک  دشاب  يرگید  زا  تسا  لمتحم  تسا  یعفاش  هب  راعشا  نیا  تبـسن  رد  هک  يراهتـشا  همه  اب  ( 1)
.یعفاش

تیب نیا  دـعب  تیب  زا  شیپ  تیب و  نیا  زا  دـعب  و  ینم » نم  بّصحملاب  فق  ابکار  اـی  : » تسا نینچ  ءاـبدالا  مجعم  رد  لوا  عرـصم  ( 2)
: تسا

ضئافلا تارفلا  مطتلمب  اضیف  ینم  یلإ  جیجحلا  ضاف  اذا  ارحس 

دجسم تبسانم  نآ  هب  هک  سیبق  وبا  هوک  تشپ  هایس  هوک  رد  تسا  يدیفس  ود  فیخ  ینم و  رد  تسا  تارمج  یمر  عضوم  بصحم  »
.دنا هتفگ  فیخ  دجسم  ار 

747 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد اهنیا  همه  ندروآ  هک  تسا  هتـشون  وا  ةراب  رد  وا و  زا  یـصصق  تایاکح و  هیعدا و  تارظانم و  تاـیاور و  لاوقا و  راعـشا و  مه  و 
.دوش یم  افتکا  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  ندروآ  هب  سپ  تسا  دئاز  اجنیا 

: تسا هتفگ  نینچ  وا  ناونع  رد 

«و
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حـضوا مـلّظلا  یف  ءایّـضلا  وـه  مرکلا و  ءاخّـسلا و  هـل  فـیرّطلا  قـلخلا  فـینملا و  فرّـشلا  وذ  لـماعلا  ملاـعلا  لـماکلا ، ماـمالا  مـهنم 
امب يدتقملا  راثآلا و  ننّسلل و  عبّتملا ، ارحب ، اّرب و  هبهذم  ضیفتسملا  ابرغ ، اقرش و  هملع  رشتنملا  تالضعملا  نع  حصفا  تالکشملا و 
نب دـمحم  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  یبلّطملا  ّيزاجحلا  رابحالا  همئالا  هنع  ثّدـحف  رایخالا  همئالا  نع  سبتقا  راـصنالا  نورجاـهملا و  هیلع  عمتجا 

« ..هاضرا هنع و  یلاعت  ّللا 
�

ه یضر  یعفاشلا  سیردا 

هک هدروآ  یعفاش  دوخ  زا  دانـسا  هب  هک  تسا  ریز  تیاکح  دراد  یهقف  ۀبنج  هدرک و  دای  میعن  وبا  هک  ییاه  هّصق  تایاکح و  هلمج  زا 
: تسا هتفگ  نینچ 

یگناـب متفر  یم  هار  هکم  رد  يزور  متـشون  یم  متفرگ و  یم  ارف  ار  نآ  مدوب و  یم  رعـش  راتـساوخ  مدوب  كدوـک  هک  یماـگنه  نم  »
رمک ملع  بلطب  سپ  مدـیدن  ار  یـسک  مدرک  هاگن  متـشگرب و  نوچ  .ملع  بلطب  داـب  وت  رب  سیردا  نب  دـمحم  يا  تفگ : هک  مدـینش 

يزیچ مردام  هک  مدوب  یمیتی  نم  مدرک و  یم  عمج  ار  اهنآ  متشون و  یم  هچراپ  هناش و  ناوختـسا و  رب  متفرگ  یم  ارف  هچ  ره  متـسب و 
مدمآ و رد  یجنز  دلاخ  نب  ملـسم  رب  متفر و  نمی  هب  وا  اب  مه  نم  دش  نمی  ۀـیحان  یـضاق  میومع  هک  نیا  ات  دوب  راچان  تشاد و  یمن 
رد دـنک  یم  حالـصا  وا  میرادـنپ  ام  دـیآ و  یم  اـم  دزن  ناـشیا  زا  یـسک  هک  تفگ : نینچ  تفگن و  خـساپ  ارم  يو  مداد  مالـس  ار  وا 

.دزاس یم  دساف  ار  دوخ  وا  هک  یتروص 

..تفگ داد و  خساپ  ارم  مالس  وا  متفگ و  مالس  يوب  متفر و  هنییع  نب  نایفس  دزن  هب  سپ  »

ار أّطوم  متشگرب و  هنیدم  هب  ( » تسا هتفگ  هک  اجنآ  ات  )
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.مدرک یم  هرظانم  وا  باحـصا  نادرگاش و  اب  متفر و  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  دزن  هب  قارع و  هب  هاـگ  نآ  مدرک و  تئارق  کـلام  رب 
تیاکش ناشیا 

748 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نم اب  هراب  نیا  رد  ینابیـش  .دـنک  یم  هئطخت  ار  ام  دریگ و  یم  بیع  اـم  ياـه  هتفگ  رب  يزاـجح  نیا  دـنتفگ : دـندرب و  ینابیـش  هب  ارم 
: دییوگ یم  هک  مونـش  یم  امـش  زا  مدمآ  اجنیدـب  نوچ  میتخانـش  یمن  يزیچ  دـیلقت  زج  زاجح  رد  ام  متفگ : ار  يو  نم  .تفگ  نخس 

: متفگ .نک  هرظانم  نم  اب  تفگ : ارم  ینابیش  .دیهاوخب  لیلد  تجح و  دینک و  بلط  ار  قح  دینکم و  دیلقت 

یم وت  تفگ : سپ  .متفریذـپ  .ینک  هرظاـنم  مدوخ  اـب  دـیاب  هکلب  .هن  تفگ : .منک  یم  هرظاـنم  وت  روضح  رد  تنادرگاـش  زا  یخرب  اـب 
.تسا ارت  رایتخا  متفگ : مسرپب ؟ نم  ای  یسرپ 

: تفگ

قح هدـمآ و  قح  بحاص  سپ  هتخاس  ییانب  نآ  رب  هدرک و  بصغ  ار  كریت  نوتـس و  يرگید  زا  هک  يدرم  ةراـب  رد  ییوگ  یم  هچ  »
: متفگ تسا ؟ هتساوخ  ار  شیوخ 

.نآ تمیق  نتفرگ  نایم  نوتس و  كریت و  نتفرگ  نایم  تسا  ّریخم  ّقح ، بحاص  »

: تفگ .ددرگ  ّدرتسم  شکلام  هب  هدروآ و  نوریب  نوتس  ددرگ و  بارخ  نامتخاس  دیاب  تساوخ  ار  دوخ  نوتس  كریت و  رگا  سپ 

شبحاص تخادـنا و  راکب  ایرد  رد  درب و  راکب  یتشک  رد  ار  نآ  هدرک و  بصغ  يرگید  زا  ار  یبوچ  یـسک  هاگ  ره  ییوگ  یم  هچ  »
: متفگ تساوخ ؟ ار  نآ  دمآ و 

رگا سپ  ددرگ  یم  ّریخم  نآ  ياهب  ای  دوخ  بوچ  نتفرگ  نایم  بوچ  بحاص  اجنآ  رد  دوش و  یم  هدرب  ردـنب  نیرتکیدزن  هب  یتشک  »
: تفگ .دوش  یم  هدنادرگرب  شبحاص  هب  بوچ  هتسکش و  یتشک  هن  رگا  تفرگ و  ار  تمیق 

یخن یسک  هاگ  ره  »
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؟ درک دـیاب  هچ  ددرگ  دوخ  قح  راتـساوخ  دـیایب و  هتـشر  خـن و  نآ  بحاـص  سپ  دزودـب  نادـب  ار  دوخ  نیجرخ  بصغ و  ار  مشیربا 
: متفگ

زاوآ مه  ربـکا  ّللا 
�

ه نتفگ  هب  وا  اـب  شنادرگاـش  تشادرب و  ریبـکت  هب  کـناب  ینابیـش  ماـگنه  نیا  رد  .دوش  هداد  يوب  دـیاب  نآ  تمیق  »
: متفگ نم  یتشادرب ؟ تسد  دوخ  ۀتفگ  زا  يزاجح  يا  دنتفگ ! سپ  دندش 

هب دروآ و  نوریب  ار  نوتس  كریت  دنک و  بارخ  ار  دوخ  خاک  دهاوخب  خاک  نامتخاس و  بحاص  رگا  ینک  یم  نامگ  ایآ  شاب  مارآ  »
ناطلس ایآ  دهدن  وا  هب  تمیق  دنادرگرب و  شکلام 

749 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: متفگ .هن  تفگ : دراد ؟ او  تمیق  نداد  هب  دراد و  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  دناوت  یم 

دناوت یم  ناطلـس  ایآ  دنادرگرب  شکلام  هب  ار  بوچ  دنکـش و  مهرد  ار  یتشک  دهاوخب  یتشک  بحاص  رگا  هک  تسنیا  وت  يأر  ایآ  »
؟ دنک روبجم  تمیق  نداد  هب  ددرگ و  عنام  ار  يو 

: متفگ .هن  تفگ :

هب ار  جرخ  هک  ار  یخن  طیخ و  دـنز و  مه  هب  ار  دوخ  جرخ  دـهاوخب  نادراـب ) « ) 1  » جرخ بحاص  رگا  هک  یهد  یم  يأر  نانچ  اـیآ  »
: متفگ .يرآ  تفگ : ددرگ ؟ عنام  ار  وا  دناوت  یم  ناطلس  دنک  در  شکلام  هب  دشک و  نوریب  هتخود  نآ 

نآ رب  هک  رگید  يدانـسا  هب  میعن  وـبا  ار  هصق  نیمه  ینک »؟ یم  ساـیق  عوـنمم ، ریغ  يرما  رب  تسعوـنمم  هـک  ار  يرما  هنوـگچ  سپ  »
: هدروآ تسا  هدوزفا  ار  ریز  تمسق 

: متفگ ینابیش )  ) ار يو  نم  تفگ : یعفاش  »

.هل حابم  اذه  هیلع و  مارح  اذه  مّرحم ؟ یلع  حابمب  سیقت  ّللا !
�

ه کمحری  »

: تفگ ینابیش  »

شنارای بصاغ و  هک  يردنب  دزاس ، کیدزن  ردنب  نیرتکیدزن  هب  ار  نآ  میوگ  یم  متفگ : ینک ؟ یم  هچ  یتشک  هلأسم  رد  وت  »
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حالصا ار  دوخ  یتشک  میوگ : یم  یتشک  بحاص  هب  مهد و  یم  شبحاص  هب  مشک و  یم  نوریب  ار  بوچ  هاگ  نآ  دنتفین ، تکاله  هب 
: تفگ ینابیش  .ورب  یهاوخ  یم  اج  رهب  نک و 

هب ار  يرگید  لام  هدرک و  هک  يراک  ۀطساو  هب  شدوخ  وا  متفگ : رارـض » ررـض و ال  ال  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربمغیپ هک  تسنیا  هن  ایآ  »
.يرگید هن  هدز  ررض  دوخ  رب  هتفرگ  بصغ 

: متفگ هاگ  نآ 

ناوخ و نآرق  همه  هک  هدـش  اراد  دـنزرف  هد  يو  زا  هدرک و  بصغ  ار  رگید  يدرم  كزینک  يدرم  هک  هلأـسم  نیا  رد  ییوگ  یم  هچ  »
ربنم رب  ار  نیملسم  هدش و  یضاق  نارنخس و 

______________________________

، روهـشم طلغ  روطب  تسا  میج  حتفب  نیجرخ »  » هک ار  نآ  ۀینثت  یـسراف  رد  هک  تسا  نامه  نادراب و  ینعمب  جرب ) نزو  رب   ) جرخ ( 1)
.دننک یم  لامعتسا  میج  رسکب  نیجرخ 

750 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدرک بصغ  ار  كزینک  نیا  درم  نآ  هک  دنا  هداد  تداهـش  لداع  هاوگ  ود  سپ  نآ  زا  .دنا  هتخادرپ  ءاضقب  ناشیا  نایم  هدرک و  ظعو 
خـساپ یهد ؟ یم  ییاوتف  هچ  ینک و  یم  مکح  هچ  هراب  نیا  رد  ایآ  دنا  هدش  دـلوتم  هدوب  هبوصغم  هک  كزینک  نآ  زا  نادـنزرف  نیا  و 

: داد

.متفگ .دوش  هدنادرگرب  شکلام  هب  زینک  هک  منک  یم  مکح  دنا و  هدنب  ّقر و  همه  نادنزرف  میوگ  یم  »

هدنب هب  ندرک  مکح  زینک و  ندنادرگرب  ای  یتشک  زا  بوچ  ندیـشک  نوریب  تسا : رتدایز  مادک  ررـض  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  »
: تسا هتفگ  یم  یعفاش  شنادنزرف »؟ نت  هد  ندوب 

ار همه  هناشن  هد  زا  هک  مدیسر  هیاپ  نادب  يزادنا  ریت  رد  سپ  ییوجشناد  يزادنا و  ریت  مدوب : یم  صیرح  رایسب  زیچ  ودب  تبـسن  نم  »
نم دش  تکاس  شناد  ملع و  زا  تسا : هتفگ  يوار  « » متشادن اطخ  مدز و  یم 
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.يا هدیسر  يزادناریت  زا  رترب  رتالاو و  يا  هیاپ  هب  ملع  رد  وت  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : يوب 

تاملک زا  تسا » هتفای  یم  عوقو  وا  ياه  هتفگ  دعب  هک  هتفگ  یم  یبلاطم  یناوج  رد  یهاگ  هتشاد و  تسد  مه  موجن  ملع  رد  یعفاش  »
: تسا هدروآ  دانسا ، هب  ار ، نومضم  نیا  یعفاش 

وا زا  دانـسا  هب  دـشاب و  لـصّتم » ( » ص  ) ربـمغیپ زا  یثیدـح  هاـگ  ره  ود و  نآ  رب  ساـیق  سپ  دوـبن  رگا  ّتنـس و  تسا و  نآرق  لـصا ، »
ار ینعم  دـنچ  یثیدـح  هاگ  ره  تسا و  تجح  ثیدـح ، رهاـظ  .تسا و  رتشیب  درفنم  ربخ  زا  عاـمجا  .تسا و  ّتنـس  نآ  سپ  حـیحص 
زا هک  نآ  دشاب  هتـشاد  ؤفاکت  مه  اب  هک  دشاب  ثیدـح  دـنچ  رگا  تسا و  هبـشا  رهاظب  هک  دوش  هجوت  دـیاب  ینعم  نآ  هب  دـهد  لامتحا 

.ّبیسم نبا  عطقنم  رگم  تسین  يرابتعا  ار  عطقنم »  » ثیدح تسا و  حجرا  یلوا و  دشاب  ّحصا  دانسا  ظاحل 

؟ مل تفگ : دیابن  لصا ،»  » ةراب رد  دوش و  یمن  سایق  لصا ،»  » رب یلصا  «و 

تجح دـشاب  تسرد  لصا  رب  عرف »  » سایق هاگ  ره  سپ  ارچ  تفگ : ناوت  یم  عرف »  » ةراـب رد  سب  و  هنوگچ ) ( ؟ فیک مه : هن  و  ارچ ) )
« تسرد تسا و 

751 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: میعن وبا  دانسا  هب  تسا ، هنیمز  نیا  رد  وا  تاملک  زا  .تسا  هتفگ  یم  دب  هدوب و  نیبدب  مالک »  » ملعب تبسن  یعفاش 

: تسا هنیمز  نیا  رد  زاب  و  دسألا » نم  نوّرفی  امک  هنم  اوّرفل  ءاوهألا  مالکلا و  یف  ام  ساّنلا  ملع  ول  »

: تسا هراب  نیا  رد  مه  و  حلفاف » مالکلاب  دحا  يدترا  ام  »

« ..مالکلا یف  رظّنلا  نم  ریخ  هب  كرّشلا  ادع  ام  هنع  ّللا 
�

ه یهن  ام  ّلکب  ءرملا  یلتبی  نال  »

هدش نیگمشخ  هدیسرپ  یمالک  یبلطم  زا  ار  یعفاش  یسک 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1772 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفگ هک  هدروآ  دانـسا ، هب  یعفاـش ، زا  میعن  وبا  مه  ار  تیاـکح  نیا  ّللا »
�

ه مهازخا  هباحـصا  درفلا و  اـصفح  اذـه  لـس  : » تسا هتفگ  و 
: تسا

نز کی  ندب  نییاپ ، هب  رمک  زا  هک  تسا  ینز  اجنآ  رد  مدینش  مدمآ  رد  نمی  هب  مدوب  ملع  بلاط  شناد و  بسک  یپ  رد  هک  یماگنه 
دز و مه  اب  ود  نآ  هک  مدـید  ار  نآ  دوخ  نم  تسا و  رـس  ود  تروص و  ود  تسد و  ود  ار  کی  ره  هک  ادـج  ندـب  ود  الاب  هب  تسا و 

.دندیماشآ یم  دندروخ و  یم  ود  ره  دندومن و  یم  یتشآ  زاب  دندرک و  یم  دروخ 

، ود نآ  زا  یکی  دنتفگ : مدش  ایوج  نز  نآ  زا  متـشگرب  اجنادب  هرابود  هک  تشذگ  لاس  ود  دـیاش  متفر و  رهـش  نآ  زا  دـعب  يدـنچ  »
دیـسوپ و لحم  نآ  زا  ات  دندرک  اهر  دنتـسب و  مکحم  ینامـسیر  اب  ار  نآ  نییاپ  درم  یکی  نوچ  دنداد : خـساپ  هنوگچ ؟ مدیـسرپ  درم 

.دندرپس كاخ  هب  دندرک و  ادج  ار  نآ  سپ  دش  دساف 

«. درک یم  دمآ  تفر و  رازاب  هب  مدید  یم  دوب  هدنام  هدنز  هک  ار  رگید  نآ  ندب  هک  مراد  دای  هب  نم  »

هتفگ هک  هداد  یعفاش  هب  تبـسن  دانـسا  هب  میعن  وبا  مه  ار  نادـبالا » ملع  نادـبالا و  ملع  ناملع : ملعلا  (: » ص  ) ربمغیپ هب  بوسنم  هلمج 
.تسا

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  يو  نانخس  زا  و 

یضرتساف بضغ  نم  رامح و  وهف  بضغی  ملف  بضغتسا  نم  »

752 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وبا .تسا  هتـشاد  یم  لابند  ار  تسارف  ملع  رعـش و  نتفرگ  ارف  ّبط و  ملع  یتدـم  موجن و  ملع  یتدـم  یعفاش  راـمح » وهف  ضری  مل  و 
: تسا هدروآ  وا  زا  ار  ریز  تیاکح  میعن 

ییاهباتک ات  متفر  نمی  هب  »
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مدرک تشگ  زاب  گنهآ  نوچ  مدروآ  مهارف  عوضوم  نیا  رد  ییاهباتک  متـشون و  اجنآ  رد  هخـسن  نیدنچ  .مروآ  تسدـب  تسارف  رد 
وم و یب  يا  هناچ  هدمآرب و  يا  ههبج  قرزا و  ینامـشچ  دوب  هتفرگ  لغبب  وناز  دوخ  هناخ  راوید  هانپ  رد  هک  مدروخرب  يدرم  هب  هار  رد 

.يرآ تفگ : يراد ؟ لزنم  مدیسرپ  وا  زا  .تشاد  هسوک 

هفولع داتسرف و  رطع  داتـسرف و  ماش  میارب  بش  .درک  ییاریذپ  مرگ  تشاد و  یمارگ  رایـسب  ارم  درب و  دوخ  ۀناخ  هب  دروآ و  دورف  ارم 
نآ هب  ولهپ  نیا  زا  درب و  یمن  مباوخ  وا  ّدح  یب  ینابرهم  مرگ و  ییاریذـپ  نیا  زا  بش  نآ  .دروآ  فاحل  شارف و  داد و  مبوکرم  يارب 

تـسا میرک  هنوگ  نیا  دـیلپ  فاصوا  نآ  اب  درم  نیا  کنیا  منک ؟ هچ  مهاوخ  یم  ار  اـهباتک  نیا  متفگ : یم  دوخ  اـب  مدـش و  یم  ولهپ 
دروآ ار  بوکرم  متفگ : ار  دوخ  مالغ  حبص  .مدروآ  حبـص  هب  اربش  تالایخ  نیا  اب  منکفا  شرود  هب  دیاب  تسا و  هوای  بتک  نیا  سپ 
یعفاش سیردا  نب  دمحم  ۀناخ  يوط » يذ   » رد ییآرد  هّکم  هب  نوچ  متفگ : ار  وا  متشذگ و  لزنم  بحاص  درم  نآ  رب  مدش و  راوس  و 

: تفگ .سرپب  ار 

نم بشید  تامحز  سپ  تفگ : .هن  متفگ : هدوب ؟ نم  رب  یتمعن  قح  ارت  ایآ  تفگ : .هن  متفگ : ما ؟! هدوب  تردپ  رکون  هدـنب و  نم  ایآ  »
بوکرم فلع  مهرد  ود  رطع  مهرد  هس  شروخ  غلبم  نالف  تماعط و  مهرد  ود  تفگ : تسا ؟ هزادـنا  هچ  وگب  متفگ : دوش ؟ یم  هچ 

.تسا فاحل  شرف و  ۀیارک  مهرد  ود 

يرآ تفگ : تسا ؟ هدنام  یقاب  يزیچ  ایآ  متفگ : سپ  .داد  .هدب  يوب  تفگ : درم  نیا  ار  هچ  نآ  متفگ : مالغ  هب  نم  »
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نآ رب  مدید  درم  نآ  زا  ار  فصو  نیا  نوچ  ! » یـشاب شیاسآ  تعـسو و  رد  وت  ات  متفرگ  تخـس  گنت و  دوخ  اب  نم  اریز  هناخ  ۀیارک 
: متفگ يوب  مدروخ و  سوسفا  اهباتک 

!« ما هدیدن  يرتدب  وت  زا  نم  هک  دنک  اوسر  ارت  ادخ  ورب  تفگ : مهدب ؟ دیاب  هک  هدنام  يزیچ  مه  زاب  ایآ 

753 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  نامیلس  نب  عیبر  زا  دانسا  هب  ار  تیاکح  نیا  یعفاش  ینیبزیت )  ) تسارف رد  مه  و 

ار وا  نم  .تشگرب  درم  نآ  تشون و  نآ  رد  يزیچ  دـناوخ و  ار  هماـن  وا  داد و  يوب  يا  هماـن  دـمآ و  رد  يدرم  هک  مدوب  یعفاـش  دزن  »
مدیسر و وا  هب  سپ  .ددرگ  توف  نم  زا  دیاین و  نم  تسدب  یعفاش  زا  ییاوتف  تشاذگ  مهاوخن  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : مدرک و  لابند 

: مدید نینچ  نآ  رد  متفرگ و  ار  همان 

؟ حانج داؤفلا ، قاتشم  هّمض  روازت و  نم  له  ّیکملا  ملاعلا  لس 

: دوب هدرک  عیقوت  نینچ  نآ  رد  یعفاش  و 

حارج ّنهب  دابکا  قصالت  یقّتلا  بهذی  نا  ّللا 
�

ه ذاعم  تلقف 

؟ یهد یم  ییاوتف  هنوگ  نیا  یناوج  هب  ّللا 
�

ه دـبع  ابا  ای  متفگ : ار  وا  سپ  دـهدب  یئاوتف  نینچ  ار  یناوج  یعفاـش  هک  داـتفا  دنـسپان  ارم  »
نم زا  سرون  تسا و  ناوج  وا  و  ناضمر ) هام   ) هدرک یـسورع  هام  نیا  رد  هک  یمـشاه  تسا  يدرم  ناوج  نیا  دـمحم  وبا  يا  تفگ :
نم سپ  دـیآ ؟ لمعب  یکیدزن  هک  نیا  یب  دریگرب  يو  زا  هسوب  دنابـسچب و  دوخ  هب  ار  دوخ  رـس  مه  تسا  اور  اـیآ  هک  تسا  هدیـسرپ 

.ما هداد  وا  هب  ار  يوتف  نیا 

زا ار  لاح  مدناسر و  ناوج  نآ  هب  ار  دوخ  مدینش  یعفاش  زا  نخس  نیا  نوچ  نم  »
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دانسا هب  میعن  وبا  هک  یننـس  زا  مدیدن » رترب  رتهب و  نیا  زا  یتسارف  نم  سپ  .دوب  هتفگ  یعفاش  هک  تفگ  نمب  ار  نامه  مدش  ایوج  يو 
: ددرگ یم  دای  ریز  یهقف  ثیدح  دنچ  ار  هنومن  تسا  هدروآ  یعفاش  زا 

ربمغیپ تسا : هتفگ  رمع  ّللا 
�

ه دـبع  - » 2 مرحم » يذ  عم  ّالا  هلیل  موی و  هریـسم  رفاست  نا  رخآلا  مویلا  ّللاـب و 
�

ه نمؤت  هأرمـال  ّلـحی  ـال  - » 1
تسد ود  درک  یم  حاتتفا  ار  زامن  هک  یماگنه 

754 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« .درک یم  نینچ  تشاد  یم  رب  هدجس  زا  رس  نوچ  درک و  یم  دنلب  دوخ  ياه  هناش  ربارب  ات  ار  دوخ 

رد هک  هدرک  لقن  یعفاش  یهقف  ياه  هلیح  زا  باّرتلاـب » ّنهارخا  وا  ّنهـالوأ  تاّرم  عبـس  هلـسغیلف  مکدـحا  ءاـنا  یف  بلکلا  غلو  اذا  - 3
: تسا هتفگ  اهتحرط » وا  اهتلکا  نا  قلاط ، تنأ  : » دیوگب شیوخ  نزب  دراذگب و  دوخ  ناهد  رد  ییامرخ  هک  يدرم  ةراب 

.دنکفا نوریب  ار  نآ  رگید  مین  دروخب و  ار  نآ  زا  یمین 

وگتفگ ثحب و  عوضوم  هکلب  هّجوت  رظن و  دروم  هباحـص  نامز  رخاوا  زا  دیاش  اهنآ  زا  یخرب  شیپ و  اهلاس  زا  هک  یمالک  ۀلأسم  دنچ 
نومأم نامز  رخاوا  زا  هتفای و  جاور  نوراه  نامز  رد  هدـش و  یم  حرطم  ملع  لها  نایم  مه  یعفاش  ناـمز  رد  تسا و  هدوب  هتفرگ  رارق 

ادیپ مه  یهقف  ۀبنج  نآ ، زا  شیپ  دیاش  دیشر و  نوراه  نامز  زا  هدیـسر و  دوخ  جوا  هب  دمآ ، دهاوخ  لبنح  دمحا  ۀمجرت  رد  هکنانچ 
هدید ار  یهورگ  هک  هحفص 112 )- دلج 9 - هیلح   ) هدش لقن  یعفاش  زا  .تسا  هدـمآ  نایم  هب  هراّفک »  » و ریفکت »  » ۀـلأسم ینعی  هدرک ،

رد تسا : هتفگ  سپ  دننک  یم  هلداجم  ردق »  » رد وا  يور  ولج  هک  تسا 
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هک تسا  هدنامهف  شیوخ  قلخب  سپ  ّللا »
�

ه ءاشی  نا  ّالا  نؤاشت  ام  و  : » تسا هتفگ  هکنانچ  تسا  وا  قلخ »  » زا ریغ  تئیـشم »  » ادخ باتک 
هیلعف ثنحف  ّللا 

�
ه ءامسا  نم  مساب  فلح  نم   » باتک یف  لاق  .ردقلا و  تبثی  یعفاّشلا  ناک   » میعن وبا  ۀتفگ  هب  و  تسا » وا  يارب  ّتیـشم » »

«. قولخم ریغب  فلح  ّهنأل  هراّفک 

هیلح  ) تسا هتفگ  ییحی  نب  هلمرح  رفاک » وهف  قولخم  نآرقلا  لاق  نم  : » تسا هتفگ  هک  هدـش  لـقن  یعفاـش  زا  عیبر  زا  دانـسا  هب  مه  و 
-(: هحفص 113 دلج 9 -

ار وا  یعفاش  سپ  قولخم » نآرقلا  : » تفگ تشاد و  روضح  دوب  مالک  ءاملع  زا  هک  درف  صفح  میدوب  یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  دزن  »
(: باتک نامه  زا  هحفص  نامه   ) تسا هتفگ  عیبر  ترفک » تفگ :

: تفگ یم  هک  مدینش  ار  سیردا  نب  دّمحم  »

755 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هاگ ره  تسا و  هقولخم  ریغ  ّللا 
�

ه ءامسا  هچ  دهدب  هراّفک  دیاب  دنک  ثنح  ار  نآ  دای و  دنگوس  ادخ  ياهمان  زا  یمان  هب  یـسک  هاگ  ره  »
هحفص 112) باتک  نامه   ) يرـصم بیعـش  وبا  تسا » قولخم  اهنآ  هچ  تسین  هراّفک  ار  وا  دنک  دای  دنگوس  هورم  ای  افـص  ای  هبعک  هب 

: تسا هتفگ 

هتـسشن وا  پچ  تسد  رد  دیزی  نب  ورمع  نب  فسوی  تسار و  تسد  رد  مکحلا  دبع  نب  ّللا 
�

ه دبع  مدـید  مدـمآ  رد  یعفاش  سلجم  هب  »
یم داد : خـساپ  ییوـگ ؟ یم  هچ  نآرق  ةراـب  رد  تفگ : مکحلا  دـبع  نب  ّللا 

�
ه دـبع  نب  صفح  سپ  دراد  روـضح  زین  درف  صفح  دـنا و 

: میوگ

.تفگ ار  خساپ  نیمه  زین  وا  دیسرپ  ار  ورمع  نب  فسوی  هاگ  نآ  ..تسا  ادخ  مالک 

هچ نآرق  ةراب  رد  هک  دیسرپ  وا  زا  یصفح  .دسرپب  یعفاش  زا  هک  دندرک  هراشا  ار  صفح  مدرم  »

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1777 

http://www.ghaemiyeh.com


یعفاش نایاپ ، رد  دـنتخادرپ و  هلداجم  هرظانم و  هب  مه  اب  سپ  تسا  قولخم » ریغ   » ادـخ و مالک  نآرق  میوگ : یم  تفگ : ییوگ ؟ یم 
ار یعفاش  يدـید  تفگ : نمب  مدروخرب  صفح  هب  ناشورف  غرم  رازاب  رد  ادرف  نم  .تساـخرب  نیگمـشخ  صفح  درک و  ریفکت  ار  يو 

« ..دومن ریفکت  دناوخ و  رفاک  ارم  درک : هچ  نم  اب  زورید  هک 

هدرک و راهظا  فلتخم  رظن  هدیقع و  یهقف  لئاسم  رد  دوخ  باتک  ود  رد  هتشاد و  داهتجا  لّدبت  يار و  دّدجت  یهقف  لئاسم  رد  یعفاش 
باتک رد  یعفاش  دنا : هتفگ  لقن  ماقم  رد  هدیـسرمه  هب  فالتخا  وا  باتک  ود  رد  هک  لئاسم  یـضعب  رد  يو  زا  دعب  ناهیقف  ور  نیا  زا 

هک تسنآ  دیدج  باتک  هتـشون و  دادـغب  رد  تماقا  ماگنه  هک  هدوب  نآ  میدـق  باتک  .نینچ و  دـیدج  باتک  رد  هتفگ و  نانچ  میدـق 
زا رّخأتم ، تسا  ییارآ  نوچ  لاح  رهب  تسا و  رت  مکحم  وا  دیدج  باتک  یخرب  ةدیقع  هب  تسا و  هتشون  رصم  رد  رصمب  نتفر  زا  سپ 

.دشاب نآ  قبط  شناوریپ  لمع  دیاب  یهقف  رظن 

: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 57 )- مود - دلج   ) يدادغب بیطخ 

هدروآ هراو  نب  ملـسم  نب  دّمحم  لوق  زا  میعن  وبا  هنع » هّصاخ ، نییدادغبلا  دـنع  يذـّلا  وه  میدـقلا »  » یّمـسی يذـّلا  یعفاّشلا  باتک  «و 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هحفص 97 )- دلج 9 - )

756 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

طیرفت تفگ : .هن  متفگ : یتشون ؟ ار  یعفاش  بتک  دیسرپ  نم  زا  منک  یمالس  ار  وا  ات  متفر  لبنح  نب  دمحا  دزن  هتـشگرب و  رـصم  زا  و 
زا سپ  رگم  میتخانشن  خوسنم  زا  ار  ص )  ) ربمغیپ ثیدح  خسان  لّصفم و  زا  ار  لمجم  ام ، .يا  هداد  تسد  زا  ار  یّمهم  هدرک و 
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ومه زاب  مدرک » تعجارم  دادغبب  متفرگرب و  هخسن  ار  وا  ياهباتک  متشگرب و  رصمب  مدینـش  دمحا  زا  ار  نیا  نوچ  .یعفاش  اب  تسلاجم 
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هحفص ) نامه  باتک و  نامه   ) هدروآ هراو  نب  ملسم  نب  دمحم  نامه  زا 

ای يروـث  اـی  کـلام  يار  .منک  هعلاـطم  راـثآ  حـتف  مهف و  يارب  نم  یناد  یم  هتـسیاش  ار  اـهباتک  مادـک  مدیـسرپ  لـبنح  نب  دـمحا  زا  »
هب شندیـسر  هک  یعفاش  هب  داب  وت  رب  تفگ : هاگ  نآ  منک  یمن  وگزاب  ار  ناـنیا  ماـقم  تیاـعر  نم  هک  تفگ  ینخـس  دـمحا  یعازوا ؟
ایآ ییوگ ؟ یم  هچ  یعفاش  ياـهباتک  ةراـب  رد  مدیـسرپ  وا  زا  .تسا  رتشیب  ناـنآ  هب  تبـسن  راـثآ  زا  شیوریپ  رترب و  ناـشیا  زا  باوص 
: داد نینچ  خساپ  تسا ؟ نایرصم  دزن  رد  هک  ییاهباتک  ای  وت  دزن  رد  تسا  رتبوبحم  رتهب و  تسا  نایقارع  دزن  رد  هک  يو  زا  ییاهباتک 

اجنآ رد  ار  اهنآ  سپ  هتفر  رصمب  هدرکن و  نقتم  مکحم و  هتشون  قارع  رد  هک  ار  یبتک  هچ  هتشون  رصم  رد  هک  ییاهباتک  هب  داب  وت  رب  »
« ..تسا هتخاس  مکحم  هتخپ و 

: ددرگ یم  لقن  اجنآ  زا  ریز  رما  هس  هک  هدروآ  لیصفت  هب  ار  یعفاش  لاح  حرش  ءابدالا » مجعم   » رد توقای 

لوبق عماج  نآرق و  یناعم  لماش  هک  یباتک  هتـساوخ  وا  زا  هک  يدهم ، نب  نمحرلا  دبع  شهاوخ  هب  یناوج  رد  ار  هلاسّرلا »  » باتک - 1
.تسا هتشون  دنک ، عضو  شیارب  دشاب  تنس  نآرق و  زا  خوسنم  خسان و  نایب  عامجا و  ندوب  تّجح  رابخا و 

یعفاش اب  هدوب و  رـصم  رد  نایتف  مان  هب  سنا  نب  کـلام  نادرگاـش  زا  يدرم  : » هصـالخ نیدـب  هدروآ  یتیاـکح  ار  وا  گرم  ّتلع  - 2
يا هلأسم  رد  يزور  هتشاد  یم  هرظانم 
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هدیـسر رـصم  ریما  هب  ربخ  هتفگ  تشز  هداد و  شحف  ار  یعفاش  هدوشگ و  ازـسان  هب  ناـبز  ناـیتف  هک  هدیـشک  اجنادـب  ناـشیا  فـالتخا 
رهـش رد  هدرک و  راوس  رتش  رب  هدز و  هنایزات  ار  ناـیتف  تسا  هداد  روتـسد  هتـسناد  ار  رما  تقیقح  نوچ  هدیـسرپ و  هعقاو  زا  ار  یعفاـش 

یهورگ هاگ  نآ  .دنا  هدنادرگ 

757 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدروآ موجه  وا  رب  هدنام  اهنت  یعفاش  دنتشگ و  زاب  شنادرگاش  نوچ  هتفر و  یعفاش  سرد  ۀقلح  هب  هدیزرو و  بصعت  رـصم  مدرم  زا 
.تسا هتشذگ  رد  ات  هدیدرگ  رامیب  هدش و  هدرب  هناخ  هب  سپ  دنا  هدز  یتخس  هب  ار  وا  و 

هلمج زا  تسا و  هقف  ثحابم  باوبا و  ینعی  یهقف  فورعم  ياهباتک  نامه  هک  هدرب  مان  یعفاـش  يارب  باـتک  هاـجنپ  دـص و  بیرق  - 3
.تسا هدش  دای  یعفاشلا » کلام و  فالخ  باتک   » و هلبحلا » لبح  باتک   » و ناسحتسالا » لاطبا  باتک   » مان هب  یباتک  وا  بتک 

758 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

241 لبنح 164 - نب  دمحا  - 4 - 

ناونع و نینچ  ار  وا  تسا و  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هدرک  دای  هک  ار  یـسک  نیتسخن  دادـغب » ءاهقف  رکذ   » رد يزاریـش  قاحـسا  وبا 
: تسا هدرک  همجرت 

.هنع ّللا 
�

ه یضر  ینابیش  لاله  نب  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  ّللا 
�

ه دبع  وبا  »

رد کی  لهچ و  تسیود و  لاـس  زا  بجر  هاـم  زا  هعمج  زور  رد  هدـش و  دـلوتم  ( 164  ) راهچ تصـش و  دص و  کی  لاس  هب  دـمحا  »
دوب هدرک  كاردا  ار  دعس  نب  ثیل  یعازوا و  يروث و  کلام و  رصع  لبنح  نب  دمحا  رگا  تسا : هتفگ  دیعس  نب  هبیتق  .تسا  هتـشذگ 

« ناعبات  » هب ار  دمحا  وت  تسا : هدش  هتفگ  هبیتق  هب  سپ  .دوب  یم  مدقم  ناشیا  رب  وا 
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زا لبنح  نب  دمحا  تسا : هتفگ  روث  وبا  .ناعبات و  ناگرزب  هب  يرآ  تسا  هداد  خـساپ  يروآ !! یم  رامـشب  ناشیا  زا  يزاس و  یم  قحلم 
وا يارب  ار  ریز  ياهباتک  هدرک و  دای  لبنح  نب  دمحا  ّللا 

�
ه دبع  وبا  مان  هب  ار  وا  میدن ، نبا  قاحـسا ، نب  دمحم  تسا » هقفا  ملعا و  يروث 

.تسا هدرب  مان 

باتک ضئارفلا ، باتک  لئاضفلا ، باتک  لئاسملا ، باتک  دـهّزلا ، باتک  خوسنملا ، خـساّنلا و  باتک  ریـسفّتلا ، باـتک  لـلعلا ، باـتک  »
فّین و یلع  يوتحی  دنـسملا و  باتک  هّیمهجلا ، یلع  ّدّرلا  باتک  لوسّرلا ، هعاط  باتک  هبرـشالا ، باـتک  ناـمیالا ، باـتک  کـسانملا ،
رد بوخ  رایسب  یپاچ  حیحصت و  اب  زاجح  رد  شیپ  يدنچ  هک  تسا  دنـسم  باتک  نیمه  دمحا  بتک  نیرتمهم  ثیدح » فلا  نیعبرا 

.تسا هدش  هدافتسا  دروم  هدیسر و  پاچ  هب  دّدعتم  یتادّلجم 

ّللا
�

ه دـبع  وبا  لضفملا  مامهلا  لّجبملا و  مامالا  مهنم  و   » ناونعب ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  مه  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ةراـب  رد  میعن  وبا 
هدنار نخس  لیصفت  هب  هدرک  دای  لبنح » نب  دمحا 

759 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاملع و دزن  رد  ار  وا  تلاـبن  تلـالج و  هدروآ و  قاحـسا ، وبا  زا  ـالاب  لـقن  قفاوم  شنارـسپ ، ۀـتفگ  زا  ار  وا  تاـفو  تدـالو و  خـیرات 
هاوباف هرطفلا  یلع  دلوی  دولوم  ّلک   » نوچ وا  زا  دانـسا  هب  یثیداحا  هتفگ و  وا  دهز  ةراب  رد  يا  هّمـش  هدرک و  رکذ  ناهیقف  ناثّدـحم و 
قیرط دـنچ  زا  مه  ار  تنحم »  » ۀیـضق هدومن  لقن  ص )  ) ربمغیپ هب  دنـسم  مارح ،» رمخ  ّلک  رمخ و  رکـسم  ّلک   » و هنارّـصنی » هنادّوهی و 

( هدرک تیاکح  لبنح  دمحا  نب  حلاص  لضفلا  وبا  قیرط  زا  هک  هتسناد  نآ  ار » تنحم  ۀیضق  رد  تایاور  ّحصا   » هک )
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رد لیـصفت  هب  ار  نآ  ود ، نیا  ریغ  ریثا و  نبا  يربـط و  تسا و  هّجوت  لـباق  رایـسب  مه  یهقف  ۀـبنج  زا  هک  تنحم »  » ۀیـضق تسا  هدروآ 
.ددرگ یم  دای  اجنیا  رد  هصالخ و  بتک ، نیا  زا  .دنا  هدروآ  شیوخ  بتک 

، هباحص نامز  رخاوا  زا  اهنآ  زا  یخرب  دیاش  و  نومأم ، زا  شیپ  اهلاس  زا  یمالک  ۀلأسم  دنچ  دش  هراشا  یعفاش  ۀمجرت  لیذ  رد  هکنانچ 
قولخم ۀلأسم  يرگید  رایتخا و  ربج و  روهـشم  ترابع  هب  ردـق و  اضق و  ۀـلأسم  اهنآ  زا  یکی  هتفرگ ، رارق  وگتفگ  هکلب  هّجوت و  دروم 

نآ رد  ثحب  مه  ناهیقف  نایم  نوراه  زا  شیپ  اهتدم  دیاش  نوراه و  نامز  زا  عوضوم  ود  نیا  .تسا  هدوب  دیجم  نآرق  ندوبن  ای  ندوب 
.تسا هتفای  ققحت  هراّفک »  » نداد و  ریفکت »  » مکح یهقف  ظاحل  زا  هدمآ و  نایم  هب  هراب 

تخس هتفرگ و  الاب  دیجم  نآرق  ندوبن  قولخم  ای  ندوب  قولخم »  » هلأسم رد  وگتفگ  يو  دهع  رخاوا  رد  صوصخب  نومأم و  نامز  رد 
دوخ هدوب و  نومأم  تایح  تفالخ و  لاـس  نیرخآ  هک  ( 218  ) هدجه تسیود و  لاس  رد  هک  يروط  هب  هدـیدرگ  ثحب  هّجوت و  دروم 

صاخـشا هدرک و  رداص  ینامرف  هراب  نیا  رد  هتـساوخ  یم  هدـیقع  نیاب  ار  مدرم  هتـشاد و  یم  نامیا  داـقتعا و  نآرق ، ندوب  قولخم  هب 
نانآ هرخالاب  هدرک و  یم  هثحابم  هرظانم و  ناشیا  اب  هدناوخ و  یم  داقتعا  نیاب  یمان  ناثدحم  نایضاق و  ینید و  نادنمشناد  زا  ار  مهم 

ناحتما نیمه  ظاحلب  تسا و  هدرک  یم  ناـحتما  داـقتعا  ناـمیا و  نیا  رب  هتـشاد و  یم  او  نآرق  ندوب  قولخم  هب  فارتعا  رارقا و  هب  ار 
هدیدرگ دای  تنحم »  » مان هب  خیرات  نابز  رد  هعقاو  نیا  هک  هدوب 
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.تسا

دادغبب هقر »  » زا نومأم  ( 218  ) هدجه تسیود و  لاس  لوالا  عیبر  هام  رد 

760 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رارقا نآ  ندوب  قولخم  هب  سک  ره  سپ  دنک  ناحتما  نآرق ، ةراب  رد  ار  ناثّدحم  دوهش و  هاضق و  هک  هتشون  « 1  » میهاربا نب  قاحسا  هب 
نادب ار  يو  دنادب  حالص  شا  هراب  رد  هچ  نآ  هب  ات  دسیونب  نومأم  هب  دنکن  رارقا  سک  ره  دزاس و  شیاهر  درادرب و  وا  زا  تسد  دنک 

.تسا هتشون  باب  نیا  رد  نومأم  هک  تسیا  همان  نیتسخن  يربط  ۀتفگ  هب  تسا و  لّصفم  نامرف  همان و  نیا  دیامرف  رما 

ناشیا رب  نومأم  یهقف  لالدتـسا  ناـمز و  نآ  نایـضاق  لاـح  عضو  رب  نوچ  تسا و  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ار  نآ  هک  هماـن  نیا 
: دوش یم  هدروآ  همجرت و  صیخلت ، كدنا  اب  دراد ، راعشا 

هک ار  تّوبن  ثیراوم  و  هدش ، هتساوخ  ناشیا  زا  نآ  يرادهگن  هک  ار ، نید  ات  تسا  قح  نیملـسم  ءافلخ  نایاوشیپ و  رب  ار  ادخ  انامه  »
نامرف دـندنب و  راکب  ارقح  تیعر  نایم  رد  دـنراد و  اپب  دـننک و  هماقا  هداهن ، هعیدو  هب  نانآ  دزن  هک  ار  ملع  رثا  و  هدرب ، ثرا  هب  ناشیا 

.دراد دیما  يو  ّتنم  تمحر و  هب  دهاوخ و  یم  ار  راک  نیا  رد  قیفوت  ادخ  زا  نینمؤملا  ریما  دنرب و  هار  هب  ناشیا  رد  ار  ادخ 

رظن و رکف و  هّیور و  ياراد  هک  ناـنآ  زا  ّتیعر  لذارا  هّماـع و  ۀلفـس  زا  رثـکا  داوس  مظعا و  روهمج  هک  تسا  هتـسناد  نینمؤملا  ریما  »
وا هب  ناـمیا  دـیحوت و  نید و  تقیقح  هار  زا  روـک و  وا  نتخانـش  زا  لـهاج و  ادـخ  هب  هکلب  دنتـسین  مـلع  روـنب  ییانـشور  لالدتـسا و 

..و فرحنم 
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يواسم و تسا  وا  ةداتـسرف  هک  ار  ینآرق  ادخ و  نانیا  سپ  هداتفا  تلالـض  هب  هتـشگ و  هارمگ  دنا  هدـنکارپ  قافآ  راطقا و  ۀـمه  رد  و 
تـسا هدرکن  عارتخا  ثادحا و  قلخ و  ادخ  ار  وا  تسا و  یلزا  میدق و  مه  نآرق  هک  نیا  رب  دنا  هدرک  قاّفتا  عامتجا و  هتـسناد و  ربارب 

تمحر يده و  نانمؤم و  رودص  ءافش  ار  نآ  هک  دوخ  سّدقم  باتک  مکحم  رد  ادخ  هک  نیا  اب 

______________________________

نومأم روهـشم  رادرـس  نینیمیلا  وذ  هب  فورعم  نیـسح  نب  رهاط  ةداز  ردارب  یبعـصم  بعـصم  نب  نیـسح  نب  میهاربا  نب  قاحـسا  ( 1)
تسیود و لاس  رد  و  لکوتملا » قثاولا و  مصتعملا و  نومأملا و  مایا  دادـغبب  هطرـشلا  بحاـص  ناـک  و  : » ریثا نبا  ریبعتب  قاحـسا  .تسا 

.تسا هدمآ  عزج  هب  وا  گرم  رد  لکوتم  هتشذگ و  رد  جنپ  یس و 

761 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ُدْمَْحلا : » تسا هتفگزاب  تسا و  وا  قولخم  ادـخ  لوعجم  هک  تسا  نشور  و  اِیبَرَع » ًانآُْرق  ُهـا�ْنلَعَج  ّنِإ 
ـ�

ا : » تسا هتفگ  هداد  رارق  ناـشیا  رب 
ربخ سپ  َقَبَـس » ْدَـق  ا�م  ِءا�ْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  َِکل�ذَـک   » تسا هتفگ  و  َروُّنلا » ِتا�ُملُّظلا َو  َلَعَج  َو  َضْرَْألا ، ِتا�واـ�مَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ِّلل 

�
ِه

زاب .تسا و  هدرک  تیاکح  اهنآ  زا  شیپ  روما  زا  هدرک و  ثادحا  دعب  ار  اهنآ  هک  يروما  زا  تسا  ییاه  هصق  نآرق  رد  هک  تسا  هداد 
مکحم ار  نآ  دـشاب  هدـش  هداد  لیـصفت  هک  یمکحم  ره  و  ٍرِیبَخ » ٍمیِکَح  ْنُدـَل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتا�یآ  ْتَمِکْحُأ  ٌبـا�تِک  رلا  : » تسا هتفگ 

- عادتبا قلاخ و  تسا  وا  سپ  هداد  لیـصفت  هدرک و  مکحم  ار  دوخ  باتک  هک  تسا  ادـخ  تسا و  مزال  يا  هدـنهد  لیـصفت  هدـننک و 
.نآ ةدننک 

نانآ هاگ  نآ 
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لاح و  هدناوخ ) یّنس   ) هداد تبـسن  ّتنـس  هب  ار  دوخ  هدناوخ و  دوخ  ۀتفگ  يوسب  ار  مدرم  هدرک و  لطابب  هلداجم  هک  دنتـسه  یناسک 
ۀلحن هتفگ و  دنک  یم  ّدر  هک  نانآ  ءاعدا  زا  تسا  بیذکت  ناشیا و  لوق  نالطب  زا  تسا  تیاکح  ادخ  باتک  زا  یلصف  ره  رد  هک  نیا 

.ار نانآ 

نیاب سپ  قارتفا  رفک و  لطاب و  لها  مدرم  رگید  و  تعامج ، لها  و  نید ، لها  و  دـنّقح ، رب  نانآ  هک  دـنراد  یم  راهظا  ناشیا  هوالعب  »
ناعشاخ نیدب و  ناگدننک  رهاظت  زا  یهورگ  هک  نیا  ات  دنداد  بیرف  دنتخاس و  رورغم  ار  نالهاج  دنتـساوخ و  يرترب  مدرم  رب  ءاعّدا 

لیم اه  هتفگ  نادـب  دـنداد و  ناشن  نانآ  قفاوم  ار  دوخ  هدـساف  ءارآ  نیا  رد  دـندش و  قفاوم  هراب  نیا  رد  ناشیا  اب  مه  ادـخ  ریغ  يارب 
زا دندروآ و  ور  ناشیا  لطابب  دندرک و  اهر  ار  قح  سپ  دنراد  تباث  ار  دوخ  تلادع  تسایر و  دنبای و  وربآ  ناشیا  دزن  رد  ات  دـندرک 

نید رد  هک  يداسف  یهابت و  همه  اب  دیدرگ و ، هتفریذپ  نانآ  ۀیکزت  ۀطساو  هب  نانیا  تداهش  سپ  دنتفر  یهارمگ  هب  دنتـشگرب و  ادخ 
ناشیا تداهش  هب  ماکحا  تشاد ، هار  نانآ  ّتین  نیقی و  رد  هک  یبارخ  یتسـس و  دوب و  ناشیا  داهن  رد  هک  یتسردان  يدب و  دنتـشاد و 

نیا لاح  دساف و  هار  زا  نتفر  ادـخ و  رب  نتـسب  غورد  لطاب و  تعباتم  تقفاوم و  زا  هک  دوب  ناشیا  روظنم  مه  نیمه  تفای و  یم  ذوفن 
ءارتفا ادخ  رب  دنیوگن و  قح  زج  هک  هتفرگ  نامیپ  ناشیا  زا  ادخ  هک 
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.هتخاس روک  رک و  ناشیادخ  هک  ناشیا  دننزن 
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؟ تسا هدش  هدز  لفق  ناشیا  ياهلد  هک  نیا  ای  دننک  یمن  ّربدت  ار  نآرق  ایآ 

صقان و دـیحوت ، یـسانشادخ و  زا  نانآ  ةرهب  دنتـسه  تلالـض  ءاسؤر  تّما و  نیرتدـب  نانیا  هک  دـناد  یم  ناـنچ  نینمؤملا  ریما  سپ  »
..وا ناتسود  ناوریپ و  نایم  رد  دنناطیش  نابز  غورد و  مالعا  تلاهج و  ۀیعوا  ناشیا  تسا  هیامورف  سیسخ و  نامیا ، زا  ناشبیصن 

دروم ناشرادرک  راتفگ و  ددرگن و  هتفریذـپ  ناشیا  تداهـش  دوشن و  دامتعا  ناشیا  ییوگتـسار  هب  هک  دـنناسک  نیرتراوازـس  ناـنیا  و 
دیحوت رد  صالخا  مالسا و  تقیقح  لامکتـسا  زا  سپ  رگم  تسین  ینیقی  نیقی و  زا  سپ  رگم  تسین  تسرد  یلمع  هچ  دشابن  رابتعا 

رتروک و شتداهـش  رد  دصق ، ای  دشاب  لمع  روما : رگید  زا  دشاب  روک  وا  دـیحوت  ادـخ و  هب  نامیا  رد  ّظح  دـشر و  زا  هک  سک  نآ  و 
.تسا رت  هارمگ 

هک تسا  یسک  تداهـش ، ماقم  رد  لطابب ، نتفگ  غورد  راتفگ و  رد  بذک  رب  مدرم  نیرتصیرح  هک  دنگوس  نینمؤملا  ریما  ناج  هب  «و 
ادخ و مکح  رد  وا  تداهش  هک  نیا  هب  ناسک  نیرت  هتسیاش  دسانشن و  ار  ادخ  تسا  هتـسیاش  هکنانچ  ددنب و  غورد  وا  یحو  ادخ و  رب 

.درب نایم  زا  دوخ  لطابب  ار  ادخ  قح  دریذپن و  دنک و  ّدر  وا  باتک  رب  ار  ادخ  تداهش  هک  تسا  یسک  ددرگ  ّدر  حرط و  وا  نید 

یم هچ  نآ  رد  ار  ناشیا  ناوخب و  ناـشیا  رب  ار  هماـن  نیا  روآ و  مهارف  دنتـسه  اـجنآ  رد  هک  ار  هاـضق  همه  هماـن  نیا  ندیـسر  هب  سپ  »
ریما هک  امرف  مالعا  نامهفب و  ناشیا  هب  نک و  فشک  نآرق  ندوب  ثدحم  قولخم و  ةراب  رد  ار  نانآ  داقتعا  نک و  ناحتما  دنیوگ 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1786 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هدرپس  وا  هب  ار  ایاعر  روما  يرادهگن  هتـشاذگاو و  وا  هب  ادـخ  هچ  نآ  رد  دـیوج و  یمن  تناعتـسا  ناشیا  زا  دوخ  راک  رد  نینمؤملا 
.دنک یمن  دامتعا  درادن  قوثو  نانآ  نیقی  دیحوت و  صولخ  نیدب و  هک  یناسک 

ماـگ تاـجن  تیادـه و  هار  هب  دـندوب و  قـفاوم  هدـیقع  نیا  رد  نینمؤـملا  ریما  اـب  دـندرک و  رارقا  نآرق ، ندوـب  قوـلخم  هـب  رگا  سپ  »
رب رارقا  مادک  ره  دنسرپب و  ار  هلأسم  نیا  ناشیا  زا  دننک و  رضاح  دنهد  یم  تداهش  مدرم  رب  هک  ار  يدوهش  امرفب  ار  ناشیا  دنتشادرب 

ثدحم
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.دنادن ذفان  ار  وا  تداهش  دنز و  رانک  رب  دوهش  ۀلمج  زا  ار  وا  دنکن  نآرق  ندوب  قولخم  ندوب و 

هب دنا  هدرک  يراددوخ  هک  نانآ  هچ  هتفریذپ و  هک  نانآ  هچ  دنتـسه  وت  يرادـنامرف  ةزوح  رد  هک  ینایـضاق  هب  تبـسن  ار  راک  نایرج  »
تداهـش هب  زج  ادخ  ماکحا  هک  نیا  ات  دننک  دّقفت  تبقارم و  ار  نانآ  راک  عضو  هک  رامگب  ینابقارم  ناشیا  رب  سیونب و  نینمؤملا  ریما 

هتشون هدجیه  تسیود و  لاس  زا  لوالا  عیبر  هام  رد  همان  نیا  .ددرگن  ءارجا  دباین و  ذوفن  دیحوت  رد  ناصلخم  نید و  رد  تریـصب  لها 
راضحا و ار  تاضق  هتـسب و  راکب  ار  نومأم  ناـمرف  دوب  دادـغب  رادـنامرف  اـی  رادناتـسا  زورما  حالطـصاب  هک  میهاربا  نب  قاحـسا  دـش »

دمحم هک  ار ، ناگرزب  زا  نت  تفه  هتشون و  يوب  رگید  يا  همان  نومأم  .تسا  هتشون  ار  راک  شرازگ  نومأم ، هب  تسا و  هدرک  ناحتما 
ار نانآ  وا  هداتـسرف و  نومأم  دزن  ماـش  هب  ار  ناـشیا  قاحـسا  تسا  هتـساوخ  هدوب  ناـنآ  زا  یکی  يدـقاو  هب  فورعم  بتاـک  دیعـس  نب 

هدرک ناحتما 
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راضحا ار  نانآ  قاحـسا  هداتـسرف و  قاحـسا  دزن  هب  مالّـسلا  رادب  ار  ناشیا  نومأم  سپ  دـنا  هتفگ  ار  نآرق  ندوب  قولخم  نانآ  ۀـمه  و 
هتفگ نآرق  ندوب  قولخم  هب  نومأم  دزن  هکنانچ  ناشیا  هتـساوخ  فارتعا  رارقا و  ثیدـح  لها  زا  خـیاشم  ءاـهقف و  روضح  رد  هدرک و 

نامرف هب  زین  قاحـسا  راک  نیا  .دـنا  هتفگ  ار  نآرق  ندوب  قولخم  ناگرزب ، نیا  رـضحم  رد  هداد و  ار  باوج  نامه  مه  اجنیا  دـنا  هدوب 
..تسا هدوب  نومأم 

فارتعا رارقا و  هک  هداد  روتـسد  قاحـسا  هب  هدرک و  ناحتما  ار  نانآ  هتـساوخ و  ار  نت  تفه  نآ  راضحا  هک  هماـن  نیا  زا  سپ  نومأـم 
نآرق تایآ  زا  یلیالد  رتشیب و  يدیدشت  دیکأت و  اب  تسا  لّوا  ۀمان  نومضم  نامهب  هک  رگید ، يا  همان  دنک  روهـشم  ینلع و  ار  ناشیا 

هک ار  یعمج  هدرک و  راضحا  ار  ناثّدحم  ماّکح و  ناهیقف و  زا  یهورگ  قاحسا  هتشون  قاحسا  هب  رتدایز  شیوخ  بولطم  تابثا  يارب 
بوخ ات  هدـناوخ  راب  ود  نانآ  رب  ار  نومأم  ۀـمان  نیا  هتـساوخ و  روضح  هب  لـبنح  نب  دـمحا  تسا  هلمج  نآ  زا  دـنا و  هدـش  هدرب  ماـن 

ادخ مالک  نآرق  میوگ : یم  نم  تسا : هداد  خساپ  ییوگ ؟ یم  هچ  نآرق  ةراب  رد  تسا : هتفگ  ار  دـیلو  نب  رـشب  هاگ  نآ  دـنا  هدـیمهف 
.تسا

764 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

؟ تسه ادخ  قولخم  نآرق ، ایآ  وگب  مسرپ  یمن  نیا  زا  نم  تسا : هتفگ  قاحسا 

: تسا هتفگ  .تسا  زیچ  همه  قلاخ  ادخ  تسا : هداد  خساپ 

: تسا هداد  خساپ  تسین ؟ يزیچ  نآرق  ایآ  »

: تسا هتفگ  .تسا  يزیچ  نآرق  ارچ  »

: تسا هداد  خساپ  .تسا  قولخم  سپ  »

: هک مسرپ  یم  ار  نیا  وت  زا  نم  تسا : هتفگ  .تسین  قلاخ  »

يزیچ متفگ  هچ  نآ  زج  نم  تسا : هتفگ  تسا ؟ قولخم  نآرق  ایآ  »
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..میوگب وت  هب  هک  مرادن  رگید  يزیچ  میوگن و  ینخس  هراب  نیا  رد  هک  ما  هدرک  هدهاعم  نینمؤملا  ریما  اب  مناد و  یمن 

دودـح نیمه  رد  هدرک و  ار  ناحتما  لاؤس و  نیمه  يدایز  ناّـسح  وبا  زا  مثیه و  نب  لاـّیذ  زا  لـتاقم و  نب  یلع  زا  قاحـسا  هاـگ  نآ  »
هک نیا  رب  نم  تسا : هتفگ  زین  وا  هدیـسر  لـبنح  نب  دـمحا  هب  هبون  دـعب  تسا ، هدرک  وگتفگ  رتشیب  يداـیز  هک  نیا  زج  هدینـش  خـساپ 
دزن قلخب  وا  تهابـش  مدـع  ادـخ و  تینادـحو  هب  تداهـش  رب  ینبم  هک  يا  هعقر  سپ  منک  یمن  هوالع  يزیچ  تسادـخ » مالک  نآرق  »
هعقر نآ  رد  دمحا  نوچ  هتشاد و  یم  او  ندناوخ  رب  ار  ناشیا  ای  هدناوخ  یم  ناگدنهد  ناحتما  رب  ناحتما ، زا  سپ  هدوب و  یم  قاحسا 

نم ینعم  یف  هقلخ  نم  یش ء  ههبشی  ال   » هک ار  دعب  ۀلمج  هدرک و  فقوت  هدناوخ  ار  ُریِـصَْبلا » ُعیِمَّسلا  َوُه  ْیَـش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » ۀلمج
: تسا هتفگ  ریما  هب  هدرک و  ضارتعا  رفصا  ءاکب  نبا  سپ  تسا  هتفگن  هوجولا » نم  هجو  یناعملا و ال 

« ریصب عیمس   » ینعم هدیـسرپ  دمحا  زا  قاحـسا  دنیب » یم  مشچ  اب  دونـش و  یم  شوگ  اب  ادخ  هک  تسا  نانچ  هتفگ  هدیقع و  ار  دمحا  »
باوج تسا ؟ ینعم  هچ  ار  نآ  تسا : هدیـسرپ  زاـب  هدرک » فیـصوت  ار  دوخ  شدوخ  هک  تسناـنچ  ادـخ   » تسا هداد  خـساپ  تسیچ ؟

«1 « » تسا هدومن  شیوخ  فیصوت  هک  تسنانچ  وا  .مناد  یمن  : » تسا هتفگ 

______________________________

هدوب سدقم » کشخ   » زورما حالطصاب  قمعت و  مک  یحطس و  ثدحم و  يدرم  دمحا  دیآ  یم  تسدب  فلتخم  دراوم  زا  هچ  نآ  ( 1)
لبنح نب  دمحا  هک  تسا  هدروآ  هحفص 64 )- متشه - دلج   ) یسیبارک یلع  نب  نیسح  یلع  وبا  ۀمجرت  رد  يدادغب  بیطخ  .تسا 
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وا هب  هتفر و  یـسیبارک  دزن  يدرم  هک  هدرک  لقن  يدروام  بیط  وبا  زا  دانـسا  هب  هتفگ و  یم  دـب  یـسیبارک  زا  ظفل » ۀـلأسم   » ۀطـساو هب 
ةراـب رد   » هک دیـسرپ  درم  نآ  زاـب  تسا » قولخم  ریغ  ادـخ و  مـالک  : » تسا هداد  خـساپ  ییوگ »؟ یم  هچ  نآرق  ةراـب  رد  : » تسا هتفگ 

وگزاـب لـبنح  نبا  يارب  ار  نخـس  نیا  درم  نآ  تسا » قولخم  نآرق  هب  وت  ظـفلت  : » تسا هتفگ  يراد »؟ هدـیقع  هچ  نآرق  هب  نم  ظـفلت 
لقن يوب  ار  لبنح  نبا  ۀـتفگ  هتـشگ و  زاـب  یـسیبارک  دزن  هب  صخـش  نآ  سپ  تسا »! تعدـب  یـسیبارک  ۀـتفگ  : » تسا هتفگ  وا  هدرک 
ۀتفگ نیا  هدرک و  تعجارم  لبنح  نبا  دزن  هب  زاب  صخش  نآ  تسا » قولخم  ریغ  نآرق  هب  وت  ظفلت  : » تسا هتفگ  يوب  یـسیبارک  هدرک 

مه ار  لبنح  نبا  نخس  نیا  صخـش  نآ  نوچ  تسا » تعدب  زین  هتفگ  نیا  : » تسا هتفگ  لبنح  نبا  .تسا  هتفگ  وا  هب  مه  ار  یـسیبارک 
یم تسا » قولخم  ظافلا ، نیا  : » مییوگب رگا  درک ؟ دـیاب  هچ  كدوک ! نیا  اب  ار  ام  : » تسا هتفگ  یـسیبارک  هدرک  وگ  زاب  یـسیبارک  هب 

«..« تسا تعدب  : » دیوگ یم  مه  زاب  تسا » قولخمان  : » مییوگب رگا  و  تسا » تعدب  : » دیوگ
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زج تسا » ادـخ  مالک  نآرق   » هک دـنا  هداد  خـساپ  همه  هدرک و  لاؤس  نانآ  زا  ار  ناحتما  هتـساوخ و  کـیاکی  ار  نارگید  نآ  زا  سپ  »
ار عقو  ام  دـنا و  هتخاس  عناـق  ار  قاحـسا  هدرک و  فارتعا  ار  نآ  ندوب » لوعجم   » اـی ندوب » قولخم   » فلتخم تاریبعت  هب  هک  نت  دـنچ 

.تسا هتشون  نومأم  يارب  ناکی  ناکی  هب  تبسن 

نآ قاحسا  سپ  هدیسر  نومأم  زا  قاحسا  همان  نیا  باوج  هک  هتشذگ  هعقاو  نیا  زا  زور  هن  »
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.تسا هدناوخ  ناشیارب  ار  هدیسر  ۀمان  هدرک و  راضحا  ارهورگ 

هک دناسر  یم  هقف  خیرات  ۀبنج  زا  مه  دراد و  راعـشا  رـصع  نآ  هاضق  ءاملع و  لاح  عضو  رب  نوچ  تسا و  لّصفم  مه  نومأم  ۀمان  نیا 
بحاص لّوا و  مکاح  تقیقح  رد  هدش و  یم  ءارجا  ناشیا  یهن  رما و  هب  ءافلخ و  رظن  ریز  ءاتفا  ثیدحت و  نامز  نآ  رد  نامز و  نآ  ات 

.دوش یم  هدروآ  اجنیا  رد  مه  همان  نآ  ۀصالخ  .دنا  هدوب  یم  ءافلخ  نیا  ینید ، نوئش  رد  قلطم ، رایتخا 
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: نآ ۀصالخ  ۀمجرت  کنیا 

هلبق لها  زا  ناهاوخ  تسایر  راک و  ایر  نازاس  رهاظ  ةراب  رد  نینمؤملا ، ریما  هک  يا  همان  خساپ  رد  تا  همان  میحرلا : نمحرلا  ّللا 
�

ه مسب  »
الم رب  فوشکم و  ار  ناشیا  لاوحا  ینک و  ناحتما  ار  ناـشیا  نآرق  ةراـب  رد  هک  .دوب  هداد  رما  هتـشون و  وت  هب  تّما ، نیا  زا  نـالهاان  و 

.دیسر یناشنب ، دوخ  ياج  هب  ار  نانآ  يراد و 

یناسک رگید  قاحسا و  نب  نمحرلا  دبع  یسیع و  نب  رفعج  يا  هتـشاد  تفایرد  ار  نینمؤملا  ریما  همان  نوچ  هک  يا  هدرک  دای  همان  رد  »
باتک هدرک و  راضحا  دنا  هتخاس  بوسنم  فورعم و  ءاتفا  يارب  ار  دوخ  هتفای و  ترهـش  باستنا و  ثیدـح  هقف و  هب  دادـغب  رد  هک  ار 
ندوب قولخم  رد  قافتا و  هیبشت » یفن   » رب ناـشیا  يا و  هدیـسرپ  نآرق  ةراـب  رد  ناـنآ  داـقتعا  زا  هدـناوخ و  ناـشیا  رب  ار  نینمؤملا  ریما 

رد هچ  ءاتفا ، ثیدـحت و  زا  هک  يا  هداد  نامرف  دـنا  هدـشن  نآرق  ندوب  قولخم  هب  لئاق  هک  ار  یناسک  وت  دـنا و  هتـشاد  فالتخا  نآرق 
ریما یلوم  سابع  يدنس و  هب  دنراد و  زاب  تسد  نلع  رد  هچ  ناهن و 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1791 

http://www.ghaemiyeh.com


رـضحم هب  هک  ار  يدوهـش  دـنیوگب  ار  هاضق  سپ  ما  هداد  روتـسد  وت  هب  هک  دـنهد  ماجنا  ار  راک  ناـمه  هک  يا  هداد  روتـسد  نینمؤملا 
رـضاح تدزن  هک  يا  هداد  نامرف  دنتـسه  وت  يرادـنامرف  یحاون  رد  هک  نایـضاق  رگید  هب  دـننک و  ناـحتما  دنـشاب  یم  رـضاح  ناـشیا 

ياه هتفگ  هدرب و  مان  هدرک  راضحا  هک  ار  یناسک  مه  همان  رخآ  رد  ینک و  ناـحتما  نینمؤملا  ریما  روتـسد  قبط  ار  ناـشیا  اـت  دـندرگ 
.يا هتشون  ار  نانآ 

رب هک  دهاوخ  یم  وا  زا  دیوگ و  یم  ساپـس  تسا  هتـسیاش  هکنانچ  ار  ادـخ  دـیمهف و  يا  هدرک  دای  هتـشون و  ار  هچ  نآ  نینمؤملا  ریما 
.دنک تناعا  شریخ  حلاص و  ّتین  رب  دهدب و  تعاط  قیفوت  ار  وا  هک  تسا  راودیما  يو  تمحر  زا  دتسرف و  دورد  دوخ  ربمیپ  هدنب و 

نآ اّما  درک  ّربدـت  لّمات و  ناشیا  ياهخـساپ  رد  مه  يا و  هدرک  لاؤس  ناشیا  زا  نآرق  هب  عجار  هک  یناسک  ياـهمان  رد  نینمؤملا  ریما  »
اب هک  هدومن  اعّدا  هدرک و  كاسما  يراددوخ و  نآرق » ندوب  قولخم   » ةراب رد  هتفگ و  هیبشت » یفن   » ۀلأسم رد  رورغم  دیلو  نب  رشب  هچ 

نینچ تسا و  رکنم  لطاب و  وا  ۀـتفگ  تسا و  هدـش  رفاـک  هتفگ و  غورد  دـیوگن  يزیچ  هک  هدرک  هدـهاعم  هراـب  نیا  رد  نینمؤملا  ریما 
يو نایم  نآ  ریغ  رد  مه  هراب و  نیا  رد  يدهع 
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نآرق هک  نیا  هب  فارتعا  صـالخا و  ۀـملک  هب  دوخ  داـقتعا  زا  وا  هک  تسنیا  هدـش  عقاو  هچ  نآ  سب  هدـشن و  يراـج  نینمؤملا  ریما  و 
نآرق ةراب  رد  ار  شا  هدیقع  نک و  هاگآ  نینمؤملا  ریما  نانخس  نیا  زا  راضحا و  ار  وا  سپ  هداد  ربخ  تسا  قولخم 
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اریز دنک  هبوت  دیاب  هتفگ  وا  هک  دیوگب  نانچ  هک  ره  هک  تسنیا  نینمؤملا  ریما  ةدیقع  يار و  هچ  هاوخب  ارشا  هبوت  سرپب و  تحارص  هب 
.تسا ضحم  كرش  حیرص و  رفک  هتفگ ، نیا 

ریما دزن  ار  شرس  نزب و  ار  شندرگ  تفریذپن  رگا  راد و  زاب  وا  زا  تسد  زاس و  روهـشم  نک و  نالعا  ارـشا  هبوت  درک  هبوت  رگا  سپ  »
ییاهزیچ تسا و  رـشب  دـننام  شا  هتفگ  هک  مه ، ار  وا  نک و  راضحا  ار  يدـهم  نب  میهاربا  نینچ  مه  ، » ّللا

�
ه ءاش  نا  .تسرفب  نینمؤملا 

ات نادرگ  روهـشم  فوشکم و  ار  نآ  درک  رارقا  نآرق  ندوب  قولخم  هب  رگا  سپ  نک  ناـحتما  هدـش ، هداد  ربـخ  نینمؤملا  ریما  هب  وا  زا 
ّللا

�
.ه ءاش  نا  .راد  لیسگ  نینمؤملا  ریما  دزن  ار  شرس  نزب و  ندرگ  ار  وا  هن  رگ  دوش و  هاگآ  ار  وا  فارتعا  سک  همه 

؟ ..تسا وت  زا  میرحت  لالحا و  یتفگ : یم  نینمؤملا  ریما  هب  هک  یتسین  نامه  وت  ایآ  وگب : وا  هب  سپ  لتاقم  یبا  نب  یلع  اّما  «و 

رد رظن و  ریز  سابع  وبا  نینمؤملا  ریما  زا  هک  يرگید  ياهزیچ  زا  و  رابنا »  » رد هک ، يراـبراوخ  ماـعط و  زا  ار  وا  مثیه  نب  لاـّیز  اـّما  «و 
یم دنا  هتفر  ناشیا  هک  یهار  زا  درک و  یم  يوریپ  ار  دوخ  فالسا  رگا  وگب : وا  هب  نک و  مالعا  يروآ و  دای  دیدزد  یم  دوب ، شتسد 

.داد یمن  تسد  زا  ار  نامیا  داتفا و  یمن  كرش  هار  هب  تفر 

ره وا  هک  وگب  ار  وا  سپ  دـناد  یمن  وکین  ار  نآرق  ةراـب  رد  باوج  تسا  هتفگ  هک  نیا  ماوع و  وبا  هب  فورعم  دـیزی  نب  دـمحا  اـّما  «و 
بسحب نکیل  تسا  گرزب  نس  بسحب  دنچ 
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دهاوخ دوش  بیدات  هک  یماگنه  يدوز  هب  سپ  دـناد  یمن  کین  ار  نآرق  ةراب  رد  باوج  نونکا  مه  رگا  نادان و  تسا  یکدوک  لقع 
ّللا

�
.ه ءاش  نا  .دوب  دهاوخ  شرس  تشپ  ریشمش  دنکن  فارتعا  دیوگن و  خساپ  دنادن و  مه  زاب  رگا  سپ  تسناد 

رد ار  وا  هار  هدـیمهف و  ار  وا  راتفگ  يوحف  نینمؤملا  ریما  هک  نک  مالعا  يوب  سپ  يا  هتـشون  يو  زا  هچ  نآ  لبنح و  نب  دـمحا  اّما  «و 
هدرک لالدتسا  وا  ینادان  رب  هتخانش و  راک  نیا 
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.تسا هدرب  یپ  هراب  نیا  رد  ار  وا  یناوتان  و 

هدروآ و تسدـب  لاـس  کـی  زا  رتـمک  رد  هک  یلاوما  هدرک و  رـصم  رد  هک  ییاـهراک  هک  ناـمهفب  وا  هب  سپ  مناـغ  نب  لـضف  اـّما  «و 
ار يو  لیم  تبغر و  هدـنامن و  هدیـشوپ  نینمؤملا  ریما  رب  هداد  خر  هراـب  نیا  رد  ّللا 

�
ه دـبع  نب  بلّطم  ناـیم  وا و  ناـیم  هک  يا  هرجاـشم 

..دشورفب ود  نیا  لجاع  عفن  هب  ندیسر  مهرد و  رانید و  عمط  هب  ار  دوخ  نامیا  هک  دناد  یمن  دیعب  دناد و  یم  رانید  مهردب و 

..تسا درخبان  درخ و  یب  يدرم  سپ  راّمت  رصن  وبا  هب  فورعم  اّما  «و 

ریغ قاحسا و  نب  نمحرلا  دبع  عئادو  نتفرگ  دصقب  دیوگ  یم  نآرق  ةراب  رد  ار  هچ  نآ  هک  نامهفب  وا  هب  سپ  ناخرف  نب  لضف  اّما  «و 
..دوش هداد  وا  هب  رتشیب  هتفرگ و  وا  زا  رید  عئادو  نآ  ات  تسا  وا 

هب صالخا  دـیحوت و  هب  فوقو  زا  راوخ و  ابر  دنتـسه  یمدرم  ناشیا  سپ  رـصن  وبا  هب  فورعم  حون و  نبا  متاـح و  نب  دـمحم  اـّما  «و 
رگا رورسم و  لوغشم و  يراوخابر  هب  رود و 
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نینمؤملا ریما  دشابن  لالح  هتفای  لوزن  ناشیا  لاثما  ةراب  رد  نآرق  رد  هچ  نآ  نانآ و  يراوخ  ابر  يارب  زج  نانآ  اب  ۀبراحم  هدـهاجم و 
عمج يراوخ  ابر  اب  ندوب  كرـشم  رد  مه  ار  يراصن  هب  ندـش  هیبش  كرـش و  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـناد ، یم  لـالح  تهج  نادـب 

..دنا هدرک 

هداد روتـسد  همان  رخآ  رد  هدرک  دای  ار  نانآ  لامعا  داسف  هدرمـشرب و  ار  ناگدربمان  زا  کیاکی  همان  نیا  رد  نومأم  هک  نیا  زا  دـعب  و 
دیلو نب  رـشب  زج  دننک ، يراددوخ  نآرق  ندوب  قولخم  هب  رارقا  زا  هک  ار  یناگرزب  دوهـش و  ناثّدحم و  هاضق و  زا  سک  ره  هک  تسا 

مد زا  ار  نانآ  دـننکن  رارقا  رگا  دـیوگ و  نخـس  ناشیا  اب  اـجنآ  رد  دوخ  اـت  دتـسرفب  وا  رکـسع  هب  هتـسب  تسد  يدـهم ، نب  میهاربا  و 
.دنارذگب ریشمش 

: تسا هتشون  نینچ  بلطم  دیکات  يارب  مه  نایاپ  رد  و 

اب ددرگ و  عمج  همه  هّیطئارخ  ياه  همان  هک  هدشن  رظتنم  هتـشاد و  لاسرا  ذافنا و  تیارب  هیرادنب  ۀطیرخ  رد  نینمؤملا  ریما  ار  همان  نیا  »
هک تسا : ادـخ  باوـث  لـیزج  كارداـب  دـیما  هدرک و  رداـص  هک  یمکح  رد  تسا  ادـخ  هب  بّرقت  يارب  لـیجعت  نیا  دتـسرفب و  اـهنآ 

يوزرآ
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ۀیرادـنب ۀـطیرخ  رد  هلجع  اب  نامرف  نداد  ماجنا  رب  ینبم  ار  همان  باوج  نک و  ذاـفنا  ار  ناـمرف  رتدوز  هچ  ره  مه  وت  سپ  دراد ، ار  نآ 
.« لاس 218 رد  دش  هتشون  ّللا 

�
.ه ءاش  نا  .ددرگ  نشور  نینمؤملا  ریما  رب  بلاطم  ات  تسرفب  طئارخ  رئاس  زا  درفنم  لقتسم و 

: نت راهچ  زج  ناشیا  همه  درک و  راضحا  ار  صاخشا  نآ  قاحسا  همان ، نیا  ندیسر  زا  سپ 
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.دندرک فارتعا  رارقا و  نآرق  ندوب  قولخم  هب  حون  نب  دمحم  يریراوق و  هداّجس و  لبنح و  نب  دمحا 

دندوب هدـش  هتـسب  ریجنز  هب  هک  یلاح  رد  ار  ناشیا  زاـب  زور  نآ  يادرف  دـندرک و  ریجنز  لـغ و  ار  نت  راـهچ  نیا  داد  ناـمرف  قاحـسا 
نآ نکیل  درک  شدازآ  دنتشادرب و  وا  زا  ار  دیق  داد  روتسد  سپ  داد  تبثم  خساپ  هداجس  اهنت  نایم  نآ  زا  درک  ناحتما  ون  زا  راضحا و 

يریراوق راب  نیا  درک  دـیدجت  ار  ناحتما  تساوخ و  ار  ناشیا  مه  زاـب  نآ  يادرف  سپ  دـندیزرو  رارـصا  دوخ  ۀـتفگ  رب  رگید  نت  هس 
هتفگ هدیقع و  رب  حون  نب  دمحم  لبنح و  دمحا  نکیل  .تخاس  دازآ  اهر و  دیق  زا  مه  ار  وا  تفگ : نآرق  ندوب  قولخم  هب  تفریذـپ و 

، دوب اجنآ  رد  نومأم  هک  سوسرط ، يوسب  دنتـسب و  تخـس  ار  ود  نآ  داد  ناـمرف  سپ  دنتـشگن  رب  نآ  زا  دـندنام و  اـجرب  اـپ  شیوخ 
نومأم تاـفو  ربخ  دندیـسر  هّقر  هب  دـندوب  هدـش  لیـسگ  يو  يوسب  نومأـم  رما  هب  هک  رگید  یهورگ  مه  نت و  ود  نیا  نوچ  داتـسرف 

.دندیدرگ دازآ  دندش و  هدنادرگرب  دادغبب  هّقر  زا  سپ  « 1  » دیسر

دوخ تفالخ  مود  لاس  رد  تسـشن  يو  ياج  هب  مصتعم  هب  بقلم  نوراه  نب  دمحم  قاحـسا  وبا  شردارب  تفای و  تافو  نومأم  نوچ 
هدرکن فارتعا  نآرق  ندوب  قولخم  هب  مه  زاب  نوچ  هدرک و  ناحتما  ار  وا  راضحا و  ار  لبنح  نب  دمحا  ( 219  ) هدزون تسیود و  لاس 

______________________________

: تسا هتفگ  نینچ  سوسرط  رد  ار  نومأم  تافو  یموزخم  دیعس  وبا  ( 1)

سوسأملا هکلم  وا  ائیش  نومأملا  نع  تنغا  موّجنلا  تیأر  له 

هابا اوفّلخ  ام  لثم  سوسرط  یتصرعب  هوفّلخ 
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سوطب
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هدنکفا شنادنز  هب  هدش و  هراپ  هراپ  شنت  تسوپ  هتفر و  شرس  زا  شوه  هک  يروط  هب  دنا  هدز  هنایزات  یتخس  هب  ار  وا  تسا  هداد  رما 
.دنا

نب دمحا  شردپ  زا  لقنب  لبنح  نب  دمحا  رسپ  حلاص  زا  دانسا  هب  میعن  وبا  ار  دمحا  ندروخ  هنایزات  هثحابم و  مصتعم و  سلجم  ۀیـضق 
.تسا هدروآ  لیصفت  هب  لبنح 

هب ( 227  ) تفه تسیب و  تسیود و  لاس  زا  هدـش و  بقلم  قثاولا  بقل  هب  هک  مصتعم  رـسپ  نوراه  نامز  رد  تنحم )  ) ناـحتما ۀـلأسم 
نامز زا  تسا و  هدوب  نایم  رد  شیب  مک و  هتـشاد  یم  تفالخ  هدوب  هدـنز  هک  ( 232  ) ود یس و  تسیود و  لاس  ات  هدیـسر و  تفالخ 

.تسا هتفر  نایم  زا  هتفای  تفالخ  ( 232  ) ود یس و  تسیود و  لاس  زا  هک  لکوتم  هب  بقلم  مصتعم  نب  رفعج  تفالخ 

نبا نیعم و  نب  ییحی  دننام  ثیدح  باحصا  هک  یعازخ  کلام  نب  رصن  نب  دمحا  ریثا ، نبا  ۀتفگ  هب  کی ، یس و  تسیود و  لاس  رد 
دوب و فلاخم  تسا  قولخم  نآرق ، دـنتفگ : یم  هک  یناسک  اب  وا  و  دـنتفر ، یم  شدزن  هب  دـندوب و  وا  نادرگاش  زا  ریهز  وبا  یقرود و 

.دناوخ یم  رفاک  ریزنخ و  ار  وا  دش  یم  هدرب  وا  دزن  قثاو  مان  نوچ  تفگ  یم  دب  ناشیا  هب 

يوب ار  مدرم  نانیا  بلاط  ماـن  هب  دوب  يرگید  دـندناوخ و  یم  نوراـه  وبا  ار  وا  هک  دوب  يدرم  دـنتفر  یم  وا  دزن  هک  یناـسک  هلمج  زا 
ره دـنتخاس و  هدـنکارپ  مدرم  نایم  رد  ناوارف  یلام  بلاط  نوراه و  وبا  .دـندرک  تعیب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  رب  وا  اب  توعد و 

هبنشجنپ بش  دنداد و  رانید  کی  ار  يدرم 
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.دنزادنا هار  هب  بوشآ  دنروشب و  ناطلس  رب  دنروآ و  رد  ادص  هب  ار  اهلبط  بش  نآ  رد  هک  دنداد  رارق  داعیم  ار  نابعش  هام  مراهچ 

نارای و زا  نت  ود  هک  دـمآ  شیپ  نانچ  ار  قاّفتا  سپ  تشاد  یم  ار  نآ  یبرغ  بناج  يرگید  دادـغب و  یقرـش  بناج  ود ، نآ  زا  یکی 
رد ادص  هب  ار  اهلبط  نآ ، زا  یمرگرس  لاح  رد  هدیماشآ و  یناوارف  ذیبن  هدنام ) دعوم  هب  بش  کی   ) هبنـش راهچ  بش  ناشیا  ناهارمه 

ياج هب  دمحم ، شردارب ، دوبن و  دادغب  رد  ماگنه  نیا  رد  هطرش  بحاص  میهاربا  نب  قاحسا  .دادن  یباوج  ناشیا  هب  یـسک  دندروآ و 
کی  ) روعا یـسیع  هب  فورعم  يدرم  دنتفگ : ار  وا  درواین  تسدب  يزیچ  دش  ایوج  هعقاو  زا  درک  یم  یگدیـسر  دادـغب  ياهراکب  يو 

نیا زا  مشچ )

771 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.درک ییامنهار  شناوریپ  رـصن و  نب  دـمحا  هب  نت و  ود  نآ  هب  ار  دـمحم  وا  تشاداو  رارقا  هب  درک و  راضحا  ار  وا  تسا  هاـگآ  هیـضق 
قبط رـصن ، نب  دـمحا  مداخ  زا  دروآ و  تسدـب  ناوریپ  هناخ  زا  زین  مچرپ  ود  تفرگ و  ار  رگید  یخرب  بلاط و  نوراه و  وبا  دـمحم ،

هب دـّیقم  دوب  هتفرگ  هک  شناوریپ  رگید  اب  ار  وا  تفرگ و  دوب  مامح  رد  هک  ار  دـمحا  سپ  تفرگ  رارقا  ینانخـس  روعا ، یـسیع  ۀـتفگ 
.داتسرف قثاو  دزن  اّرماس 

زا هک  نیا  یب  دـنتخاس  رـضاح  ار  رـصن  نب  دـمحا  نوچ  داد  روتـسد  دوب ، رـضاح  مه  داؤد  یبا  نب  دـمحا  هک  ار ، ماـع  یـسلجم  قثاو 
.تسا ادخ  مالک  داد : خساپ  ییوگ ؟ یم  هچ  نآرق  ةراب  رد  دیسرپ : دیوگب  يزیچ  يو  رب  جورخ  نتشاد  گنهآ  وا و  ياهراک 

شیپ زا  هک  دمحا 
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: تفگ مه  زاب  تسا ؟ قولخم  نآرق  ایآ  دیـسرپ : راب  ود  هک  قثاو  خساپ  رد  دوب  هدش  هدامآ  هدرک و  بییطت  فیظنت و  ار  ندـش  هتـشک 
: تفگ ینیب ؟ یم  زیخاتسر  زور  ار  وا  ایآ  ییوگ ؟ یم  هچ  تراگدرورپ  ةراب  رد  تفگ : قثاو  .تسا  ادخ  مالک 

وریپ ام  ار و  هام  هکنانچ  دـینیب  یم  تمایق  زور  رد  ار  ناتراگدرورپ  هک  دافم  نیدـب  هدیـسر  ص )  ) ربمیپ زا  يراـبخا  نینمؤملا  ریما  اـی 
ریز ار  وا  هک  تسا  نمحر  ناتـشگنا  زا  تشگنا  ود  نایم  تسا  نمؤم  هک  یمدآ  بلق  هک  هداد  ربخ  ثیدح  نیدب  نایفـس  ارم  میربخ و 

«.. کنید یلع  یبلق  ّتبث  راصبالا  بولقلا و  ّبلقم  ای  : » تسا هتفگ  یم  ءاعد  رد  ربمغیپ  دنک و  یم  ور  و 

هدوـب یـضاق  دادـغب  یبرغ  بناـج  رب  هک  قاحـسا  نب  نمحرلا  دـبع  دـییوگ ؟ یم  هچ  درم  نیا  ّقـح  رد  تسا  هتفگ  ناـیفارطا  هب  قـثاو 
، داؤد یبا  نبا  دوخ  ناماشایب » نمب  ار  وا  نوخ   » تسا هتفگ  داؤد  یبا  نبا  نارای  زا  یکی  تسا و  لالح  شنوخ  هک  هدرک  دای  دـنگوس 

.دوش هتساوخ  هبوت  وا  زا  دیاب  دشاب  وا  لقع  رد  یصقن  تسا  لمتحم  نوچ  تسا و  رفاک  تسا : هتفگ  هدوبن ، دنسرخ  يو  نتشک  هب  هک 

منک و تکرح  اج  زا  نم  هک  یماگنه  مروآ  یم  رامـشب  ادـخ  هار  رد  وا ، نتـشک  يارب  ار  يو  يوسب  نتفر  نم  نوچ  تسا  هتفگ  قثاو 
دنلب دزیخن و  رب  مارتحا  هب  یسک  مورب  وا  يوسب 

772 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ندرگ ار  وا  هتفر و  دوب  راد  طسو  رد  هک  رصن  نب  دمحا  يوسب  هتساوخ و  ار  برکیدعم ) نب  ورمع  ریشمش   ) هماصمص هاگ  نآ  .دوشن 
دادغبب ار  وا  رس  هتخیوآ و  رادب  ار  وا  نت  تسا : هتفگ  سپ  تسا  هدز 
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: ترابع نیدب  دنا  هتخاس  زیوآ  وا  شوگ  زا  يا  همان  هداتسرف و 

ریما ّللاب 
�

ه قثاولا  مامالا ، نوراه  ّللا 
�

ه دبع  يدی  یلع  ّللا 
�

ه هلتق  نّمم  کلام  نب  رـصن  نب  دمحا  وه  ّلاّضلا و  كرـشملا  رفاکلا  سأر  اذه  »
هدـناعملا ّالا  یباف  ّقحلا  یلإ  عوجرلا  هل  نّکم  هبّوتلا و  هیلع  ضرع  هیبشتلا و  یفن  نآرقلا و  قلخ  یف  هجحلا  هیلع  ماقا  نا  دـعب  نینمؤملا 

رفکلاـب مّلکت  هیبشّتلاـب و  ّرقأـف  کـلذ  نع  هلأـس  نینمؤملا  ریما  ّنا  هباـقع و  میلا  هراـن و  یلإ  هب  لّـجع  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  حیرـصّتلا و  و 
دـننک و وجتـسج  تسا  هداد  نامرف  رـصن  نب  دـمحا  نتـشک  زا  سپ  یـساّبع  ۀـفیلخ  قثاو  هنعل » همد و  نینمؤملا  ریما  کلذـب  ّلحتـساف 

.دننک ینادنز  ار  ناشیا  دنروایب و  تسدب  ار  رصن  نب  دمحا  باحصا  ناوریپ و 

اهزرم رب  هک  دیعس ، نب  دمحا  هب  قثاو  دنوش  هلدابم  مالسا  مور و  ناریـسا  هدش  رارق  هک  ( 231  ) کی یس و  تسیود و  لاس  نامه  رد 
ار مالسا  لها  زا  ناریـسا  دندرگ و  رـضاح  هلدابم  ءادف و  لحم  رد  هک  هدرک  رما  مداخ ، ناقاخ  هب  و  هتـشاد ، یم  ییاورنامرف  مصاوع  و 

دازآ دـنهدب و  ادـف  ار  وا  دوش » یمن  هدـید  ترخآ  رد  ادـخ   » و تسا » قولخم  نآرق ، : » تفگ ناـشیا  زا  سک  ره  سپ  دـننک  ناـحتما 
.دنهدن شیارب  هیدف  دنراذگب و  نایمور  تسد  رد  ار  وا  تفگن  ار  نآ  سک  ره  دنشخبب و  وا  هب  مه  رانید  کی  هوالعب  دنزاس و 

( هدروآ نامز  بیترتب  ءادف  هدزاود  هک  ..موّرلا » نیملـسملا و  نیب  هیدـفألا  رکذ   » ناونع لیذ   ) فارـشالا هیبنّتلا و   » باتک رد  يدوعـسم 
: تسا هتفگ  ثلاثلا » ءادفلا   » ناونع ریز 

رد یمور  رحب  لحاس  زا  سمال   ) سمالّسلاب قثاولا  هفالخ  یف  ناقاخ  ءادف  ثلاّثلا - : ءادفلا  »
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.. هنس 231 مّرحملا  یف  تسا ) سوسرط  ات  لیم  دودح 35 

لبق نم  هلمر  ابا  ینکی  لجر  یکرتلا  مداخلا  ناقاخ ، عم  ءادفلا  اذه  رضح  «و 

773 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.هادافملا تقو  يراسالا  نحتمی  هاضقلا  یضاق  دواد ، یبا  نب  دمحا 

.موّرلا ضرأب  كرت  یبا  نم  هیلا و  نسحا  هب و  يدوف  هیؤّرلا  یفن  هوالتلا و  قلخب  مهنم  لاق  نمف 

هناهم نحم و  هلانف  کلذ  یلإ  دایقنالا  ملـسی  نا  یبا  کلذـب و  لوقلا  یلع  هّینارـصنلا  ضرا  یلإ  عوجّرلا  يراسالا ، نم  هعامج  راتخاف 
تسد دید و  رجز  برض و  سبح و  دوب و  راتفرگ  نآ  رد  مه  لبنح  نب  دمحا  هک  تنحم »  » ۀیضق زا  یلامجا  دوب  نیا  صلخت » نا  یلإ 

! تفگن نآرق  ندوب  قولخم  هب  و  تشادن ! رب  هیبشت  زا 

774 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

290 دواد 202 - - 14 - 

هراشا

.یناهفصا فلخ  نب  یلع  نب  دواد  نامیلس  وبا 

: تسا هدروآ  وا  ۀمجرت  رد  ار  نومضم  نیا  يزاریش  قاحسا  وبا 

نب قاحـسا  زا  ار  ملع  دواد ، .تسا  هتفاـی  تاـفو  ( 290  ) دون تسیود و  لاـس  رد  هدـش و  دـّلوتم  ( 202  ) ود تسیود و  لاـس  هـب  دواد  »
.تسا هدوب  عناق  دهاز و  يدرم  دواد  .تسا  هتفرگ  ارف  روث  وبا  زا  هیوهار و 

.هدوب شملع  زا  رتشیب  دواد  لقع  تسا : هتفگ  بلعث ، ییحی ، نب  دمحا  سابع  وبا 

.دنا هتسشن  یم  زبس  ناسلیط  بحاص  دص  راهچ  دواد  سرد  سلجم  رد  دنا : هتفگ  »

.تسا هتشون  يو  رب  ءانث  وا و  لئاضف  ةراب  رد  باتک  ود  هدوب و  ضر )  ) یعفاش هب  تبسن  نابّصعتم  زا  دواد 

هتفریذپ و امن  وشن و  دادغب  رد  هتفای و  تدالو  هفوک  رد  هدوب و  ناهفـصا  زا  دواد  لصا  .هدـش  یهتنم  دواد  هب  دادـغب  رد  ملع  تسایر  »
رد ار  دواد  يدادغب ، بیطخ  تسا » هدش  هدرپس  روگ  هب  هّیزینوش  رد 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1801 

http://www.ghaemiyeh.com


دننام وا  خیاشم  زا  نت  دنچ  هاگ  نآ  لصالا » ّیناهبصا  يرهاّظلا  هیقفلا  نامیلس ، وبا  فلخ  نب  ّیلع  نب  دواد   » هدرک ناونع  نینچ  خیرات 
.تسا هتفگ  هدرب و  مان  ار  قوزرم  نب  ورمع  برح و  نب  نامیلس 

شیوخ نکسم  ار  اجنآ  هتشگرب و  دادغبب  نآ  زا  سپ  هدرک و  عامتسا  ریـسفت ، دنـسم و  هیوهار  نب  قاحـسا  زا  هتفر و  روباشین  هب  دواد 
رد هدوب و  دـهاز  دـباع و  اسراپ و  يدرم  .تسا  رهاظ  باحـصا  ياوشیپ  ماما و  وا  هدرک و  فینـصت  اـجنآ  رد  ار  دوخ  بتک  هتخاـس و 
نب فسوی  یجاس و  ییحی  نب  ایرکز  دّـمحم و  شرـسپ  .دـنا  هدرک  تیاور  رتمک  يو  زا  نکیل  هدـش  هدروآ  رایـسب  ثیداـحا  وا  بتک 

فـسوی دمحا و  نب  سابع  زا  دانـسا  هب  مه  یتایاور  بیطخ  دنراد » تیاور  وا  زا  رّکذم  دـمحا  نب  سابع  يدواد و  نارهم  نب  بوقعی 
دواد زا  بوقعی  نب 

775 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: ریز ثیدح  دنچ  تسا  هلمج  نآ  زا  هدروآ  ص )  ) ربمغیپ زا  شدانسا  هب 

« ..اهرمأ نم  بیصن  بیّثلل  نذأتست و  یّتح  رکبلا  حکنت  ال  - » 1

دبع زا  دانسا  هب  دواد ، دهز  ةراب  رد  و  همایقلا » موی  هتمصخ  همصخ  تنک  نم  همصخ و  اناف  ایّمذ  يذآ  نم  - » 3 ّیلوب » ّالا  حاکن  ال  - » 2
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  ار  تیاکح  نیا  یلماحم ، نب  ّللا 

�
ه

يوسب سپ  مورب  یلع  نب  دواد  تئنهت  ندـید و  هب  متفگ  دوخ  اب  متـشگرب  نوچ  مدرازگ  دادـغب  عماج  دجـسم  رد  ار  رطف  دـیع  زاـمن  »
دوب و نآ  رد  ینـساک  گرب  يرادقم  هک  یقبط  مدش  دراو  داد  دورو  نذا  ارم  مدـیبوک  ار  رد  متفر و  دوب  عیبر  ۀـعیطق  رد  هک  وا  لزنم 

ولج تشاد  سوبس )  ) هلاخن يرادقم  هک  یفرظ 
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هچ نآ  ۀمه  هک  مدش  هجوتم  مداتفا و  یتفگشب  وا  لاح  زا  متفگ و  دیع  کیربت  تئنهت و  يوب  نم  .دروخ  یم  اهنآ  زا  هک  دوب  وا  يور 
.زیچان تسا و  چیه  میتسه  هتفیرف  نآ  هب  میراد و  ایند  زا  ام 

هب نم  هک  دینـش  نوچ  مدمآ  رد  دوب  فورعم  یناجرج  مان  هب  هک  عیبر  ۀـعیطق  نامـشتحم  زا  يدرم  رب  مدـش و  نوریب  يو  دزن  زا  سپ  »
يرما متفگ : تسا ؟ دوصقم  هچ  ندمآ  نیا  زا  ار  ّللا ،

�
ه هدـّیأ  یـضاق ، تفگ : تفاتـش و  نم  لابقتـسا  هب  هنهرب  اپ  رـس و  مور  یم  وا  دزن 

.ّمهم

: متفگ تسیچ ؟ تفگ :

يو زا  هک  هدش  هچ  هدنشخب  راک و  وکین  یتسه  يدرم  مهوت  یلع و  نب  دواد  مان  هب  دنمـشناد  رایـسب  تسا  يدرم  یگیاس  مه  رد  ارت  »
.متفگ يوب  مدوب  هدید  دواد  هناخ  رد  ار  هچ  نآ  هاگ  نآ  يا ؟ هدرکن  يدای  هدنام و  لفاغ 

: مزاس یم  هاگآ  ار  یضاق  نم  کنیا  تسا و  وخ  دنت  يدرم  دواد  تفگ : »

: تسا هتفگ  يوب  هدـنادرگرب و  ار  مـالغ  وا  درب  راـکب  دوخ  جـئاوح  رد  اـت  مداتـسرف  شیارب  مدوـخ  مـالغ  اـب  مهرد  رازه  نم  بشید  »
میارب ار  مهارد  نیا  اـت  تسا  تجاـح  يراداـن و  یـشیورد و  ارم  هک  هتـسناد  اـجک  زا  هدـید و  یمـشچ  هچب  ارم  وگب : ار  دوخ  يـالوم 

.؟ تسا هداتسرف 

776 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مالغ هب  داد و  نمب  دندروآ و  دومرف  مناسرب  يوب  ار  اهنآ  مدوخ  نم  ات  روایب  ار  مهارد  متفگ : یناجرج  هب  مدرک و  بجعت  رایسب  نم  »
.روایب مه  ار  رگید  هسیک  نآ  تفگ : دوخ 

هتشاد لوذبم  یضاق  هک  یهّجوت  تیانع و  يارب  نیا  ام و  يارب  نآ  تفگ : تشادرب و  رگید  مهرد  رازه  دروآ و  مه  ار  نآ 
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اجنیدـب هراـبود  ار  یـضاق  زیچ  هچ  تفگ  رد  تشپ  زا  مدـیبوک  ار  رد  متفر و  دواد  هناـخ  هب  متفرگ و  ار  مـهرد  رازه  ود  سپ  « » تـسا
ار مهارد  هاگ  نآ  متـسشن و  یتعاس  مدمآ و  رد  هناخ  هب  سپ  .مراذگ  نایم  رد  وت  اب  ار  نآ  دیاب  هک  یتجاح  متفگ : تسا ؟ هدنادرگرب 

.متشاذگ وا  يور  ولج  مدروآ و  نوریب 

هتخاس دراو  دوخ  رب  ارت  ملعب ، دامتعا  مارتحا و  هب  هتـسناد و  نیما  دوخ  ّرـس  رب  ارت  هک  یـسک  شاداـپ  اـیآ  تفگ : دـید  ار  اـهنآ  نوچ  »
ما هدـید  رد  ایند  متـشگرب و  مدـمآ و  نوریب  نم  ! » تسین یتجاح  يداـهن  اـجنیا  هدروآ و  دوخ  اـب  هچ  نآ  رد  ارم  هک  درگ  رب  تسنیا ؟

لامب هرابود  مداد و  ادـخ  هار  رد  ار  لام  نیا  نم  تفگ : وا  .متفگ  يوب  دوب  هتـشذگ  ار  هچ  نآ  متفر و  یناجرج  دزن  دـش و  کـچوک 
شیار هک  هزادنا  رهب  دـناد و  یم  هک  جاتحم  دـنموربآ و  فافع و  لها  زا  سک  رهب  ار  اهنآ  هک  تسا  یـضاق  رب  منادرگ  یمن  رب  دوخ 

نآ زا  هتشاد و  یم  دمآ  تفر و  دواد  رضحم  هب  هک  هدوب  یناسک  زا  يربط  ریرج  نب  دّمحم  هک  تسا  هدروآ  بیطخ  زاب  دهدب » تسه 
ار تیب  ود  نیا  هتفای  عالطا  راک  نیا  رب  دواد  نوچ  هتخاس و  دقعنم  یسلجم  شدوخ  هدرک و  يراددوخ  وا  سلجم  رد  روضح  رد  سپ 

: تسا هدرک  ءاشنا 

نادملا دبع  ینب  هتلوئخ  یمشاهب  تیلب  ّینا  ولف 

ینالتبا نمب  يرظناف  یلاعت  نکل  هتّیذا و  یلع  تربص 

زا هدناوخ و  عدتبم  ار  وا  دمحا  هک  هدـش  لقن  لبنح  دـمحا  هب  نآرق  ةراب  رد  یبلطم  دواد  لوق  زا   » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  دـعب  بیطخ 
نیا

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1804 

http://www.ghaemiyeh.com


« هدیزرو عانتما  وا  اب  عامتجا  زا  ور 

777 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسنومضم نیدب  نآ  رخآ  تمسق  هک  هدروآ  هعرز  وبا  زا  دانسا  هب  یتیاکح 

: تسا هتفگ  هعرز  وبا  ».. 

ءارآ دـیاقع و  زا  ییحی  نب  دـمحم  تسا  هدوب  هلمج  نآ  زا  هک  روباشین ، ءاملع  هخیـشم و  زا  نت  دـنچ  دـمآ  دادـغبب  روباـشین  زا  دواد  »
.متفگن یسک  هب  هراب  نآ  رد  يزیچ  مدرک و  نامتک  ار  اهنآ  نآ ، بقاوع  زا  سرت  ۀطساو  هب  نم  دنتشون  نمب  وا  هثدحم 

نذا شردپ  زا  دنک و  یفطل  هک  تساوخ  وا  زا  تشاد  لبنح  دمحا  رـسپ  حلاص  اب  هک  یتسود  تبـسانم  هب  دادـغبب  دورو  ماگنه  دواد  »
.دهاوخب تاقالم 

: تفگ تسا ؟ اجک  لها  دیسرپ : .دواد  تفگ : تسیچ ؟ شمان  دیـسرپ : .هدش  وت  رادید  راتـساوخ  نم  زا  يدرم  تفگ : ار  ردپ  حلاص : »
: دیسرپ .ناهفصا  لها 

دوخ صحف  شردپ  درک و  یم  وس  نآ  نیا و  زا  ار  نخـس  دناسانـشب  الماک  شردپ  هب  ار  وا  تساوخ  یمن  هک  حلاص  تسیچ ؟ شراک 
یم هک  هتـشون  نمب  وا  ةراب  رد  يروباشین  ییحی  نب  دـمحم  تفگ : سپ  .تسا  دواد  شرـسپ ، دارم  هک  دـش  هجوتم  ات  داد  یم  همادا  ار 
نآ یفن و  دوخ  زا  هداد  وا  هب  هک  ار  تبـسن  نیا  دواد  تسا : هتفگ  حلاص  .دوش  کیدزن  نمب  دیابن  سپ  تسا » ثدحم  نآرق ،  » دـیوگ
رد دواد  وا  لقنب  زاب  دیایب » نم  دزن  هب  هک  هدم  نذا  ار  وا  تسا ! رتوگ  تسار  وا  زا  ییحی  نب  دّمحم  تفگ : دـمحا  .دـنک  یم  راکنا  ار 

ار ماکحا  رد  سایق  راهظا و  ار  رهاظ »  » لاحتنا هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  هتفای و  تافو  ( 270  ) داتفه تسیود و  لاس  زا  ناضمر  هام 
هدش و رطضم  نآ  هب  المع  هدرک و  یفن  الوق 
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.تسا هداهن  نآ  رب  لیلد »  » مان

: تسا هداد  خساپ  نینچ  دنا  هدیسرپ  نآرق  زا  ار  دواد  هک  هدروآ  دانسا ، هب  زاب ،

ینآرق تسا : هتفگ  رگید ، دانسا  هب  دشاب و ، یم  قولخم  تسا  مدرم  نایم  هچ  نآ  قولخم و  ریغ  تسا » ظوفحم  حول   » رد هچ  نآ  اّما  »
: تسا هدومرف  نآ  نأش  رد  ادخ  هک 

ّسم ار  نآ  بنج  ضئاح و  تسا و  ام  نایم  رد  هچ  نآ  قولخم و  ریغ  ٍنُونْکَم » ٍبا�تِک  ِیف  : » تسا هتفگ  مه  و  َنوُرَّهَطُْملا » اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ا�ل  »
..تسا قولخم  دننک  یم 

زا هدعقلا  يذ  رد  یناهفصا  هب  فورعم  هیقف  نامیلس  وبا  فلخ ، نب  یلع  نب  دواد  »

778 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نفد شلزنم  رد  و  تسا ) هدوـب  تسیود  لاـس  هب  شتدـالو   ) هدرم ( 68  ) لاـس تشه  تصـش و  نس  هب  ( 270  ) داتفه تسیود و  لاـس 
تافیلأت و هک  ییاـج  هحفص 78 ) ءزج 18 - يربط - ریرج  نب  دـمحم  همجرت  لیذ  ، ) ءاـبدالا مجعم  رد  يومح ، توقاـی  تسا » هدـش 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هدرب  مان  ار  يربط  بتک 

نیا فینـصت  دـنک و  یم  ّدر  یناهفـصا  یلع  نب  دواد  رب  باـتک  نیا  رد  يربـط  رافـسالا » يذ  یلع  ّدّرلا  باـتک   » تسا هلمج  نآ  زا  «و 
هک یبتک  رد  .تسا  هتفرگ  رب  هخسن  ار  يو  بتک  زا  يرایـسب  هتـشاد و  یم  تمزالم  ار  دواد  یتّدم  يربط  هک  دوب  نآ  ببـس  ار  باتک 

نایم هک  هدوب  يا  هلأسم  اهنآ  نایم  رد  هک  هدش  هدید  هخسن  نآ  زا  يربط  دوخ  زیر  قیقد و  طخب  ءزج  داتشه  دوب  هدنام  یقاب  يربط  زا 
رد دنا و  هتفر  یم  یسابع ، هفیلخ  قفوم ، دزن  هب  هک  هدوب  یماگنه  نآ ، هتفای و  نایرج  طساو  رد  یلزتعم  ریرض  دلاجم  وبا  نایم  دواد و 

هدوب یم  عازن  ثحب و  نآرق  ندوب  قولخم 
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.تسا

نابز تسا  هدوب  يدرم  وا  لامک ، تعـسو و  ّدـحب  هن  نکیل  هتـشاد ، یّظح  هرهب و  کی  ره  ننـس  فالتخا و  ثیدـح و  رظن و  زا  دواد  »
تباث نانآ  زا  یخرب  رد  تلاح  نیا  هک  يروط  هب  حاّزم  خوش و  دنا  هدوب  یباحصا  نادرگاش و  ار  وا  راد و  دوخ  نخـس و  شوخ  روآ ،

.تسا هدرک  یم  هدافتسا  نآ  زا  فلاخم ، فیرح و  نتخاس  بولغم  يارب  هرظانم  ماگنه  هب  هک  هدش  خسار  و 

هک هتفای  یمرد  نوچ  هدرک و  یم  ثحب  هقف  زا  يا  هلأسم  رد  هتخادرپ و  یم  هرظانم  هب  ینادنمشناد  اب  دواد  هک  داتفا  یم  قافتا  رایـسب  »
هقف رد  ار  وا  هتـشاد و  یم  هرظانم  ثیدـح  رد  رگا  اـی  هتخاـس  یم  لـقتنم  ثیدـحب  ار  ثحب  تسا  فیعـض  رـصاق و  هقف ، رد  وا  فرط 

.تسا هتفای  یم  فیعض  ناوتان و  ود  نیا  رد  ار  دوخ  فرط  رگا  هدناشک ، یم  لدج  ای  هقف  هب  ار  ثحب  هدید  یم  فیعض 

همه رد  هتـشاد و  یم  زیهرپ  هدوب  بسانمان  ملع  لها  اب  هک  یقالخا  زا  و  هدوب ، يوق  ردتقم و  ینغ و  مولع  ۀمه  رد  يربط  رفعج  وبا  «و 
« تسا هتسج  یم  يرود  حازم  زا  هدوب و  یم  ّدج  هب  لاح  همه  راک و 

779 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

نیا دیوگب  يزیچ  تسا  هتسناوتن  هدنامرد و  نخـس  زا  دواد  هک  هدمآ  نایم  هب  یثحب  يا  هلأسم  رد  يربط  یلع و  نب  دواد  نایم  يزور  »
هب هتـساخرب و  سلجم  زا  يربط  هتفگ  اوران  تشز و  ار  يربط  ناشیا  زا  یکی  سپ  هدـمآ  نارگ  يو  نادرگاـش  ناراـی و  رب  دـمآ  شیپ 

نیرتهب زا  هک  يا  هبطخ  هدش و  هقرو  دص  هب  کیدزن  ات  هتشون  ار  نآ  جیردتب  هدرک و  عورـش  رافـسالا » يذ  یلع  ّدّرلا  باتک   » نتـشون
يارب تسا  يربط  نانخس 
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هخـسن نآ  زا  هک  وا  مّدـقم  نادرگاـش  زج  هتـشاذگ و  ماـمتان  ار  باـتک  يربط  هتـشذگ  رد  دواد  ناـیم  نیا  رد  نوچ  نکیل  هدروآ  نآ 
..تسا هدیسرن  يا  هخسن  یسک  تسدب  دنا  هتشادرب 

هتخوماـین و زیچ  هتفگ  نخـس  یتشزب  يربط  اـب  هک  ار  يدرگاـش  دواد  تسا : هتفگ  هدوب  دواد  مّدـقم  نادرگاـش  زا  یکی  هک  یبساؤر  »
.تسا هدرک  تازاجم  هنوگ  نیدب  ار  وا  هتفگن و  وا  اب  نخس  لاس  کی 

فّـسعت هار  زا  هدیزرو و  بّصعت  تخـس  اهنآ  زا  هلأسم  هس  رد  صوصخب  هتـشون و  شردپ ، رب  يربط  ّدر  رب  يّدر  دواد  رـسپ  دّـمحم  »
« ..تسا هتفگ  ازسان  هداد و  مانشد  ار  يربط  یّتح  هتفر و 

یعفاش

هدروآ موجه  وا  رب  هدنام  اهنت  یعفاش  دنتشگ و  زاب  شنادرگاش  نوچ  هتفر و  یعفاش  سرد  ۀقلح  هب  هدیزرو و  بصعت  رـصم  مدرم  زا 
.تسا هتشذگ  رد  ات  هدیدرگ  رامیب  هدش و  هدرب  هناخ  هب  سپ  دنا  هدز  یتخس  هب  ار  وا  و 

هلمج زا  تسا و  هقف  ثحابم  باوبا و  ینعی  یهقف  فورعم  ياهباتک  نامه  هک  هدرب  مان  یعفاـش  يارب  باـتک  هاـجنپ  دـص و  بیرق  - 3
.تسا هدش  دای  یعفاشلا » کلام و  فالخ  باتک   » و هلبحلا » لبح  باتک   » و ناسحتسالا » لاطبا  باتک   » مان هب  یباتک  وا  بتک 

780 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

310 يربط 224 - - 15 - 

.يربط ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا 

دادـغب رد  يربط  : » تسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  یناهفـصا ) یلع  نب  دواد  همجرت  لیذ  رد   ) الاب ناونع  زا  سپ  وا  ةراب  رد  قاحـسا  وبا 
.هتفای تافو  ( 310  ) هد دصیس و  لاس  هب  هتخاس و  یلزنم 

.تسا رگید  رایسب  تافّنصم  خیرات و  بحاص  يربط 

ملاع رعاش و  بیدا ، هیقف ، دوخ  هتشاد و  یم  ار  يربط  بهذم  « 1  » راوط نبا  هب  فورعم  یناورهن  يایرکز  نب  یفاعم  جرفلا  وبا  یضاق  »
: درک داشنا  میارب  جرفلا  وبا  ياه  هتفگ  زا  ار  ریز  تایبا  ام ، رهش  یضاق  يدواد ، یلع  وبا   » تسا هدوب  مولع  ۀمه  هب 

»..؟ بارّسلا نم  بارّشلا  سمتلا  و  بابّضلا ؟ نم  ءایّضلا  سبتقا  أ 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  يربط  ةراب  رد  يدادغب  بیطخ 

تفرعم و ۀطـساو  هب  هک  تسا  ءاملع  همئا و  زا  یکی  وا  .تسا  هتـشذگ  رد  اـج  ناـمه  رد  اـت  هداد  رارق  شیوخ  نطو  ار  دادـغب  يربط  »
.تسا عجرم  شیار  عبّتم و  يو  لوق  شلضف 
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______________________________

حتفب يریرجلا  یناورهنلا  دواد  نب  داـمح  نب  ییحی  نب  اـیرکز  نب  یفاـعملا   » ناوـنع تحت  ار  جرفلا  وـبا  اـبدالا  مجعم  رد  توقاـی  ( 1)
هبسن میجلا 
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نوـنف تغل و  وـحن و  ریرج و  نبا  بهذـم  هقف  هب  ساـن  ملعا   » زا ار  وا  هدرک و  ناوـنع  هرارط » نباـب  فورعملا  يربـطلا ) ریرج  نبا  یلإ 
.دوش هدروآ  قاروا  نیا  رد  وا  همجرت  زا  يرصتخم  ادعب  دیاش  تسا  هدرمش  راعشا » رابخا و  بدا و 

نب یفاـعملا  ..مهنم و  ریثـک  قلخ  نع  ثدـح  و  هدروآ ..«  نینچ  ۀحفـص 34 )- ءزج   ) هیوهاـش نب  ..یلع  نب  نسح  همجرت  لـیذ  رد  و 
« ..فیحصت وه  زارط و  لصالا : یف  و  هدش ..«  هتشون  رارط »  » رب هقیلعت  یقرواپ  رد  و  رارط » نب  ایرکز 

781 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

قرط ننـس و  يربط  .تسا  هدوب  هیقف  نآرق  ماکحا  رد  ریـصب و  نآ  یناعم  هب  فراع و  فلتخم ، ياهتئارق  هب  ظـفاح و  ار  نآرق  يربط  »
ماکحا و رد  هدمآ و  ناشیا  زا  سپ  هک  یناسک  و  ناعبات ، هباحـص و  لاوقا  هب  ملاع و  ار  اهنآ  خوسنم  خسان و  میقـس و  حیحـص و  اهنآ 

بیذهت  » مان هک  ار ، یباتک  هدشن و  فینـصت  يریظن  ار  وا  ریـسفت  باتک  ..تسا  هدوب  فراع  دـنا  هتـشاد  فالخ  مارح  لالح و  لئاسم 
، دنچ یلئاسم  رد  دراد و  رایـسب  ییاهباتک  نآ  عورف  هقف و  لوصا  رد  .ما  هدـیدن  يدـننام  ار  نآ  هنیمز  نآ  رد  نم  هداهن ، نآ  رب  راثآلا »

.تسا هدش  ظفح  يو  زا  هک  دراد  درفنم  صاخ و  يدئاقع 

هتـشاد رظن  رد  هک  یماگنه  تسا ! هتـشون  زیچ  هقرو  لهچ  اهلاس  نآ  ياهزور  زا  يزور  ره  رد  لاس  لـهچ  يربط  هک  تسا  تیاـکح  »
هچ دنا : هتفگ  يریـسفت ؟ يارب  دیوش  یم  نامداش  دیراد و  شوخ  ایآ  تسا : هتفگ  ار  شیوخ  نادرگاش  دـسیونب  ار  دوخ  ریـسفت  تسا 

زا شیپ  نیا  دنا : هتفگ  قرو ، رازه  یس  تسا : هداد  خساپ  دشاب ؟ هزادنا 
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هاگ نآ  هدرک  رصتخم  قرو  رازه  هس  رد  ار  نآ  سپ  دزاس  یم  ادف  دریگ و  یم  ارف  ار  رمع  ۀمه  دسر  نایاپ  هب  يریـسفت  نینچ  هک  نیا 
هتفگ هدـش و  تحاران  ار  وا  تسا و  هدـمآ  نایم  هب  خـیرات  فیلاـت  ةراـب  رد  شنادرگاـش  ناـیم  وا و  ناـیم  باوج  لاؤس و  نیمه  ریظن 

هک هدرک  لقن  یناغرف  ۀلـص  باتک  زا  هحفـص )  54  ) هدروآ لّصفم  ار  يربط  ۀـمجرت  هک  يومح  توقاـی  ممهلا » تتاـم  هّلل  اـّنا  تسا :
، هتـشذگ رد  یگلاس  شـش  داتـشه و  ّنس  هب  هک  وا ، تافو  نامز  ات  غولب  ناـمز  زا  ار  يربط  تاـیح  ماـیا  يربط  نادرگاـش  زا  یهورگ 
هک تسا  يرما  نیا  تسا و  هدیـسر  هقرو  هدراهچ  ار  يزور  ره  دنا  هدرک  میـسقت  مایا  نآ  رب  ار  وا  تافّنـصم  قاروا  هدروآ و  باسحب 

.ددرگ یمن  بیصن  قلاخ  تیانع  هب  زج  ار  سک  چیه 

هدوب یم  رذـح  رب  هتـشاد و  یم  هّیقت  دـنا  هدوب  تردـق  جوا  هب  وا  نامز  رد  هک  هلبانح  زا  رمع ) رخآ  ات  دـیاش   ) یتّدـم يربط  رفعج  وبا 
.تسا

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هحفص 57 )- ءزج 18 - ءابدالا - مجعم   ) يومح توقای 

ّللا
�

ه دبع  وبا  هتشگرب  اجنآ  زا  هدوب  هتفر  ناتسربط  هب  دادغب  زا  هک  نیا  زا  دعب  يربط  نوچ  »

782 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.هدیزرو بّصعت  وا  رب  ّیضایب  هفرع و  نب  رفعج  صاّصج و 

« شرع رب  سولج   » ثیدح زا  مه  و  دـناد ؟ یم  هنوگچ  ار  لبنح  دـمحا  هک  دـنا  هدیـسرپ  ار  وا  عماج  دجـسم  رد  هعمج  يزور  هلبانح  »
.دنا هدیسرپ 

.تسین هّجوت  لباق  دوش و  یمن  هدرمش  يزیچ  هب  هلأسم  رد  يو  فالخ  سپ  لبنح  نب  دمحا  اّما  تسا : هتفگ  »

.دنا هدروآ  باسحب  هدرک و  دای  فالتخا »  » رد ار  وا  ءاملع  دنا : هتفگ  »

تیاور وا  زا  یسک  ما  هدیدن  نم  تسا : هداد  خساپ  »

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1811 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب ءانتعا  دامتعا و  دروم  یباحصا  ار  وا  هک  ما  هدیدن  مه  دشاب و  هدرک 

.تسا لاحم  عنتمم و  سپ  شرع » رب  سولج   » ثیدح اّما  «و 

: تسا هدرک  داشنا  ار  تیب  نیا  هاگ  نآ  »

سیلج هشرع  یف  هل  سینا و ال  هل  سیل  نم  ناحبس 

هدرک باترپ  يو  يوسب  اهنادملق  اهتاود و  هدروآ و  موجه  وا  رب  دنا  هدینـش  يو  زا  ار  نانخـس  نیا  نوچ  ثیدـح  باحـصا  هلبانح و  »
هب دنا  هدرک  ناراب  گنس  ار  يو  ۀناخ  دنا  هدوب  نت  اهرازه  یلوق  هب  هک  ناشیا  هدمآ و  رد  شیوخ  هناخ  هب  هتساخرب و  يربط  سپ  دنا ،

.تسا هدمآ  دیدپ  گنس  زا  میظع  یّلت  وا  ۀناخ  رد  ولج  رد  هک  يروط 

دهد تاجن  هّماع  موجه  زا  ار  وا  ات  هدش  هناور  يربط  هناخ  يوسب  یهاپس  رازه  اه  هد  اب  هدیسر  هطرـش ، بحاص  كوزان ، هب  ربخ  نیا  »
هتشادرب هناخ  ولج  زا  ار  اهگنـس  تسا  هداد  روتـسد  هدرک و  فّقوت  اجنآ  زور  هنابـش  کی  دزاس و  رود  هب  يو  زا  ار  نادان  مدرم  ّرـش  و 

: دنزاس وحم  هدوب  بوتکم  يربط  ۀناخ  رد  رب  هک  ار  ریز  تیب  مه  دنا و 

سیلج هشرع  یف  هل  سینا و ال  هل  سیل  نم  ناحبس 

ۀناخ رد  رب  ار  ریز  تایبا  تیب  نآ  ياج  هب  دنا  هتـسناد  یم  شرع  رد  ادـخ  نیـشنمه  ار  لبنح  دـمحا  هک  ثیدـح ، باحـصا  زا  یخرب  »
.تسا هتشون  يربط 

783 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دفاو نمحّرلا  یلإ  یفاو  اذا  لاع  ّکش  لزنم ال  دمحأل 

دساح فنا  یف  مهل  مغر  یلع  امیرک  هدعقی  هیندیف و 

دناع غاب و  نم  دابکألا  یلع  بیطب  « 1  » هفّلغی شرع  یلع 

دهاجم نع  ثیل  هاور  كاذک  اّقح  درفلا  ماقملا  اذه  هل 

رد ار  دوخ  روهشم  باتک  هدش و  نیشن  هناخ  راچان  هعقاو ، نیا  زا  سپ  يربط  »
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داقتنا و دنا  هتشاد  شا  هراب  رد  نآ  زا  ریغ  ینامگ  هک  ار  یناسک  هدرک و  دای  ار  دوخ  داقتعا  بهذم و  هتشون و  ناشیا  زا  یهاوخ  رذع 
هدرک بیوصت  ار  شداقتعا  هدش و  رکذتم  ار  وا  بهذم  هداد و  لیـضفت  ار  لبنح  دمحا  هدناوخ و  نانآ  رب  ار  باتک  هدومن و  بیذکت 
كاخ ریز  رد  باتک  دنا  هدید  تسا و  هدرم  ات  هدرواین  نوریب  هتشون  فالتخا  رد  هک  ار  یباتک  هدرک و  یم  دای  يو  زا  هدوب  هدنز  ات  و 

« ..تسا ءاهقفلا » فالتخا   » باتک نآ  دنا و  هتفرگرب  هخسن  نآ  زا  هدروآ و  نوریب  ار  نآ  سپ  تسا !! ناهنپ  نفد و 

دای قاروا  نیا  رد  اهنآ  نیرتمهم  زا  یخرب  تسا  بسانم  هک  هدروآ  ار  یهقف  باتک  دـنچ  يربط  بتک  دـیدعت  ّیط  رد  توقای  مه  زاـب 
: ددرگ

« مالسالا عئارش  ماکحا  یف  راصمالا  ءاملع  فالتخا   » باتک نآ  هتفای و  راهتـشا  لضفب  برغ  قرـش و  رد  هک  وا  باتک  تسا  هلمج  زا  »
دبع و  هدروآ ، تیاور  ودـب  هک  تسا ، هنیدـم  لـها  هیقف  سنا  نب  کـلام  ناـشیا : هدرک و  داـی  ار  ءاـهقف  لاوـقا  باـتک  نیا  رد  .تـسا 
نب دـمحم  دـعب  .هدرک  دای  تیاور  ودـب  مه  هک  تسا  يروث  نایفـس  هفوک  لها  زا  .تسا و  ماـش  لـها  هیقف  یعازوا  ورمع  نب  نمحرلا 
وبا تباـث و  نب  ناـمعن  هفینح  وـبا  هفوـک  لـها  زا  نآ  زا  سپ  تسا  هدروآ  وا  زا  نامیلـس  نب  عـیبر  تیاورب  هک  تـسا  یعفاـش  سیردا 

فسوی

______________________________

هبیطی هخمضی و  هفلغی : ( 1)

784 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا یبلک ، رصن  وبا  دلاخ ، نب  میهاربا  وا  زا  دعب  ینابیش و  نسح  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  يراصنا و  دمحم  نب  بوقعی 

نب نمحرلا  دبع  ءادتبا ، باتک ، نیا  رد  يربط  »
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.تسا هدرک  طاقسا  شیوخ  باتک  زا  یتهج  هب  ار  وا  ادعب  نکیل  تسا  هدروآ  تسا  هدوب  رظن  لها  زا  هک  مه  ار  ناسیک 

دوخ يارب  دنک  هدافتسا  نآ  زا  صاخـشا ، اب  هرظانم  ماقم  رد  دشاب و ، رکذتم  ار  ناهیقف  ياه  هتفگ  هک  نیا  يارب  يربط  ار  باتک  نیا  »
.تسا هتفای  راشتنا  نآ  زا  سپ  .تسا  هدرک  تئارق  دوخ  باحصا  نادرگاش و  رب  ار  نآ  هدرک و  تشاددای  زورما ، حالطصاب  هتشون و ،

زا عامجا »  » باب رد  هتـشون  ار  دوخ  لوصالا » هفرعم  یلإ  لوصولا   » باتک هب  فورعم  باتک  هک  یماـگنه  یناهفـصا  دواد  نب  دـمحم  »
( ..و کلام  نت : تشه   ) دنا هدش  هدرب  مان  الاب  رد  هک  یصاخشا  عامجا  زا  ترابع  ار  عامجا  وا  هک : هدرک  لقن  يربط 

باـب زاـغآ  رد  تسا  هدـید  هک  دـعب  و  هجحلا » تعمجا  اوعمجا و  : » تسا هتفگ  يربـط  هک  تسا  هدـید  نوچ  دـناد  یم  ناـشیا  ریغ  هن 
: تسا هتشون  دمحم  هاگ  نآ  اذک » نالف  لاق  و  اذک ، یعازوألا  لاقف  کلام  لاقف  اوفلتخا  ّمث   » تسا هتفگ  يربط  فالخ 

.تسا هدیدرگ  لقن  تیاکح و  ناشیا  فالتخا  هک  دنناسک  نامه  ناشیا  هدش  لقن  تیاکح و  ناشیا  عامجا »  » هک یناسک  انامه 

هتشون فالتخا » ۀلاسر   » رد دوخ و  فیطل » ۀلاسر   » رد يربط  هچ  نآ  هب  وا  رگا  تسا و  طلغ  هابتشا و  دواد  نب  دمحم  ۀتفگ  هتـشون و  »
یب دـنا  هدرک  عامجا  نآ  رب  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  هک  يراثآ  لقن  زا  تسا  ترابع  عامجا »  » هک هدروآ  دوخ  بتک  زا  يرایـسب  رد  و 

هچ نآ  هک  تسناد  یم  دوب  هدرک  عوجر  ددرگ ، ققحم  رتاوت ، هجو  رب  مه  لقن  نآ  دـشاب و  سایق  زا  ذوخأـم  يأر و  زا  یـشان  هک  نیا 
شحاف و تسا  یطلغ  هتسناد  يربط  مالک  زا  هتشادنپ و  وا  ار 
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.نّیب تسا  یئاطخ 

ارم هک : تسا  هتفگ  یم  رایـسب  هداد و  یم  يرترب  لیـضفت و  تسا ، وا  فینـصت  باتک  نیتسخن  هک  ار ، دوخ  فالتخا »  » باتک يربط  »
«. فیطّللا  » يرگید و  فالتخالا »  » یکی تسین : زاین  یب  نآ  زا  یهیقف  چیه  هک  تسا  باتک  ود 

785 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راک نیا  نوچ  هدرواین  ءاصقتـسا  هب  ار  دوخ  هدـیقع  رایتخا و  باتک  نیا  رد  يربط  .تسا  گرب  رازه  هس  دودـح  رد  فالتخا »  » باتک
.دیارگ رارکت  هب  شنخس  تسا  هتساوخن  مه  تسا و  هداد  ماجنا  فیطل »  » باتک رد  یکین  هب  ار 

باتک رد  هک  هدـش  هدروآ  مه  یتادایز  هدـمآ و  ناـیم  هب  نخـس  دـحاو » ربخ   » و عاـمجا »  » ةراـب رد  هک  اـجنآ  فـالتخا »  » باـتک رد  »
..تسا هدش  وگتفگ  مه  خوسنم » خسان و   » و لیسارم »  » ةراب رد  هدماین و  فیطل » »

مامت تسا  لماش  باتک  نیا  و  مالـسالا » عئارـش  ماـکحا  یف  لوقلا  فیطل  باـتک   » ماـن هب  تسا  یباـتک  يربط  ياـهباتک  نیرتهب  زا  «و 
بتک يربط و  بتک  نیرتسیفن  زا  باتک  نیا  .دنراد و  دامتعا  ءاکتا و  نآ  رب  شناوریپ  باحصا و  هک  ار  يربط  یهقف  بهذم  دیاقع و 
ّربدـت نآ  رد  دـناوخب و  ار  باتک  نآ  هک  سک  ره  تسا و  تافینـصت  نیرت  مکحم  زا  بهاذـم و  تاهّما  نیرترب  لـضفا و  زا  ءاـهقف و 

.تشاد دهاوخ  فارتعا  نآ  هب  تفای و  دهاوخ  رد  ار  يرترب  نیا  دنک 

هدـشن هتـشون  شدوخ  بهذـم  ةراب  رد  يربط  فیطل »  » باتک زا  رتهب  یبهذـم  چـیه  رد  یباـتک  تسا : هتفگ  یم  کـیمار  نب  رکب  وبا  »
باـتک رب  باـب )  ) باـتک هس  فـیطل »  » باـتک تسا  هدرک  یهاوـخ  رذـع  نآ  ندوـب  رـصتخم  زا  باـتک  نـیا  زاـغآ  رد  يربـط  .تـسا 

.هبرشا باتک  و  دالوا ، تاهّما  باتک  سابل و  باتک  دراد : یتدایز  فالتخا » »
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ریثک نآ  رد  هیجوت  لیلعت و  رظن و  قیقد و  شدـصاقم  یناعم و  فیطل و  شلوق  هک  هدـناوخ  فیطل )  ) مان نادـب  ببـس  نیدـب  ار  نآ  و 
..تسا

خـسان و  » و لیـسارم »  » و داحآ » راـبخا   » و عاـمجا »  » رد مـالک  و  هقف » لوصا   » رد مـالک  رب  لمتـشم  تسیا  هلاـسر  ار  فیطل  باـتک  «و 
رد و  داهتجا »  » و مومع » صوصخ و   » و لسر » لاعفا   » رد مالک  و  یهاون » رماوا و   » و رابخا » زا  رّـسفم  لمجم و   » و ماکحا » رد  خوسنم 

.اهنیا زج  و  ناسحتسا » لاطبا  »

زا تسیرـصتخم  باـتک  نیا  تسا و  مالـسالا » عئارـش  ماـکحا  یف  فیفخلا  باـتک   » تسا يربط  بتک  نیرتهب  زا  هک  رگید  باـتک  «و 
دمحا وبا  شهاوخ  هب  هک  فیطل »  » باتک

786 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یباتک تسا و  قرو  دـص  راهچ  کیدزن  باتک  نیا  دـشاب و  ناـسآ  نآ  نتفرگ  ارف  اـت  هدرک  رـصتخم  ار  نآ  يزیزع  نسح  نب  ساـبع 
..يدتبم مّلعتم  و  یهتنم ، ملاع  هدافتسا  رکذت و  يارب  حلاص  لئاسملا و  ریثک  مهف ، هب  کیدزن  تسا 

تّحـص ةراب  رد  نآ  زاغآ  رد  هک  هنع » ّللا 
�

ه یـضر  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لئاضف  باتک   » توقاـی ۀـتفگ  هب  تسا  يربط  بتک  هلمج  زا  و 
: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  توقای  زاب  تسا ) هتخادرپ  یلع  لیاضف  لقنب  هاگ  نآ  هدنار و  نخس  مخ  ریدغ  رد  هدراو  رابخا 

ص)  ) ربمغیپ هک  ماگنه  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا  هتفگ  یم  هدرک و  یم  بیذکت  ارمخ  ریدغ  ثیدح  دادـغب  خویـش  زا  یخرب  »
: تسا هدیصق  نآ  زا  هک  هدروآ  هار  نیب  لزانم  نایب  رب  ینبم  يا  هدیصق  دوخ  ةدیقع  نیا  يارب  هدوب و  نمی  رد  هدیسر  مخ  ریدغ  هب 

ّمج روز  هب  هیف  لئاق  مک  مخ  ریدغب  انررم  ّمث 

ّیلع و یلع 
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یلع لئاضف  ةراب  رد  نخس  تسخن  هک  هنوگ  نیدب  هتـشون  ار  لئاضف  باتک  وا  هدیـسر و  يربط  هب  بیذکت  نیا  ربخ  سپ  ّیمالا  ّیبّنلا 
هدرک عامتـسا  ار  نآ  هدـمآ و  مهارف  رایـسب  یمدرم  ار  نآ  عامتـسا  سپ  هدرک  دای  ارمخ  ریدـغ  ثیدـح  قرط  هدروآ و  بلاط  یبا  نب 

« ..دنا

میدن نبا  تسا و  يربط  نادرگاش  نیرت  هتـسجرب  زا  هک  « 1  » یناورهن ياّیرکز  نب  یفاعم  جرفلا  وبا  لوق  زا  میدن ، قاحـسا ، نب  دمحم 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  هدوب  رصاعم  ار 

راهچ تسیب و  تسیود و  لاس  هب  دوخ  نامز  هیقف  رـصع و  ماما  هماـّلع و  یلمآ  يربط  دـلاخ  نب  دـیزی  نب  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  »
هد دصیس و  لاس  هب  ّدلوت و  لمآ  رد  ( 224)

______________________________

.تسا هدوب  جالث  سابعلا  وبا  نب  جرفلا  وبا  يربط  رگید  نادرگاش  زا  یکی  ( 1)

جرفلا و وبا  ینبا ، لتعا  امل  جالثلا : هریغملا  نب  سابعلا  وبا  لاـق  و  تسا : هدروآ  نینچ  هحفص 92 ) ءزج 18   ) ءابدالا مجعم  رد  توقای 
« ..رفعج یبا  بهذم  یلع  هقفتی  بدالا و  نسح  ناک 

787 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يرس و نب  داّنه  بیرک و  وبا  حیرج و  وبا  يزار و  دیمح  نب  دمحم  دننام  لضاف  یخویش  زا  ار  ثیدح  يو  .تسا  هتفای  تافو  ( 310)
.هتفرگ يدقع  ذاعم  نب  رشب  زازق و  یسوم  نب  نارمع  یسوم و  نب  لیعامسا  يراّبه و  لیعامسا  نب  ّللا 

�
ه دیبع  بوقعی و  نب  دابع 

زا ار  کلام  هقف  دادغب و  رد  ینارفعز  دمحم  نب  نسح  زا  رـصم و  رد  نامیلـس  نب  عیبر  زا  ار  یعفاش  هقف  یلع و  نب  دواد  زا  ار  هقف  «و 
، دعس نمحرلا و  دبع  دمحم و  مکحلا : دبع  نارسپ  زا  یلعالا و  دبع  نب  سنوی 
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.ير رد  لتاقم  وبا  زا  ار  قارع  لها  هقف  بهو و  هداز  ردارب  زا  و 

ملع دـننام  هتـشاد  تسد  نونف  مولع و  ۀـمه  رد  هتفرگ و  ير  هرـصب و  هفوک و  قارع و  ماش و  رـصم و  رد  ار  هیلاع  دـیناسا ؟؟؟ يربط  »
« ..هقف نآرق و 

رب تسیوتحم  هک  فیطّللا »  » باتک دننام  هدرک  فینـصت  دایز  یبتک  نآ  رد  هدـیزگرب و  دوخ  يارب  هک  تسا  یبهذـم  هقف  رد  ار  وا  «و 
ار باـتک  نیا  ..خـیرات  باـتک  ..باـتک و  تسا و  لومعم  لوادـتم و  دوخ  طوسبم  بتک  رد  ار  ناـهیقف  هک  شور  ناـمهب  یبتک  هّدـع 

وبا مان  هب  لصوم  لها  زا  يدرم  یمـشاه و  نامیلـس  نب  دـمحم  تسا  هلمج  نآ  زا  دـنا  هدرک  فذـح  ار  نآ  دـیناسا  رـصتخم و  یخرب 
يربط خـیرات  رخآ  لاس  هک  ( 302  ) ود دصیـس و  لاس  زا  مه  یخرب  دـمحا و  نب  لیلـس  مان  هب  رگید  يدرم  مّلعم و  یطاشبـش  نسحلا 

زا هن  دـنا و  هدوب  ملع  لها  هن  اهنآ  ناگدنـسیون  هچ  تسین  يدامتعا  هفاضا  قاحلا و  نیا  رب  نکیل  تسا  هدوزفا  نآ  رب  ام  نامز  ات  تسا 
..تلود هب  نابستنم  نایرابرد و 

788 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناونع نیاب  یبتک  تاقبط و  ناونع   16

هراشا

ای رکتبم  سسؤم و  دوخ  ار  رایسب  یمولع  هتشاد و  دوخ  هب  صاخ  یتاراکتبا  تاقیقحت و  مولع  زا  يرایسب  رد  هک  یمالسا  نادنمـشناد 
ییاهراک دوخ ، یمالـسا  مولع  رد  هژیوب  زین ، مولع  عباوت  تابـسانم و  نماریپ  رد  یمالـسا  هیلّوا  نورق  نامه  زا  هدـش  عماج  فشاـک و 

.دنا هدرک  راکتبا  عادبا و 

مجارت هتخادرپ و  فیرعت  هب  اهنآ  نابحاص  ناظفاح و  ناقّقحم و  ناـجّورم و  ناراد و  ماـمز  ناسـسؤم و  ةراـب  رد  هک  نیا  هلمج  نآ  زا 
دنا هدرک  فیصوت  دای و  ار  ناشیا  لاوحا 
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نامز خـیرات و  بسحب  ای  یملع  ماقم  بسحب  ناشیا ، يدـنب  هقبط  هب  دارفا  لاـح  عضو و  یگنوگچ  هب  هّجوت  رب  هوـالع  راـک  نیا  رد  و 
.دنا هداهن  ثاریم  هب  باقعا  ةدافتسا  يارب  هدرک و  فیلأت  تاقبط »  » ناونع تحت  لّصفم  ای  رصتخم  ییاهباتک  هجوت و  مه  تایح 

«، 2 « » نیعباتلا هباحّصلا و  تاقبط  «، » 1 « » هاوّرلا تاقبط   » ناونعب ییاهباتک  سپ 

______________________________

يرهز دعـس  نب  دمحم  مه  و  حیحـص ، بحاص  جاجح ، نب  ملـسم  طایخ و  نب  هفیلخ   » هدـش هدروآ  نونظلا » فشک   » رد هکنانچ  ( 1)
رد هچ  نآ  ۀمه  زا  تسا  دلجم  هدزناپ  رد  هک  لاس 230 ) هب  یفوتم   ) يرصب يرهز  باتک  نکیل  دنا  هتشون  باتک  ناونع  نیدب  يرصب 

« تسا مظعا  هدش  فیلأت  باب  نیا 

15  ) هتشون لصفم  تسخن  یپلچ  ۀتفگ  هب  لاس 230 ) هب  یفوتم   ) يدقاو بتاک  يرصب  يرهز  دعس  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  فیلأت  ( 2)
.هدرک رصتخم  ار  نآ  دعب  دلجم )

789 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«، 5 « » ءاّرقلا تاـقبط  «، » 4 « » نیعباّتلا تاـقبط  «، » 3 « » نیثّدـحملا تاقبط  «، » 2 « » ءاهقفلا تاـقبط  «، » 1 « » نیثّدـحملا ءاهقفلا و  تاـقبط  »
تاقبط «، » 10 « » هّیفوّصلا تاـقبط  «، » 9 « » ءارعّـشلا تاقبط  «، » 8 « » نیّینایبلا تاـقبط  «، » 7 « » نیّیلوصالا تاـقبط  «، » 6 « » ءابدالا تاـقبط  »

«15 « » ءاّبطالا تاقبط  «، » 14 « » هاّحنلا تاقبط  «، » 13 « » هلزتعملا تاقبط  «، » 12 « » نیرّسفملا تاقبط  « » 11 « » ءامکحلا

______________________________

( یپلچ نونظلا  فشک   ) دلجم راهچ  رد  لاس 207 ) هب  یفوتم   ) يدع نب  مثیه  فیلأت  ( 1)

وا و نامز  رد  قاحـسا و  وبا  زا  شیپ  لاس 476 ) هب  یفوتم  يدابآزوریف  فسوی  نب  یلع  نب  میهاربا   ) يزاریـش قاحـسا  وبا  فیلأت  ( 2)
.هدش هتشون  ناونع  نیا  تحت  ییاهباتک  مه  وا  زا  دعب 

.تسا هدوب  لاس 353 ) هب  یفوتم   ) یسلدنا مساق  نب  هملسم  مساقلا  وبا  فیلأت  اهنآ  زا  یکی  ( 3)

(. لاس 643 هب  یفوتم   ) راجن نبا  فیلأت  ( 4)

مدقا ( 5)
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.تسا هدوب  لاس 444 ) هب  یفوتم   ) یناد نامثع  ورمع  وبا  فیلأت  اهنآ 

.تسا هنیمز  نیا  رد  تافیلأت  زا  یکی  يومح  توقای  ءابدالا  مجعم  ( 6)

.ه ق) لاس 911  هب  یفوتم   ) یطویس نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  فیلأت  ( 7)

.یطویس نیدلا  لالج  فیلأت  ( 8)

.تسا هدوب  لاس 276 ) هب  یفوتم   ) هبیتق نبا  هب  فورعم  ملسم  نب  ّللا 
�

ه دبع  دمحم  وبا  فیلأت  اهنآ  زا  یکی  ( 9)

.تسا هدوب  لاس 255 ) هب  یفوتم   ) يذمرت میکح  یلع  نب  دمحم  فیلأت  اهنآ  مدقا  ( 10)

.تسا هدوب  لاس 250 ) هب  یفوتم   ) یبطرق دعاص  یضاق  فیلأت  مکحلا » ناوص   » مان هب  اهنآ  مدقا  ( 11)

.مامت یفیلأت  لاس 945 ) هب  یفوتم   ) یکلام دواد  یلع  نب  دمحم  یلوم  هتشاد و  مامتان  یفیلأت  یطویس  نیدلا  لالج  ( 12)

لاس 415) هب  یفوتم   ) يدابآرتسا ینادمه  رابجلا  دبع  یضاق  فیلأت  ( 13)

تسا و هدوـب  لاـس 285 ) هب  یفوتم   ) يوحن دربم  دـیزی ، نب  دـمحم  ساـبعلا  وبا  هدرک  فیلأـت  باـب  نیا  رد  هک  یـسک  نیتسخن  ( 14)
.هرصب تاحن  هب  صوصخم  وا  باتک 

نب دمحا  نیدـلا  قفوم  باتک  رهـشا  و  هتفای ) تافو  دـعب  هب  لاس 372  زا   ) تسا یـسلدنا  لجلج  نبا  باـتک  باـب  نیا  رد  مدـقا  ( 15)
.تسا لاس 668 ) هب  یفوتم   ) هعبیصا یبا  نب  مساق 

790 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

باتک نیدنچ  هتفای و  ماجنا  رارکت  هب  راک  نیا  مه  یبهذم  ره  ةراب  رد  یتح  هدش و  هتشون  یمالسا  ریغ  یمالسا و  مولع  زا  اهنیا  زج  و 
.تسا هدیدرگ  فیلأت  بهاذم  رگید  و  هّیعفاش »  » و هّیفنح » تاقبط   » ناونعب

باب نیا  رد  هک  یسک  نیتسخن  : » تسا هتشون  ار  نومـضم  نیا  هک  نیا  زا  سپ  هّیفنحلا » تاقبط   » لیذ نونظلا  فشک  رد  یپلچ  بتاک 
لاس 775) هب  یفوتم   ) یشرف دمحم  نب  رداقلا  دبع  خیش  هتخادرپ  فینصت  هب 
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هک مدیدن  ار  سک  چـیه  تسا : هتفگ  شیوخ  باتک  هبطخ  رد  وا  دوخ  هکنانچ  تسا  هّیفنحلا » تاقبط  یف  هئیـضملا  رهاوجلا   » بحاص
مان هدش و  فیلأت  هتشون و  باب  نیا  رد  هچ  نآ  زا  يدایز  دادعت  ..دشاب » هدرک  عمج  دنرامـش  یب  یهورگ  هک  ار  ام  باحـصا  تاقبط 

.تسا هدوب  لاس 993  هب  نآ  فیلأت  و  هّیفنحلا » مجارت  یف  هینّسلا  تاقبط   » مان هب  اهنآ  رخآ  هک  تسا  هدرب 

، هک هدرک  لقن  لاس 771 ) هب  یفوتم   ) یکبس نب  باهولا  دبع  نیدلا  جات  یضاق  « 1  » نیگنایم تاقبط  زا  هّیعفاشلا » تاقبط   » لیذ رد  و 
: تسا هدرک  هدافا  نینچ  هصالخ ، روطب 

شخب افـش  هک  یباتک  متـشاد  هک  يدـیدش  ثحب  صحف و  اب  باب  نیا  رد  ..میتشون و  باب  نیا  رد  عماج  لصفم و  طوسبم و  یباـتک  »
.مدیدن دشاب  لیلع 

لاس هب  یفوتم  بیدا  ثّدحم  یعّوطم  یلع  نب  رمع  صفح  وبا  ماما  فینصت  هدیسر  نمب  هچ  نآ  بسحب  باب  نیا  رد  باتک  نیتسخن  »
یف بهذـملا   » مان هب  ار  نآ  هک  تسا  لاس 404  هب  یفوتم  یکولعـص  نامیلـس  نب  دمحم  نب  لهـس  بیّطلا  وبا  ماما  نآ ، زا  سپ  تسا 

حالـص نب  ورمع  وبا  ظفاح  ماما  و  تسا ، رامـش  یب  شدئارف  رایـسب و  شدئاوف  هک  نآ ، زا  یبختنم  هدـیمان و ، بهذـملا » خویـش  رکذ 
لاس هب  یّفوتم  يربط  ّللا 

�
ه دـبع  نب  رهاط  ّبیطلا  وبا  یـضاق  سپ  نآ  زا  .ما  هدـش  فقاو  نم  هدرک  باـختنا  ار  نآ  لاس 643  هب  یفوتم 

وبا ریبک  ماما  نآ  زا  دـعب  .تسا  هدرک  فیلأـت  هدرمـش  رب  ار  باحـصا  زا  یتعاـمج  شرخآ  رد  هک  یعفاـش  دـلوم  رد  يرـصتخم   405
فیلأت لاس 458  هب  یّفوتم  يدابع  دمحا  نب  دّمحم  مصاع 

______________________________

.تسا هتشون  یعفاش  تاقبط  ناونعب  باتک  هس  یکبس  ( 1)

راودا
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791 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف

هدرک افتکا  صخـش  مان  هب  هک  اسب  هتفر و  راصتخا  هب  تخـس  صاخـشا  ۀمجرت  رد  هک  نیا  زج  هدروآ  نآ  رد  دئاوف  بئارغ و  هدرک و 
.تسا

دعب هدرک و  فیلأت  باب  نیا  رد  ار  دوخ  رصتخم  لاس 476  هب  یفوتم  يزاریش  یلع  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  مالسالا  خیش  ماما  سپـس  »
دّمحم وبا  ظفاح  حالص ، نبا  و  یناعمس ، زا  لقنب  نآ ، زا  دعب  .تسین  ناشیا  زا  يدای  وا  رصتخم  رد  هک  دنا  هدمآ  رایـسب  یقلخ  يو  زا 

دبع دمحم  وبا  یـضاق  نآ  زا  دـعب  ما  هدـیدن  ار  نآ  مدوخ  نم  نکیل  هدرک  فیلأت  لاس 489  هب  یّفوتم  یناگرگ  فسوی  نب  ّللا 
�

ه دـبع 
یلع نسحلا  وبا  ثدحم  دعب  .ما  هدیدن  ار  نآ  نم  مه  زاب  هک  هتـشون  ءاهقفلا  خـیرات  لاس 500  هب  یّفوتم  يزاریـش  دمحم  نب  باهولا 

باحـصا لئاضف  یف  ّیعملالا  لئاسو   » مان هب  باب  نیا  رد  یباـتک  لاس 656  هب  یفوتم  قدـنف » نبا   » هب فورعم  یقهیب  مساـقلا  یبا  نب 
« ..ما هدیدن  زین  ار  نآ  هک  هدرک  فیلأت  ّیعفاشلا »

: تسا هتفگ  هداد و  همادا  یپلچ  بتاک  دوخ  هاگ  نآ  هدرک  لقن  لاس 644  ات  ار  باب  نیا  تاّفلؤم  یکبس  زا  روط  نیمه  یپلچ 

هک هدرک  فیلأت  هنایم  کـچوک و  گرزب و  باـتک  هس  باـب  نیا  رد  لاس 771  هب  یفوتم  یکبـس  نب  نیدـلا  جات  یـضاق  نآ  زا  سپ  »
لوادـتم ياهباتک  رد  ار  یمان  هیقف  هک  مراودـیما  هتفگ ..«  وا  دوخ  هک  تسا  ناـنچ  باـب و  نیا  رد  هدـش  فیلأـت  ياـهباتک  نیرتعماـج 

تاـقبط  » بتک عون  زا  لاس 780 ، اـت  ار  رگید  باـتک  دـنچ  سپ  دـنیبب »..» دـشاب و  دوجوم  تاـقبط  نیا  رد  هک  نیا  رگم  دـباین  زورما 
هدرک دای  یپلچ  بتاک  هّیعفاش »
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هب هک  ار  لاس 799  هب  یّفوتم  یندـم  دـمحم  نب  یلع  نب  میهاربا  نیدـلا  ناهرب  فیلأت  اهنت  هّیکلاملا » تاقبط   » ناونع لیذ  رد  و  تسا ،
« كرادملا بیترت   » مان هب  یلییذت  یبصحی ، یسوم  نب  ضایع  یـضاق  ار  نآ  هدش و  هدیمان  بهذملا » ءاملع  یف  بّهذملا  جابیّدلا   » مان

وبا یضاق  فیلأت  مان  نیمه  هب  یباتک  هّیلبنحلا » تاقبط   » لیذ رد  .تسا و  هدرک  دای  دنا  هتشون  جابیّدلا » حیشوت   » مان هب  یلییذت  یفارق  و 
.تسا هتفگ  هدرک و  دای  ار  لاس 526 ) هب  دیهش   ) ءاّرف یلبنح  یلعی  وبا  نیسح  نب  دّمحم  نب  دمحم  نیسح 

فورح بیترتب  تسخن  هقبط  ود  هک  هداد  بیترت  هقبط  شش  رب  ار  باتک  نیا  »

792 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفای  همتاخ  لاس 512  هب  تسا و  تافو  رمع و  بیترتب  دعب  هقبط  راهچ  مجعم و 

لاس هب  یفوتم  یلبنح  یـضاق  حلفم  نبا  یپلچ ، بتاک  نامز  ات  ناشیا ، نیرخآ  هک  دنا  هتـشون  لییذـت  نآ  رب  یلبنح  ءاملع  زا  نت  دـنچ 
.تسا هدوب   803

بهاذم و لصا  هکنانچ  ات  دـیآ  نایم  هب  يدای  مه  هروبزم  بهاذـم  باحـصا  زا  قاروا  نیا  رد  تسا  بسانم  هک  دـسر  یم  نانچ  رظنب 
.دندرگ هتخانش  هتسناد و  يّدح  ات  زین  نانآ  ناجّورم  باحصا و  هدش  هتخانش  هتسناد و  اهنآ  ناماما  ناسسؤم و 

دروم تسا  قاروا  نیا  رد  ةدش  دای  بهاذم  عماج  رصتخم و  هک  ار  يزاریش  قاحـسا  وبا  ءاهقفلا » تاقبط   » باتک مه  راک  نیا  رد  سپ 
: منک یم  دای  باتک  نآ  زا  ریز  بیترتب  ار  هروبزم  بهاذم  باحصا  هداد و  رارق  هدافتسا 

.هفینح وبا  باحصا  - 1

ریرج نب  دّمحم  باحصا  یناهفصا 6 - یلع  نب  دواد  باحصا  لبنح 5 - دمحا  باحصا  یعفاش 4 - باحصا  کلام 3 - باحصا  - 2
يربط

793 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 
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هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و   1

هراشا

دوجو يرمق ) دص  راهچ  لاس  زا  دعب   ) وا نامز  ات  هک  ار  هفینح  وبا  باحصا  ناگرزب  ءاهقفلا » تاقبط   » باتک رد  يزاریش  قاحـسا  وبا 
تحت دنا  هدیسر  ترهش  هب  شیوخ  نامز  رد  ناشیا  زا  مادک  ره  هتفر و  رامـشب  بهذم  نآ  رادمچرپ  هدیورگ و  وا  بهاذم  هب  هتفای و 
هاجنپ کیدزن  هدرک و  دای  هقبط  تفه  رد  ..مهنم » هباحصا  نم  هعامج  یلإ  ههقف  لقتنا  دقف  یلاعت ، ّللا 

�
ه همحر  هفینح ، وبا  اّما  و   » ناونع

«. 1  » تسا هدرب  مان  هقبط  تفه  نیا  ّیط  رد  ار  نانآ  ریهاشم  رباکا و  زا  سک 

سک دنچ  دندرگ و  یم  دای  هتفگ ، يو  هچ  نآ  ۀمجرت  دودـح  رد  و  بیترت ، نامهب  هدروآ ، قاحـسا  وبا  هک  ار  یناسک  قاروا  نیا  رد 
.دریگ یم  رارق  یفرعم  دروم  رتشیب  دنا  هتشاد  یم  هقف  رد  رتدایز  يراثآ  رتشیب و  یترهش  هک  ناشیا  نامّدقم  زا 

: تسا هدرب  مان  ار  ریز  صاخشا  تسخن ، ۀقبط  زا 

.روهشم یضاق  میهاربا ، نب  بوقعی  فسوی ، وبا  - 1

.يربنع لیذه  نب  رفز  لیذه ، وبا  - 2

______________________________

تحت تسرهفلا »  » باتک مشش  ۀلاقم  زا  مود  نف  رد  ار ، هفینح  وبا  باحصا  نادرگاش و  زا  يرایسب  ةدع  مه  ناداتسا و  میدن ، نبا  ( 1)
هقبط هک  نیا  یب  يأرلا » باحصا  نییقارعلا ، هباحصا  هفینح و  یبا  رابخا  یف  بتکلا ، نم  هوفنص  ام  ءامـسا  ءاملعلا و  رابخا  یف   » ناونع

.تسا هدروآ  دشاب  هدرک  يدنب 

794 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتشگ هریچ  يو  رب  اوزنا  دهز و  سپ  نآ  زا  هدوب و  هفینح  وبا  ناجّورم  باحصا و  زا  تسخن  هک  یئاط ، رصن  نب  دواد  نامیلس ، وبا  - 3
.تسا هتفای  تافو  هفوک  رد  ( 165  ) جنپ تصش و  دص و  کی  یلوق  هب  و  ( 160  ) تصش دص و  کی  لاس  هب  و 

دبع وبا  - 4
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.ینابیش نسح  نب  دّمحم  ّللا ،
�

ه

: هک هتفگ  شا  هراب  رد  مدآ  نب  ییحی  هتفاـی و  تاـفو  ( 184  ) راهچ داتـشه و  دـص و  کی  لاس  هب  هک  « 1  » يؤلؤل داـیز  نب  نسح  - 5
.تسا هداد  ءافعتسا  نآ  زا  هتشاد و  یم  ار  ءاضق  لغش  يؤلؤل  تسا » هدیدن  يؤلؤل  زا  رتهیقف  ار  یسک  »

«. 2  » یتمس دلاخ  نب  فسوی  - 6

زا نکیل  هدوب  صفح  نیا  باحـصا  نادرگاش و  زا  كرابم  نب  ّللا 
�

ه دـبع   ) ثایغ نب  صفح  هفینح 8 - وبا  نب  داّمح  لیعامـسا ، وبا  - 7
(. تسا هتفگ  كرت  ار  وا  هتشگرب و  وا  بهذم 

نایم هب  نخـس  ناشیا  ةراب  رد  رتشیب  هک  دـیامن  یم  بسانم  تسا  رتشیب  ناشیا  راثآ  دنرتروهـشم و  هک  ریز  صخـش  راهچ  هقبط  نیا  زا 
: دیآ

ثایغ نب  صفح  ینابیش 4 - رفز 3 - .فسوی 2 - وبا  - 1

______________________________

هقف هدینـش و  هفینح  وبا  دوخ  زا  هطـساو  یب  هک  تسا  یناسک  زا  نسح  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  یلع  وبا  ار  نسح  ۀینک  میدـن  نبا  ( 1)
ۀتفگ هب  هتفای و  تافو  ( 204  ) راهچ تسیود و  لاس  هب  هدوب و  فراع  هفینح  وبا  یهقف  ءارآ  بهاذـم و  هب  لـضاف و  يدرم  هتخومآ و 

و نامیالا » یناعم  باتک   » و لاصخلا » باـتک   » و یـضاقلا » بدا   » باـتک و  تسا ، وا  تیاورب  هفینح » یبـأل  درجملا   » باـتک يواـحط ،
.تسا هتشاد  فیلأت  مه  ایاصولا » باتک   » و ضئارفلا » باتک   » و جارخلا » باتک   » و تاقفنلا » باتک  »

دنا هتفای  ترهش  تبسن  نیاب  یتعامج  تسا و  تئیه )  ) تمس هب  تبسن  نیا  هطقن ، ود  ءات  شرخآ  رد  میم و  نوکس  نیس و  حتفب  ( » 2)
شیر رطاخب  ار  وا  هک  ( 187  ) تفه داتشه و  دص و  کی  لاس  هب  یفوتم  ..یتمس  رمع  نب  دلاخ  نب  فسوی  دلاخ  نبا  تسناشیا  زا  هک 

يو تئیه  و 
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( بابللا « ) دنا هتفگ  یتمس 

795 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

[ لوا هقبط  ]

فسوی وبا  - 1 - 

: تسا هدرک  دای  نومضم  نیدب  ار  وا  قاحسا  وبا 

کی لاس  هب  هک  تسا  یباحـص  يراصنا  هناّجد  وبا  دـالوا  زا  يراـصنا  دـیمح  نب  دعـس  نب  بیبح  نب  میهاربا  نب  بوقعی  فسوی  وبا  »
.تسا هتفای  تافو  دادغب  رد  ( 182  ) ود داتشه و  دص و 

وبا نمحرلا ، دبع  نب  دمحم  زا  ار  هقف  زاغآ  رد  يو  هدرک  هبلغ  وا  رب  يأر »  » سپ نآ  زا  هدوب  ثیدح  باحـصا  زا  تسخن  فسوی  وبا  »
وبا یلعا  ّدـج  میدـن  نبا  تسا » هتـشاد  یم  ار  ءاـضق  ماـقم  یـسابع  ۀـفیلخ  نوراـه ، فرط  زا  هفینح  وـبا  زا  نآ  زا  سپ  هتفرگ و  یلیل ،

هورع نب  ماـشه  شمعا و  زا  فـسوی  وـبا  هدوـب و  هتبح  ینب  دّیـس  گرزب و  دعـس ، تسا : هتفگ  هدرک و  طبـض  « 1 « » هتبح  » ار فـسوی 
رد تسا و  هدش  بلاغ  وا  رب  يار »  » هدییارگ و يار »  » هب هتفای و  ار  هفینح  وبا  تمزالم  هک  هدوب  یم  ثیدح  ظفاح  هدرک و  یم  تیاور 

هتشذگ رد  هک  ود  داتشه و  دص و  کی  لاس  ات  ار  اضق  دیشر  تفالخ  رد  دادغب 

______________________________

و  » تسا هتفگ  نینچ  هدرک و  دای  ریجب  ار  دعـس  ردـپ  هتفگ و  دعـس  ردام  ماـن  ار  نآ  هدرک و  طبـض  هتبح »  » خـیرات رد  مه  بیطخ  ( 1)
، دعس ما  ..نب و  ریجب  نب  دعـس  وه  و  ّللا ،

�
ه هتبح  ..هرغـصتساف و  دحا  موی  مّلـس  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ّللا 

�
ه لوسر  ضرع  نم  یف  ادعـس  ناک 

قوف زا  هانثم  ءات  نآ  دعب  هدحوم و  ءاب  نوکـس  هلمهم و  ءاح  حـتفب  ار  هتبح »  » ناکلخ نبا  ..فوع » نب  ورمع  ینب  نب  کلام  تنب  هتبح 
و  » تسا هتفگ  هدرک و  طبض  هنکاس  ءاه  دعب  و 
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هلمهم ءاح  رـسک  هدحوم و  ءاب  حتفب  ار  ریجب »  » و هدـجا » ملف  اهریغ  هغللا و  بتک  نم  عضاوم  هدـع  یف  مسالا  اذـه  ینعم  نع  تفـشک 
« حصا لوالا  .هحوتفملا و  میجلاب  ءابلا و  مضب  وه  لیق : و   » تسا هتفگ  هاگ  نآ  هدرک  طبض 

796 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

(192  ) ود دون و  دص و  کی  لاس  رد  هدش و  یـضاق  ردپ ، تایح  رد  هک  هدوب  فسوی  مان  هب  يرـسپ  ار  وا  تسا و  هتـشاد  یم  يّدصت 
.تسا هتفای  تافو 

: تسا هتفگ  نینچ  میدن  نبا  زاب 

باتک ضئارفلا ، باـتک  مایّـصلا ، باـتک  هاـکّزلا ، باـتک  هالّـصلا ، باـتک  رارق : نیا  هب  تسا  یبتک  یلاـما  لوصا و  رد  ار  فسوی  وبا  »
«. ءاربتسالا بصغلا و  باتک  حئابّذلا ، دیّصلا و  باتک  ایاصولا ، باتک  هلاکولا ، باتک  دودحلا ، باتک  عویبلا ،

عیرفت ار  اهنآ  فسوی  وبا  هچ  نآ  زا  باتک  شش  یسرب و  ءالما  نیا  هدرک و  تیاور  ار  نآ  دیلو  نب  رشب  هک  تسا  یئالما  ار  وا  مه  «و 
: تسا وا  بتک  هلمج  زا  .تسا و  يوتحم  هدرک 

يارب ار  نآ  هک  عماوجلا  باتک  دیـشّرلا ، یلإ  جارخلا  یف  هتلاسر  باتک  سنا ، نب  کلام  یلع  دّرلا  باـتک  راـصمالا ، فـالتخا  باـتک 
تسا و هدرک  دای  ار  شیوخ  راتخم  يار  مه  مدرم و  فالتخا  نآ  رد  تسا و  يوتحم  باتک  لهچ  رب  هدرک و  فیلأت  دـلاخ  نب  ییحی 

.دنا هدرک  تیاور  فسوی  وبا  زا  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  یلعی ، وبا  يزار ، روصنم  نب  یّلعم 

خیرات رد  بیطخ  تسا » هتفای  تاـفو  دادـغب  رد  ( 211  ) هدزاـی تسیود و  لاـس  هدرک و  تیاور  ار  وا  بتک  لوـصا و  هقف و  یلعی  وـبا 
یناسک زاغآ ، رد  هتشون و  فسوی  وبا  ةراب  رد  هحفص  هدزاود  زا  شیب  هحفص 242 ) دلج 14  )
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شمعا و نامیلس  يراصنا و  دیعـس  نب  ییحی  یمیت و  نامیلـس  ینابیـش و  قاحـسا  وبا  دننام  هتـشاد  عامـس  ناشیا  زا  فسوی  وبا  هک  ار 
تیاور يو  زا  هک  ار  یناسک  مه  هدرب و  مان  رگید  سک  دـنچ  دعـس و  نب  ثیل  رانید و  نب  نسح  بئاس و  نب  ءاطع  و  هورع ، نب  ماشه 

رگید یهورگ  نیعم و  نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  دعج و  نب  ّیلع  يدنک و  دیلو  نب  رشب  ینابیش و  نسح  نب  دمحم  دننام  دنا  هدرک 
زا دـعب  هتـشاذگ و  او  هدوب ، نکاس  اجنآ  رد  هک  وا ، هب  ار  دادـغب  ءاضق  يدـهم  نب  یـسوم  تسا : هتفگ  تسا و  هدرک  دای  لـیبق  نیا  زا 

« هاضقلا یضاق   » ناونعب مالسا  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  هداد و  وا  هب  ار  ءاضق  تیالو  مه  نوراه  یـسابع ، ۀفیلخ  يداه ، یـسوم 
هک یسک  لوا  هکنانچ  تسا  هدش  هدناوخ 

797 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راکب فسوی  وبا  دورو  ءادـتبا  زا  ییاـیاضق  بیطخ  « 1  » تسا هدوب  یلهاب  ۀعیبر  نب  نامیلس  هدش  هتخانـش  مالـسا  رد  یـضاق »  » بقل هب 
ار وا  داهتجا  هقفت و  زرط  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدروآ  وا  یملع  ثحابم  سلاجم و  مه  ثحب و  سیردت و  سلاجم  ملع و  لیـصحت 

: ددرگ دای  هدروآ  بیطخ  هچ  نآ  زا  يا  همش  تسا  بسانم  مه  قاروا  نیا  رد  دنایامن  یم 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  نینچ  وا  دوخ  زا  دانسا  هب  يزومآ  شناد  هب  وا  دورو  ءادتبا  ةراب  رد 

رازگتمدـخ ار  وا  ات  درپس  وش ) هماج   ) يراّـصق هب  ارم  مرداـم  .درم  مدوب  رداـم  ناـماد  رد  یکدوک  نم  هک  یماـگنه  میهاربا ، مردـپ ، »
متفر یم  هفینح  وبا  سرد  هقلح  هب  مدرک و  یم  اهر  ار  راک  نآ  نم  .مشاب 
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راک نیاب  هفینح  وبا  .درب  یم  راّصق  دزن  هب  تفرگ و  یم  اجنآ  زا  ارم  دـمآ و  یم  نم  لابند  زا  مرداـم  .مداد  یم  شوگ  ار  وا  نانخـس  و 
وبا اب  راچان  دـیدرگ  راـتفرگ  راـک  نیدـب  مرداـم  دـش و  رایـسب  نم  رارف  نوچ  .دـید  یم  ملع  نتفرگ  ارف  رب  ارم  صرح  تشاد و  هّجوت 

زا ار  وا  نم  هک  زیچ  یب  میتـی و  تسا  یکدوـک  نیا  .تسین  يداـسف  وـت  هار  زا  زج  ار  كدوـک  نیا  تفگ : دـمآ و  رب  باـتع  هب  هفینح 
ار مرداـم  هفینح  وبا  .دـناسرب  یناـن  هب  ار  دوـخ  دروآ و  تسدـب  یگناد  دـناوتب  هک  تسنیا  میوزرآ  مهد و  یم  ناـن  دوـخ  یگدنـسیر 

سپ .ددرگ  یم  شبیـصن  هتـسپ  نغور  اـب  تسا ) اولح  یعون   ) جذولاـف يزودـنا  ملع  ۀـجیتن  زا  كدوـک  نیا  يدوز  هب  نز  يا  تفگ :
ار هفینح  وبا  نم  هاـگ  نآ  ! » تسا هتفر  رـس  زا  تدرخ  يا و  هدـش  فرخ  هک  یتسه  يریپ  وت  تفگ : ار  هفینح  وبا  تشگ و  زاـب  مرداـم 
وا ناوخ  رب  نوراه  اب  متـشگ و  ءاضق  يّدصتم  هک  يروط  هب  متفای  دنلب  یماقم  تخاس و  دنم  هرهب  ملع  زا  ارم  دنوادخ  مدـش و  مزالم 

روخب نیا  زا  تفگ : نمب  دندروآ  هدولاف  نوراه  يارب  هک  داتفا  نانچ  يزور  .مدروخ  یم  اذغ  يو  اب  متسشن و  یم 

______________________________

لوا وه  یلهابلا و  هعیبر  نب  ناملـس  بقللا  اذـهب  فرع  نم  لوا  .هموکحلا و  ساـنلا و  نیب  ءاـضقلا  یلإ  هبـسنلا  هذـه  یـضاقلا ..، ( » 1)
..باطخلا نب  رمع  هاضقتسا  هفوکلاب  ضاق 

« ..هفینح یبا  بهذـم  رـشتنا  هب  هاضقلا و  یـضاق  یمـس  نم  لوا  وه  ..هفینح و  یبا  بحاص  یـضاقلا  میهاربا  نب  بوقعی  فسوی  وبا  و 
( ..بابللا )

798 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دوش هتخاس  يزیچ  نینچ  ام  يارب  زور  ره  هک  تسین  نانچ  اریز 
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هیـضق يدـیدنخ ؟ ارچ  تفگ : .مدـیدنخ  نم  .هتـسپ  نغور  اـب  تسا  هدولاـف  نیا  تفگ : تـسیچ ؟ نـیا  رگم  نینمؤـملا  ریما  اـی  مـتفگ :
، ملع دنگوس  مناج  هب  تفگ : درک و  بجعت  .مدرک  وگزاب  شیارب  مردام  هب  ار ، هفینح  وبا  هتفگ  ماجنا و  ات  زاغآ  زا  ار  مدوخ  یکدوک 

«. دهد یم  دوس  ار  وا  ترخآ  ایند و  رد  درب و  یم  الاب  ار  یمدآ 

: تسا هتفگ  هرامع  نب  دمحم  هک  هدروآ  دانسا  هب  زاب 

ماگنه ات  دیشروخ  ندمآ  رب  ماگنه  زا  دندوب و  هدرک  حرط  ناونع و  ار  يا  هلأسم  هک  مدید  هفینح  وبا  دزن  ار  رفز  فسوی و  وبا  يزور  »
یم تّجح  وا  تساوـخ و  یم  يو  زا  تّجح  لـیلد و  يرگید  درک  یم  مکح  یکی  دوـس  هب  هفینح  وـبا  نوـچ  دنتـشاد و  هثحاـبم  رهظ 

: تفگ داهن و  رفز  نار  رب  تسد  داد و  وا  بناج  هب  ارقح  تفرگ و  ار  فسوی  وبا  بناج  هفینح  وبا  دش  دنلب  رهظ  ناذا  هک  نیا  ات  دروآ 
« .اهب اذه  نوکی  ضرأب  هسایّرلا  یف  ّنعمطت  ال 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  نینچ  هفینح  وبا  نب  داّمح  رسپ  لیعامسا  زا  دانسا  هب  و 

سک ود  ار و  يوتف  سک  شش  دنا و  هتسیاش  حلاص و  ار  ءاضق  ناشیا  زا  سک  تشه  تسیب و  هک  دندرم  شش  یـس و  ام ، باحـصا  »
تسا هدروآ  مه  و  درک » هراشا  رفز  فسوی و  وبا  هب  سپ  دننک  بیدأت  تیبرت و  ار  يوتف  باحصا  هاضق و  دنناوت  یم  هک  دنتسه  نانچ 

ارچ هک  دیسرپ  ار  يو  فسوی  وبا  يزور  .تفگ  یمن  ینخس  هاگ  چیه  نکیل  دش  یم  رـضاح  فسوی  وبا  سرد  سلجم  رد  يدرم  هک 
دناوت یم  تقو  هچ  دراد  هزور  هک  یسک  تفگ : نینچ  دمآ و  رد  نخس  هب  درم  نآ  دیوگ ؟ یمن  نخس 
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ددرگن و بئاغ  بش  ۀمین  ات  دیـشروخ  رگا  تفگ : درم  نآ  .ددرگ  بئاغ  دیـشروخ  هک  یماگنه  داد : خـساپ  فسوی  وبا  دـنک ؟ راطفا 
هب متـساوخ  هک  نیا  رد  نم  یتـفر و  باوص  یهار  شیوخ ، توکـس  یـشوماخ و  رد  وت  تفگ  دـیدنخ و  فسوی  وبا  دـنکن ؟! بورغ 

: تسج لّثمت  تیب  ود  نیاب  هاگ  نآ  .متفر  ءاطخ  رب  ییوگب  يزیچ  ییآرد و  نخس 

املعا لوقلل  ناک  دق  يّذلا  تمص  هسفنب و  ّییعلا  ءارزإل  تبجع 

799 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

امّلکتی نا  ءرملا  ّبل  هفیحص  اّمنا  و  ّییعلل ، رتس  تمّصلا  یف  و 

ماقم هدش  یم  ءاضق  يّدـصتم  ای  يوتف  لاؤس و  دروم  هک  ییایاضق  رد  هتـشاد و  دـنت  زیت و  یـشوه  هدوب و  هزبرج  اب  رایـسب  فسوی  وبا 
تموکح و ای  ءاتفا  خـساپ و  یگنوگچ  رد  دوخ  راشرـس  شوه  لاـقتنا و  تعرـس  زا  هداد و  یم  رارق  تیاـعر  هّجوت و  دروم  ار  فرط 

.تسا هتخاس  یم  ّلحنم  ار  هدقع  ّلح و  ار  هلأسم  ماقم ، عقوم و  ءاضتقا  بسانت و  هب  هدرک و  یم  هدافتسا  ءاضق 

.تسا هدرک  دای  دانسا ، هب  ار ، نومضم  نیا  بیطخ 

رهاظب درب و  فسوی  وبا  دزن  يوعد  ناتـسوب ، یعّدـم  تفرگ و  رارق  يوعد  دروم  تشاد  هک  یناتـسب  ةراب  رد  یـسوم ، نینمؤملا ، ریما  »
هعفارم و هک  راک  نآ  رد  دیسرپ : فسوی  وبا  زا  هفیلخ  .دوب  فرط  اب  ّقح  فالخ و  رب  راک  نطاب ، رد  نکیل  دوب  هفیلخ ، یـسوم ، اب  قح 
دنا و هداد  تداهش  یقح  رب  وا  دوهش  هک  دهاوخ  یم  نینمؤملا  ریما  فرط  مصخ و  داد : خساپ  يدرک ؟ هچ  هدیـسر  وت  هب  نآ  رد  عازن 

.دوب نینچ  يأر  ار  یلیل  یبا  نبا  تفگ : فسوی  وبا  تسنیا ؟ مه  وت  يأر  تفگ : هفیلخ  .مهد  مسق  ار  نینمؤملا  ریما  نم 
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« .نک متخ  ار  هعفارم  نادرگرب و  فرطب  ار  ناتسوب  سپ  تفگ : هفیلخ 

: تسا هتفگ  رشب  هک  تسا  هدروآ  ار  نومضم  نیا  دیلو  نب  رشب  زا  دانسا  هب  بیطخ  زاب 

هب هماج  نم  دندیبوک  یتخـس  هب  ار  هناخ  رد  مدوب  هدیمرآ  باوخ  رتسب  رد  هک  یماگنه  بشید  تفگ : وا  مدوب  فسوی  وبا  دزن  يزور 
ارت هک  نک  تباـجا  ار  نینمؤملا  ریما  تفگ : .متفگ  مالـس  مدـید  ار  نیعا  نب  همثره  مدوشگ  ار  نآ  متفر و  رد  يوـسب  متفرگ و  دوـخ 

يارب ارم  نینمؤـملا  ریما  هک  منارگن  نم  ینیب و  یم  هک  تسا  ناـنچ  ماـگنه ، نیا  تسا و  یمارتـحا  وـت  دزن  ارم  متفگ : .تسا  هتـساوخ 
ددرگ عقاو  یجرف  ثداـح و  يرما  ناـیم  نیا  رد  دـیاش  راذـگاو  ادرف  هب  ارم  راـضحا  تسا  نکمم  رگا  دـشاب  هتـساوخ  راوشد  يراـک 

: مدیسرپ .درادن  ناکما  تفگ :

: متفگ .مربب  يو  دزن  هب  نینمؤملا  ریما  ناـمرف  هب  ارت  تفگ : نمب  مداـخ  رورـسم  مناد ، یمن  نم  داد  خـساپ  تسیچ ؟ نم  راـضحا  ببس 
تمالـس و ادـخ  رگا  مشاب و  هتخاس  هدامآ  ار  دوخ  نم  دـسر  رد  ینامرف  رگا  اـت  مرب  راـکب  طونح  منک و  لـسغ  نم  هد  تزاـجا  سپ 

ردقم تیفاع 

800 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

مدرب و راکب  شوخ  يوب  نکمم  هزادنا  هب  مدیشوپ و  هزات  سابل  مدمآ و  رد  هناخ  هب  سپ  .داد  نذا  .تشاد  دهاوخن  ینایز  دشاب  هدرک 
.میدیسر دیشر  خاک  هب  ات  میداتفا  هار  هب  مه  اب 

ارچ گنت  تقو  نیا  رد  ارم  وگب  یتسود  تمرح و  تمدخ و  هب  ارت  متفگ : ار  رورسم  نم  .داد  وا  هب  ارم  همثره  دوب و  هداتـسیا  رورـسم 
: مدیسرپ .مناد  یمن  نم  تفگ : تسا ؟ هتساوخ 

؟ رگید متفگ : .رفعج  نب  یسیع  تفگ : تسه ؟ يو  دزن  یسک  ایآ 
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.دنا هتسشن  مه  اب  ود  نآ  تسین و  اجنآ  رگید  یسک  تفگ :

یفرعم ار  تدوخ  دیسرپ  دهاوخ  وا  نزب  نیمز  هب  اپ  وت  تسا  هتـسشن  قاور  رد  هفیلخ  يدیـسر  نحـص  هب  نوچ  ورب و  تفگ : هاگ  نآ  »
مدید هتسشن  وا  تسار  تسد  رد  ار  رفعج  نب  یسیع  .مدمآ  رد  .يآ  رد  تفگ : .بوقعی  متفگ  تسیک ؟ دیسرپ  .مدرک  نانچ  نم  .نک 

: متفگ .میا  هدنکفا  میب  ساره و  هب  ارت  هک  مرادنپ  نانچ  تفگ : داد و  خساپ  .متفگ  مالس 

: تفگ درک و  هجوت  نمب  سپ  متفای  شمارآ  ات  متسشن  .نیشنب  دومرف  .ار  ما  هداوناخ  مه  دنگوس و  ادخ  هب  يرآ 

ما هتساوخ  نم  هک  تسا  یکزینک  ار  وا  انامه  .نیا  رب  یـشاب  هاوگ  ات  ما  هتـساوخ  ارت  تفگ : .هن  متفگ : ما ؟ هتـساوخ  ارت  ارچ  یناد  یم  »
.هدرک عانتما  وا  دنک  هبه  نمب  ار  وا 

: تفگ فسوی  وبا  ! » مشک یم  ار  وا  دهدن  ماجنا  ار  ما  هتساوخ  رگا  .دنگوس  ادخ  هب  .تسا  هدرک  ءابا  مه  زاب  دشورفب  نمب  ما  هتساوخ 

ینک و یم  عانتما  نینمؤملا  ریما  هب  وا  نداد  زا  وت  هک  تسا  رابتعا  هیاپ و  هچ  ار  كزینک  نیا  متفگ : مدرک و  هّجوت  یسیع  هب  نم  سپ  »
؟ يروآ یم  ورف  ندش  هتشک  ۀیاپ  هب  ار  دوخ 

: تفگ .وگب  ارت  رذع  متفگ : یتخاس  ذوخأم  موکحم و  ارم  ینادب  ارم  رذع  هک  نیا  زا  شیپ  يدرک و  باتش  تفگ : یسیع 

سپ .مشورفب  هن  منک و  هبه  هن  ار  كزینک  نیا  هک  ما  هدرک  دای  دـنگوس  دوخ  یئاراد  لاوما و  همه  هب  قّدـصت  قاتع و  قـالطب و  نم  »
ار یمین  دشورفب و  ار  نآ  زا  یمین  متفگ : تسیچ ؟ تفگ : .يرآ  متفگ : يراد ؟ هراچ  ار  راک  نیا  ایآ  تفگ : تسیرگن و  نمب  دیشر 
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دوخ دنگوس  هب  سپ  دشخبب 
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.تسا هتخورف  ار  وا  هک  نیا  هن  هدرک و  هبه  ار  وا  هن  هک  نآ  هچ  هدرک  راتفر 

رگید مین  مدیـشخب و  هفیلخ  هب  ار  كزینک  زا  یمین  نم  هک  شاب  هاوگ  سپ  تفگ : .یلب  متفگ : تسا ؟ زئاج  راـک  نیا  تفگ : یـسیع  »
رب ریگب و  ار  نآ  تفگ : هفیلخ  هب  یـسیع  دندرک و  رـضاح  ار  لام  كزینک و  سپ  ! » متخورف يوب  رانید ! رازه  دـص  کی  غلبمب  ار  نآ 

: تفگ تسیچ ؟ متفگ : .تسا  یقاب  رگید  يرما  بوقعی  يا  تفگ : هفیلخ  .داب  كرابم  وت 

دنگوس ادخ  هب  مریگن  وا  زا  ماک  بشما  نیمه  رگا  نم  هک  یتروص  رد  دیآ  لمعب  ءاربتـسا  دیاب  ریزگان  تسا و  هکولمم  كزینک ، نیا 
دازآ نز  هک  نیا  هچ  نک  شجیوزت  هاگ  نآ  دازآ و  ار  وا  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : !! » تفر دـهاوخ  نوریب  منت  زا  ناج  منک  یم  ناـمگ 

؟ دنک جیوزت  نمب  ار  وا  هک  تسیک  سپ  متخاس  شدازآ  تفگ : .تسین  مزال  ءاربتسا  ار 

تسیب اب  ار  هدش  دازآ  كزینک  متفگ و  ساپس  ار  ادخ  مدناوخ و  هبطخ  نم  تساوخ  داهشا  يارب  ار  نیـسح  رورـس و  سپ  .نم  متفگ :
.مدروآ رد  نوراه  دقعب  نیباک ، رانید  رازه 

.داد نزب  تساوخ و  ار  رهم  سپ 

وا هب  ربب و  بوقعی  اب  هماج  ناد ) هماج   ) تخت تسیب  مهرد و  رازه  تسیود  تفگ : ار  رورـس  داد و  تشگ  زاـب  روتـسد  ارم  هاـگ  نآ  »
.درک نینچ  رورس  .هدب 

؟ ینیب یم  ییاوران  مداد  ماجنا  نم  هچ  نآ  رد  ایآ  تفگ  نمب  درک  لقن  میارب  ار  هیضق  نیا  فسوی  وبا  نوچ  تسا  هتفگ  دیلو  نب  رشب  »
.ریگب ار  دوخ  قح  سپ  تفگ : .هن  متفگ :

مزیخرب متساوخ  متفگ و  اعد  ساپس و  ار  وا  سپ  .مهد  کی  تفگ : تسیچ ؟ نم  قح  متفگ :
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: دیوگ یم  دیوگ و  یم  مالس  وت  هب  ترتخد  تفگ : ار  فسوی  وبا  دمآ و  رد  ینز  ریپ  هک 

رگید مین  مداتـسرف و  وت  يارب  ار  نآ  مین  کنیا  هتـشادن  تفایرد  یلام  یناد  یم  هک  رهم  نامه  زج  نینمؤملا  ریما  زا  نم  هتـشذگ  بش 
.متشاد هگن  دوخ  تاجایتحا  يارب  ار 

زا ار  وا  نم  هک  نیا  اب  ایآ  .مریذـپ  یمن  ار  نآ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  نادرگرب  وا  دوخ  هب  مه  ار  مین  نیا  تفگ : ار  نز  ریپ  فسوی  وبا  »
مدروآ رد  نینمؤملا  ریما  ینز  هب  متخاس و  نوریب  یگدرب 

802 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار نآ  هک  میتساوخ  وا  زا  سامتلاب  میدید  ار  عضو  نیا  هک  نم  مامعا  نم و  تسا ؟ هدش  دنسرخ  نادب  هداتسرف و  نم  يارب  ار  غلبم  نیا 
دبع وبا  زا  دانسا  هب  بیطخ ، مه  زاب  داد » نمب  مه  ار  اهنآ  زا  رانید  رازه  تفریذپ و  وا  درک و  رثا  ام  رارـصا  سپ  .دنکن  در  دریذپ و  هب 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  یفسوی  ّللا 
�

ه

.دـشاب نینچ  نآ  رد  قح  هک  تسنیا  نم  يارب  ءایـشا  ّبحا  تسیچ ؟ وت  يار  عوضوم  نالف  رد  هک  تشون  فسوی  وبا  هب  « 1  » رفعج ّما  »
هقبط ییاه  هقح  نآ  رد  هک  نیمیس  يا  هّقح  رفعج  ّما  سپ  تشاد  تسود  تساوخ و  یم  رفعج  ّما  هک  داد  ءاتفا  نانچ  فسوی  وبا  سپ 
رانید زا  رپ  یماج  نآ  طسو  رد  هک  مهارد  زا  رپ  یماج  مه  هدـش و  رپ  رطع  زا  یعون  هب  کی  ره  هدـش و  هتـشاذگ  راکب  میـس  زا  هقبط 

هؤاـسلجف هّیدـه  هل  تیدـهأ  نم  : » تسا هتفگ  ص )  ) ربـمغیپ تـفگ : ار  فـسوی  وـبا  سلجم ، نارـضاح  زا  یکی  داتـسرف  وا  يارب  دوـب 
نآ تفگ : فسوی  وبا  اهیف » هؤاکرش 
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هک نامز  نیا  رد  هن   » تسا هدوزفا  نینچ  هلمج  نیا  رب  رگید  يدروم  رد  .دـنا و  هداد  یم  هّیدـه  ریـش  امرخ و  مدرم  هک  دوب  یناـمز  رد 
، فسوی وبا  نانخـس  زا  و  ربـب »! نئازخ  هب  ار  ایادـه  تسا : هدومرف  ار  دوخ  مـالغ  هاـگ  نآ  و  دـیوگ » یم  هک  تسا  لـیبق  نیا  زا  ایادـه 

: تسا هدروآ 

همعن هثلاّثلا  و  اهب ، ّالا  هایحلا  بیطت  یّتلا ال  هیفاعلا  همعن  هیناّثلا  و  اهب ، ّالا  همعن  ّمتت  یّتلا ال  مالـسإلا  همعن  اهلّواف  هثالث : معّنلا  سوءر  - » 1
ضعبلا هئاطعا  نم  کّلک  هتیطعا  اذا  تنأ  .کّلک و  هیطعت  یّتح  هضعب  کیطعی  ـال  یـش ء  ملعلا  - » 2 اهب » ّالا  شیعلا  ّمتی  ـال  یّتلا  ینغلا 

تایفو رد  مه  ناکّلخ  نبا  نیبملا » نارـسخلا  وه  کلذ  هرخـآلا ! اینّدـلا و  رـسخ  دـقف  ءاـضقلا  لـی  مل  يأّرلا و  یف  رظن  نم  « » ررغ یلع 
دمحا زا  هلمج  زا  تسا  هدرک  دای  مه  رگید  یبلاطم  هدروآ و  دش  لقن  بیطخ  زا  ار  هچ  نآ  زا  يرایسب  فسوی  وبا  ۀمجرت  رد  نایعالا 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  حیصفلا »  » باتک بحاص  بلعث  هب  فورعم  ییحی  نب 

______________________________

دیشر نوراه  نز  رفعج ، رتخد  هدیبز  ( 1)

803 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  ار  فسوی  وبا  دیشر  نوراه  هک  داد  ربخ  نمب  ام  باحصا  زا  یخرب  »

نانآ يریذپ  یم  ار  ناشیا  تداهش  وت  دنهد و  یم  تداهش  وت  دزن  رد  دوهـش  ناونعب  هک  یناسک  ییوگ  یم  وت  هک  هدیـسر  نانچ  نمب 
هک یسک  نوچ  داد : خساپ  ارچ ؟ تفگ : نینمؤملا ! ریما  ای  تسا  نینچ  داد  خساپ  دنتـسه  يا ) هفرح  حالطـصاب   ) تسردان یگتخاس و 

شلاح نایامن و  شراک  هک  سک  نآ  میسانش و  یمن  ار  وا  ام  دسانـش و  یمن  ار  ام  درپسب  تناما  هار  دشاب و  روتـسم  شلاح  تسرد و 
فوشکم
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رگید يروط  نطاب  رد  يروط و  رهاظب  دـنا و  هعّنـصتم  هک  هورگ  نیا  زج  یـسک  سپ  میریذـپ  یمن  ار  وا  ام  دـیآ و  یمن  ام  دزن  دـشاب 
« ییوگ یم  تسار  تفگ : دیدنخ و  نخس  نیا  زا  دیشر  .دهد  تداهش  ام  دزن  هک  تسین  یقاب  یسک  دنتسه 

رفز - 2 - 

: تسا هتفگ  نینچ  رفز  ةراب  رد  قاحسا  وبا 

هب ( 158  ) تشه هاجنپ و  دص و  کی  لاس  رد  هتفای و  دـّلوت  ( 110  ) هد دص و  کی  لاس  هب  يو  .يربنعلا  لیذهلا  نب  رفز  لیذـهلا ، وبا 
.تسا هتشذگ  رد  یگلاس  تشه  لهچ و  ّنس 

يأر و باحصا  زا  هتفای و  هبلغ  يو  رب  هفینح - وبا  سایق  يأر - هک  هدوب  ثیدح  باحـصا  زا  هدرک و  عمج  تدابع ، ملع و  نایم  رفز  »
.تسا هتشگ  سایق 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  وا  ۀمجرت  رد  میدن  نبا 

رد هفینح  وبا  زا  دـعب  هرـصب  رد  ( 158  ) تشه هاـجنپ و  دـص و  کـی  لاـس  رد  هک  ربـنع  ینب  زا  سیق  نب  لیذـه  نب  رفز  لیذـهلا  وبا  »
.تسا هدوب  ناهفصا  لماع  وا  ردپ  هتفای  هبلغ  وا  رب  يأر »  » هتخادرپ و هّقفت  هب  رفز  .هتشذگ 

همجعم لاذ  حتف  ءاه و  مضب  ار  لیذه  ءاف و  حتف  ءاز و  مضب  ار  رفز  هک  ناکّلخ  نبا 

804 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار نومـضم  نیا  .تسا  هدرک  داریا  دنا  هدروآ  میدن  نبا  قاحـسا و  وبا  ار  هچ  نآ  دای و  ناندـع  ات  ار  وا  تبـسن  طبـض و  ءای  نوکـس  و 
: تسا هدروآ  هدرک  ثیدح  ّزعم  نب  نمحرلا  دبع  زا  وا  هک  ایرکز  نب  یفاعم  سینالا » سیلجلا و   » باتک زا  لقنب 

هچ نونکا  هن  ای  ما  هتفگ  قالط  ار  دوخ  نز  مناد  یمن  ما و  هدیماشآ  ذیبن  هنیشود  نم  تسا : هتفگ  هدمآ و  هفینح  وبا  دزن  يدرم  »
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.يا هداد  قالط  ار  وا  هک  ینادب  نیقی  هک  نیا  رگم  تست  نز  نز ، تسا : هداد  خساپ  هفینح  وبا  درک ؟ مدیاب 

ار شیوخ  نز  مناد  یمن  ما و  هدیماشآ  ذـیبن  نم  هتـشذگ  بش  ّللا 
�

ه دـبع  ابا  ای  تسا : هتفگ  يوب  هتفر و  يروث  نایفـس  دزن  هب  درم  نآ  »
قالط رگا  يا و  هدرک  عوجر  یـشاب  هداد  قالط  رگا  سپ  نک  عوجر  ورب  تسا : هتفگ  نایفـس  تسیچ ؟ فیلکت  هن  اـی  ما  هداد  قـالط 

.تشاد دهاوخن  وت  هب  ینایز  يوب  عوجر  یشاب  هدادن 

هدـب و قالط  ار  نز  ورب  تسا : هتفگ  ّللا 
�

ه دـبع  هدرک  حرطم  يو  اـب  ار  لاؤس  ناـمه  هتفر و  ّللا 
�

ه دـبع  نب  کیرـش  دزن  هب  درم  نآ  سپ  »
.نک عوجر  يوب  نآ  زا  سپ 

ما هتفگ  قالط  ار  دوخ  نز  لاح  نآ  رد  مناد  یمن  ما و  هدیماشآ  ذیبن  بشید  نم  لیذه  ابا  ای  تسا : هتفگ  هتفر و  رفز  دزن  هب  رخآ  رد  »
ینکن نیقی  ات  تفگ : وا  ما و  هدیسرپ  هفینح  وبا  زا  تسا : هتفگ  يا ؟ هدیسرپ  ار  هلأسم  نیا  مه  يرگید  زا  ایآ  تسا : هدیسرپ  رفز  .هن  ای 

هدرک لاؤس  زین  يرگید  زا  هفینح  وـبا  زا  زج  اـیآ  .تسرد  تسا و  باوـص  تفگ : رفز  .تسا  وـت  نز  نز ، يا  هداد  قـالط  ار  تنز  هک 
.يروث نایفس  زا  يرآ  داد : خساپ  يا ؟

ررـض یب  يراـک  هن  رگ  دوش و  ققحم  عوـجر  مشاـب  هداد  قـالط  رگا  اـت  منک  عوـجر  داد  روتـسد  تفگ : داد ؟ خـساپ  هچ  وا  دیـسرپ :
: تفگ هدیـسرپ  ود  نیا  زج  مه  يرگید  زا  ایآ  دیـسرپ : زاب  .تسا  هداد  اـج  هب  یخـساپ  بوخ و  ینخـس  هچ  تفگ : رفز  .دوب  دـهاوخ 

هدب و قالط  ار  نز  ورب  تفگ : کیرش  داد : خساپ  تفگ ؟ هچ  وا  دیسرپ  ّللا 
�

.ه دبع  نب  کیرش  زا  يرآ 
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: مروایب یلثم  ارت  تفگ : دیدنخ و  خساپ  نیا  رب  رفز  .نک  عوجر  يوب  هاگ  نآ 

تا هماج  تسا : هتفگ  يوب  هفینح  وبا  سپ  هدرک  تباصا  وا  ۀـماج  هب  رگید ، یلحم  ای  نادوان ، زا  یبآ  هتـشذگ و  یم  یهار  رد  يدرم 
یگنوگچ هب  نیقی  ات  تسا  حیحص  تزامن  كاپ و 

805 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دـشاب كاپ  رگا  ددرگ و  یم  رهاط  نتـسش  هب  دشاب  سجن  عقاو  رد  رگا  هچ  يوشب  ار  تا  هماج  تسا : هتفگ  نایفـس  .ینک و  ادیپ  بآ 
!.« نک ریهطت  يوشب و  ار  نآ  هاگ  نآ  شاشب و  تا  هماج  رب  تسا : هتفگ  کیرش  .ددرگ و  یم  نوزفا  وا  تفاظن 

: تسا هدرک  رظن  راهظا  نینچ  قوف  ۀیضق  لقن  زا  سپ  ناکّلخ  نبا 

يروآ دای  نیا  اجنیا  رد  هلثمألا » نم  هلئاسل  هبرض  ام  یف  هلأسملا و  هذه  یف  هب  یتفا  ام  یف  هثالّثلا  هذه  نیب  هلصف  یف  رفز  نسحا  دق  «و 
نیا لاح  رهب  نکیل  دنا  هتشاد  یم  هدیقع  ناهیقف  نآ  هک  تسا  ذیبن  برش  ندوب  لالح  يانبم  رب  لاؤس  نیا  حرط  هک  دشاب  اج  هب  دیاش 
مارح هدوب  مه  رکسم  هک  صوصخب  هعیش  هقف  رد  ذیبن  هک  نیا  یکی  تسا  هجوت  لباق  تهج  دنچ  زا  هعیـش  یهقف  ینابم  رظن  زا  هلأسم 

روضح قالط  رد  هک  نیا  رگید  هس  تسا  ریثأت  یب  دـصق  هّجوت و  مدـع  یتسم و  لاح  رد  تاعاقیا  دوقع و  ءارجا  هک  نیا  رگید  تسا 
يدازآ ظاحل  زا  دراد و  یعـضو  اه  نآ  هب  دّیقت  یطابنتـسا و  كرادـم  ینابم و  تیاعر  اب  هلأسم  سپ  تسنآ  تحـص  طرـش  لداع  ود 

ّللا
�

ه دراد و  تقفاوم  یناـبم  لوصا و  اـب  تسا  هداد  يوتف  هتفگ و  هفینح  وبا  هچ  نآ  لاـح  رهب  رگید و  یعـضو  ساـیق  هب  لـمع  يأر و 
.ملاعلا
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ینابیش - 3 - 

.تسا هدرک  دای  ناونع و  نومضم  نیدب  ار  ینابیش  قاحسا ، وبا 

(58  ) تشه هاـجنپ و  ّنس  هـب  ( 187  ) تفه داتـشه و  دـص و  کی  لاس  رد  نابیـش  ینب  یلوم  ینابیـش  نسح  نب  دّـمحم  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  »
.تسا هتفای  تافو  ير  رد  یگلاس 

806 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

فیلأت رایـسب  ییاهباتک  هتفرگ و  ارف  هقف  فسوی  وبا  دزن  وا  زا  سپ  هدش و  یم  رـضاح  هفینح  وبا  سرد  سلجم  هب  لاس  دـنچ  ینابیـش  »
.تسا هداد  رشن  ار  هفینح  وبا  ملع  هدرک و 

ار يا  هلأسم  يو  زا  هک  مدیدن  ار  سک  چیه  تسا  هتفگ  ومه  .مدرک و  لمح  يرتش  راب  هزادنا  هب  ینابیش  ملع  زا  تسا : هتفگ  یعفاش  »
.ار ینابیش  نسح  نب  دمحم  رگم  منیبن  یتحاران  تهارک و  وا  ةرهچ  رد  دشاب و  هتشاد  زاین  رکف  رظنب و  هک  دنسرپب 

يارب اهنآ  زا  ات  دتـسرفب  شیارب  هک  هتـساوخ  يو  زا  ار  وا  باتک  دنچ  هتـشون و  همان  ینابیـش  هب  یعفاش  تسا : هتفگ  نامیلـس  نب  عیبر  »
: تسا هتشون  نینچ  يوب  یعفاش  سپ  هتخادنا  ریخأتب  ار  اهنآ  نداتسرف  ینابیش  .دریگرب  هخسن  شیوخ 

هلبق نم  يأر  دق  هآر  نم  ّنأک  نم  هلثم و  هآر ، نم  نیع  رت  مل  نمل  لق 

هّلعل هلهأل  هلذبی  هّلعل  هلها  اوعنمی  نا  هلها  یهنی  ملعلا 

سپ دنا  هدرم  ير  رد  یئاسک  ینابیش و  .تسا  هداتـسرف  یعفاش  يارب  ار  اهباتک  گنرد  یب  مد  نامه  دیـسر  ینابیـش  هب  همان  نیا  نوچ 
نیا دـش  لـقن  قاحـسا  وـبا  زا  هک  رارق  ناـمهب  ینابیـش  ناوـنع  زا  سپ  میدـن  نبا  يّرلاـب » هّیبرعلا  هقفلا و  تنفد  : » تسا هـتفگ  نوراـه 

: تسا هدروآ  ار  نومضم 

.تسا هتفرگ  ارف  ثیدح  هتفای و  امن  وشن و  هفوک  رد  ّدلوت و  طساو  رد  ».. 

مادک و نب  رعسم  زا 
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سپ هتفرگ  ملع  وا  زا  هتفاـی و  یم  روضح  هفینح  وبا  سلجم  رد  هتـشاد و  عامـس  يروث  یعازوا و  رذ و  نب  رمع  دوعـسم و  نب  کـلام 
هتخاس و لوزعم  ار  وا  دعب  هداد و  وا  هب  ار  هّقر  ءاضق  دیـشر  نوراه  هدیزگ و  لزنم  اجنآ  رد  هتفر و  دادغبب  هدش و  بلاغ  يو  رب  يار » »

لاس نامه  رد  هن  داتشه و  دص و  کی  لاس  هب  ير  رد  ینابیش  هدرب و  هارمه  دوخ  اب  ار  ینابیش  هدش  راپسهر  ناسارخ  هب  نوراه  نوچ 
« ..تسا هتشاد  لاس  تشه  هاجنپ و  گرم  ماگنه  تسا و  هتشذگ  رد  هتفای  تافو  مه  یئاسک  هک 

807 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بتک رگید  و  کسانملا ، باتک  هاکّزلا ، باتک  هالّـصلا  باتک  لیبق  زا  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  يارب  باتک  داتفه  بیرق  میدـن  نبا  »
دّرلا باتک   » و هقفلا » لوصا  باتک   » و ناسحتـسالا » باتک   » و يأرلا » داهتجا  باتک   » و لیحلا » باتک -  » هدرب و مان  هنوگ  نیا  زا  یهقف 

.تسا هدرک  دای  ینابیش  تافیلأت  زا  ار  اهنآ  میدن  نبا  هک  تسا  ییاهباتک  هلمج  رد  مه  هنیدملا » لها  یلع 

: ددرگ یم  دای  اهنآ  زا  یخرب  نومضم  هک  ( 182 هحفص 172 - مود - دلج   ) هدروآ یبلاطم  ینابیش  ۀمجرت  رد  مه  بیطخ 

اپب ار  هفیلخ  مارتحا  همه  نارـضاح  سپ  دـمآ  رد  دیـشر  نوراه  هک  میدوب  هتـسشن  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  اب  تسا  هتفگ  دـیبع  وبا  »
هب نسح  نب  دمحم  یتّدم  كدنا  زا  سپ  تفر و  دوخ  هاگیاج  هب  نوراه  .تساخن  رب  دوب و  هتـسشن  هک  نسح  نب  دمحم  زج  دنتـساخ 

نمب نوراه  تفگ : نینچ  دوب و  نامداش  شوخ و  لد  تشگرب و  ات  دندوب  كانمیب  دندش و  نارگن  يو  باحصا  دش  هتساوخ  روضح 
: تفگ
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: متفگ يدرکن ؟ مایق  مدرم  رگید  دننام  وت  ارچ 

متـساوخن يا  هتـشاد  رّرقم  ما  هقبط  نیا  رد  هتـسناد و  ملع  لـها  ارم  وت  مور : نوریب  يا  هداد  رارق  نآ  رد  ارم  هک  نآ  زا  متـشادن  شوخ 
: تسا هتفگ  مّلس  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  تّمع  رسپ  انامه  مهد و  رارق  نامداخ  هقبط  رد  ار  دوخ 

تمدخ قحب  هک  یـسک  سپ  هدوب  ءاملع  هتفگ ، نیا  زا  يو  دارم  انامه  و  راّنلا » نم  هدعقم  أّوبتیلف  امایق  لاجّرلا  هل  لّثمتی  نا  ّبحا  نم  »
زا ددنب و  راکب  هتفرگ  امـش  زا  هک  ار  یتّنـس  هک  یـسک  هداد و  ماجنا  نمـشد  تشحو  تبیه و  يارب  يراک  دنک  زازعا  ار  کلم  مایق و 

« ..یتفگ تسار  تفگ  نوراه  .دوب  دهاوخ  امش  رابتعا  تنیز و  دیامن  يوریپ  ّتنس 

هب تسا و  هدرک  یم  سیردت  هتشاد و  سرد  سلجم  هفوک  دجـسم  رد  یگلاس  تسیب  نس  رد  ینابیـش  هک  هدرک  لقن  دانـسا ، هب  ومه ،
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  فسوی  نب  عشاجم  زا  دانسا 

نب دّمحم  هک  داد  یم  يوتف  ار  مدرم  وا  مدوب و  سنا  نب  کلام  دزن  هنیدم  رد  نم  »

808 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

بنج یـصخش  هک  هلأسم  نیا  رد  ییوگ  یم  هچ  دیـسرپ  دـمآ و  رد  وا  رب  دوب ، سرون  یناوج  هک  یلاح  رد  هفینح ، وبا  بحاص  نسح 
رد زامن  ماگنه  هک  یلاح  رد  ار  وا  سپ  تفگ : دـمحم  .دـیآرد  دجـسمب  دـیابن  بنج  تفگ : کـلام  دجـسم ؟ رد  زج  دـبای  یمن  بآ 

لاؤس و نیا  نوچ  دیآرد  دجـسمب  دیابن  تفگ : درک و  رارکت  هراب  هس  هرابود و  کلام  درک ؟ دیاب  هچ  دنیب  یم  مه  ار  بآ  هدیـسر و 
؟ ییوگ یم  هچ  هراب  نیا  رد  وت  تفگ : ار  وا  کلام  دش  رایسب  باوج 

دنک مّمیت  دیاب  تفگ : ینابیش 
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لها تفگ : ینابیـش  ییاجک ؟ لها  وت  دیـسرپ : کلام  .درازگب  زامن  دـنک و  لـسغ  دور و  نوریب  دریگ و  رب  بآ  دـیآرد و  دجـسمب  و 
: تفگ ینابیش  .مسانشن  ار  وا  نم  هک  تسین  یسک  هنیدم  رد  تفگ : کلام  .درک  هراشا  نیمز  هب  اجنیا و 

وب بحاص  نسح  نب  دـمحم  نیا  دـنتفگ  ار  کلام  نارـضاح ، .تساخرب  اج  زا  یـسانش و  یمن  ار  ناـنآ  وت  هک  یناـسک  دنرایـسب  هچ 
هنیدم لها  تفگن  وا  دنتفگ : تسا ؟ هنیدم  لها  زا  دیوگ  یم  غورد  هنوگ  هچ  نسح  نب  دـمحم  تفگ : یتفگـش  اب  کلام  .دوب  هفینح 

.باوج لاؤس و  نآ  زا  تسا  رت  تخس  رتنارگ و  نم  رب  وا  راک  نیا  تفگ : کلام  .درک  هراشا  نیمز  هب  هکلب  تسا 

هدرک و جارختـسا  مارح  لالح و  رد  هلأسم  رازه  تفه  تسیب و  دواد  نب  نسح  ۀـتفگ  هب  هک  یهقف  بتارم  رب  هوالع  نسح  نب  دـمحم 
.تسا هدوب  حیصف  رایسب  رونخس و  يدرم  هدش  هفوک  مدرم  راختفا  ۀیام  ور  نیا  زا 

: تسا هتفگ  یم  هک  هدرک  لقن  یعفاش  زا  دانسا ، هب  بیطخ ،

بیطخ مه  و  هتغلب » لزن  نآرقلا  ّنأک  أرقی  هتیار  اذا  تنک  هنم  حصفا  تیأر  ام  و  نسحلا ، نب  دمحم  نم  احور  ّفخا  انیمـس  تیأر  ام  »
: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هک  هدروآ  دواد  نب  نسح  زا  دانسا  هب 

هیوبیـس و باتک  ومه و  فیلأت  ناویحلا  باتک  ظحاج و  فیلأت  نییبتلا  نایبلا و  باتک  دننک : یم  راختفا  باتک ، راهچ  هب  هرـصب  لها  »
هب هفوک  لها  زا  يدرم  ار  اهنآ  هک  مارح  لالح و  رد  هلأسم  رازه  تفه  تسیب و  هب  مینک  یم  راختفا  ام  لیلخ و  فیلأـت  نیعلا »  » باـتک

لهج ار  مدرم  هک  تسنانچ  هدرک و  جارختسا  یلقع  تاسایق  اب  نسح  نب  دمحم  مان 
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اه نآ  هب 

809 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

« ..باتک یناعم و  رد  ءاّرق  باتک  تسین و  اور 

؟ يا هدروآ  تسدب  اجک  زا  ار  قیقد  لئاسم  نیا  هک : تسا  هدش  لاؤس  لبنح  نب  دمحا  زا 

« .نسح نب  دمحم  ياهباتک  زا  تسا : هتفگ  خساپ 

: تسا هتفگ  هدروآ و  ار  ینابیش  ۀمجرت  زا  يا  همش  مه  ناکّلخ  نبا 

« هیوبنر  » رد ینابیش  دنا  هدیسر  يرب  نوچ  ناسارخ  هب  نوراه  رفس  نیتسخن  رد  هک  نیا  ات  هتشاد  یم  ار  دیشر  تمزالم  هرامه  ینابیش  »
و ( 135  ) جنپ یس و  دص و  کی  لاس  هب  شتدالو  .تسا  هتشذگ  رد  ( 189  ) هن داتشه و  دص و  کی  لاس  هب  هدوب  ير  ياههید  زا  هک 
ینابیـش و تسا : هتفگ  یناعمـس  تسا و  هدوب  ( 132  ) ود یـس و  دـص و  کی  میـس  لوقب  و  ( 131  ) کی یـس و  دـص و  کی  یلوق  هب 

« دنا هتفای  تافو  ير  رد  زور  کی  رد  یئاسک 

صفح - 4 - 

وا عامـس  هدرک و  ناونع  ترابع  نیمه  هب  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  یفوک  یعخن  ورمع  وبا  قلط ، نب  ثایغ  نب  صفح  ۀـمجرت  رد  بیطخ 
تیاور مه  هتفگ و  يروث  نایفس  جیرج و  نبا  شمعا و  نامیلس  ینابیش و  نسح  نب  دمحم  قاحسا  وبا  لیبق  زا  ددعتم  صاخـشا  زا  ار 

هدرک دای  يو  زا  ار  نییفوک  ۀـّماع  هیوهار و  نب  قاحـسا  نیعم و  نب  ییحی  لـبنح و  دـمحا  نیکر و  نب  لـضف  دـننام  روهـشم  یناـسک 
رد ار  وا  لاح  یگنوگچ  هدروآ و  وا  ءاضق »  » ةراب رد  بیطخ  هچ  نآ  زا  يا  همـش  هک  هدروآ  شا  هراب  رد  لـصفم ، تبـسن  هب  یحرش ،

.ددرگ یم  داریا  قاروا  نیا  رد  دناسر  یم  ّمهم  لغش  نیا 

ار حارج  نب  عیکو  ثایغ و  نب  صفح  سیردا ، نب  ّللا 
�

ه دبع  سک : هس  دیشر  نوراه 
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سیردا نبا  دنا  هدمآرد  وا  رب  نت  هس  نیا  نوچ  هدرک  راضحا  ءاضق  لغش  يّدصت  يارب 

810 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يورین هک  دیربب  ار  ریپ  نیا  تسا : هدومرف  نوراه  هدنکفا  نیمز  هب  تسا  جولفم  هک  یسک  دننام  ار  دوخ  مکیلع و  مالّسلا  تسا : هتفگ 
نیاب نم  هک  تسا  یلاس  دنگوس  ادخ  هب  نینمؤملا  ریما  ای  تسا : هتفگ  هداهن و  دوخ  مشچ  رب  تشگنا  مه  عیکو  تسین  وا  رد  راک  نیا 

يرایـسب يراکهدـب و  تدایز  دوبن  رگا  تسا : هتفگ  ثایغ  نب  صفح  هتـشاد  فاعم  زین  ار  وا  منیب  یمن  درک ) هدارا  ار  دوخ  تشگنا  )
.متفریذپ یمن  لایع  لها و 

: تسا هتفگ  ار  وا  صفح  هدیسرپ  وا  زا  ءاضق  لئاسم  زا  هتفر و  صفح  دزن  يدرم 

دزادنا رود  هب  دروآ و  نوریب  ار  نآ  ات  دنک  ورف  شیوخ  مشچب  ار  دوخ  تشگنا  یمدآ  هک  نادب  سپ  يوش  یـضاق  يراد  هدارا  دـیاش 
.دزادرپ ءاضق  راکب  ات  تسا  رتهب  شیارب 

راـک اـت  منک  یم  ار  ناـشیا  راـک  متـسه و  مدرم  ریجا  نم  تسا : هتفگ  تسا  هتـساوخ  ار  وا  هفیلخ  هـک  هدوـب  ءاـضق  سلجم  رد  يزور 
.دندش قرفتم  يوعد  بابرا  ناعجارم و  ات  تفرن  دمآ و  مهاوخ  هفیلخ  دزن  هب  نم  دیآ  لصاح  غارف  دوش و  مامت  يوعد  باحصا 

هب ربب و  ار  نیا  تفگ : داد و  مهرد  دص  ارم  دوب  هدـش  ضیرم  زور  هدزناپ  صفح  تسا : هتفگ  صفح ) ةون   ) صفح نب  مانغ  نب  دـیبع 
نآ رد  یقح  سپ  ما  هدرکن  یمکح  نیملـسم  نایم  زور  هدزناپ  نآ  رد  نم  هک  تسا  زور  هدزناپ  قوقح )  ) زور نیا  وگب  هدـب و  لـماع 

: تسا لاملا  تیب  زا  و  مرادن !

راکشیپ یسوجم  نابزرم  هب  مهرد  رازه  یس  هب  رتش  دنچ  ناسارخ  مدرم  زا  يدرم 
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درم دیـشک  ازارد  هـب  هلطاـمم  نـیا  درک  یم  هلطاـمم  هحماـسم و  هـجو  تـخادرپ  رد  ناـبزرم  تـخورف  نوراـه ) نز  هدـیبز   ) رفعج ّما 
ورب و ناـبزرم  دزن  هب  تفگ : صخـش  نآ  تساوـخ  وا  زا  رظن  تفگ و  وا  هب  ار  هعقاو  تفر و  صفح  باحـصا  زا  یکی  دزن  یناـسارخ 
تفریذـپ و رگا  درک  مهاوخ  هلاوح  وت  هب  دـعب  ار  هدـنام  یقاـب  هدـب  نونکا  ار  بلط  زا  مهرد  رازه  مورب  ناـسارخ  هب  مهاوخ  یم  وـگب 

درم سپ  داد  وا  هب  مهرد  رازه  تفریذـپ و  مه  ناـبزرم  تفگ و  تـفر و  درم  نآ  .مـنک  تییاـمنهر  زاـب  اـت  نـم  دزن  هـب  اـیب  تـخادرپ 
.تفگ زاب  صخش  نآ  هب  ار  هیضق  تشگرب و  یناسارخ 

يوش یم  راوس  هک  ادرف  وگب : ار  وا  درگرب و  نابزرم  دزن  هک  داد  روتسد  صخش  نآ 

811 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ادرف نوچ  هاگ  نآ  .دریگب  وت  زا  دعب  ار  هدنام  یقاب  هک  منک  لیکو  ار  یسک  نم  ات  وش  رـضاح  اج  نآ  هب  تسا  یـضاق  يوس  زا  تهار 
ار تبلط  درک و  دـهاوخ  سبح  ار  وا  یـضاق  دـنک  رارقا  نوچ  سپ  نک  يوعد  حرط  هدـنامیقاب  هب  تبـسن  وت  دوش  رـضاح  رـضحم  رد 

: تفگ تفریذپ و  وا  تشاد و  راهظا  ار  دوخ  شهاوخ  تفر و  نابزرم  دزن  هب  یناسارخ  تفرگ  دهاوخ 

.شاب مراظتنا  هب  یضاق  ۀناخ  ولج 

يارب یلیکو  اجنآ  رد  نم  میور و  یـضاق  دزن  هب  يوش و  هدایپ  تسا  بوخ  تفگ : درم  نآ  دیـسر  اج  نآ  هب  نابزرم  دش و  ادرف  نوچ 
.مور نوریب  منک و  نّیعم  لوپ  نتفرگ 

مهرد رازه  هن  تسیب و  ارم  یضاقلا  ّللا 
�

ه حلصا  تفگ : درم  نآ  سپ  دندش  رضاح  صفح  سلجم  هب  مه  اب  دمآ و  دورف  نابزرم 
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: تفگ نابزرم  هب  صفح  .تسا  بلط  درم  نیا  زا 

: تفگ درم  نآ  هب  صفح  .یضاقلا  ّللا 
�

ه حلصا  تسا  تسار  داد : خساپ  ییوگ ؟ یم  هچ 

: تفگ ار  نابزرم  صفح  .مهاوخ  یم  ار  ملام  داد  خساپ  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  نونکا  درک  رارقا 

هدّیس رب  لام  ییوگ  یم  دعب  ینک  یم  رارقا  یـشاب  وت  هک  قمحا  تفگ : یـضاق  .تسا  هکلم  رب  لام  نیا  داد : باوج  يراد ؟ خساپ  هچ 
شـسبح هن  رگ  دـهدب و  ار  ملام  یـضاقلا  ّللا 

�
ه حلـصا  تفگ : درم ؟ يا  ییوگ  یم  هچ  نونکا  تفگ : درک و  راکبلط  هب  ور  سپ  تسا !

شنادنز هب  دـیریگب و  ار  شتـسد  دومرف  صفح  .تسا  هدّیـس  رب  لام  داد : خـساپ  ییوگ ؟ یم  هچ  دیـسرپ : ار  نابزرم  یـضاق  زاب  .نک 
.دنا هدرک  یم  سبح  ار  ناراکهدب  هاضق  هک  هدوب  نانچ  لومعم  دیربب -

نابزرم تفر و  هدز  باتش  يدنس  .روایب  مدزن  ار  نابزرم  دومرف  يدنس  هب  دش و  نیگمـشخ  دیـسر  هدیبز ، رفعج ، ّما  هب  ربخ  نیا  نوچ 
.دروآ نوریب  یضاق  نادنز  زا  ار 

رگم تسـشن  مهاوـخن  سلجم  نیا  رد  رگید  نم  دـنک  نوریب  سبح  زا  يدنـس  منک و  سبح  نم  تـفگ : دـش  هاـگآ  هیـضق  زا  صفح 
هک مسرت  یم  نینمؤملا  ریما  زا  نم  تسا و  صفح  نیا  ّللا 

�
ه ّللا 

�
ه تفگ : تفر و  هدـیبز  دزن  يدنـس  دوـش  هدـنادرگرب  سبح  هب  ناـبزرم 

صفح اب  هراب  نیا  رد  مه  نم  دـننادرگرب و  سبح  هب  ار  وا  نامرف  هب  سپ  .مدروآ  نوریب  سبح  زا  ار  وا  یـسک  هچ  ناـمرف  هب  دـیوگب :
.تشگرب سبح  هب  نابزرم  تفریذپ و  راچان  هدیبز  .منک  یم  وگتفگ 

812 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

راک رد  امرفب  ار  وا  سپ  هدرک  سبح  هدرمـش و  کبـس  ارم  راکـشیپ  لیکو و  تسا  قمحا  وت  یـضاق  نیا  تفگ : نوراه  اب  هدیبز  سپ 
هلخادم
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.دش هتشون  صفح  هب  يا  همان  نینچ  داد  روتسد  هدیبز  شهاوخ  هب  نوراه  راذگاو  فسوی  وبا  هب  ار  راک  دنکن و 

صفح .مراد  لّجسم  نابزرم  رب  ار  وت  بلط  لام  نم  ات  نک  رضاح  ار  دوهـش  تفگ : ار  یناسارخ  درم  دش و  هاگآ  صفح  يوس  نآ  زا 
نینمؤملا ریما  زا  ار  همان  نیا  تفگ : دـمآ و  رد  همان  اب  نوراه  مداخ  ءاـنثا  نیا  رد  .درک  لّجـسم  ار  بلط  تسـشن و  ءاـضق  سلجم  رد 
نینمؤملا ریما  ۀمان  تفگ : مداخ  .میوش  غراف  نآ  زا  ات  میتسه  يراک  رد  ام  نیشنب  یتسه  هک  اج  نامه  تفگ : صفح  .ما  هدروآ  میارب 

: میوگ یم  هچ  نم  نیبب  تفگ : صفح  .تسا 

ناسرب و مالـس  ار  نینمؤملا  ریما  تفگ : دـناوخ و  تفرگ و  مداخ  زا  ار  همان  صفح  دـش  مامت  لّجـس  تبث و  طبـض و  راک  نوچ  سپ 
یتفرگن نم  زا  ار  همان  ینک  یم  هچ  یتسناد  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : مداخ  .مدوب  هدرک  ذافنا  ار  مکح  نم  هک  دیسر  یماگنه  همان  وگب 

.داد مهاوخ  ربخ  وت  راک  نیا  زا  ار  نینمؤملا  ریما  دنگوس  ادخ  هب  .یناسر  ماجنا  هب  ار  دوخ  راک  ات 

.وگب وا  هب  دهاوخ  یم  تلد  هچ  ره  تفگ : صفح 

نب ییحی  .دـهدب  ثایغ  نب  صفح  هب  مهرد  رازه  یـس  دومرف  ار  بجاح  دـیدنخ و  نوراه  .تفگ  نوراـه  هب  ار  هعقاو  تفر و  مداـخ 
ار نینمؤملا  ریما  زورما  تفگ : تفر و  تشگ  یم  رب  ءاضق  سلجم  زا  هک  صفح  لابقتسا  هب  دش و  راوس  دینش  ار  هیـضق  نیا  هک  دلاخ 
وا دیازفیب و  ار  نینمؤملا  ریما  يداش  يادخ  تفگ : هدوب ؟ هچ  ببس  تسا  هداد  روتـسد  وت  يارب  مهرد  رازه  یـس  يا و  هدرک  نامداش 

هگن یبوخ  هب  اهیدب  زا  ار 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1848 

http://www.ghaemiyeh.com


یم راک  نیا  دیاب  هک  هدوب  نابزرم  رب  رما  ندرک  لّجسم  ۀطساو  هب  دیاش  تفگ : هاگ  نآ  ما  هدرکن  هزور  همه  راک  زج  يراک  نم  دراد 
..دش

هک يزور  .دوب  لالح  نم  رب  هتیم  لکا  هک  یماگنه  رگم  مدـشن  يدـصتم  ار  اضق  لغـش  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا : هتفگ  یم  صفح 
مردپ گرم  ماگنه  تسا : هتفگ  صفح  رسپ  رمع  تسا !! هتشاد  يراکهدب  مهرد  دصهن  هدنامن و  یقاب  وا  زا  مهرد  کی  هدرم  صفح 

هیرگ نم  داد  خر  وا  رب  ءامغا  لاح 

813 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاضق راـک  رد  وت  دورو  يارب  رگید  ود  وت و  زا  يرود  يارب  یکی  متفگ : تسیچ ؟ يارب  تا  هیرگ  دیـسرپ  دـمآ  شوه  هب  نوچ  مدرک 
هتـسشنن تموصخ  هب  مدزن  سک  ود  هاگ  چیه  ما و  هدوشگن  یمارح  يارب  زگ  ره  ار  شیوخ  دـنب  نم  اریز  نکن  هیرگ  مدـنزرف  تفگ :

.دوب دهاوخ  کی  مادک  نایز  رب  مکح  هک  منک  اورپ  دیایب و  مرظن  رد  ناشیا  نایم  یقرف  هک  دنا 

رد ( 194  ) راهچ دون و  دـص و  کی  لاـس  رد  رثکا  لوقب  هتفاـی و  دـلوت  ( 117  ) هدـفه دـص و  کی  لاس  هب  شدوخ ، زا  لـقنب  صفح ،
.تسا هتشذگ 

814 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  مود  هقبط 

.تسا هدرک  دای  فیرعت  همجرت و  رصتخم  اب  ار  ریز  صاخشا  هفینح  وبا  باحصا  زا  مود  هقبط  زا  قاحسا  وبا 

نب ییحی  شیاج  هب  لوزعم و  لغـش  نآ  زا  هدش و  يّدـصتم  هرـصب  رد  ار  ءاضق  هدوب و  هیقف  هک  هفینح  وبا  نب  داّمح  نب  لیعامـسا  - 1
.تسا هدیدرگ  بوصنم  مثکا 

وبا .تسا  هدـش  بلاـغ  يو  رب  يار »  » نآ زا  سپ  هدوب و  ثیدـح  باحـصا  زا  تسخن  هک  هقدـص  نب  ناـبا  نب  یـسیع  یـسوم  وـبا  - 2
زا ار  هقف  یسوم 
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رشب نابا و  نب  یـسیع  زا  رتشوهاب  سرون ، یناوج  دادغب  مدرم  رد  نم  تسا : هتفگ  نینچ  وا  ةراب  رد  یـضاق  مزاح  وبا  هتفرگ و  ینابیش 
.مدیدن دیلو  نب 

فسوی و وبا  زا  ار  اـهباتک  یّلعم  یناـجزوج و  نامیلـس  وـبا  « 1  » روـصنم نب  یّلعم  یناجزوج 4 - نامیلس  نب  یـسوم  نامیلـس  وبا  - 3
هدشن يّدصتم  هتفریذپن و  ناشیا  هتـساوخ و  ار  ءاضق  لغـش  يّدـصت  ود ، نآ  زا  هفیلخ ، نومأم ، دـنا و  هدرک  تیاور  نسح  نب  دّـمحم 

.دنا

______________________________

وا بتک  لوصا و  هقف و  ماـمت  فسوی  وبا  زا  هک  یلعی  وبا  شا  هینک  يزار  روصنم  نب  یلعم   » تسا هتفگ  شا  همجرت  رد  میدـن  نبا  ( 1)
.تسا هتفای  تافو  دادغب  رد  ( 211  ) هدزای تسیود و  لاس  هب  هدرک و  تیاور  ار 

815 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ءاـضق هتخومآ و  ینابیـش  زا  اـهنت  ار  رداون  بتک  هتفرگ و  ینابیـش  زا  مه  فسوی و  وبا  زا  ار  ملع  هعامـس  نب  دّـمحم  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  - 5
.تسا هتشاد  یم  نومأم  نامرف  هب  ار  دادغب 

.تسا هدرم  هتشذگ و  رد  وا  لزنم  رد  نسح  نب  دمحم  هک  يزار  کلملا  دبع  نب  ماشه  - 6

.تسا هتفرگ  فسوی  وبا  صوصخ  زا  ار  ملع  هک  هکیلم  وبا  نب  نسح  - 7

.تسا هتشاد  یم  ار  دادغب  ءاضق  نومأم  نامرف  هب  هدرک و  ذخا  فسوی  وبا  اهنت  زا  ار  ملع  مه  وا  هک  يدنک  دیلو  نب  رشب  دیلولا  وبا  - 8

ير ۀـیراّجن  هک  راّجن  نیـسح  هدوب و  بلاغ  وا  رب  مالک  ملع  هتفرگ و  فسوی  وبا  صوصخ  زا  ار  ملع  هک  یـسیّرم  ثاـیغ  نب  رـشب  - 9
.تسا هدرک  ذخا  ملع  يو  زا  دنراد  تبسن  يوب 

هدوب ءاضق  يّدصتم  رصم  رد  هتفرگ و  فسوی  وبا  زا  ار  ملع  هک  حاّرج  نب  میهاربا  - 10
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.تسا

.تسا هتشون  ار  فوقولا  ماکحا  و  « 1  » طورشلا باتک  هتخومآ و  ملع  رفز  فسوی و  وبا  زا  هک  ییحی  نب  لاله  - 11

.تسا هتشاد  ءاضق  لغش  هرصب  رد  هتفرگ و  ملع  رفز  زا  هدوب و  کلام  نب  سنا  دالوا  زا  هک  يراصنا  ّللا 
�

ه دبع  نب  دّمحم  - 12

.تسا هتفرگ  ملع  رفز  زا  هک  یفنح  دیمحلا  دبع  نب  ّللا 
�

ه دیبع  - 13

.يزار رصن  نب  یسوم  - 14

.رمع وبا  نب  ورمع  - 15

.یناسیک بیعش  نب  نامیلس  - 16

.دنا هتفرگ  وا  زا  ملع  هدوب و  ینابیش  نادرگاش  زا  همه  وا  زا  شیپ  ةدش  هدرب  مان  هس  وا و  هک  دبعم  نب  ّیلع  - 17

______________________________

باتک مان  هب  یباتک  هرثاحملا و  باتک  مان  هب  یباتک  و  طورـشلا » ریـسفت   » باتک ماـن  هب  یباـتک  وا  بتک  زا  میدـن  نبا  تسرهف  رد  ( 1)
.تسا هدش  هدروآ  دودحلا 

816 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتخومآ  يؤلؤل  دایز  نب  نسح  زا  ار  هقف  هدرک و  عمج  عرو  هقف و  نایم  هک  « 1  » یخلب عاجش  نب  دّمحم  - 18

.تسا هدرمش  رب  ار  یخرب  تافیلأت  هتفگ و  نخس  مک  ای  شیب  ناشیا  ةراب  رد  هدرب و  مان  ار  هقبط  نیا  صاخشا  زا  یخرب  مه  میدن  نبا 

: تسا هتفگ  نابأ  نب  یسیع  ةراب  رد  هلمج  زا 

هتفرگ نابحـس  نب  نایفـس  باتک  زا  هدروآ  یعفاش  رب  ّدر  رد  هک  ار  یثیداحا  هدوب و  مکحلا  ذفان  یهیقف  فیفع و  یخیـش  یـسوم  وبا  »
نب يدع  نب  هقدص  نب  نابأ  نب  یسیع  هک  مدناوخ  يزاجح  ّطخ  زا  هتفای و  تافو  ( 220  ) تسیب تسیود و  لاس  زا  مّرحم  رد  تسا و 

هاش نادرم 

______________________________

ۀملک تحت  ..بابللا »  » رد ریثا  نبا  هدش  طبض  یجلث  عاجش  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  نآ ، ریغ  و  میدن ، نبا  تسرهف  رد  ( 1)
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جلثلا یبا  دجنلا  یلإ  اوبـسن  هرثک  مهیف  و   » تسا هدروآ  نینچ  هتـسناد  ..نب  ورمع  نب  جلث  ونب  زا  یبلک  نبا  ۀتفگ  هب  ار  نآ  هک  یجلثلا » »
دایز نب  نسحلا  باحـصا  نم  ناـک  هتقو و  یف  قارعلا  هیقف  ناـک  یجلثلا  نباـب  فرعی  عاجـش  یبا  نب  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  مهنم  جـلثلا  یلإ  وا 

هالـص یف  ادـجاس  یفوت  .هئام  نینامث و  يدـحا و  هنـس  ناضمر  رهـش  یف  دـلو  اـمهریغ  عیکو و  مدآ و  نب  ییحی  نع  ثدـح  يؤلؤللا 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  شا  هراب  رد  میدن  نبا  ..نیتئام » نیتس و  تس و  هنس  نم  هجحلا  يذ  نم  نولخ  عبرأل  رصعلا 

وبا هقف  هک  تسوا  هدـیزرو و  یم  تابث  ءارآ ، رد  عرو و  اب  یهیقف  هتـشاد و  زربت  شیوخ  لاـثما  نارقا و  رب  دوخ  ناـمز  رد  یجلث  نبا  »
زا هداد و  شتوالح  رودـص  رد  هدرک و  شتیوقت  ثیدـحب  هتخاس و  نایامن  ار  نآ  للع  هتـسج و  نآ  رب  جاـجتحا  هتفاکـش و  ار  هفینح 

هتـشون عاجـش  نب  دـمحم  لوق  زا  يزاجح  نبا  هکنانچ  هتـشاد و  یم  ار  دـیحوت  لدـع و  لـها  يار  هک  نیا  زج  هدوب  تئارق  رب  نیفقاو 
تهاقف  » دشاب و هتـشون  ثیدـح  هک  ار  ناهیقف  زا  يدرم  تسا  هتفگ  ار  قاحـسا  نینمؤملا  ریما  هک : تسا  هتفگ  يوب  یبعـصم  قاحـسا 

هتفگ قاحسا  .مراپسب  وا  هب  ار  ءاضق  راک  ات  نک  رایتخا  میارب  ..دشاب  لصالا  یناسارخ  تقلخ و  ابیز - دنلب و  الاب  دشاب و  هتـشاد  يار »
زین یخلب  طبـض  هدوب  لـصالا  یناـسارخ  نوچ  دـیاش  سپ  ..مسانـش » یمن  عاجـش  نب  دـمحم  زج  فاـصوا  نیاـب  ار  یـسک  نم  تسا :

.دشاب تسرد 

817 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

و هذبهج » هقدص   » روصنم ماّیا  رد  هدوب و  اسف  لها  زا 
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..هدوب وا  اب  جارختسا  باوبا 

باتک سایقلا و  تابثا  باتک  عماجلا » باتک  «، » دـحاولا ربخ  باتک  «، » جـحلا باتک   » لیبق نیا  زا  تسا  یتاـفیلأت  ار  ناـبأ  نب  یـسیع  »
: تسا هتفگ  یناجزوج  نامیلس  وبا  ةراب  رد  هلمج  زا  و  يأّرلا » داهتجا 

هتشاد لزنم  دسا  برد  رد  هدرک و  ذخا  ملع ، ینابیـش  نسح  نب  دمحم  زا  هدوب و  ثّدحم  هیقف و  عرو ، اب  راد ، نید  يدرم  یناجزوج  »
ریشمش اب  رگید  يدرم  هدیود و  یم  هدید  نیما  ۀنتف  رد  ار  يدرم  هک  مدناوخ  يزاجح  ّطخ  زا  هدش و  یم  تئارق  وا  رب  ینابیش  بتک  و 

.تسا هتشک  ار  وا  سپ  هدیسر  وا  هب  یمود  هدش و  هتفرگ  درم  نآ  دیریگب  ار  وا  هک  هداد  یم  گناب  وا  لابند  زا  هدیشک 

نیا اب  سپ  تسا : هتفگ  میـسانش  یمن  ار  مادک  چـیه  لوتقم  هن  وا و  هن  دـنتفگ : دیـسانش  یم  ار  وا  ایآ  تسا : هتفگ  ار  مدرم  یناجزوج 
« یّکع تاقاط   » هب دشابن و  نکاس  اج  کی  رد  ناشیا  اب  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  هاگ  نآ  دوش  هتـشک  ات  دیتفرگ  دیتخانـش  یمن  هک 

بتک سب  هدوبن و  یفیلأت  ار  وا  ..هدرک و  عامـس  یخلب  نبا  زا  ار  بتک  اجنآ  رد  هدوب و  اجنآ  نکاـس  هدـیباوخ  هنتف  اـت  هدـش و  لـقتنم 
: تسا هدروآ  نینچ  یمیمت  ۀعامس  نب  دّمحم  ّللا 

�
ه دبع  وبا  ةراب  رد  هلمج  زا  و  تسا » هدرک  تیاور  ار  نسح  نب  دمحم 

(230  ) یس تسیود و  لاس  هب  هتشاد و  هقف  رد  یلوصا  فینـصت و  یئاهباتک  هدوب و  هیقف  هتفرگ و  ارف  ینابیـش  زا  ار  ملع  هعامـس  نبا  »
.تسا هتشذگ  رد 

رـضاحملا و باـتک  یـضاقلا و  بدا  باـتک  تـسا  وا  تافینـصت  هـلمج  زا  هـتخادرپ و  ءاـضقب  دادـغب  یبرغ  بناـج  رد  هعامـس  نـبا  »
تالّجّسلا و
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.تسا هدش  تیاور  وا  زا  ینابیش  نسح  نب  دمحم  بتک 

لغش يّدصت  يارب  ار  يو  هفیلخ  روتسد  هب  یبعصم  قاحسا  نوچ  هک  تسا  هدروآ  یجلث  عاجش  نب  دمحم  همجرت  یط  رد  هلمج  زا  و 
هداد خساپ  نینچ  يو  هدرک  توعد  ءاضق 

818 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناوارف و ملام  اریز  تسین  يزاین  مادـک  چـیه  هب  ارم  مان و  يایوج  هاج و  بلاط  لام ، بساک  تسا : هتـسیاش  ار  سک  هس  ءاضق  لغـش  »
وا تافیلأت  زا  میدن  نبا  ۀتفگ  هب  تسا » یفاک  ارم  هک  دنیآ  یم  مدزن  هب  هزادنا  نآ  هقف  ملع و  لها  زا  تسا و  دـنلب  ممان  یلاع و  مهاج 

هتفای تافو  ( 257  ) تفه هاجنپ و  تسیود و  لاس  هب  و  هبراضملا » باـتک   » و رداونلا » باـتک  «، » ریبکلا راـثآلا  حیحـصت  باـتک   » تسا
.تسا

819 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  میس  هقبط 

.تسا هدروآ  رصتخم  یفیرعت  همجرت و  اب  ار  ریز  صاخشا  هفینح  وبا  باحصا  زا  میس  ۀقبط  زا  قاحسا  وبا 

.تاقفّنلا عاضّرلا و  یضاقلا و  بدا  فوقولا و  ماکحا  طورشلا و  بحاص  فاّصخلا  ورمع  نب  دمحم  نب  رکب  وبا  - 1

ود زا  یکی  رد  هدرک و  تیاور  یناـجزوج  نامیلـس  وبا  زا  ار  بتک  هک  یـضاق  « 1  » یتربلا یـسیع  نب  دمحم  نب  دـمحا  سابع  وبا  - 2
نامز رد  لغـش  نآ  زا  دعب  سابع  وبا  دنا و  هدوب  يّدـصتم  ار  اضق  لغـش  قاحـسا  نب  لیعامـسا  نآ  رگید  فرط  رد  وا و  دادـغب  فرط 

.تسا هدیسر  رد  شگرم  ات  هدش  لوغشم  تدابع  هب  هداد و  ءافعتسا  یسابع ، ۀفیلخ  ّللاب 
�

ه دمتعم 

باحصا هتفرگ و  دیلو  نب  رشب  هعامس و  نب  دمحم  زا  ار  ملع  هدوب و  يواحط  رفعج  وبا  داتـسا  هک  نارمع  یبا  نب  دمحا  رفعج  وبا  - 3
هفینح وبا 
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.تسا هدوب  انیبان  ریرض و  یلوق  هب  هتشون و  ار  جیجحلا  باتک  هدوب و  خیش  رصم ، رد  دوخ  نامز  رد  ار 

.تسا هتشون  یعفاش  باحصا  رب  ّدر  رد  یباتک  هک  یمق  یسوم  نب  ّیلع  - 4

هدرک فیلأـت  ار  ضیحلا  باـتک  تئارق و  یعدرب  دیعـس  وبا  داتـسا  یلع  وبا  يزار و  رـصن  نب  یـسوم  رب  هک  يزار  قاـّقد  یلع  وبا  - 5
.تسا

______________________________

.قوف نم  هانثملا  ءاتلا  اهرخآ  یف  ءارلا و  نوکس  هدحوملا و  ءابلا  رسکب  یتربلا  ( » 1)

هنبا یتربلا و  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  یضاقلا  هبسنلا ، هذهب  روهشملا  دادغب و  یحاونب  هیرق  یه  ترب و  یلإ  هبسنلا  هذه 
(. بابللا « ) امهریغ و  دمحا ، نب  سابعلا 

820 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدرک  دای  ناشیا  يارب  یهقف  تافیلأت  هدرب و  مان  ار  هقبط  نیا  صاخشا  رتشیب  مه  میدن  نبا 

: تسا هتشون  ار  نومضم  نیا  هدرک  دای  رکب  وبا  ۀینک  ینابیش و  ریهم  نب  رمع  نب  دمحا  مان  هب  ار  فاّصخ  هک  نیا  زا  سپ  هلمج  زا 

رد ار  دوخ  باتک  فاّصخ  هتشاد ، یم  مّدقم  یمارگ و  ار  وا  يدتهم  هدوب و  ملاع  دوخ  باحصا  بهاذم  هب  بساح و  ضراف ، یهیقف  »
بتک زا  یخرب  تراغ  نیا  رد  تسا و  هدیدرگ  تراغ  بهن و  دروم  فاّصخ  هدش  هتـشک  يدتهم  نوچ  هتـشون و  يدتهم  يارب  جارخ 

، ایاصولا باتک  لیحلا ، باتک  تسا : هدوب  رارق  نیدب  وا  بتک  رگید  هتفر و  نایم  زا  کسانم  رد  یباتک  تسا  هدوب  هلمج  نآ  زا  هک  وا 
جارخلا باتک   ) یضاقلا بدا  باتک  تالّجّسلا ، رضاحملا و  باتک  عاضّرلا ، باتک  ریغّـصلا ، طورّـشلا  باتک  ریبکلا ، طورّـشلا  باتک 

، براقالا یلع  تاقفّنلا  باتک  هباسح ، هماکحا و  ریصعلا و  باتک  ضعبل ، مهضعب  هثرولا  رارقا  باتک  تاقفّنلا ، باتک  يدتهملل )
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نیدـب ناوـنع ، نیا  زا  سپ  ار ، یمق  یـسوم  نب  ّیلع  هـلمج  زا  و  ربـقلا » دجـسملا و  هـبعکلا و  عرذ  باـتک  فوـقولا و  ماـکحا  باـتک 
: تسا هدروآ  همجرت و  نومضم 

.تسا هدوب  نسحلا  وبا  شا  هینک  فیناصت و  بحاص  لضاف  ءاملع  زا  قارع و  روهشم  ناهیقف  زا  یکی  »

ماـکحا باـتک  تسا  وا  تاـفیلأت  هلمج  زا  هدرک و  ضقن  اـهنآ  رب  داد و  رارق  نخـس  ثحب و  دروـم  ار  یعفاـش  بتک  یـسوم  نـب  ّیلع 
ساـیقلا و تاـبثا  باـتک  نآرقلا ، ماـکحا  یف  نییقارعلا  یعفاّـشلا و  هیف  فلاـخ  اـم  ضعب  باـتک  و  گرزب ، تسا  یباـتک  هک  نآرقلا ،

« دحاولا ربخ  داهتجالا و 

821 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  مراهچ  هقبط 

.تسا هدروآ  رصتخم  یفیرعت  همجرت و  اب  ار  سک  ود  سب  هفینح  وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  مراهچ  هقبط  زا  قاحسا  وبا 

.مزاح وبا  - 1

.دیعس وبا  - 2

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  تسخن  صخش  ةراب  رد 

هفوک و ماش و  رد  هتفرگ و  ملع  نیّیرصب  خویش  یمق و  رکب  زا  هدوب و  هرصب  لها  زا  هک  یـضاق  زیزعلا  دبع  نب  دیمحلا  دبع  مزاح  وبا  »
: تسا هتفگ  نینچ  مود  صخش  ةراب  رد  و  تسا » هتفای  ار  ءاضق  تیالو  دادغب  زا  خرک 

رهاط وبا  یخرک و  نسحلا  وبا  داتسا  هتفرگ و  رـصن  نب  یـسوم  قاّقد و  یلع  وبا  زا  ار  ملع  هک  « 1  » یعدرب نسح  نب  دمحا  دیعـس  وبا  »
رد مه  میدن  نبا  تسا » هدرک  هرظانم  دادغب  رد  هتشگ  رب  دادغبب  جح  رفس  زا  هک  یماگنه  هیقف  دواد  اب  هدوب و  يربط  یلع  وبا  سّابد و 
زا ار  ساـّبد  يواـحط و  هدـناوخ و  ردـقلا » لـیلج   » ار وا  هتفگ و  شا  هراـب  رد  ار  قاحـسا  وبا  ياـه  هتفگ  ریظن  مزاـح  وبا  یـضاق  ةراـب 

يو نادرگاش 
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تافیلأت زا  هدرمش 

______________________________

یه هعدرب و  یلإ  هبـسنلا  هذه  .هلمهملا  نیعلا  اهرخآ  یف  هلمهملا و  لادـلا  حـتف  ءارلا و  نوکـس  هدـحوملا و  ءابلا  حـتفب  یعدربلا  ( » 1)
( بابللا « ) هریغ یعدربلا و  لاله  نب  ییحی  نب  دمحم  رکب  وبا  مهنم  هعامج  اهیلإ  بسنی  ناجیبرذا  دالب  یصقا  نم  هدلب 

822 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وبا یخرک ، نسحلا  وبا  تسا  هتفگ  هدرب و  ماـن  ار  یـضاقلا » بدا  باـتک   » و ضئارفلا » باـتک   » و تالجّـسلا » رـضاحملا و  باـتک   » وا
.تسا هدرک  تاقالم  ار  مزاح 

: تسا هتشون  یعدرب  دیعس  وبا  ةراب  رد  و 

یماگنه نایطمرق  ۀعقاو  رد  هتخومآ و  زیچ  وا  زا  یخرک  نسحلا  وبا  هک  تسا  یناسک  زا  قارع و  ناهیقف  زا  نیسح و  نب  دمحا  وا  مان  »
.تسا هتشذگ  رد  هدوب  جح  راپسهر  هک 

823 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هفینح وبا  باحصا  نادرگاش و  زا  مجنپ  هقبط 

: تسا هدروآ  رصتخم  یفیرعت  همجرت و  اب  ار  ریز  صاخشا  مجنپ  ۀقبط  زا  قاحسا  وبا 

وبا زا  ار  ملع  يواحط  .هدش  یهتنم  يوب  رصم  رد  هفینح  وبا  باحـصا  تسایر  هک  يواحط  همالـس  نب  دمحم  نب  دمحا  رفعج  وبا  - » 1
هتخومآ و یم  ینزم  میهاربا  وبا  دزن  هدوب و  یعفاش  بهذـمب  تسخن  هتفرگ و  ارف  ود ، نیا  ریغ  و  مزاـح ، وبا  زا  نارمع و  وبا  نب  رفعج 

یماگنه هتفر و  نارمع  یبا  نب  رفعج  وبا  دزن  هب  وا  دزن  زا  هدمآ و  مشخ  هب  یش ء » کنم  ءاج  ّللا ال 
�

ه و   » تسا هتفگ  ار  يو  ینزم  نوچ 
یم هراّفک  ار  شیوخ  دـنگوس  دوب  یم  هدـنز  رگا  هک  ار  ینزم  دازرمایب  يادـخ   » تسا هتفگ  هدرک  فیلأت  ار  دوخ  رـصتخم  باتک  هک 

تسیود و لاس  هب  يواحط  « » راثآلا یناعم   » و نآرقلا » ماکحا   » و طورّشلا »  » و ءاملعلا » فالتخا   » تسا وا  تافنصم  زا  و  داد »
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نـسح نب  ّللا 
�

ه دبع  نسحلا  وبا  - » 2 تسا » هتفای  تاـفو  ( 321  ) کی تسیب و  دصیـس و  لاس  رد  هدـش و  دـّلوتم  ( 238  ) تـشه یس و 
رد ملع  تسایر  تسا و  هتشذگ  رد  ( 340  ) لهچ دصیس و  لاس  رد  هتفای و  تدالو  ( 260  ) تصش تسیود و  لاس  هب  هک  « 1  » یخرک

يزار و یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  هدوب و  اسراپ  يدرم  یخرک  .هتفریذپ  ءاهتنا  وا  هب  هفینح  وبا  باحصا 

______________________________

هعامج هیلا  بسنی  نادـج  خرک  اهنم  ..دادـغب و  خرک  اهنم  ..ءارماس و  خرک  اهنم  عضاوم  هدـع  خرکلا ) ینعی   ) وه و  «: » بابللا  » یف ( 1)
« ..هقفلا یف  هروهشملا  فیناصتلا  هل  دادغب و  نکس  یخرکلا  یفنحلا  هیقفلا  مهلد  نیسحلا  ّللا 

�
ه دبع  نسحلا  وبا  مهنم 

824 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رهاط وبا  - 3 دنا » هتفرگ  وا  زا  ار  ملع  یخونت  دمحم  نب  یلع  مساقلا  وبا  يرـصب و  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  یـشاش و  یلع  وبا  یناغماد و  رکب  وبا 
: تسا هدش  یلوتم  ار  ماش  ءاضق  هدوب و  مزاح  وبا  یضاق  زا  وا  ملع  يریگارف  رتشیب  هک  نایفس  نب  دّمحم  نب  دّمحم 

(340  ) لـهچ دصیـس و  لاـس  هب  هتخومآ و  یم  ملع  یخرک  نیـسحلا  وبا  زا  هدرک و  یم  سیردـت  دادـغب  رد  هک  يربـط  ورمع  وبا  - 4
« .تسا وا  تافینصت  زا  نیعماج  حرش  .تسا  هتفای  تافو 

رد یخرک ، نیـسحلا  وبا  تافو  زا  شیپ  هدوب و  وا  اب  دادغب  یقرـش  بناج  رد  مکح  تیلوت  هک  ریرـض  یـسوم  وبا  نب  ّللا 
�

ه دبع  وبا  - » 5
.تسا هدش  هتفای  لوتقم  هناخ  رد  يدنا  یس و  دصیس و  لاس 

: تسا هتفگ  نینچ  يواحط  همجرت  رد  میدن ، نبا 

ياههید زا  یکی  زا  هک  يواحط  يدزا  کلملا  دبع  نب  همالس  نب  هملس  نب  دّمحم  نب  دمحا  رفعج  وبا  »
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.تسا هتشاد  هبلغ  شدیفس  رب  وا  شیر  هایس و  ياهوم  یگلاس  داتشه  ّنس  رد  هدوب و  احط »  » مان هب  رصم 

نیمی کلم  حاکن  رد  یباتک  یلوق  هب  هدوب و  دوخ  نامز  لها  دحوا  دهز ، ملع و  رد  هتـشاد و  یم  هّقفت  قارع  لها  بهذم  رب  يواحط 
رد ( 322  ) ود تسیب و  دصیـس و  لاـس  هب  هتـشون و  نوـلوط  نب  دـمحا  يارب  هداد  یم  تصخر  هزاـجا و  ار  همداـخ  حاـکن  نآ  رد  هک 

.تسا هتشذگ 

جراخ هتـشون و  نآ  زا  هچ  نآ  هدیـسرن و  مامت  اب  هک  گرزب  تسا  یباتک  نآ  ءاـهقفلا و  نیب  فـالتخالا  باـتک  تسا  وا  تاـفیلأت  زا  »
تـسا يواحط  ياهباتک  زا  زاب  باتک  نیا  زج  مه و  رـس  تشپ  یلاوتم و  فالتخا ، بتک  بیترتب  تسا  باتک  داتـشه  دودح  رد  هدـش 
فیلأت  ) ریبکلا عماجلا  حرش  باتک  ریبکلا ، رصتخملا  باتک  ریغّصلا ، رصتخملا  باتک  ریغّصلا ، طورشلا  باتک  ریبکلا ، طورّـشلا  باتک 
لکشم حرش  باتک  ضئارفلا ، باتک  ایاصولا ، باتک  تالّجّسلا ، رـضاحملا و  باتک  ریغّـصلا  عماجلا  حرـش  باتک  نسح ،) نب  دمحم 

نیّسلدملا باتک  ضقن ، باتک  گرب ، رازه  بیرق  مّلس ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ّللا 
�

ه لوسر  ثیداحا 

825 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یباتک نیا  انربخا » انثّدـح و  نیب  هیوسّتلا   » باتک هدـیقعلا ، باتک  راثآلا ، یناعم  حرـش  باتک  نآرقلا ، ماـکحا  باـتک  سیبارکلا ، یلع 
: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  یخرک  همجرت  رد  و  کچوک » تسا 

زا نازّربـم  دوـش و  یم  ذـخا  ملع ، وا  زا  هراـشا و  وا  هب  هک  تسا  یناـسک  زا  یقارع  هیقف  یخرک ، نسح  نب  « 1  » ّللا
�

ه دـیبع  نسحلا  وبا  »
.دننک یم  هدافتسا  وا  زا  تئارق و  وا  رب  نامز  ناهیقف 

نابعش رد  دوب و  نامز  دح  وا  عفادم ، الب  وگتفگ و  یب  رترب و  همه  زا  دوخ  رصع  رد  یخرک 
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« رمّتلا ذیبن  لیلحت  هبرشالا و  یف  هلأسم  هقفلا و  یف  رصتخملا  باتک  تسا  وا  بتک  زا  تفای و  تافو  ( 340  ) لهچ دصیس و  لاس  زا 

______________________________

.تسا هدش  طبض  ّللا »
�

ه دبع   » بابللا ءاهقفلا و  تاقبط  رد  ( 1)

826 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  مشش  هقبط 

هدروآ هاـتوک  یفیرعت  همجرت و  دـنا  هدوب  یخرک  نسحلا  وبا  باحـصا  وا  ۀـتفگ  هب  هک  ار ، ریز  صاخـشا  مشـش  ۀـقبط  زا  قاحـسا  وبا 
: تسا

یناـغماد رکب  وبا  هب  وا و  هب  ار  يوتف  سیردـت و  هدـش  راـچد  جـلف  ضرم  هب  هک  یماـگنه  یخرک  نسحلا  وبا  هک  یعفاـش  یلع  وبا  - 1
.تسا هتشذگ  رد  ( 344  ) راهچ لهچ و  دصیس و  لاس  هب  یلع  وبا  .تسا  هدرک  راذگاو 

اجنآ رد  هتفر و  هرصب  هب  هدرک و  فینصت  ار  ّللا »
�

ه دبع  ّیلعب و  ءادتقالا  باتک   » نیعماج و حرـش  هک  يرـصب  كدبع  نب  دمحم  وبا  - 2
.تسا هتفای  تافو  ( 347  ) تفه لهچ و  دصیس و  لاس  هب  هدرک و  سیردت 

.تسا هتشذگ  رد  ( 369  ) هن تصش و  دصیس و  لاس  هب  هدوب و  هلزتعم  سیئر  هک  يرصب  یلع  نب  ّللا 
�

ه دبع  وبا  - 3

.تسا هدرم  ( 361  ) کی تصش و  دصیس و  لاس  هب  هدوب و  باسح  هقف و  نایم  عماج  هک  هیوهاش  نب  رکب  وبا  - 4

یجاجز دزن  يزار  رکب  وبا  .تسا  هتفای  تافو  اجنآ  رد  هتـشگرب و  روباشین  هب  هدـناوخ و  سرد  یخرک  دزن  هک  یجاّجز  لهـس  وبا  - 5
.تسا هدوب  وا  نادرگاش  زا  هدناوخ و  سرد 

هتفاـی و لاـقتنا  ساـّبد  رهاـط  وبا  دزن  هب  نآ  زا  دـعب  هدـناوخ و  یم  سرد  یخرک  نسحلا  وبا  دزن  هک  نیمرحلا  یـضاق  نیـسح ، وبا  - 6
روباشین هب  هتشاد و  نیمرح  رد  ار  ءاضق  بصنم 

827 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتشگرب
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.دنا هتفرگ  ارف  هقف  یجاّجز  لهس  وبا  زا  وا و  زا  روباشین  یفنح  ناهیقف  هتشذگ و  رد  اجنآ  رد  و 

داتفه دصیس و  لاس  رد  هدش و  دلوتم  ( 305  ) جنپ دصیـس و  لاس  هب  هک  یخرک  نسحلا  وبا  بحاص  يزار  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  - 7
.دنا هتفرگ  ملع  يو  زا  دادغب  ناهیقف  تسا و  هدش  یهتنم  يوب  دادغب  رد  هفینح  وبا  باحصا  یملع  تسایر  هتفای و  تافو  ( 370)

.تسا هتخومآ  ملع  يو  زا  هدوب و  یخرک  نادرگاش  زا  مه  هک  يرصب  ریرض  دمحم  نب  ییحی  ایرکز  وبا  - 8

: هدرب مان  ار  قوف  صاخشا  زا  سک  ود  میدن  نبا 

مان ار  ریز  بتک  وا  بتک  زا  هدرک و  دای  لاس 370  نامه  ار  وا  تافو  خیرات  يزار  ةراب  رد  يرـصب  ّللا 
�

ه دبع  وبا  يزار 2 - رکب  وبا  - 1
باـتک  » نسحلا و نب  دـمحمل  ریبـکلا  عماـج  حرـش  باـتک  « » نآرقلا ماـکحا  باـتک  « » يواـحّطلا رـصتخم  حرـش  باـتک  : » تسا هدرب 

«. کسانملا

ّللا
�

ه دـبع  وبا  وه  و   » ترابع هب  لعجلاب » فورعملا  ّيرـصبلا   » ناونع تحت  هلزتعم  نامّلکتم  لیذ  رد  راب  کی  ار  يرـصب  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  و 
مـشاه وبا  بهذم  رب  مالک  ملع  رد  ار  وا  هدروآ و  اهب » هدـلوم  هرـصبلا و  لها  نم  يدـغاکلاب  فورعملا  میهاربا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 

، هیقف لضاف ، : » تسا هتفگ  هتسناد و  یهتنم  وا  هب  وا  رصع  رد  ار  مشاه  وبا  باحصا  تسایر  هدرمش و  دمحم ) نب  مالّـسلا  دبع   ) ییاّبج
رب هدوب و  ناسارخ  رد  صوصخب  نادـلب و  عاقـصا و  رد  رکّذـلا  رـشتنم  مشاه ، وبا  بهذـمب  ملاـع  ردـقلا ، هیبن  رکّذـلا ، یلاـع  مّلکتم ،

«. 1  » تسا هدرک  تئارق  یخرک  نسحلا  وبا  رب  هتشاد و  یم  هّقفت  قارع  لها  بهاذم 

دیدعت ّیط  رد  ار  وا  رگید  راب  و 
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هبرـشالا و باتک   » یخرک و رـصتخم »  » حرـش باتک  وا  یهقف  تافیلأت  زا  هدروآ و  يرـصب » ّللا 
�

ه دـبع  وبا   » ناونعب هفینح  وبا  باحـصا 
تسا هدرب  مان  هیسرافلاب » هالّصلا  زاوج  باتک   » و هعتملا » میرحت  باتک   » و رمتلا » ذیبن  لیلحت 

______________________________

زوجی هنا ال  یف  يزارلا  باتک  ضقن  باتک   » تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدرب  مان  ار  يرـصب  یمالک  بتک  زا  مه  باتک  دنچ  میدن  نبا  ( 1)
«. لعاف ریغ  ناک  نا  دعب  یلاعت  ّللا 

�
ه لعفی  نا 

828 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفگ  « 1 ( » 399  ) هن دون و  دصیس و  لاس  هب  دادغب  رد  ار  شتافو  و  ( 308  ) تشه دصیس و  لاس  هب  ار  وا  دلوم  و 

______________________________

هدروآ خیرات  رد  مه  بیطخ  هکنانچ  هدوب  ( 369  ) هن تصش و  دصیس و  لاس  هب  دش  لقن  مه  قاحسا  وبا  زا  هکنانچ  يرصب  تافو  ( 1)
هب ( 369  ) هن تصـش و  دصیـس و  لاس  هجح  يذ  زا  مود  زور  رد  شتاـفو  و  ( 293  ) هس دون و  تسیود و  لاـس  هب  شتدـالو  هک  تسا 
هک نیا  هب  هجوت  اب  صوصخب  تسا  خـیرات  وهـس  دـش  لقن  میدـن  نبا  زا  هچ  نآ  سپ  تسا  هدـش  عقاو  لاـس  داتـشه  هب  کـیدزن  ینس 

.تسا هدوب  « 399  » لاس زا  شیپ  میدن  نبا  تافو  یتح  تسرهف و  فیلأت  خیرات 

829 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هفینح وبا  نادرگاش  باحصا و  زا  متفه  هقبط 

: تسا هدروآ  رصتخم  رایسب  یفیرعت  همجرت و  اب  ار  ریز  صاخشا  هدرک ) دای  وا  هک  هقبط  نیرخآ   ) متفه هقبط  زا  قاحسا  وبا 

العلا وبا  یحـصان و  دمحم  وبا  یـضاق  روباشین : ناهیقف  هدرک و  ذـخا  نیمرحلا  یـضاق  زا  ار  هقف  هک  روباشین  هیقف  مثیه  وبا  یـضاق  - 1
.دنا هتفرگ  ارف  هقف  وا  زا  « 1  » ياوتسالا نب  دّمحم  دعاص 

نب دّمحم  رکب  وبا  - 2
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هقف يزار  رکب  وـبا  زا  هدوـب  يوـتفلا  نسح  یهیقف  هتـشذگ و  رد  ( 403  ) هس دـص و  راهچ  لاـس  هب  هک  دادـغب  هیقف  یمزراوخ  یـسوم 
.تسا هتفرگ  ارف  ار  هقف  وا  زا  « 2  » يرمیص ّللا 

�
ه دبع  وبا  یضاق  هتخومآ و 

______________________________

وا اهقوف ، نم  نیتنثاب  هطوقنملا  ءاتلا  حـتف  هلمهملا و  نیـسلا  نوکـس  فلـالا و  مضب   » ار نآ  هک  نیا  زا  سپ  ..باـبللا »  » رد ریثا  نبا  ( 1)
: تسا هدروآ  نینچ  هدرک  طبض  اهتحت » نم  نیتنثاب  هطوقنملا  ءایلا  مث  فلالا  واولا و  اهدعب  و  اهمض ،

هدمآ نوریب  نآ  زا  دایز  یهورگ  هک  روباشین  یحاون  زا  رایسب  ییاههید  رب  لمتشم  تسیا  هیحان  نآ  و  ياوتـسا »  » هب تسا  تبـسن  نیا  »
زا سپ  هتـشاد و  یم  ار  روباشین  ءاضق  هک  ییاوتـسا  ّللا 

�
ه دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دـعاص  العلا ، وبا  یـضاق  ..تسا و  ناشیا  زا  دـنا 

.هتفای تافو  روباشین  رد  ( 432  ) ود یس و  دص و  راهچ  لاس  هب  ییاوتسا  .تسا  هتفای  ماود  شدالوا  رد  اجنآ  ءاضق  لغش  يو 

بوسنم امهدحا  نیعضوم  یلإ  هبسنلا  هذه  ءار  اهرخآ  یف  میملا و  حتف  اهتحت و  نم  هانثملا  ءایلا  نوکس  داصلا و  حتفب  يرمیصلا  ( » 2)
رفعج نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسحلا  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  یـضاقلا  اهنم  جرخ  يرق  هدـع  هیلع  رمیـصلا  هل : لاقی  هرـصبلا  راـهنا  نم  رهن  یلإ 

..هتافو نیح  یلإ  هیف  یقب  دادغبب و  خرکلا  عبرب  ءاضقلا  یلو  نیروهشملا  هیفنحلا  ءاهقفلا  دحا  يرمیصلا 

نیثالث تس و  هنس  لاوش  یف  یفوت  یناغمادلا و  ّللا 
�

ه دبع  وبا  یـضاقلا  هقفت  هیلع  اقودص و  ناک  و  بیطخلا ، رکب  وبا  ظفاحلا  هنع  يور 
( بابللا « ) ..اهیلإ بسنی  ناتسزوخ  و  لبجلا ، راید  نیب  دلب  یناثلا  .هئامعبرأ و  و 

830 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ّللا
�

ه دبع  وبا  - 3
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هتخوـمآ وا  زا  ار  هقف  « 1  » يرودق دمحم  نب  دـمحا  نیـسحلا  وبا  هدوب و  هقف  رد  يزار  رکب  وبا  درگاش  هک  یناجرج  ییحی  نب  دـمحم 
.تسا

.تسا هدوب  ملعلا » فیظن  رظنلا ، دّیج   » یصخش يزار و  رکب  وبا  نادرگاش  زا  مه  وا  هک  « 2  » یفسن دمحا  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 4

نینچ شا  هراب  رد  هدرک و  دای  ار  یمزراوخ  دوخ  خیرات  رد  بیطخ  هدربن  مان  هفینح  وبا  باحـصا  لیذ  رد  صاخـشا  نیا  زا  میدـن  نبا 
: تسا هتفگ 

هتفرگ و يزار  رکب  وبا  زا  هقف  هدینـش و  وا  ریغ  یعفاش و  رکب  وبا  زا  ثیدـح  هدـش و  نکاس  دادـغب  رد  ناشیا  هیقف  يار و  لـها  خیـش  »
باحصا ماما  یمزراوخ ، ام ، خیش  هک  تفگ  نینچ  ارم  يرمیص  ّللا 

�
ه دبع  وبا  یضاق  .هدش  یهتنم  وا  هب  هفینح  وبا  بهذم  رد  تسایر 

______________________________

نب دمحا  نیـسحلا  وبا  اهب  رهتـشا  رودقلا و  یلإ  هبـسنلا  هذه  .ءار  اهرخآ  یف  واولا و  نوکـس  لادـلا و  فاقلا و  مضب  يرودـقلا ، ( » 1)
هنـس هتدالو  تناـک  بیطخلا و  رکب  وبا  هنع  يور  ..قارعلاـب  هیفنحلا  هساـئر  هیلا  تهتنا  يرودـقلاب ، فورعملا  یفنحلا  هیقفلا  ..دـمحم 

( بابللا « ) هئامعبرأ نیرشع و  نامث و  هنس  بجر  یف  تام  هئامثالث و  نیتس و  نیتنثا و 

هعامج اهنم  جرخ  بشخن  اهل  لاقی  رهنلا و  ءارو  ام  دالب  نم  یه  فسن و  یلإ  هبسنلا  هذه  .ءاف  اهرخآ  یف  نیـسلا و  نونلا و  حتفب  ( » 2)
( بابللا « ) ..مهنم نف  لک  یف  ءاملعلا  نم 

831 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدیدن  ار  وا  دـننام  یـسک  سیردـت  نسح  رد  مه  نآ و  رد  باوص  يوتف و  نسح  رد  .دـش  ناشیا  یتفم  سردـم و  هفینح و  وبا 
عانتما وا  دش و  توعد  مکح  يّدصت  يارب  راب  نیدنچ 
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یناجرج يدهم  نب  ییحی  نب  دّمحم  ۀمجرت  رد  ومه  و  دش » نفد  شا  هناخ  رد  تفای و  تافو  ( 403  ) هس دص و  راهچ  لاس  هب  درک و 
: تسا هدروآ  نینچ 

هتشذگ رد  ( 398  ) تشه دون و  دصیـس و  لاس  هب  اج  نامه  رد  هدوب و  دادغب  نکاس  هفینح  وبا  بهذم  رب  هیقف  یناجرج  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  »
« تسا هدوب  ملاع  یهیقف  وا  و 

832 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

سنا نب  کلام  باحصا  نادرگاش و 

هراشا

: ناونع تحت  شیوخ  نامز  ات  ار  کلام  باحصا  قاحسا  وبا 

نمف سلدنالا ، لها  هّیقیرفا و  لها  رـصم و  هنیدملا و  لها  نم  هباحـصا  یلإ  ههقف  لقتنا  دـقف  یلاعت  ّللا 
�

ه همحر  سنا ، نب  کلام  اما  «و 
هقبط هدروآ ، هتخاس و  عّرفتم  نآ  رب  مه  ار  لصا  ۀقبط  زا  رتنییاپ  یتاقبط  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  یلـصا ، هقبط  دنچ  رد  ..هباحـصا » راّبک 

.تسا هدرک  دای  ار  کلام  نادرگاش  باحصا و  ریهاشم  ناگرزب و  زا  سک  دص  دودح  رد  يدنب و 

ددرگ یم  داریا  هدروآ  قاحسا  وبا  هک  هنوگ  نامهب  صاخشا  زا  یخرب  ۀمجرت  دای و  تاقبط  نآ  یّلک  روطب  قاروا  نیا  رد 

833 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

کلام باحصا  نادرگاش و  زا  تسخن  هقبط 

: تسا هدروآ  هاتوک  یفیرعت  همجرت و  کی  ره  ةراب  رد  هدرب و  مان  ار  ریز  صاخشا  هقبط  نیا  زا  قاحسا  وبا 

نایتف یف  تیأر  ام  : » تسا هتفگ  وا  قح  رد  هر )  ) یعفاش هدوب و  هنیدم  رد  کلام  باحصا  راّبک  زا  هک  رانید  نب  میهاربا  نب  دمحم  - 1
، شداتـسا گرم  زا  سپ  لاـس  هس  هک  ( 182  ) ود داتـشه و  دـص و  کی  لاس  رد  رانید  نب  دـمحم  رانید .» نب  دّـمحم  نم  هقفا  کـلام 

.تسا هتفای  تافو  هدوب  کلام ،

.تسا هتشذگ  رد  کلام  تافو  زا  سپ  لاس  تفه  هک  یموزخم  نمحرلا  دبع  نب  هریغم  مشاه  وبا  - 2

« هیقفل ّهنا   » تسا هتفگ  شّقح  رد  کلام  هتـشذگ و  رد  کلام  گرم  زا  دعب  لاس  شـش  هک  مزاح  یبا  نب  زیزعلا  دبع  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  - 3
هک تسا  وا  .هدرک و  یم  رضاح  دیـشر  روضح  رد  فسوی  وبا  یـضاق  اب  ةرظانم  يارب  ار  وا  کلام  هک  هنانک  نب  یـسیع  نب  نامثع  - 4

هتسشن سیردت  يارب  کلام  ۀقلح  رد  کلام  تافو  زا  دعب 
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.تسا هتفای  تافو  لاس  هس  ای  ودب  کلام  زا  سپ  و 

: تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  هاگ  نآ  هدناوخ  وا » باحصا  کلام و  ءارظن   » زا ار  صخش  دنچ  نیا  قاحسا  وبا 

: تسا هدرب  مان  صاخشا  زا  رتنییاپ  هقبط ، نیمه  رد  و 

هدوب نیگنس  يو  شوگ  هک  موزخم  ینب  یلوم  غئاص  عفان  نب  ّللا 
�

ه دبع  دّمحم  وبا  - 5

834 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وا زا  يزیچ  چـیه  مدوب و  بحاـصم  ار  کـلام  لاـس  لـهچ  تسا : هتفگ  هک  هدـش  تیاور  وا  زا  و  هدوـب ) یّما   ) هتـسناد یمن  نتـشون  و 
ءارظن و کلام و  زا  هدوب و  هنیدم  یتفم  کلام و  يأر  بحاص  وا  دمحا ، ۀـتفگ  هب  .مدرک  یم  ظفح  مدینـش  یم  هچ  ره  هکلب  متـشونن 

لاـس هب  وا  تاـفو  تسا  هدرک  سیردـت  هتـسشن و  وا  سرد  هقلح  رد  کـلام  ياـج  هب  وا  هناـنک  گرم  زا  دـعب  هتفرگ و  هـقف  وا  لاـثما 
.تسا هداد  خر  ( 206  ) شش تسیود و 

ود نایم  هدش  یم  دراو  دیـشر  نوراه  رب  تقو  ره  کلام  هدوب و  عماج  عرو ، ملع و  نایم  هک  یموزخم  هملـس  نب  دمحم  مشاه  وبا  - 6
.دنا هتشاد  رارق  وا  پچ  بناج  رد  هملس  نبا  تسار و  فرط  رد  هریغم  هک  هنوگ  نیدب  هدوب  یم  موزخم  ینب  زا  سک 

کلام بحاصم  لاس  تسیب  تدم  شدوخ  ۀـتفگ  هب  هک  ّمصا ، راسی  نب  نامیلـس  نب  فرطم  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  فرطم  بعـصم  وبا  - 7
هب هتخومآ و  تهاقف  هریغم  نبا  هنانک و  نبا  رانید و  نبا  مزاح و  یبا  نبا  نوشج و  ام  نب  زیزعلا  دـبع  زا  مه  هتفرگ و  هقف  وا  زا  هدوب و 

.تسا هتفای  تافو  هنیدم  رد  ( 220  ) تسیب تسیود و  لاس 

نوشج ام  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دبع  ناورم  وبا  - 8
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حیـصف يدرم  کلملا  دـبع  .تسا  هتفرگ  ارف  هقف  هریغم  هنانک و  نبا  رانید و  نبا  مزاـح و  یبا  نبا  کـلام و  دزن  شردـپ و  دزن  هک  « 1»
هدید رد  ایند  دروخ  یم  ار  کلملا  دبع  نابز  كاخ  هک  متفا  یم  نیا  دای  هب  هاگ  ره  تسا  هتفگ  لّذعم  نب  دمحا  شدرگاش  هک  ..هدوب 

.تسا هتفای  تافو  ( 213  ) هدزیس تسیود و  لاس  هب  کلملا  دبع  ..ددرگ  یم  کچوک  ما 

رارق دوخ  نیلاب  هداسو و  ار  کلام  ۀبتع  هک  « 3  » زاّزقلا یسیع  نب  « 2  » ییحی وبا  - 9

______________________________

امهیلع نیـسحلا ، تنب  هنیکـس  کلذـب  هملـس  ابا  تبقل  و  نوشجاـملا - هملـس  یبا  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  زیزعلا  دـبع  نب  کـلملا  دـبع  ( » 1)
( تسرهفلا « ) ..اهنم هفنصم  هقفلا  یف  بتک  هل  کلام و  باحصا  هلمج  نم  هنیدملاب - نوکی  غبص  نوشجاملا  و  مالسلا ،

( تسرهفلا « ) هتافنصم هبتک و  يور  هنع و  ذخا  مهتلج و  نم  کلام ، باحصا  نم  زازقلا : یسیع  نب  نعم  ( 2)

( بابللا « ) ..هلمع زقلا و  عیب  یلإ  هبسنلا  هذه  هیناث ، ءاز  فلالا  دعب  يازلا و  دیدشت  فاقلا و  حتفب  زازقلا  ( » 3)

835 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ار کلام  أّطوم  باتک  هک  تسا  ومه  هدوب و  کلام  يرـسپان )  ) بیبر ییحی  وبا  .تسا  هتـشون  یم  هتفگ  یم  کلام  هچ  نآ  هداد و  یم 
هک ار  هلأسم  رازه  لهچ  یسیع  نب  نیعم  ییحی  وبا  .تسا  هتفگ  ینیدم  نب  یلع  .تسا  هدرک  تئارق  کلام  رب  شنارسپ  دیـشر و  يارب 

.تسا هدرک  جارخا  هداد و  امب  هتشاد  عامس  کلام  زا 

ریغص أّطوم  هتخومآ و  هقف  دعـس  نب  ثیل  هریغم و  رانید و  نبا  مزاح و  یبا  نبا  کلام و  زا  هک  « 1  » بهو نب  ّللا 
�

ه دبع  دمحم  وبا  - 10
هتشون یم  وا  هب  هک  همان  رد  کلام  هدرک و  فینصت  ار 
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هدوب بحاصم  کلام  اب  لاس  تسیب  و  تسا » ماما  بهو ، نب  ّللا 
�

ه دبع  : » هتفگ وا  قح  رد  هتـشون و  یم  یتفم » دمحم  وبا   » ار يو  ناونع 
.تسا هتشذگ  رد  کلام  تافو  زا  دعب  لاس  جنپ  و 

بحاصم لاـس  تسیب  هتفرگ و  هقف  وا  ءارظن  کـلام و  زا  هدرک و  عمج  دـهز  ملع و  ناـیم  هک  « 2  » یقتع مساق  نب  نمحّرلا  دـبع  - 11
هب رصم  رد  شگرم  و  ( 132  ) ود یـس و  دـص و  کی  لاس  هب  یقتع  تدالو  .تسا  هتـشذگ  رد  وا  زا  دـعب  لاس  هدزاود  هدوب و  کلام 

.تسا هدش  عقاو  ( 191  ) کی دون و  دص و  کی  لاس 

رد هک  بهـشا  زا  دعب  هدوب و  ملعا  وا  لوق  فلتخم  هب  کلام  باحـصا  همه  زا  هک  نیعا  نب  مکحلا  دبع  نب  ّللا 
�

ه دـبع  دـمحم  وبا  - 12
هتفرگ و رگید  صخش  هس  زا  رانید  رازه  ود  دوخ و  لام  زا  رانید  رازه  هک  تسا  ومه  هدیسر و  يوب  تسایر  هتشاد  یم  تسایر  رـصم 

.تسا هتفای  تافو  هدراهچ  تسیود و  لاس  هب  هدش و  دلوتم  ( 150  ) هاجنپ دص و  کی  لاس  هب  دّمحم  وبا  .تسا  هداد  یعفاش  هب 

______________________________

.تسا هدرک  تیاور  کلام  زا  ار  کلام  أطوم  ننس و  بتک و  هدوب و  هقث » حلاص و   » میدن نبا  ریبعتب  ( 1)

هعامج مهیلإ  بسنی  ..ءاقتعلا  نییقتعلا و  یلإ  هبـسنلا  هذـه  فاق  اـهرخآ  یف  اـهقوف و  نم  هاـنثملا  ءاـتلا  حـتف  نیعلا و  مضب  یقتعلا  ( » 2)
( بابللا « ) مهئالضف کلام و  باحصا  نایعا  نم  نمحرلا  دبع  ناک  ..نب و  مساقلا  نب  نمحرلا  دبع  ّللا 

�
ه دبع  وبا  هیقفلا  مهنم 

836 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتشاد و یم  ّولغ  کلام  ةراب  رد  هک  « 1  » راقو ییحی  نب  ایرکز  ییحی ، وبا  - 13
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هک تسنانچ  هفینح  وبا  لـثم  کـلام و  لـثم  تسا  هتفگ  یم  هدـیزرو و  یم  بّصعت  راـک  نیا  رد  هداد و  یم  يرترب  هفینح  وبا  رب  ار  وا 
: هتفگ ریرج 

ارابک هعبرا  دجملا  تویب  میمت  یلإ  نوبساّنلا  نوّدعی 

ارایخلا هلظنح  ّمث  ارمع  دعم و  لآ  بابّرلا و  نوّدعی 

راوحلا هیّدلا  یف  تیغلأ  امک  اوغل  ّيرملا  اهنیب  بهذی  و 

نامرف هب  تسوا و  ءارظن  زا  مزاح و  وبا  نارقا  زا  هک  اقیرفا  لها  زا  یـضاق  مناغ  ورمع  نب  ّللا 
�

ه دـبع  تسا  ییحی  وبا  نیا  باحـصا  زا  و 
.تسا هتشذگ  رد  کلام  گرم  زا  دعب  لاس  ود  دودح  رد  ناوریق  ۀنیدم  رد  هتشاد و  یم  ار  اقیرفا  ءاضق  دیشر  نوراه 

هتخومآ رصم  هنیدم و  ءاملع  زا  وا و  زا  هقف  هتشاد و  عامس  وا  زا  هتفر و  کلام  دزن  هب  سلدنا  زا  یکدوک  زا  هک  ییحی  نب  ییحی  - 14
رگید اب  يزور  تسا  هدش  تیاور  .هدمآ  یم  ششوخ  وا  لقع  شوه و  راتفر و  زا  کلام  هدوب و  رامشب  کلام  باحصا  ناگرزب  زا  و 

وا هب  کلام  دنتفر  نوریب  نآ  ندید  يارب  کلام  باحـصا  ۀمه  هدش  هدروآ  لیپ  تسا : هتفگ  یـسک  هدوب  کلام  دزن  کلام  باحـصا 
خـساپ ییحی  يا ؟ هدیدن  ار  نآ  وت  تسین و  سلدنا  رد  لیپ  هک  نیا  اب  ینیبب ، ار  لیپ  ات  یتفرن  ارچ  وت  تسا : هتفگ  دوب  هدنام  اج  هب  هک 

نیا ار  کلام  .منیبب  لیپ  اجنیا  رد  هک  ما  هدماین  مریگرب و  هرهب  وت  داشرا  ملع و  زا  منیبب و  ارت  هک  ما  هدمآ  دوخ  رهش  زا  نم  تسا  هداد 
« سلدنا لها  لقاع   » ار وا  هدمآ و  شوخ  تخس  خساپ 

______________________________

ایرکز ییحی  وبا  هفصلا  هذهب  رهتشا  ءار  فلالا  دعب  هففخملا و  فاقلا  واولا و  حتفب  راقولا ، ( » 1)
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« نیتئام نیسمخ و  عبرا و  هنس  تام  هئام و  نیعبس و  عبرا و  هنس  دلو  ..يرـصم  وه  هتابث و  هنوکـسل و  کلذ  هل  لیق  امنا  ..نب  ییحی  نب 
( بابللا )

837 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدش  یهتنم  يوب  سلدنا  رد  یملع  تسایر  .هدناوخ 

نآ هدرب و  مان  دنا  هدوب  یم  سلدنا  اقیرفا و  رد  یخرب  و  رصم ، رد  یخرب  هک  سک ) هد   ) ار رگید  سک  دنچ  هقبط  نیا  زا  قاحـسا  وبا 
نم هباحـصا  باحـصا  نم  يرخا  هقبط  یلإ  هقفلا  لقتنا  مث  ترابع : نیدـب   ) کلام باحـصا  زا  مود  هقبط  صاخـشا  ندرب  مان  هب  هاـگ 
دنچ هک  تسا  هدروآ  نانآ  زا  هاـتوک  یفیرعت  همجرت و  هدرب و  ماـن  ار  هقبط  نیا  زا  سک ) هدزاود   ) یهورگ هتخادرپ و  هنیدـملا ) لـها 

.دوش یم  هدروآ  قاروا  نیا  رد  مه  ناشیا  زا  نت 

838 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

کلام نادرگاش  باحصا و  زا  مود  هقبط 

اجنیا رد  ریز  صاخـشا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  همجرت  راصتخا  هب  هدرب و  مان  ار  سک  هدزناپ  بیرق  رتنییاپ ، و  هقبط ، نیا  زا  قاحـسا  وبا 
: ددرگ یم  دای 

.تسا هدوب  ملعا  دنا  هدرک  فینصت  کلام  لوق  فلتخم  رد  هک  یناسک  همه  زا  هک  یضاق  يرهز  ّللا 
�

ه دبع  نب  نوراه  ییحی  وبا  - 1

نبا يأر  قّفتا  ام  یف  باتک   » هتشاد و ار  رـصم  ءاضق  هدوب و  بهـشا  مساق و  نبا  بهو و  نبا  باحـصا  زا  هک  نیکـسم  نب  ثراح  - 2
.تسا وا  تافینصت  زا  بهو » نبا  بهشا و  مساقلا و 

هّیـضق رد  هتفرگ و  ارف  هقف  مکحلا  دبع  نبا  نوشجام و  نبا  زا  هدوب و  هیردنکـسا  مدرم  زا  هک  زاوم  میهاربا  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  - 3
هدرک و رارف  هتخیرگ و  ماش  هب  هیردنکسا  زا  سپ  هتفرگ  رارق  بلط  بیقعت و  دروم  تنحم » »
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.تسا هدیسر  رد  شگرم  هک  « 1 ( » 281  ) لاس ات  هدوب  اجنآ  رد  هدش و  ناهنپ  نوصح  زا  یکی  رد 

نیا رد  هتفرگ  ارف  هقف  هفینح  وبا  باحـصا  زا  هتفر و  قارع  هب  نآ  زا  سپ  هتخوـمآ  هقف  ناوریق  رد  هک  تارف  نب  دـسا  ّللا 
�

ه دـبع  وـبا  - 4
زا قارع  هدیسر و  قارع  هب  کلام  گرم  ربخ  ءانثا 

______________________________

خر يا  هدایز  مک و  هابتـشا و  ترابع  رد  هک  دـیآ  یم  رظنب  نینچ  نکیل  دـش  همجرت  الاب  رد  هک  تسا  ناـنچ  قاحـسا  وبا  تراـبع  ( 1)
لاس ات  دـشاب و  هدرک  رارف  خـیرات  نآ  زا  شیپ  زاوم  هک  تسا  دـیعب  هتفر و  ناـیم  زا  ( 232  ) لکوتم نامز  زا  تنحم »  » هیـضق هچ  هداد 

.دشاب هدیسر  رد  شگرم  دشاب و  هدش  نصح  نآ  مزالم  « 281»

839 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدـید و ار  بهو  نبا  هتفر و  رـصمب  هدـش و  مزاع  دوخ  بهذـمب  لاقتنا  رب  سپ  هداـتفا  شیپ  تارف  نب  دـسا  هدروخ و  ناـکت  ربخ  نیا 
نیدـب بهو  نبا  دـهد  خـساپ  کـلام  بهذـم  قبط  ار  اـهنآ  لـئاسم  هک  تسا  هتـساوخ  يو  زا  هداد و  ناـشن  وا  هب  ار  هفینح  وـبا  بتک 
کلام زا  ار  هچ  نآ  هتفریذپ و  وا  هتساوخ و  وا  زا  ار  راک  نیا  هتفر و  مساق  نبا  دزن  هب  سپ  تسا  هتـسج  عّروت  هدادن و  خساپ  تساوخ 

نینچ  » و منک » یم  ناـمگ  نینچ   » تراـبع هب  دوب  شدـیدرت  کـش و  دروم  هچ  نآ  هداد و  باوـج  هتـشاد  داـی  هب  لـئاسم  نآ  ةراـب  رد 
.تسا هدش  هدیمان  هّیدسا » بتک   » ناونعب هک  تسا  اهباتک  نیمه  تسا و  هدروآ  خساپ  مرادنپ »

هدید نینچ  هک  نونحس  .تسا  هتفای  تسایر  بتک ، نآ  ۀطساو  هب  هتشگ و  زاب  ناوریق  هب  دسا 
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دیاب ریزگان  هک  هدـمآ  ییاـهزیچ  بتک  نیا  رد  تسا  هتفگ  يو  هتـشاد  هضرع  وا  رب  هدرب و  مساـق  نبا  دزن  هب  دوخ  اـب  ار  هّیدـسا  بتک 
هتشون دسا  هب  هدروآ و  كاردتسا  ناونعب  ار  یلئاسم  هداد و  یعطق  باوج  دوب  هتفگ  نامگ  ّکش و  هجو  رب  ار  هچ  نآ  سپ  دبای  رییغت 

: تسا

ّللا ال
�

ّمه  » تسا هتفگ  هدیـسر  مساق  نبا  هب  ربخ  نوچ  هدرکن  ار  راک  نیا  دـسا  .نک  حیحـصت  قیبطت و  نونحـس  بتک  اـب  ار  دوخ  بتک 
رئازج زا  هک  ار  صفق  هتفر و  داـهج  يارب  دـسا  .تسا  هدـنام  ضوفرم  كورتم و  نونکا  مه  اـت  بتک  نآ  سپ  هّیدـسالا » یف  كراـبت 

.تسا اج  نامه  رد  شدجسم  ربق و  هتشذگ و  رد  هریزج  نامه  رد  هدرک و  حتف  تسا  لیسیس )  ) هیلقص

بهو و نبا  مساق و  نبا  دزن  نونحس  .تسا  وا  بقل  نونحـس  تسا و  مالّـسلا  دبع  وا  مان  هک  یخونت  دعـس  نب  نونحـس  دیعـس  وبا  - 5
وا لوقب  دانتسا  دامتعا و  اجنآ  رد  هتشاد و  ار  ناوریق  ءاضق  تیالو  هدش و  یهتنم  يوب  برغم  رد  یملع  تسایر  هتخومآ و  هقف  بهشا 

لها دـمتعم  عجرم و  هک  هدرک  فینـصت  ار  هنّودـملا »  » نونحـس هدـش  هتخانـش  دـمتعم  ربتعم و  زاّوم  نبا  لوق  رـصم ، رد  هکنانچ  هدوب 
.تسا هدوبن  درگاش  هزادنا  نآ  کلام  باحـصا  زا  کی  چیه  يارب  هک  تسا  هدوب  هزادنا  نادـب  وا  باحـصا  نادرگاش و  تسا  ناوریق 

تافو ( 240  ) لهچ تسیود و  لاس  زا  بجر  هام  رد  نونحـس  .تسا  هتفای  عویـش  راشتنا و  نونحـس  ۀطـساو  هب  برغم  رد  کـلام  ملع 
.تسا هتفای 

840 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

کلام باحصا  زا  میس  هقبط 

هک مود  هقبط  زا  یصاخشا  ندرک  دای  زا  سپ  قاحسا  وبا 
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: تسا هتفگ  دیدرگ  دای  قاروا  نیا  رد  ناشیا  زا  نت  دنچ  مان 

« ..مهنم نونحس  باحصا  مه  و  يرخا ، هقبط  یلإ  هقفلا  لقتنا  ّمث  »

اجنیا رد  ناشیا  زا  سک  دـنچ  هک  تسا  هدروآ  کی  ره  يارب  هاتوک  یفیرعت  همجرت و  هدرب و  ماـن  ار  هقبط  نیا  زا  سک  هد  بیرق  سپ 
: دوش یم  هدروآ 

هیبشت بهشا  زج  یسک  هب  ار  وا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  ردپ  هدوب و  ملاع  ثیدح  هقف و  هب  هک  نونحـس  رـسپ  دّمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  - 1
هدینـش و ثیدح  وا  زا  هدید و  ار  کلام  بحاص  بعـصم  وبا  هتفر و  هنیدم  هب  هتفرگ و  ارف  هقف  نونحـس  شردپ  دزن  دّمحم  .منک  یمن 

.تسا هتفای  تافو  لاس  راهچ  هاجنپ و  ّنس  هب  ( 256  ) شش هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد 

هدرک و فینصت  هنّودملا »  » باتک دننام  یباتک  هدوب و  نونحـس  باحـصا  رباکا  زا  هک  سودبع  نب  میهاربا  نب  دّمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  - 2
.تسا هتفای  تافو  ( 261  ) کی تصش و  تسیود و  لاس  رد  سودبع  نب  دمحم  .هداهن  هعومجملا »  » ار نآ  مان 

رد کلام  هقف  هتشذگ و  رد  اج  نامه  رد  هتشاد و  ار  هیلقص  ءاضق  هدوب و  نونحس  باحصا  زا  مه  هک  یـضاق ، ملاس ، نب  نامیلـس  - 3
.تسا هتفای  راشتنا  وا  ۀطساو  هب  هیلقص 

: تسا هتفگ  هدرک  همجرت  راصتخا  هب  هدرب و  مان  هک  ار  نت ) هد  بیرق   ) نونحس باحصا  زا  نت  دنچ  قاحسا  وبا 

841 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ناهیقف زا  رـصم  مدرم  رظن  رد  هک  هدرک  لـقن  « 1  » یسباق نبا  زا  و  نونحـس » باحـصا  باحـصا  نم  يرخا  هقبط  یلإ  هقفلا  لقتنا  ّمث  »
نب یسوم  بلاط و  نب  سابعلا  وبا  رت  هتسجرب  رتدنیآ و  شوخ  همه  زا  هتفر  رصمب  هک  ناوریق 
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: تسا هلمج  زا  هک  تسا  هدرب  مان  ار  یصاخشا  هقبط  نیا  رد  هاگ  نآ  هدوب  « 2  » یسمم لضفلا  وبا  ناّطق و  نمحّرلا  دبع 

..تسا هدوب  ناّطق  نمحرلا  دبع  نب  یسوم  ۀقیرط  رب  نونحس و  رسپ  باحصا  زا  هک  غئاص  هقیرطب  نب  سابعلا  وبا  - 1

یسوم دوسالا  وبا  یسمم و  نب  سابع  لضفلا ، وبا  رـصن و  نب  دمحا  هقیرطب و  نبا  دننام  یـصاخشا  قاحـسا  وبا  ۀتفگ  هب  هقبط  نیا  رد 
میهاربا نب  ّللا 

�
ه دـبع  سابعلا  وبا  داّبل و  نبا  هب  فورعم  دّـمحم  نب  دّـمحم  رکب  وبا  دـننام  یناسک  هقبط و  سأر  رد  ناّطق  نمحرلا  دـبع 

دصیس و لاس  رد  دنا و  هتخومآ  وا  زا  سنوت  لها  هتفرگ و  دای  هقف  نونحس  باحصا  زا  وا  ریغ  یـسلدنا و  رمع  نب  ییحی  زا  هک  ینابنا 
رد دیعـس  وبا  دننام  دنا  هدوب  یناسک  رتنییاپ  هقبط  نیا  رد  نانیا  زا  زاب  دـنا  هدوب  رتنییاپ  یماقم  رد  تسا  هتفای  تافو  ( 352  ) ود هاجنپ و 
هقف رـصن  وبا  نب  دمحا  زا  هک  مشاه  یبا  نبا  دیعـس  وبا  دننام  دنا  هدوب  یناسک  رتنییاپ  هقبط  نیا  رد  نانیا  زا  زاب  دنا  هدوب  رتنییاپ  یماقم 
یم هدناوخ  ریغـص  کلام  مان  هب  هدیدرگ و  یهتنم  يوب  هقف  رد  تسایر  هک  یکلام  دیز  وبا  نب  ّللا 

�
ه دبع  دـمحم  وبا  دـننام  هتفرگ و  ار 

رد ( 386  ) شـش داتـشه و  دصیـس و  لاس  هب  هدرک و  فیلأت  رایـسب  یبتک  هتخومآ و  هقف  داّبل  رکب  وبا  یـسمم و  لضفلا  وبا  زا  هدش و 
سیردت يوتف و  ناوریق  رد  هتفرگ و  ارف  هقف  مشاه  یبا  نب  دیعـس  وبا  زا  هک  نولبـش  نب  قلاخلا  دبع  مساقلا  وبا  دـننام  تسا و  هتـشذگ 

دنا و هتشاد  دامتعا  وا  رب  هدوب و  وا  اب  هقف 
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لاـس رد  هک  یـسباق  نبا  هب  فورعم  فلخ  نب  دـمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  دـننام  هتـشذگ و  رد  ( 391  ) کی دون و  دصیـس و  لاـس  هب 
..هتفای تافو  ( 403  ) هس دص و  راهچ 

: تسا هدرک  دای  هقبط  نیا  رد  هک  ار  یناسک  هلمج  زا  مه  و 

______________________________

( بابللا « ) ..هیقیرفإب هنیدم  یه  سباق و  یلإ  هبسنلا  هذه  ( » 1)

( بابللا « ) هسمم اهل : لاقی  برغملاب  هیرق  یلإ  هبسنلا  هذه  هلمهم ، نیس  اهرخآ  یف  هیناثلا و  نوکس  اهلوأ و  مضب  ( » 2)

842 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حبـص زامن  لاس  لهچ  هک  يروط  هب  هدوب  عماج  دـهز  هقف و  نایم  هتفرگ و  ارف  هقف  مساق  نبا  دزن  هک  « 1  » یلطیلط رانید  نب  یسیع  - 2
درک و تعیاشم  ار  وا  خسرف  دنچ  داتسا  هدرک  یم  تعجارم  مساق ، نبا  شداتسا  دزن  زا  هک  یماگنه  هدناوخ و  ءاشع  زامن  ءوضو  اب  ار 
وا زا  هقفا  یـسک  هک  ما  هدرک  تعیاشم  ار  يدرم  هک  دـننک  یم  تمالم  راـک  نیا  رب  ارم  : » تسا هتفگ  هدـش  بتاـعم  راـک  نیا  رب  نوچ 

قاحسا وبا  ناشیا  رخآ  هک  هدرک  دای  یتاقبط  لاقتنا  لقن و  یتاجرد و  فالتخاب  هراشا  اب  ار  رگید  صخش  نیدنچ  قاحسا  وبا  تسین »
دعب هدرک و  یم  راختفا  وا  هب  هتخومآ و  هقف  لذعم  نب  دمحا  دزن  هرصب  رد  هک  هدوب  یضاق  يدزا  مهرد  نب  ..نب  قاحسا  نب  لیعامسا 

.تسا هتفای  لاقتنا  وا  باحصا  هقبط  هب  هقف  وا  زا 

رمع وبا  هک  هدرمش  ار  فسوی  نب  دمحم  رمع  وبا  شّمع  رسپ  رتمهم  همه  زا  هک  هدرب  مان  ار  سک  دنچ  مه  لیعامسا  باحصا  ۀقبط  زا 
يو رسپ  رمع  وبا  زا  سپ  هدش و  يدصتم  ار  اضق  لغش  وا  زا  دعب  هدوب و  لیعامسا  بحاص  تسخن 
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وبا شبجاـح و  هب  لیعامـسا  دـنا : هتفگ  یم  هک  يروط  هب  هدـش  ّمهم  رایـسب  رمع  وبا  .تسا  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  لغـش  نیا  نسحلا  وـبا 
رد مه  زورما  ات  تسا و  هدوب  همه  تیـصخش  عجرم  رمع  وبا  تقیقح  رد  .تسا  مئاق  شدوخ  صخـش  هب  رمع  وبا  شردپ و  هب  نسحلا 

بوقعی وبا  یضاقلا » رمع  وبا  ّهنأک  : » دنیوگ یم  دننیبب  ار  راقو  تبیه و  لامج و  تّهبا و  ياراد  مشتحم و  یـصخش  مدرم  نوچ  دادغب 
باحـصا دادع  رد  زین  ار  رگید  صخـش  دنچ  و  يواحلا »  » باتک بحاص  یثیل  دمحم  نب  ورمع  جرفلا  وبا  يزار و  دـمحا  نب  قاحـسا 

.تسا هدرب  مان  لیعامسا 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدرب  مان  ار  یصاخشا  مه  هقبط  نیا  زا  هدرک و  دای  کلام  باحصا  زا  رگید  هقبط  هب  ار  هقف  لاقتنا  سپ  نآ  زا 

______________________________

یه هلطیلط و  یلإ  هبـسنلا  هذه  .مال  اهرخآ  یف  يرخالا و  ءاطلا  رـسک  اهتحت و  نم  هانثملا  ءایلا  نوکـس  ماللا و  حتف  ءاطلا و  مضب  ( » 1)
نب ییحی  رانید و  نب  یـسیع  نع  يوری  هلطیلط  یـضاق  ..نب  دـیلولا  نب  دـمحا  مهنم  ءاملعلا  نم  هعامج  اـهنم  جرخ  سلدـنألاب  هنیدـم 

( بابللا « ) سلدنألاب یفوت  نونحس و  ییحی و 

843 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رب ّدر  رد  مه  یباتک  هدرک و  هرظانم  یفریص  رکب  وبا  اب  یعفاش  باحـصا  هقف  رد  هک  یـضاق  فسوی  نب  دمحم  نب  رمع  نسحلا  وبا  - 1
.تسا هدومن  فیلأت  دنراد  راکنا  ار  هنیدم  لها  عامجا  هک  یناسک 

هقف نسحلا  وبا  شرسپ  دزن  فسوی و  نب  دّمحم  رمع  وبا  دزن  دادغب  رد  هک  يرهبا  حلاص  نب  دّمحم  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  دّمحم  رکب  وبا  - 2
دانسا و ّولع  تائارق و  نایم  هتفرگ و  ارف 
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شیپ يرهبا  .تسا  هتفای  راشتنا  دالب  رد  وا  ۀلیـسو  هب  کلام  بهذم  هدرک و  حرـش  ار  مکحلا  دبع  نبا  رـصتخم  هدوب و  عماج  دّیج  هقف 
.تسا هتشذگ  رد  ( 375  ) جنپ داتفه و  دصیس و  لاس  هب  هدش و  دلوتم  ( 290  ) دون تسیود و  زا 

هدرک و تلحر  رـصمب  هتخومآ و  هقف  يرهبا  رکب  وبا  دزن  هک  « 1  » یکتو هب  فورعم  رغـصا  يرهبا  ّللا ]
�

ه  ] دبع نب  دّـمحم  رفعج  وبا  - 3
.فالخلا لئاسم  یف  باتک  تسا : وا  تافیلأت  زا  دنا  هتفرگ  ارف  هقف  وا  دزن  رایسب  یهورگ 

یباتک ار  کی  ره  دنا و  هدوب  يرهبا  رکب  وبا  یهقف  نادرگاش  زا  رتشیب  هک  هدرب  مان  هقبط  نیا  زا  مه  ار  رگید  صخش  دنچ  قاحـسا  وبا 
يارب هلمج  زا  فالخلا » لئاسم  یف  »

______________________________

نونلا و واولا و  حتفب   » تسا هدـش  طبـض  نینچ  هدروآ و  نون  اب  یکنولا » « » بابللا  » رد ما  هدـیدن  ار  هطوقنم  ءات  اب  یکتو »  » طبـض ( 1)
: تسا هدمآ  نومضم  نیا  نآ  لیذ  رد  و  فاک » اهرخآ  یف 

نب يدهم  نب  رصن  نب  يدهم  نب  رصن  حتفلا  وبا  دیـس  تسا  بوسنم  اجنادب  تسا و  ير  ياههید  زا  هک  کنو »  » هب تسا  تبـسن  نیا  »
ّللا

�
ه یضر  بلاط  وبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  یـسیع  نب  دمحا  نب  یـسیع  نب  ّللا 

�
ه دبع  نب  یلع  نب  دمحم 

ایک و هب  فورعم  يدیز  يولع  نیـسح  نب  ییحی  لضفلا  وبا  زا  هدوب  بهذم  يدـیز  لضاف  يولع  هک  یکنولا  ینیـسحلا  يولعلا  مهنع 
عامس رایسب  ثیدح  نانیا  زج  ینیوزق و  فسوی  نب  دمحم  نب  مالسلا  دبع  فسوی  وبا  يروباشین و  بیطخ  یلع  نب  لیعامـسا  رکب  وبا 

داتفه دص و  راهچ  لاس  زا  نابعش  رد  شتدالو  هتشاد و 
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.دوش صحفت  دیاب  تسا  هدیشوپ  نم  رب  هملک  طبض  تهج  رهب  تسا » هدوب  ير  رد  جنپ  و 

844 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یف باتک  هل  هقفلا و  لوصا  یف  باتک  فالخلا و  لئاسم  یف  ریبک  باتک  هل  تسا : هتفگ  دـمحا ) نب  دّـمحم  رکب  وبا  « ) 1  » زاّوکلا نبا 
مهل فرعا  ریبک ال  فالخلا  لـئاسم  یف  باـتک  هل  و  : » تسا هتفگ  رمع ) نب  یلع  نسحلا  وبا  « ) 2  » راّصقلا نبا  يارب  نآرقلا و  ماـکحا 

لئاـسم یف  باـتک  هل  و  : » تسا هتفگ  ّللا )
�

ه دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  مساـقلا  وـبا   ) باـّلجلا نبا  يارب  و  هنم » نـسحا  فـالخلا  یف  اـباتک 
نیا وا  ةراب  رد  هداد و  نایاپ  رصن  نب  یلع  نب  باّهولا  دبع  دّمحم  وبا  مان  هب  ار  کلام  باحـصا  ناهیقف  تاقبط  قاحـسا  وبا  فالخلا »

: تسا هدروآ  ار  نومضم 

رعاش بّدأتم و  یهیقف  هدینـشن  وا  زا  يزیچ  نکیل  هدـید  ار  يرهبا  رکب  وبا  وا  .مدرک  عامـس  رظن ، رد  ار ، وا  مـالک  كاردا و  ار  وا  نم  »
ود تسیب و  دـص و  راهچ  لاس  هب  اج  نامه  رد  هتفر و  رـصمب  رمع  رخآ  رد  هدرک و  فیلأت  هقف  زا  یّنف  ره  رد  رایـسب  ییاهباتک  وا  دوب 

« ..تسا هتشذگ  رد  ( 422)

______________________________

« ..هعامج اـهب  فرع  فزخلا و  نم  نازیکلا  لـمع  یلإ  هبـسنلا  هذـه  .ياز  فلـالا  دـعب  هددـشملا و  واولا  اـهلوأ و  حـتفب  زاّوکلا : ( » 1)
( بابللا )

( بابللا « ) ..اهریغ بایثلا و  هراصق  یلإ  هبسنلا  هذه  .ءار  فلالا  دعب  هلمهملا و  هددشملا  داصلا  فاقلا و  حتفب  ( » 2)

845 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یعفاش باحصا  نادرگاش و   3

هراشا

دقف یلاعت  ّللا 
�

ه همحر  یعفاّشلا  اّماف   » ناونع نیا  تحت  ار  یعفاش  باحصا  هتشاد  یم  یعفاش  بهذم  شدوخ  نوچ  يزاریش  قاحسا  وبا 
ءادتبا رد  یلاعت » ّللا 

�
ه مهمحر  هباحصا  یلإ  ههقف  لقتنا 
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دـص زا  زواجتم  لاح  رهب  هدرکن و  اهنآ  ۀمئا  دوجو  بهاذم و  ثودح  رد  ار  ینامز  رّخات  مّدـقت و  تیاعر  هدروآ و  بهاذـم  زا  ثحب 
: تسا هدروآ  هدرب و  مان  هقبط  جنپ  یط  رد  دنا  هتشاد  بقاعتم  یتاقبط  شدوخ  نامز  ات  هک  ار  یعفاش  باحصا  نادرگاش و  زا  نت 

: دنا هدرک  دای  ار  ریز  صاخشا  تسخن  هقبط  زا 

رداق اناوت و  ار  هقیقد  یناعم  رب  جاجتحا  رظانم و  دـهتجم و  دـهاز و  یملاع  هک  « 1  » ینزم لیعامسا  نب  ییحی  نب  لیعامـسا  میهاربا  وبا 
لئاسملا  » و روثنملا »  » و رصتخملا » رصتخم   » و ریغصلا » عماجلا   » و ریبکلا » عماجلا   » دننام هدرک  فینصت  رایسب  بتک  .هدوب 

______________________________

هک اجنآ  نزم و  مان  هب  دنقرمـس  زا  تسا  یهیدب  تبـسن  دـشاب  ءاز  نوکـس  میم و  مضب  هک  اجنآ  بابللا »  » بحاص ۀـتفگ  هب  ینزم  ( 1)
ینزم ییحی  نب  لیعامسا  میهاربا  وبا  تسا  هلیبق  نیا  زا  هک  تسیا ) هلیبق   ) بلک رتخد  هنیزم  هب  تسا  تبـسن  دشاب  ءاز  حتف  میم و  مضب 

.یعفاش بحاص 

زا هقفا  یسک  یعفاش  باحـصا  رد  دشاب و  یم  نمی  لئابق  زا  یکی  هک  تسا  هنیزم  زا  : » تسا هتفگ  ینزم  نیا  ۀمجرت  رد  مه  میدن  نبا 
باحـصا دامتعا  دروم  مدرم و  تسد  رد  هک  تسا  ریغـص  رـصتخم  باتک  ینزم  بتک  هلمج  زا  هدوبن و  یطیوب  زا  حلـصا  ینزم و  نیا 
رـصتخملا  » باـتک ضئارفلا » باـتک   » تسا یطیوب  بتک  هلمج  زا  .دـننز و  یم  حرـش  نآ  رب  دـنناوخ و  یم  ار  ناـمه  تسا و  یعفاـش 

«. ریغصلا رصتخملا   » باتک و  ریبکلا »

846 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب ینزم  یبهذم » رـصان  ینزملا  : » تسا هتفگ  دوخ  درگاش  نیا  ّقح  رد  یعفاش  ماما  قئاثولا » باتک   » و ملعلا » یف  بیغرتلا   » و هربتعملا »
تافو ( 264  ) راهچ تصش و  تسیود و  لاس 
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.تسا هتفای 

تـسا هتفگ  شا  هراب  رد  ماما  هدرک و  تیاور  ار  یعفاـش  ماـما  بتک  هک  يدارم  نّذؤم  راـبجلا  دـبع  نب  نامیلـس  نب  عیبر  دـمحم  وبا  و 
.تسا هتفای  تافو  رصم  رد  ( 270  ) داتفه تسیود و  لاس  رد  عیبر  یتیاور .» عیبّرلا  »

ار یطیوب  .تسا  هتفای  تافو  دادغب  نادنز  رد  ( 231  ) کی یـس و  تسیود و  لاس  رد  هک  « 1  » یطیوب ییحی  نب  فسوی  بوقعی  وبا  و 
هداتفا و نادـنز  هب  هدرک  عانتما  ءابا و  نآرق  ندوب  قولخم  هب  فارتعا  رارقا و  زا  نوچ  هدرب و  دادـغبب  رـصم  زا  تنحم )  ) نآرق ۀـنتف  رد 

..تسا هدرم  نادنز  رد 

وا زا  مه  و  هنم » ملعا  یباحصا  نم  دحا  سیل  ییحی و  نب  فسوی  نم  یـسلجمب  ّقحا  دحا  سیل   » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  یعفاش  زا 
«. یناسل بوقعی  وبا   » هک هدش  تیاور 

کی لاس  هب  هدرک و  فینصت  ار  رـصتخم  طوسبم و  هدوب و  ثیدح  ظفاح  هک  « 2  » یبیجت ّللا 
�

ه دـبع  نب  ییحی  نب  هلمرح  صفح  وبا  و 
هتشگ دلوتم  ( 166  ) شش تصش و  دص و 

______________________________

: تسا هتفگ  هدرک و  طبض  ءای  نوکس  واو و  حتف  ءاب و  مضب  ار  نآ  بابللا »  » رد ریثا  نبا  ( 1)

نیشناج و یعفاش  زا  دعب  هک  یعفاش  بحاص  یطیوب  يرصم  ییحی  نب  فسوی  بوقعی  وبا  ماما   » هک رصم  دیعص  زا  تسا  یهید  طیوب 
هدش و هدرب  دادغبب  ( 231  ) کی یس و  تسیود و  لاس  تنحم »  » ۀیضق رد  هدوب و  دبعتم  دهاز و  يدرم  هدش و  شباحـصا  رب  وا  هفیلخ 

.تسا هدوب  طیوب  نیمه  زا  هتشذگ » رد  دیقم  لولعم و  نادنز  رد  هداتفا و  نادنز  هب 

میج رسک  الاب و  رد  هطقن  ود  ءات  مضب  ار  هملک  بابللا »  » رد ریثا  نبا  ( 2)
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: تسا هنوگ  ودب  تبسن  نیا   » تسا هتفگ  هدرک و  طبض  هطقن  کی  ءاب  رخآ  رد  ریز و  رد  هطقن  ود  ءای  نوکس  و 

، صفح وبا  ورمع ، نب  هلمرح  هلیبق )  ) تسا لوا  مسق  زا  رـصم  رد  يا  هلحم  هب  رگید  هدوب و  دعـس  يدـع و  ردام  واو  صخـش  هب  یکی 
رد ( 243  ) هس لـهچ و  تسیود و  لاـس  هب  هدـش و  دـلوتم  ( 166  ) شـش تصـش و  دـص و  کی  لاس  هب  هک  یعفاـش  بحاـص  یبیجت 

« ..تسا هتشذگ 

847 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتشذگ  رد  رصم  رد  ( 243  ) هس لهچ و  تسیود و  لاس  رد  و 

.تسا هتفای  تافو  ( 264  ) ینزم توف  لاس  نامه  رد  هک  یفدص  سنوی  نب  یسوم  وبا  و 

یعفاش اب  هتفرگ و  هقف  کـلام  باحـصا  زا  بهـشا  بهو و  نبا  زا  هک  يرـصب  نیعا  نب  مکح  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  دـمحم  ّللا 
�

ه دـبع  وبا  و 
باب رد  ار  وا  ۀتساوخ  هدش و  هدرب  دواد  یبا  نبا  یضاق  دزن  دادغبب  رصم  زا  تنحم »  » ۀعقاو رد  هتخومآ و  هقف  وا  زا  هتشاد و  تبحاصم 

رد يدـنا  تصـش و  تسیود و  لاس  هب  ات  هتـشاد  رـصم  رد  ار  یهقف  تسایر  هتفاـی و  تدوع  رـصمب  سپ  هدرکن  تباـجا  نآرق » قلخ  »
.تسا هتشذگ 

نب ملـسم  زا  ار  هقف  هک  تسا  یّکم  يدیمح  یـسیع  نب  ریبز  نب  ّللا 
�

ه دـبع  رکب  وبا  هکم ، رد  یعفاش ، نادرگاش  باحـصا و  هلمج  زا  و 
یعفاش گرم  نامز  ات  هتفر و  رـصمب  یعفاـش  اـب  هتفرگ و  یعفاـش ، ناداتـسا  خویـش و  هنییع  نبا  و  « 2  » يدروآرد و  « 1  » یجنز دلاخ 

رد ( 219  ) هدزون تسیود و  لاس  هب  هتشگرب و  هکم  هب  یعفاش  گرم  زا  دعب  هتشاد و  ار  وا  تمزالم 
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.تسا هتفای  تافو  هّکم 

یعفاش بهذمب  هّکم  رد  هدش و  تیاور  وا  زا  رگید  بتک  یلامالا و  باتک  مه  ثیدـح و  هک  یّکم  دوراج  وبا  نب  یـسوم  دـیلو  وبا  و 
.تسا هداد  یم  يوتف 

: تسا دادغب  رد  یعفاش  باحصا  نادرگاش و  هلمج  زا  و 

ةراب رد  ینارفعز  حابص  دمحم  نب  نسح  هک  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  ّللا 
�

ه دبع  وبا 

______________________________

.هدش هدروآ  تبسن  نیا  حیضوت  صخش و  نیا  ۀمجرت  هکم  یعبات  ناهیقف  زا  ثحب  رد  ( 1)

هتفگ هدرک و  طبض  هلمهم  یلاد  نآ  زا  دعب  مود و  ءار  نوکس  واو و  حتف  نوکس و  هلمهم و  ءار  لاد و  حتفب  ار  هملک  نیا  ریثا  نبا  ( 2)
وبا نب  ورمع  يراصنا و  دیعس  نب  ییحی  زا  هدوب و  هنیدم  لها  زا  هک  تسا  يدروآ  رد  دمحم  نب  زیزعلا  دبع  يارب  تبـسن  نیا  : » تسا

رد ( 186  ) شـش داتـشه و  دـص و  کی  لاس  هب  دـننک و  یم  تیاور  يو  زا  نیعم  نب  ییحی  لبنح و  دـمحا  دـنک و  یم  تیاور  ورمع 
هدوـب نارگ  نیگنـس و  ناـشیا  ناـبز  رب  يدرجباراد »  » نتفگ نوـچ  هدوـب و  هنیهج  یلوـم  درجباراد و  مدرم  زا  وا  ردـپ  .تسا  هتـشذگ 

.دنا هدرک  لیدبت  يدروآرد »  » هب ار  فیفخت 

848 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

وبا و  هیف » دمحا  تدـجو  ّالا  اسلجم  هر )  ) یعفاّشلا یلإ  تبهذ  ام  رـضاح و  دـمحا  ّالا و  افرح  یعفاّشلا  یلع  تأرق  ام  : » تسا هتفگ  يو 
رد قاحـسا  وبا   ) یعفاش دجـسم  مه  تسا و  بوسنم  يوب  دادـغب  ینارفعز  ةزاورد  هک  « 1  » ینارفعز حابـص  نب  دّمحم  نب  نسح  یلع 

.تسا هتشذگ  رد  ( 260  ) تصش تسیود و  لاس  هب  ینارفعز  هدرک ) یم  سیردت  دجسم  نیا  رد  دوخ  نامز 

نامی وبا  نب  دلاخ  نب  میهاربا  روث  وبا  و 
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: تسا هتفگ  نینچ  وا  دوخ  هک  یبلک 

« رود  » ۀلأسم متفر و  وا  سلجم  هب  ءازهتـسا  دصقب  نم  دمآ  دادغبب  یعفاش  هک  نیا  ات  مدوب  ینابیـش  نسح  نب  دّـمحم  باحـصا  زا  نم  »
ماگنه هب  تفگ : دادـن و  خـساپ  ارم  مدیـسرپ  يو  زا  ار  هدوب ) یم  یهقف  ثحب  عوضوم  هرود  نآ  رد  هک  تسا  هکم  ياـه  هناـخ  دارم  )
.يدرک اـطخ  تفگ : زاـب  .نینچ  متفگ : هراـبود  .تسا  اـطخ  تفگ : .نینچ  مـتفگ : يراد ؟ یم  دـنلب  هنوـگچ  ار  دوـخ  ياهتـسد  زاـمن 

: تفگ منک ؟ دنلب  دیاب  هنوگچ  سپ  مدیسرپ 

ياهتسد ص )  ) ربمغیپ تفگ : هک  درک  ثیدح  ارم  شردپ  زا  ملاس  زا  يرهز  زا  نایفس 

______________________________

عیب تبسانم  هب  یهاگ  هینارفعز و  مان  هب  دادغب  کیدزن  تسا  یهیدب  یهاگ  تبـسن  نیا  تسا : هتفگ  هملک  طبـض  زا  سپ  ریثا  نبا  ( 1)
نیملسم و ۀمئا  زا  یکی  هک  ینارفعز  حابـص  نب  دمحم  نب  نسح  یلع  وبا  تبـسن  تسا  لوا  عون  زا  یبهدم  هب  یهاگ  تسا و  نارفعز 

یم تیاور  يو  زا  ود ، نیا  زج  و  يذـمرت ، یناتـسیس و  دواد  وـبا  دـنک و  یم  تیاور  هنییع  نبا  زا  تسا و  یعفاـش  باحـصا  ناـیعا  زا 
طبض ینارفعز  تافو  رب  ریثا  نبا  هک  یخیرات  ..تسا » هتـشذگ  رد  رخالا  عیبر  هام  رد  ( 249  ) هن لهچ و  تسیود و  لاس  هب  وا  دننک و 

.دراد شحاف  فالتخا  دنا  هتفگ  ود ، نیا  ریغ  میدن و  نبا  مه  قاحسا و  وبا  هچ  نآ  اب  هدرک 

یعفاـش زا  عیبر  هک  بیترت  ناـمهب  ینارفعز  ار  یعفاـش  طوـسبم  باـتک  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  ینارفعز  ۀـمجرت  رد  میدـن  نبا 
دـننک و یمن  لـمع  نآ  رب  هدادـن و  ناـشن  یلیم  وا  تیاورب  مدرم  نکیل  هدرک و  تیاور  یعفاـش  زا  كدـنا  یفـالتخا  اـب  هدرک  تیاور 

تیاورب ناهیقف 
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ینارفعز تسا  هتفگ  تسین » اهنآ  زا  ندرب  مان  هب  یتجاح  هدش  كورتم  سردنم و  مک و  ینارفعز  بتک  نوچ  دـننک و  یم  لمع  عیبر 
.تسا هتفای  تافو  ( 260  ) تصش تسیود و  لاس  هب 

849 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.دش یم  دنلب  عوکر  زا  هک  یماگنه  هچ  تفر و  یم  عوکر  يوسب  هک  ماگنه  نآ  هچ  درک  یم  دنلب  شیاه  هناش  ربارب  ات  ار  شیوخ 

ینابیش يزور  .مدوزفا  یعفاش  سلجم  رد  روضح  رب  متـساک و  ینابیـش  سلجم  هب  نتفر  زا  هک  درک  رثا  نم  رد  نانچ  یعفاش  نانخـس  »
: متفگ ارچ ؟ دیسرپ : تسا  وا  اب  قح  .يرآ  متفگ : .تفرگ  ام  زا  ار  وت  درک و  هبلغ  ام  رب  يزاجح  نیا  هک  تسنیا  منامگ  تفگ : ارم 

مدرک و دای  ار  شیاطخ  نم  .مدوب  هتفگ  یعفاش  هب  نم  هک  داد  خـساپ  ار  ناـمه  ینک ؟ یم  دـنلب  هنوگ  هچ  زاـمن  رد  ار  دوخ  ياهتـسد 
.متفگ زاب  شیارب  ار  یعفاش  ثیدح 

نونکا تفگ : ارم  سپ  مراد  تسود  ار  شتمزالم  راتساوخ و  ار  وا  زا  مّلعت  نم  هک  تفایرد  یعفاش  تشذگ و  هام  کی  هعقاو  نیا  زا  »
«. متفگن تخساپ  ور  نیا  زا  دوب  یشکرس  دانع و  اب  هک  يدیسرپ  هک  زور  نآ  هچ  ونشب ، اه ) هناخ  « ) رود  » ۀلأسم رد  ار  دوخ  خساپ 

: تسا هدروآ  ار  نومضم  نیا  « 1  » یبلک روث  وبا  ۀمجرت  رد  میدن  نبا 

شیوخ يارب  یعفاش  بهاذـم  زا  هتـشاد و  تفلاـخم  يو  اـب  يدراوم  رد  هدرک و  تیاور  وا  زا  هتفرگ و  یعفاـش  زا  ار  هقف  هیقف ، یبلک  »
وا بهذم  رب  هّینیمرا  مدرم  ناجیابرذآ و  مدرم  رتشیب  یعفاش  بتک  بیترتب  تسا  یطوسبم  ار  وا  هدومن و  ثادحا  هدروآ و  رد  یبهذـم 

« تسا هتفای  تافو  ( 240  ) لهچ تسیود و  لاس  هب  یبلک  .دننک  یم  هّقفت 
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يارب وا  هدش  هتـشون  يدهم  نب  نمحرلا  دـبع  شهاوخ  هب  هک  ار  یعفاش ، فینـصت  هلاسّرلا  هک  « 2 ( » اذکه  ) لاّقب جیرـس  نب  ثراح  و 
.تسا هتشذگ  رد  ( 236  ) شش یس و  تسیود و  لاس  هب  ثراح  .تسا  هدرب  نمحرلا  دبع 

______________________________

بلک ۀلیبق  تساهنآ  زا  هک  هلیبق  دنچ  هب  تسا  تبسن  نیا  : » تسا هتفگ  مال ، نوکس  فاک و  حتفب  یبلک ،»  » طبـض زا  سپ  ریثا  نبا  ( 1)
« ..یعفاش بحاص  یبلک ، دلاخ  نب  میهاربا  روث  وبا  و  روهشم ، یباحص  یبلک  ۀفیظ  نب  دیحو  ..تسا و  بوسنم  نآ  هب  هک  نمی 

( اذـکه  ) حیرـش نب  ثراح   » تسا هتفگ  هدرک  طبـض  نینچ  ار  نآ  هک  ریثا ، نبا  .تسا  فاق  دـیدشت  نون و  حـتفب  لاقن »  » حیحـص ( 2)
زا لاقن »  » ناونعب وا  ترهش  هک  مرادنپ  نانچ  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  یناعمس  هدش  نکاس  دادغب  رد  هدوب و  مزراوخ  زا  شلصا  لاقن 
رد ( 230  ) یـس تسیود و  لاس  هب  ثراح  .تسا  هدرک  لقن  لمح و  يدهم  نب  نمحرلا  دبع  يارب  ار  یعفاش  ۀـلاسر  هک  تسا  ور  نآ 

«. تسا هتفای  تافو  دادغب 

( حیرش هن   ) تسا جیرس  هک  ثراح  ردپ  مان  یکی  دوش  یم  هدید  هابتـشا  دشاب ، خسان  زا  دیاش  هک  تهج ، ود  زا  ریثا  نبا  مالک  نیا  رد 
، ار لاقف  بیطخ ، .تسا  هدرک  طبـض  قاحـسا  وبا  دننام  ار  لاقن  تافو  خیرات  ردپ و  مان  مه  يدادغب  بیطخ  هچ  تافو  خیرات  رگید  و 

نینچ هتـسناد و  نآرق » ندوبن  قولخم  ای  ندوب  قولخم   » هلأسم رد  نافقوتم  زا  ینعی  یفقاو » ، » تسا ورمع  وبا  شا  هینک  وا  ۀتفگ  هب  هک 
مالک نآرق ،  » هک نیا  زا  شیب  هراب  نیا  رد  هتشاد و  فقوت  هن  ای  تسا  قولخم  نآرق  ایآ  هک  هلأسم  نیا  رد  لاقف ،  » تسا هتفگ 
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«. تسا هتفگ  یمن  یمالک  تسا » ادخ 

850 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هب هتـشاد و  رایـسب  یتافینـصت  هقف  عورف  لوصا و  رد  هدوب و  فراع  ثیدـحب ، ملکتم و  هک  « 1  » یسیبارک یلع  نع  نیـسح  یلع  وبا  و 
.تسا هتفر  ایند  زا  ( 248  ) تشه لهچ و  تسیود و  لاس 

: تسا هتفگ  نینچ  هدرک  همجرت  میدروآ  هک  راصتخا  نیمه  هب  هدرب و  مان  ار  الاب  هیقف  دنچ  یعفاش  باحصا  زا  قاحسا  وبا 

______________________________

هب تسا  تبـسن  نیا  ریثا  نبا  ۀـتفگ  هب  هلمهم  نیـس  هنکاس و  ءای  هروسکم و  هدـحوم  ءاب  فلا  زا  دـعب  هلمهم و  ءار  فاـک و  حـتفب  ( 1)
یـسیبارک یلع  نب  نیـسح  تسناشیا  زا  هک  دنا  هدش  هتخانـش  تبـسن  نادب  یهورگ  و  تسنآ ، عمج  یـسیبارک  هک  سابرک ، هدنـشورف 

.تسا هتشاد  فیناصت  لیدعت ، حرج و  رد  هدوب و  ملاع  ثیدح  هقف و  رد  هک  یعفاش  بحاص  يدادغب 

همه هک  دراد  رایسب  یفیناصت  لوصا ، هقف و  رد  هدوب و  میهف  ملاع و  هیقف و  : » تسا هتفگ  ار  نومضم  نیا  یسیبارک  ۀمجرت  رد  بیطخ 
.دنک یم  تلالد  وا  مهف  نسح  ملع و  ترازغ  رب 

ةراب رد  ناشیا  ییوگ  دب  ینیبدب و  بجوم  هدمآ و  نایم  هب  نخـس  نآرق  ظوفلم  تاملک  ینعی  ظفل » ۀلأسم   » رد لبنح  دمحا  وا و  نایم 
( دش هراشا  عوضوم  نیاب  قاروا  نیا  رد  لبنح  دمحا  ۀمجرت  رد  « ) تسا هدش  مه 

851 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یعفاش باحـصا  زا  هک  ار  رگید  صاخـشا  هاگ  نآ  ءالؤه » ریغ  ریثک  قلخ  هقفلا  هنع  ذخا  دق  هباحـصا و  نم  نوروهـشملا  مه  ءالؤهف  »
: رارق نیدب  هدرب  مان  دنا  هدوب 

.تسا هدوب  یعفاش » باحصا  راّبک   » زا هک  « 1  » مّلکتم یّکم  اذکه )  ) یباتک ییحی  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا 

زا هک  يدادغب  هیقف  « 2  » سالف نیسح  و 
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.تسا هدوب  یعفاش  بهذم  ظفاح  ثیدح و  باحصا 

روضح رد  « 4  » یسیّرم رشب  اب  هک  « 3  » مّلکتم یّکم  یباتک  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  و 

______________________________

لقن ینطق  راد  زا  دانـسا  هب  هدروآ و  ملکتملا »  » یعفاـشلا نمحرلا  دـبع  وبا  زیزعلا ، دـبع  نب  ییحی  نب  دـمحا  ناونعب  ار  وا  بیطخ  ( 1)
ار دواد  یبا  نبا  تبحاصم  دعب  نکیل  تسا  هدوب  دنا  هتـشاد  یم  ار  يو  تمزالم  دادـغب  رد  هک  یعفاش  باحـصا  رابک  زا   » تسا هدرک 

.تسا هدرک  باختنا  ار  وا  يأر  زا  تعباتم  رایتخا و 

: تسا هدروآ  نینچ  نیینیسحلا » ءابا  نم  فاقلا ، فرح   » ناونع لیذ  بیطخ ، ( 2)

ناک : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  یناهفصا  یلع  نب  دواد  زا  هاگ  نآ  یعفاشلا » سیردا  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  یبا  بحاص  سالفلا  نیسحلا  »
« یعفاشلا هلاقمل  هل و  مهظافح  ثیدحلا و  باحصا  هیلع  نم 

رد دادغب  خیرات  رد  هکنانچ  نآ  تسرد  هدمآ و  ملکتم » یباتک   » ییحی نبا  ود  ره  رد  قاحسا  وبا  ءاهقفلا » فالتخا   » یپاچ ۀخـسن  ( 3)
مایا رد  تسا ..« : هدروآ  نینچ  زیزعلا  دبع  ۀمجرت  رد  بیطخ  .تسا  ءاب ) ءات و  اب  هن   ) نون ود  اب  ینانک   » هدـمآ زیزعلا  دـبع  ناونع  لیذ 

تافنـصم تسوا و  تافینـصت  زا  هدـیحلا » باتک   » هدـش و هرظانم  نآرق  ةراب  رد  یـسیرم  رـشب  نایم  وا و  نایم  هدـمآ و  دادـغبب  نومأم 
یـسوم وبا  هب  رمع  ۀـمان  .تسا  هدوب  وا  تبحاصم  هب  ناروهـشم  زا  یعفاش و  یهقف  نادرگاش  زا  ملع و  لضف و  لها  زا  .دراد  زین  رگید 
لئاضف باتک  رد  یناهفصا  یلع  نب  دواد  .هدش  تیاور  مه  وا  قیرط  زا  ثیدحلا ) .هعبتم  هنـس  همکحم و  هضیرف  ءاضقلا  ناف  دعب ، اما  )

ناگدننک و هدافتسا - عابتا و  زا  یکی  زیزعلا  دبع   » تسا هتفگ  رمع ) نب  یلع  لقنب   ) یعفاشلا
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بتک رد  یعفاش  راثآ  .هتفر  نمی  هب  یعفاش  اب  هدوب و  ینالوط  یتدـم  یعفاش  زا  وا  تعباتم  تبحاصم و  تسا  یعفاش  لـضفب  ناـفرتعم 
رد نومأم  رب  یتقو  دوب  تشز  رایـسب  زیزعلا  دـبع  .تسا  هتفرگ  یعفاش  زا  ار  نایب  صوصخ و  مومع و  ثحب  تسا  ناـیامن  زیزعلا  دـبع 

ییابیز يارب  ار  فسوی  ادخ  دیدنخ  نیا  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  تسا : هتفگ  نومأم  هب  زیزعلا  دبع  هدیدنخ  هدوب  اجنآ  هک  مصتعم  هدمآ 
و نیما » نیکم  انیدـل  مویلا  کنا  لاق : همّلک  املف   » تسا هداد  ربخ  دوخ  هکنانچ  تسا  هدـیزگرب  شنایب  نید و  يارب  هکلب  هدـیزگنرب  وا 

دبع سپ  دمآ  شـشوخ  دـیدنخ و  نخـس  نیا  رب  نومأم  تسا  نسحا  مصتعم )  ) نیا راسخر  زا  نم  نایب  سپ  هلامج » يار  امل   » تفگن
.دیوگ یم  نخس  ارت  هک  تسا  نم  نابز  هکلب  دیوگ  یمن  نخس  وت  اب  نم  ةرهچ  انامه  تفگ : ار  مصتعم  زیزعلا ،

یبآ و دعس  وبا  هکنانچ   ) رصم رد  تسا  یهید  هک  سیرم  هب  تبسن  هلمهم  نیس  نآ  زا  دعب  ءای و  نوکس  ءار و  رـسک  میم و  حتفب  ( » 4)
وا و تسا و  بوسنم  هد  نادب  یسیرم  ثایغ  نب  رشب  نمحرلا  دبع  وبا  یناعمـس  ۀتفگ  هب  هدرک و  دای  فرطلا » فتنلا و   » باتک رد  ریز 
زا هدـش و  لـقن  وا  زا  هعینـش  یلاوقا  هدرک و  دـیوجت  ار  نآرق  قلخب  لوق  هتخادرپ و  مـالک  ملعب  هتفرگ و  یـضاق  فسوی  وـبا  زا  ار  هقف 

هتفای تافو  یلوق 19  هب  و  ( 218  ) هدجیه تسیود و  لاس  هب  ..دنا و  هدش  هداد  تبسن  يوب  هئجرم  زا  ۀیـسیرم  ۀفیاط  هدوب و  نائجرم » »
قیسفت و ریفکت و  رب  ینبم  همه  هک  رایسب  نانخس  یسیرم  ۀمجرت  رد  بیطخ  بابللا ) « ) تسا
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يوق هجهللا  حیرـص  يدرم  یـسیرم  هک  تسنیا  تسا  موهفم  همه  اـهنآ  زا  هچ  نآ  نکیل  هدروآ و  دراد  تلـالد  يو  ندوب  مد  رودـهم 
ار نانخـس  نآ  ور  نـیا  زا  هـتفگ  یم  ار  نآ  تحارــص  هـب  هرود  نآ  رد  هتــشاد و  یم  داـقتعا  ار  نآرق  ندوـب  قوـلخم  هدوـب و  هـثجلا 

لقن زین  ار  « 19  » هب لوق  هتسناد و  ( 218  ) هدجیه تسیود و  ار  وا  تافو  لاس  مه  بیطخ  لاح  رهب  دنا  هتفگ  شا  هراب  رد  شنارـصاعم 
.تسا هدرک 

852 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یلع نب  دواد  ۀتفگ  هب  هدرک و  عافد  هتـشاد  یم  داقتعا  نادب  هک  نآ » ندوب  قولخمان   » زا هتـشاد و  هرظانم  نآرق » قلخ   » ةراب رد  نومأم 
.تسا هتفر  نمی  هب  هتخومآ و  هقف  وا  زا  هدوب و  یعفاش  بحاصم  زارد  ینامز  یعفاّشلا » لئاضف   » باتک رد  یناهفصا 

، ینطق راد  ۀتفگ  هب  وا و  يرصم  باحصا  زا  هک  اذکه ) « ) دبک  » هب فورعم  يوحن  يرصم  ةریغم  نب  دیلو  نب  دیمحلا  دبع  دیز ، وبا  «و 
.تسا هدرک  تیاور  یعفاش  زا  هک  هدوب  یناسک  زا  دوخ ، باتک  رد 

853 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدرب  يدهم  نب  نمحّرلا  دبع  يارب  هتشون و  ار  یعفاش  ۀلاسّرلا  باتک  هک  « 1  » ینیدم رفعج  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  ّیلع  و 

: تسا هتفگ  نینچ  عضوم  نیا  رد  قاحسا  وبا 

: تسا هدروآ  نینچ  سپ  نآ  زا  و  نیئزج » یف  ینطقراّدلا  مه  رکذ  ریثک ، قلخف  ثیدحلا  هنع  يور  نم  اّما  «و 

: تسا هدرب  مان  ار  ریز  صاخشا  هورگ  نیا  زا  و  هعامج » ءالؤه  دعب  ههقفب  ماق  ّمث  »

رد ( 288  ) تشه داتـشه و  تسیود و  لاـس  هب  هتفرگ و  ینزم  عـیبر و  زا  ار  هقف  هک  « 2  » یطامنا رـشب  نب  دیعـس  نب  نامثع  مساقلا  وبا 
هتفای و تافو  دادغب 
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.تسا هدرک  ظفح  ار  وا  هقف  هدش و  یعفاش  هقف  بتک  هب  دادغب  مدرم  هّجوت  بجوم  هک  تسا  ومه 

ینزم عیبر و  زا  ار  هقف  زین  وا  هک  يرصب  « 3  » یجاس ییحی  نب  اّیرکز  ییحی ، وبا  «و 

______________________________

اهنآ نیتسخن  هک  تسا  هنیدم  دنچ  هب  تبـسن  نیا  نون ، نآ  زا  دـعب  فورح و  رخآ  ءای  نوکـس  لاد و  رـسک  میم و  حـتفب  ینیدـم  ( 1)
تـسا لیبق  نیا  زا  هک  نآ  تابث  اب  یهاگ  دوش  یم  هتفگ  ءای  طاقـسا  هب  یندم »  » نآ هب  تبـسن  رد  رتشیب  هک  تسا  ص )  ) ربمغیپ ۀنیدم 

لزنم هرـصب  رد  هدوب و  هنیدم  زا  شلـصا  هک  ینیدم  نبا  هب  فورعم  يدعـس  حیجن  نب  رفعج  نب  ّللا 
�

ه دـبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  تبـسن 
للع هب  ینیدـم  .دـننک  یم  تیاور  يو  زا  همئا  زا  وا  ریغ  يراـخب و  دـنک و  یم  تیاور  وا  ریغ  هنییع و  نـبا  زا  ینیدـم  .تـسا  هدـیزگ 
نفد رکـسع »  » رد هتفای و  تافو  ( 234  ) راهچ یـس و  تسیود و  لاس  رد  هدوب و  ملعا  دوخ  نامز  لـها  ۀـمه  زا  ص )  ) ربمغیپ ثیدـح 

..تسا و بوسنم  نادـب  هک  ورم  یلخاد  هنیدـم  اـهنآ  نیمود  تسا و  هدوب  ( 162  ) ود تصـش و  دص و  کی  لاس  رد  وا  تدالو  هدـش 
( بابللا « ) ..روباشین هنیدم  اهنآ  نیمیس 

« دوش یم  هدرتسگ  هک  یئاهشرف  طامنا »  » شورفب تسا  تبسن  هلمهم ، ءاط  رسک  میم و  حتف  نون و  نوکس  هزمه و  حتفب  یطامنا ، ( » 2)
( بابللا )

نیا هک  یهورگ  هلمج  زا  .فورعم  تسا  یبوچ  هک  جاس »  » عیب لمعب و  تسا  تبـسن  نیا  میج ، فلا  زا  دعب  هلمهم و  نیـس  حتفب  ( » 3)
(. بابللا « ) ..دنراد ار  تبسن 

دای هقفلا » یف  فالتخالا   » باتک مان  هب  یفیلأت  یجاس  نب  ییحی  وبا  يارب  میدن  نبا 
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.تسا هدرک 

854 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتشذگ رد  هرصب  رد  ( 307  ) تفه دصیـس و  لاس  هب  هدرک و  فینـصت  ار  ثیدحلا » للع   » باتک و  ءاهقفلا » فالتخا   » باتک هتفرگ و 
.تسا

ربمغیپ زا  ار  دوعـسم  نبا  ثیدـح  هدوب و  نامیلـس  نب  عیبر  بحاـص  هک  « 1  » يدابارتسا يدـع  نب  دـمحم  نب  کلملا  دـبع  میعن  وبا  و 
نآ الاون » اهرخآ  قذاف  الاکن  اهلّوأ  تقذا  ّللا 

�
ّمه .املع  ضرألا  ألمی  اهملاع  ّناف  اشیرق  اّوبـست  ـال  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  (ص )

زا دارم  هک  راکـشآ  تسا  یتمالع  دنک  لّمأت  ّتقد و  زیمت ، لها  يرظان  هاگ  ره  ثیدح  نیا  رد  و  : » تسا هداد  رظن  نینچ  وا  دوخ  هاگ 
ّللا

�
ه همحر  یعفاـش ، رگم  تسین  تفـص  نیا  ددرگ و  یم  راکـشآ  وا  ملع  هک  شیرق  ۀـفیاط  زا  تـّما ، نـیا  ءاـملع  زا  تـسا  يدرم  نآ 

نشور حضاو و  ار  عورف  هداد و  حرـش  ار  لوصا  هتخاس ، رادیدپ  ار  هار  راکـشآ و  ار  ملع  هک  شیرق  زا  تسا  یملاع  وا  هچ  ار  یلاعت ،
«. 2  » تسا هتفای  راشتنا  اج  همه  رد  هدش و  هدرب  دالب  ۀمه  هب  هک  هتشون  یبتک  هدومن و 

______________________________

ریهاشم زا  و  ، » تسا هتفگ  داباراتسا )  ) ءات نیـس و  نیب  هدئاز  فلا  قوحلب  یخرب  لوق  لقن  دابارتسا و  ۀملک  طبـض  زا  سپ  ریثا  نبا  ( 1)
دصیـس و لاس  هب  تسا و  نیملـسم  نایاوشیپ  همئا و  زا  هک  يداـبارتسا  يدـع  نب  دـمحم  نب  کـلملا  دـبع  میعن  وبا  تسا  اـجنآ  مدرم 

.تسا هتشذگ  رد  ( 83  ) یگلاس هس  داتشه و  نس  هب  ( 320  ) تسیب

هک ع ،)  ) قداص رفعج  ماما  یکبـس ، دـننام  يدابارتسا و  نیمه  دـننام  ننـست  لها  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  تساهیتفگـش  زا  زاـب  ( 2)
شیرق رد  قیرع  و  ص )  ) ربمغیپ دنزرف 
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وا ياه  هتفگ  زا  نادرگاش  نیا  ۀلیسو  هب  لصا »  » دص راهچ  هک  بحاص  درگاش و  رازه  راهچ  داتـسا  تفر  تراشا  مه  شیپ  هکنانچ  و 
دنا و هتشاد  عوضخ  ربارب  رد  هتـشاد و  فارتعا  نآ  هب  نمـشد  تسیود  هدوب و  قفاوم  فلاخم و  دزنابز  يو  ملع  هدش و  رـشن  فیلأت و 
ناعذا و وا  یملع  ماقم  ولع  تمظع و  هب  هدرک و  هدافتـسا  ترـضح  نآ  زا  وا ، داتـسا  داتـسا  هفینح ، وبا  مه  و  یعفاش ، داتـسا  کـلام ،
زا ضامغا  دنس و  تحص  ضرف  رب   ) ار ثیدح  نیا  دنا و  هتخاس  رود  رظن  زا  دمعب  ای  هدماین  نادنمـشناد  نآ  رظنب  دنا ، هدومن  فارتعا 

سابع هزمح و  دـننام  شیرق  رد  یناگرزب  و  ص )  ) ربمغیپ دوخ  دوجو  هک  نیا  هژیوب  شیرق  رد  یملاع  دوجوب  بس  عنم  لیلعت  فعض 
قبـسا مدـقا و  ینعم  همه  هب  هک  ترـضح  نآ  رب  تسا  یلوا  رهظا و  بس  عنم  ۀـطانا  يارب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  یتح  و  ع )  ) یلع و 

.دنا هتخاسن  ای  هتساوخن  قبطنم  هدوب 

855 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رتاسراپ و یهیقف  ار  هیعفاش  يو  نامز  رد  قارع  رد  هتشاد و  ینکـس  دادغب  رد  هک  « 1  » يذمرت رـصن  نب  دمحا  نب  دمحم  رفعج ، وبا  و 
: تسا هتفگ  دوخ  وا  هدوبن و  ..رتگرزب 

ّللا
�

ه لوسر  ای  متفگ : مدید  باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ هنیدم ، دجسم  رد  متفر  ّجح  هب  هک  یلاس  ات  مدوب  هفینح  وبا  بهذمب  هقف  رد  نم 
کلام هقف  زا  ایآ  متفگ : .هن  تفگ : مرب ؟ راکب  ار  بهذم  نآ  مشاب و  نینچ  ایآ  متسه  وا  وریپ  تهاقف  رد  هتخومآ و  هفینح  وبا  هقف  نم 

بهذم زا  هچ  نآ  تفگ : مرب ؟ راکب  ار  وا  بهذم  منک و  يوریپ 
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؟ مدنب راکب  ار  وا  لوق  مشاب و  وریپ  یعفاش  بهذم  زا  ایآ  متفگ : .نک  لمع  نآ  هب  ریگب و  تسا  قفاوم  نم  ّتنس  اب  کلام 

.تسا هدرک  در  نآ  نافلاخم  رب  و  هتفرگ ، ارم  ّتنس  وا  تسین ، یلوق  دوخ  زا  ار  وا  تفگ :

.تسا هتفای  تافو  ( 295  ) جنپ دون و  تسیود و  لاس  زا  مرحم  رد  تدالو و  ( 200  ) تسیود لاس  زا  هجح  يذ  رد  يذمرت  رفعج  وبا 

______________________________

رب لوادتم  دنیوگ و  یم  رـسکب  یخرب  ءات و  حتفب  ار  نآ  یخرب  نوحیج ..)  ) خلب رهن  رانک  رد  میدـق  تسا  يرهـش  هب  تبـسن  نیا  ( » 1)
لها زا  یخرب  تسا و  میم  رـسک  ءات و  رـسک  میا : هتـسناد  میدق  زا  ام  هچ  نآ  تسا و  میم  رـسک  ءات و  حتف  رهـش ، نآ  دوخ  مدرم  نابز 
هیقف رصن  نب  دمحا  نب  دمحم  رفعج  وبا  ..تسا و  رهـش  نیا  ریهاشم  زا  ..دنیوگ و  یم  میم  مض  ءات و  مضب  ار  نآ  ییانـشآ ، تفرعم و 
«. تسا هتشذگ  رد  ( 250  ) هاجنپ تسیود و  لاس  رد  هدش و  دلوتم  ( 200  ) تسیود لاس  هب  هدوب و  هقث  دهاز و  یهیقف  هک  ..یعفاش 

جنپ دون و  تسیود و  لاس  هب  ار  نآ  قاحسا ، وبا  دننام  مه  بیطخ  هچ  هداد  خر  هابتشا  بابللا »  » هخسن رد  مه  يذمرت  توف  خیرات  رد 
باوخب يذمرت  دننام  یهیقف  هک  تسا  دروم  هب  اجنیا  رد  هراشا  نیا  .تسا  هدروآ  مه  ار  يذـمرت  باوخ  هیـضق  هدرک و  طبـض  ( 295)

باوخ رد  ار  ص )  ) ربمغیپ ندید  ینآر ) دقف  ینآر  نم   ) یتیاور دانتسا  هب  ننست  لها  نادنمشناد  رتشیب  نکیل  دشاب  هداد  بهذم  رییغت 
تباث تیجح  نیا  یسک  ةراب  رد  تیاور ، تحص  ضرف  رب  هک  دنرادن  هتکن  نیاب  هجوت  دنناد و  یم  تجح 
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هک یتروص  هک  مولعم  اجک  زا  هن  رگ  دنیبب و  ار  تئیه  تروص و  نامه  باوخ  رد  دشاب و  هدید  ار  ص )  ) ربمغیپ يرادیب  رد  هک  تسا 
.مان نآ  هب  رگید  یتروص  هن  دشاب  ص )  ) ربمغیپ یعقاو  تئیه  تروص و  هدیسر  شرظن  هب  باوخ  رد 

856 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هدـش و یم  هدـناوخ  همئالا » ماما   » بقل هب  هدوب و  روباشین  مدرم  زا  هک  « 1  » یملـس ةریغم  نب  همیزخ  نب  قاحـسا  نب  دمحم  رکب ، وبا  و 
.هدوب عماج  هتشاد و  مه  اب  ار  ثیدح  هقف و 

تاکن یملـس  تسا : هتفگ  یفریـص  رکب  وبا  مدرکن  دیلقت  هلأسم  چیه  رد  سک  چیه  زا  یگلاس  هدزناش  نس  زا  تسا : هتفگ  یم  یملس 
: تسا هتفگ  یملس  دوخ  زاب  .دنک  یم  جارختسا  شاقنم  اب  ار  ص )  ) ربمغیپ ثیدح  یناعم  و 

لتق ّنا  الا   » هدرک تیاور  یعفاش  هک  ار  یثیدح  ینزم  دیسرپ  دمع » هبش   » زا ار  يو  قارع ، مدرم  زا  یلئاس ، هک  مدوب  ینزم  رضحم  رد  »
.درک دای  دمعلا » هبش  ءاطخلا 

یلع زا  ربخ  متفگ : ار  لئاس  نم  سپ   » دـنام تکاس  ینزم  ینک ؟ یم  جاجتحا  ناعدـج  نب  دـیز  نب  ّیلع  هب  وت  ایآ  تفگ : يوب  لـئاس 
سوا نب  هبقع  تفگ : .ءاّذح  دلاخ  ینایتخس و  بّویا  متفگ : تسا ؟ هدرک  تیاور  يو  زا  یسک  هچ  دیسرپ  .تسا  هدش  تیاور  دیز  نب 

یم تیاور  وا  زا  نیریـس  نب  دـمحم  هک  هرـصب  مدرم  زا  يدرم  متفگ : تسیک ؟ دـنک  یم  تیاور  ضر )  ) رمع ّللا 
�

ه دـبع  زا  ار  ربـخ  هک 
.دنک

: داد خساپ  ینزم  نیا !؟ ای  ینک  یم  هرظانم  وت  تفگ : ار  ینزم  درم ، نآ  سپ  »

یملـس همیزخ  نبا  تسا » رتاناد  نم  زا  ثیدحب  وا  اریز  منک  یم  ملکت  نم  دنک و  یم  هرظانم  وا  دشاب  ثیدح  نماریپ  رد  نخـس  نوچ 
هب
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.تسا هتشذگ  رد  ( 312  ) هدزاود دصیس و  لاس 

دادغب رد  ( 202  ) ود تسیود و  لاس  هب  هک  « 2  » يزورم رصن  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  و 

______________________________

حتفب راب  نیمیـس  .مال  حتف  نیـس و  مضب  رگید  راب  .مال  نوکـس  نیـس و  حـتفب  راب  کی  هدرک و  ناونع  راب  هس  ار  یملـس  ریثا ، نبا  ( 1)
سک کی  قاحسا » نب  دمحم   » ناونع رد  دادغب  خیرات  رد  .تسا  هدربن  همیزخ  نبا  زا  یمان  مادک  چیه  لیذ  رد  .مال و  حتف  مه  نیس و 

.تسا هدرک  لقن  وا  زا  مه  یتیاور  و  نیلوهجملا » ءابرغلا  دحا   » تسا هتفگ  هدروآ و  یملس »  » تبسن اب  مان و  نیاب  ار 

مه دادغب  خـیرات  رد  دـش  هدروآ  يزورم  ةراب  رد  قاحـسا  وبا  زا  هچ  نآ  .ناجیهاشورم  هب  تسا  تبـسن  ریثا  نبا  ۀـتفگ  هب  يزورم  ( 2)
: تسا هتفگ  هک  هدیدرگ  لقن  وا  دوخ  زا  هدش و  هتفگ 

متدالو يزورم و  مردپ  و  یعفاش ، گرم  زا  شیپ  لاس  ود  مدش ، دـلوتم  ( 202  ) ود تسیود و  لاس  هب  نم  ( » هحفص 317 میس  دلج  )
دمحا نب  لیعامـسا  دشاب .» نامرف  هچ  ما  هراب  رد  ار  ادخ  دعب  ات  مدنقرمـس  رد  نونکا  مه  هدوب و  روباشین  رد  میامن  وشن و  دادغب و  رد 

یم قافنا  جرخ و  لاس  رد  ار  همه  وا  دـنا و  هداد  یم  وا  هب  رگید  رازه  راـهچ  مه  دنقرمـس  لـها  مهرد و  رازه  راـهچ  یلاـس  یناـماس 
دننک و يراددوخ  وت  هب  لام  نداد  زا  يزور  دیاش  هچ  ینک  هتخودنا  ار  غلبم  نآ  زا  يردق  تسا  بوخ  هدـش : هتفگ  يوب  نوچ  هدرک 

ۀمه بکرم و  ذـغاک و  كاـشوپ و  كاروـخ و  مدوـب و  لاـس  نیدـنچ  رـصم  رد  نم  ّللا 
�

ه ناحبـس  اـی  تـسا : هـتفگ  .يدرگ  هدـنامرد 
مجراخم
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دهاوخن یقاب  مه  مهرد  تسیب  دورب  نایم  زا  دسرن و  مهرد  رازه  تشه  نیا  رگا  هک  يرادنپ  نانچ  ایآ  دـش  یم  مهرد  تسیب  لاس  رد 
« ..دنام

857 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتشذگ  رد  ( 294  ) راهچ دون و  تسیود و  لاس  هب  هدیزگ و  ینکس  دنقرمس  رد  هتفای و  امن  وشن و  روباشین  رد  هدش و  دلوتم 

رد هک  یتقو  ات  مدوبن  نیبشوخ  یعفاش  هب  مدینـش و  لئاسم  لاوقا و  متـشون و  ثیدـح  لاس  ( 27  ) تفه تسیب و  تسا : هـتفگ  يزورم 
..مدید باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ دش  هریچ  نم  رب  باوخ  مدوب  هتسشن  هنیدم  رد  ص )  ) ربمغیپ دجسم 

رتاناد سک  همه  زا  ماکحا  رد  ناعبات  هباحـص و  فالتخاب  وا  .تسا  هدرک  فینـصت  راـثآ  هقف و  رب  لمتـشم  رایـسب  ییاـهباتک  يزورم 
.تسا هدرک  فینصت  هتفگ  ّللا 

�
ه دبع  یلع و  فالخ  رب  هفینح  وبا  هک  يدراوم  ةراب  رد  یباتک  هدوب و 

« هاوس ابتک  فّنص  دق  فیکف و  ساّنلا  هقفا  نم  ناکل  هماسقلا  باتک  ّالا  ّيزورملا ) ینعی   ) فّنـصی مل  ول  : » تسا هتفگ  یفریـص  رکب  وبا 
نیا اب  یمیمت  .هتفرگ  وا  باحصا  باحصا  زا  یعفاش و  باحـصا  زا  ار  هقف  هک  «، 1  » يرصم یمیمت  لیعامسا  نب  روصنم  نسحلا  وبا  و 

فینصت بهذم  رد  حیلم  یبتک  هدوب  روک  هک 

______________________________

ْنَّمِم اـًلْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو   » هیآ زا  دارم   » تسا هتفگ  سیق  هک  هدروآ  مزاـح  یبا  نب  سیق  زا  هک  شدانـسا  هب  وا  هـمجرت  رد  بـیطخ  ( 1)
وبا نب  رکب  وبا  زا  وا  هک  هدروآ  شاـقن  رکب  وبا  زا  بیطخ  هاـگ  نآ  .تسا  زاـمن  ًاـِحلا�ص » َلِـمَع  َو   » زا دارم  تسا و  ناذا  ّللا »

�
ِه َیلِإ  اـ�عَد 

تسا ثیدح  رازه  تسیب  دص و  کی  ریسفت  رد  هک : هدرک  لقن  دواد 
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« درادن دوجو  همه  نآ  نایم  رد  ثیدح  نیا  و 

858 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هلمج  نآ  زا  هتشاد  یم  حیلم  ییاهرعش  و  هیادهلا »  » و رفاسملا »  » و لمعتسملا »  » و بجاولا »  » باتک تسا : هلمج  نآ  زا  هک  هدرک 

ررض نم  هوباع  اذا  انیلع  ام  مهل و  لوقع  موق ال  هّقفتلا  باع 

رصب اذ  سیل  نم  اهءوض  يری  نا ال  هعلاط  سمّشلا  یحّضلا و  سمش  ّرض  ام 

.تسا هتشذگ  رد  ( 320  ) تسیب دصیس و  لاس  رد  یمیمت 

هدوب و انیبان  مه  يرصب  ریبز  .دسر  یم  ماّوع  نب  ریبز  هب  وا  تبسن  هطساو  دنچ  هب  هک  يرصب  نامیلـس  نب  دمحا  نب  ریبز  ّللا 
�

ه دبع  وبا  و 
رتس باتک  هّینلا و  باتک  یفاکلا و  تسا : هلمج  زا  هک  هدوب  رایسب  یتافنـصم  ار  ریبز  هتفای  تافو  ( 320  ) تسیب دصیس و  لاس  زا  شیپ 

.نامالا باتک  ملعتملا و  هضایر  باتک  هراختسالا و  هراشتسالا و  باتک  هیادهلا و  باتک  هروعلا و 

هچ زا  ار  هقف  يروباشین  هک  مناد  یمن  نم  : » تسا هتفگ  نینچ  وا  ةراب  رد  قاحسا  وبا  يروباشین ، رذنم  نب  میهاربا  نب  دمحم  رکب  وبا  و 
نآ هب  فلاخم  قفاوم و  هدـشن و  فینـصت  اهنآ  دـننام  هک  تسا  ییاهباتک  ناهیقف )  ) املع فالتخا  ةراب  رد  ار  يو  نکیل  هتفرگ  یـسک 

.تسا هتفای  تافو  هد  ای  ( 309  ) هن دصیس و  لاس  هب  يروباشین  رکب  وبا  .تسا  دنمزاین  اهباتک 

وبا .دنا  هتفگ  یم  بهشا » زاب   » ار وا  تسا و  نیملـسم  ۀمئا  نییعفاش و  ءامظع  زا  هک  « 1  » جیرس نب  رمع  نب  دمحا  سابعلا  وبا  یضاق  و 
.تسا هدوب  رترب  ینزم  زا  یّتح  یعفاش  باحصا  ۀمه  زا  قاحسا  وبا  ۀتفگ  هب  هتشاد و  یم  ءاضق  لغش  زاریش  رد  سابع 

______________________________

هتفگ ۀحفص 287 ) مراهچ - دلج   ) وا ۀمجرت  رد  بیطخ  ( 1)
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: تسا هتفگ  زاب  و  تسا » هدرک  فینصت  رهاظ » باحصا   » ّدر رب  و  يار »  » لها زا  نافلاخم  رب  در  رب  ییاهباتک   » تسا

رد ار  یعفاش  تسخن و  ۀئام  سأر  رد  ار  زیزعلا  دـبع  رمع  دـنوادخ  هک  ارت  داب  تراشب  تسا : هتفگ  سابع  وبا  هب  ملع  لها  زا  یگرزب  »
تنم ام  رب  وت  دوجوب  میـس  ۀـئام  سأر  رد  کنیا  دـندرک و  ادـیپان  دوبان و  ار  تعدـب  راهظا و  ار  تنـس  ات  تخیگنارب  مود  ۀـئام  سأر 

: تسا هدش  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  یتخاس و  فیعض  ار  تعدب  تیوقت و  ار  تنس  هک  هداهن 

ددؤّسلا فلح  ّمث  هفیلخلا  رمع  اهیف  كروبف  ایضم  دق  نانثا 

دّمحم ّمع  نبا  هّیربلا و  ریخ  یضترملا  ّیعملألا  ّیعفاشلا 

دمحا هبرتل  ایقس  مهدعب  نم  ثلاث  ّکنا  ساّبعلاب  وجرأ 

: تسا هدرک  لقن  وا  زا  ار  ریز  تایبا  بیطخ  هدورس  یم  مه  رعش  سابع  وبا 

ریثک بالکلا  ّنا  هبواجأ ، هوحن  تلم  يوع  بلک  امّلک  ول  و 

« ریصب مالکلاب  ینأل  لیلق ، يوع  وا  بحاص  نمب  یتالابم  نکل  و 

هحفص 90  ) هیونرح نب  دیبع  وبا  ۀمجرت  رد  يزاریـش  قاحـسا  وبا  هدوب  سابع  وبا  هتفریذپ  ار  اضق  هک  هیعفاش  زا  یـسک  نیتسخن  ارهاظ 
یف نکی  مل  رما  اذـه  : » تسا هتفگ  یم  هدرک و  یم  باـتع  تیـالو »  » رب ار  ساـبع  وبا  یـضاق  ناریخ  نب  یلع  وـبا  هک  هدروآ  تاـقبط )

(« ضر  ) هفینح یبا  باحصا  یف  ناک  امنا  انباحصا 

859 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رب سابع  وبا  بتک  تسرهف  تفگ : هک  مدینش  ار  یـضرف ، ناّبل  نب  نیـسحلا  وبا  بحاص  یـضرف ، « 1  » یجریش نسحلا  وبا  قاحـسا  وبا 
.تسا لمتشم  وا  فینصت  دص  راهچ 

.تسا هتشاد  عیرفت  ینابیش  نسح  نب  دمحم  بتک  رب  هدرک و  در  ار  بهذم  نافلاخم  هتساخ و  اپب  ار  یعفاش  بهذم  ترصن  سابع  وبا 
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وبا نآ  قئاقد  قئاقر و  رد  هن  نکیل  میرادرب  ماگ  سابع  وبا  ياـپ  هب  اـپ  میناوت  یم  هقف  رهاوظ  رداـم  تسا : هتفگ  یم  دـماح  وبا  خیـش  و 
.دنا هدرک  ذخا  وا  زا  مالسا  ناهیقف  هتفرگ و  یطامنا  مساقلا  وبا  زا  ار  ملع  سابع 

.تسا هتفای  رشن  وا  ۀلیسو  هب  قافآ  دالب و  رتشیب  رد  یعفاش  هقف  و 

______________________________

نهد وه  و  جریشلا ، عیب  یلإ  هبسنلا  هذه  میج ، اهرخآ  یف  ءارلا و  حتف  اهتحت و  نم  هانثملا  ءایلا  نوکس  نیشلا و  رـسکب  یجریـشلا  ( » 1)
( بابللا « ) ..یناجرش یجریش و  هعیب : نمل  دادغبب  لاقی  و  مسمسلا ،

860 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  سپ  هدـنامرد  رکب  وبا  تارظاـنم  نآ  زا  یکی  رد  هدوب  یتارظاـنم  یناهفـصا )  ) دواد نب  دـمحم  رکب  وـبا  اـب  ار  ساـبع  وـبا 
تـسا هدینـش  خـساپ  هعاـس » ینلهمأ  : » تسا هتفگ  ار  يو  رگید  يراـب  هلجد » کـتعلبا  : » تسا هداد  خـساپ  ساـبع  وـبا  یقیر » ینعلبا  »
سابع وبا  سأّرلا » نم  ینبیجت  لجّرلا و  نم  کمّلکا  : » تسا هتفگ  وا  هب  زاب  رگید  يزور  هعاّسلا » موقت  نا  یلإ  هعاّـسلا  نم  کـتلهمأ  »

«. اهنورق تبهذ  اهفالظا  تیفح  اذا  رقبلا  اذکه  : » تسا هداد  باوج 

.هتفای تافو  دادغب  رد  ( 306  ) شش دصیس و  لاس  هب  سابع  وبا 

هک تسا  هتفای  لاقتنا  دنا ، هدوب  سابع  وبا  باحصا  زا  ناشیا  رتشیب  هک  رگید ، يا  هقبط  هب  هقف  سابع ، وبا  زا  سپ  قاحسا ، وبا  ۀتفگ  هب 
: تسا هقبط  نیا  زا 

.تسا هدوب  لیلج  یملاع  هک  يدادغب  هملس  نبا  بیط  وبا 

«. 1  » یماشباب عیکو  نب  صفح  وبا  و 

.تسا هتشذگ  رد  ( 317  ) هدفه دصیس و  لاس  هب  هک  هیونرح  نب  دیبع  وبا  یضاق  و 

.تسا هتفریذپن  وا  هدش و  هضرع  وا  هب  ءاضق  لغش  یسابع ، هفیلخ  ردتقم ، نامز  رد  و 

دمحا نب  نسح  دیعس ، وبا  و 
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یبسح روما  ّیلوتم  هدوب و  مق  یضاق  هک  « 2  » يرخطصا

______________________________

( بابللا « ) دادغب نم  یبرغلا  بناجلاب  هروهشملا  لاحملا  يدحا  یه  ماشلا و  باب  یلإ  هبسنلا  هذه  ( » 1)

ار دیعـس  وبا  يزور  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  يزورم  قاحـسا  وبا  زا  هلمج  رد  هحفـص 269 )- متفه - دلج   ) وا ۀمجرت  رد  بیطخ  ( 2)
یعفاش بهذم  تسا  هدش  هتفگ  يوب  .يرآ  تسا : هداد  خساپ  تسا ؟ بجاو  وا  ۀـقفن  ایآ  هدرم  رهوش  ار  هلماح  ینز  هک  دـنا  هدیـسرپ 

بهذـم رگا  تسا : هتفگ  هتـشگنرب و  دوخ  هدـیقع  زا  مه  زاب  دـنا  هداد  هئارا  وا  هب  ار  یعفاش  باـتک  هک  نیا  اـت  هتفریذـپن  تسین  نینچ 
.تسا نینچ  سابع  نبا  یلع و  بهذم  تسین  نیا  یعفاش 

نآ زا  هک  هدرک  رایـسب  فیناصت  هدوب و  وخدـنت  يدرم  هتـشاد و  الاو  یماـقم  دـهز  عرو و  رد  دیعـس  وبا  هک  تسا  هدروآ  بیطخ  زاـب 
هتفگ نامه  ار  وا  توف  تدالو و  خـیرات  بیطخ  .تسا  هدرکن  فینـصت  نآ  دـننام  سک  چـیه  هک  وا  ءاضقلا  بدا  باتک  تسا  هلمج 

دای هنوگ  نامه  ار  خیرات  هتفگ و  هیعفاش » همئا   » زا ار  یـضاق  يرخطـصا  مه  ریثا  نبا  .دـش  دای  الاب  رد  هدرک و  طبـض  قاحـسا  وبا  هک 
.تسا هدرک 

861 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.هتشون وکین  یباتک  ءاضق  بادآ  رد  هدوب و  تسدگنت  اسراپ و  يدرم  هدش و  دادغب  رد 

.تسا هتشذگ  رد  ( 328  ) تشه تسیب و  دصیس و  لاس  رد  هدش و  ّدلوتم  ( 244  ) راهچ لهچ و  تسیود و  لاس  هب  دیعس  وب 

(333  ) هس یـس و  دصیـس و  لاـس  هب  هتـشاد و  فینـصت  مولع ، رگید  هقف و  لوصا  رد  هک  « 1  » یفریـص ّللا 
�

ه دبع  نب  دـمحم  رکب  وبا  و 
.تسا هتفای  تافو 

هب فورعم  دمحا  سابع ، وبا  و 
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و حاتفملا »  » تسا هلمج  زا  هک  هدوب  رایـسب  تافینـصت  ياراد  یعفاش و  باحـصا  ۀـمئا  زا  جیرـس و  نبا  بحاص  هک  يربط  ّصاقلا  نبا 
رد تسا  هتفگ  هدرک و  حرـش  یلیعامـسا  نتخ  ّللا 

�
ه دبع  وبا  ار  ّصاق  نبا  صیخلتلا  باتک  صیخّلتلا »  » و تیقاوملا »  » و یـضاقلا » بدا  »

: میوج یم  لّثمت  رعاش  هتفگ  هب  نآ  ةراب 

میقعل هلثمب  ءاسّنلا  ّنا  ههیبش  ندلی  امف  ءاسّنلا  مقع 

.تسا هتفای  تافو  سوسرط  رد  جنپ  یس و  دصیس و  لاس  هب  صاق  نبا  .دنا  هتفرگ  ّصاقلا  نبا  زا  ار  هقف  ناتسربط ، ناهیقف 

جیرس نب  سابعلا  وبا  دزن  هک  « 2  » یشاش لافق  لیعامسا  نب  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  و 

______________________________

.هفرایـصلا مه  بهذلا و  عیبی  نمل  هفورعم  هبـسن  هذـه  ءاف ، اهرخآ  یف  ءارلا و  حـتف  فورحلا و  رخآ  ءایلا  نوکـس  داصلا و  حـتفب  ( » 1)
لوصا یف  فیناصت  هل  .يدادـغب  یفریـصلاب  فورعملا  یعفاشلا ، هیقفلا  ّللا 

�
ه دـبع  نب  دـمحم  رکب  وبا  مهنم  هعاـمج  هبـسنلا  هذـه  بسن 

( بابللا « ) هئامثالث نیثالث و  هنس  نم  رخالا  عیبر  یف  هتافو  تناک  ..املاع و  امهف  ناک  هقفلا و 

رد تسا  يرهش  هک  شاشب  تسا  تبسن  نیش ، مه  زاب  فلا  زا  دعب  همجعم و  نیـش  حتفب   » تسا هدروآ  نینچ  بابللا »  » رد ریثا  نبا  ( 2)
زا یکی  یشاش  لافق  لیعامسا  یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  ماما  تسا  هورگ  نآ  زا  هک  دنرهش  نآ  زا  ءاملع  زا  یهورگ  نوحیس ، رهن  ءارو 
لاس هب  هدش و  دـلوتم  ( 291  ) کی دون و  تسیود و  لاـس  هب  یـشاش  تغل  هقف و  ثیدـح و  ریـسفت و  رد  ناـهج  ناـماما  ناـیاوشیپ و 

حتفب : » تسا هدروآ  نینچ  لاّفقلا »  » تغل لیذ  رد  و  تسا » یعفاش  روهشم  هیقف  وا  هتشذگ و  رد  ( 266  ) شش تصش و  دصیس و 
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نب یلع  نب  دمحم  رکب  وبا  ماما  تسا  هتفای  ترهش  تبسن  نیاب  لفق و  هدنزاس  هب  تسا  تبـسن  مال ، فلا ، زا  دعب  ءاف و  دیدشت  فاق و 
قرش رد  هک  هدوب  رعاش  ثدحم و  يوغل ، یلوصا ، یهیقف  عزانم ) الب   ) هدوب دوخ  رصع  ماما  هک  شاش  لها  زا  یـشاش  لافق  لیعامـسا 

هب ..هتـشاد و  ترفاسم  روغث  زاجح و  ماش و  قارع و  ناـسارخ و  هب  .روهـشم  تسا  یفیناـصت  ار  وا  تسا و  ماـن  هب  هزاوآ و  دـنلب  ریغ  و 
هدـش لقن  ریثا  نبا  دوخ  زا  قاحـسا و  وبا  زا  هچ  نآ  اب  تافو  رد  طبـض  نیا  تسا » هتفاـی  تاـفو  ( 365  ) جنپ تصش و  دصیـس و  لاس 

.دراد تریاغم 

862 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک ناهیقف  زا  تسا  یسک  نیتسخن  وا  درادن و  ار  اهنآ  دننام  سک  چیه  هک  دراد  یتافنـصم  هدش و  ماما  ملع  رد  دوخ  هدناوخ و  سرد 
هب رهنلا  ءارو  ام  رد  یعفاش  هقف  تسوا و  زا  مه  هلاسرلا  حرـش  دراد و  هقف  لوصا  رد  باـتک  هدرک و  فینـصت  نسح » لدـج   » ةراـب رد 

.تسا هتشذگ  رد  ( 336  ) شش یس و  دصیس و  لاس  رد  یشاش  لافق  .تسا  هتفای  رشن  وا  ۀلیسو 

لوصا رد  هتـشگ و  یهتنم  يوب  دادـغب  رد  یملع  تساـیر  هدوب و  ساـبعلا  وـبا  بحاـص  هک  يزورم  دـمحا  نب  میهاربا  قاحـسا  وـبا  و 
رد هتفر و  رصمب  هتفای و  رشن  دالب  رد  وا  باحصا  زا  هقف  دنا و  هتفرگ  ارف  ملع  وا  زا  همئا  هتشون و  حرش  رـصتخملا  رب  هدرک و  فینـصت 

.تسا هتشذگ  رد  ( 340  ) لهچ دصیس و  لاس  هب  اجنآ 

جیرس و نب  سابعلا  وبا  دزن  هک  يدادغب  ةریره  وبا  نب  یلع  وبا  یضاق  و 
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تافو ( 345  ) جنپ لهچ و  دصیس و  لاس  هب  هدرک و  حرـش  ار  ینزم  باتک  سیردت و  دادغب  رد  ندناوخ و  سرد  قاحـسا  وبا  دزن  دعب 
.تسا هتفای 

نب سابعلا  وبا  باحصا  زا  تسا  سک  نیرخآ  قاحسا  وبا  هتفگ  هب  هک ، يدادغب  ناّطق  نبا  هب  فورعم  دّمحم  نب  دمحا  نیـسحلا  وبا  و 
.تسا هتشذگ  رد  ( 359  ) هن هاجنپ و  دصیس و  لاس  هب  يو  .دنا  هتفرگ  وا  زا  ار  هقف  ءاملع ، هتشاد و  سیردت  دادغب  رد  ناطق  نبا  جیرس 

ثیدح هقف و  نایم  هدوب و  دهاز  يدرم  نکاس و  دادغب  رد  هک  يروباشین  نومیم  نب  لصاو  نب  دایز  نب  دّمحم  نب  ّللا 
�

ه دـبع  رکب  وبا  و 
: تسا هتفگ  ومه  و  هنم » ظفحا  تیأر  ام  : » تسا هتفگ  ینطق  راد  هک  هتشاد  يوق  يا  هظفاح  هدرک و  عمج 

863 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

(: ص  ) ربمغیپ ثیدح  هک  دیسرپ  نارضاح  زا  دمآ و  ناهیقف  زا  يدرم  دندوب  یم  هرکاذم  هب  ظاّفح  زا  یهورگ  هک  میدوب  یسلجم  رد  »
هدرک تیاور  نالف  نالف و  ار  ثیدح  نیا  دنتفگ : نارـضاح  تسیک ؟ شیوار  اروهط » انل  اهتبرت  تلعج  ادجـسم و  ضرالا  یل  تلعج  »

ار یسک  يروباشین  رکب  وبا  زج  دنتفگ  سپ  دادن  تشادن و  یباوج  نارضاح  زا  کی  چیه  .تسا  ظفل  نیا  مدارم  تفگ : هیقف  درم  .دنا 
زا ار  ثیدح  ..نالف و  نع  نالف  انثّدـح  : » تفگ دندیـسرپ  ار  ظفل  نیا  يو  زا  دـنتفر و  وا  دزن  هب  دنتـساخرب و  سپ  دـنادب  هک  میرادـن 

هتفای و تدالو  ( 288  ) تشه داتـشه و  تسیود و  لاس  هب  يروباشین  رکب  وبا  دوب » نآ  رد  ظفل  نآ  هکنانچ  دـناوخ  داد و  قوس  ظفح 
.تسا هتشذگ  رد  ( 324  ) راهچ تسیب و  دصیس و  لاس  هب 

یضاق و 
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دصیـس و لاس  هب  دراد  تلالد  شلـضف  رب  وا  عورف  باتک  قاحـسا ، وبا  ۀتفگ  هب  هدوب و ، ّققدـم  یهیقف  هک  يرـصم  دادـح  نب  رکب  وبا 
.تسا هتفای  تافو  ( 345  ) جنپ لهچ و 

.لاصخلا باتک  بحاص  فافخ  رمع  نب  دمحا  رکب  وبا  و 

: تسا هتفگ  هدش  دای  صاخشا  ندروآ  زا  سپ  قاحسا  وبا 

: تسا هدروآ  ار  صاخشا  نیا  هاگ  نآ  :« » مهنم يرخا  هقبط  یف  هقفلا  لصح  ّمث  »

هدیزگ و لزنم  هدمآ و  دورف  هرصب  هب  هدوب و  يزورم  قاحسا  وبا  بحاص  هک  « 1  » يذورورم رشب  نب  رماع  نب  دمحا  دماح ، وبا  یضاق 
.هدرک فیلأت  ینزم ) باتک  رب  حرش  هقف و  لوصا  رد   ) نآ ریغ  بهذملا و  یف  عماجلا  باتک  هتخادرپ و  فینصت  سیردت و  هب 

.تسا هتشذگ  رد  ( 362  ) ود و  تصش - دصیس و  لاس  هب  يذورورم  .دنا  هتخانش  ماما  ار  وا  هتخومآ و  هقف  وا  زا  هرصب  ناهیقف 

______________________________

تسا يرهش  نآ  دوش و  یم  هتفگ  لاذ ) اب  « ) يذورم  » مه یهاگ  نآ  هب  تبسن  رد  ریثا  نبا  ۀتفگ  هب  هک  دور » ورم   » هب تسا  تبسن  ( 1)
.تسا گنسرف  لهچ  ناجهاش » ورم   » نایم نآ و  نایم  ۀلصاف  تسا ، ناسارخ  ياهرهش  نیرتروهشم  زا  رهن و  رانک  ابیز 

864 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رد هک  تسا  یباـتک  نیتـسخن  هک  رظنلا  یف  رّرحملا  باـتک  .تسا  هدوـب  باحـصا  نافنـصم  زا  هک  يربـط  مساـق  نب  نسح  یلع  وـبا  و 
فینصت مه  لدج  رد  هقف و  لوصا  رد  بهذملا و  یف  حاصفالا  باتک  تسوا  زا  مه  تسا و  وا  فینـصت  هدش  هتـشون  دّرجم » فالخ  »

رد ( 305  ) جنپ دصیـس و  لاس  هب  هدرک و  یم  سیردت  دادغب  رد  هریره  وبا  نب  یلع  وبا  شداتـسا  زا  دـعب  يربط  یلع  وبا  .تسا  هتـشاد 
.تسا هتشذگ 

، دیز وبا  و 
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هدوب رظن  کین  ملع  رد  دهز و  هب  روهشم  بهذم و  ظفاح  قاحـسا و  وبا  بحاص  هک  يزورم  دمحم  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  دمحا  نب  دمحم 
رد ( 371  ) کی داتفه و  دصیـس و  لاس  زا  بجر  هام  رد  دـیز  وبا  .دـنا  هتفرگ  هقف  ملع و  وا  زا  ورم  ناـهیقف  يزورم و  لاـفق  رکب  وبا  و 

.تسا هتفای  تافو  ورم 

وبا تباحـص  هدوب و  هفینح  ینب  ۀـفیاط  زا  هک  « 1  » یفنح یکولعص  نوراه  نب  نامیلـس  نب  دّمحم  نب  نامیلـس  نب  دّمحم  لهـس  وبا  و 
زا روباشین  ناهیقف  بیطلا و  وبا  شرسپ  هدوب و  بتاک  رّسفم و  یفوص و  مّلکتم و  رعاش و  بیدا و  یهیقف  هتـشاد و  ار  يزورم  قاحـسا 

.دنا هتفرگ  ار  ملع  هقف و  وا 

.تسا هتشذگ  رد  ( 369  ) هن تصش و  دصیس و  لاس  رخآ  رد  يو 

يزورم قاحسا  دزن  هدمآ و  رد  دادغبب  هدراهچ  دصیس و  لاس  رد  هک  یببس  ییحی  نب  نیـسح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  دمحا  رکب  وبا  و 
.تسا هتشذگ  رد  ( 392  ) ود دون و  دصیس و  لاس  هب  هتخادرپ و  یعفاش  بهذم  رشن  هب  هتفر و  رصمب  وا  اب  هدناوخ و  سرد 

______________________________

.فاک هرخآ  یف  واولا و  نوکس  ماللا و  مض  نیتلمهملا و  نیعلا  نوکس  داصلا و  مضب  ( » 1)

..نب نامیلس  نب  دمحم  لهس  وبا  هتفای  راهتشا  تبسن  نیاب  و   » تسا هتفگ  نینچ  طبض  نیا  زا  سپ  ریثا  نبا  كولعص .» یلإ  هبـسنلا  هذه 
جارس و سابعلا  وبا  زا  ار  ثیدح  هتفرگ و  ارف  روباشین  رد  یفقث  یلع  وبا  زا  ار  هقف  هدوب و  دوخ  رصع  ماما  هک  یفنح  یکولعص  یلجع 

يو زا  وا  ریغ  و  ّللا ،
�

ه دبع  وبا  مکاح ، هدرک و  ذخا  وا  ریغ 
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.تسا هتفای  تافو  لاس  نس 73  هب  ( 369  ) هن تصش و  دصیس و  لاس  زا  هدعق  يذ  همین  رد  دننک  یم  تیاور 

865 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

حیحـص باتک  هدوب و  نید  ایند و  ثیدح و  هقف و  نایم  عماج  هک  « 1  » یلیعامسا سابع  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  دمحا  رکب  وبا  و 
رد ناگرگ  رد  ( 370 يدنا ؟(  داتفه و  دصیس و  لاس  هب  دنا و  هتفرگ  هقف  وا  زا  ناگرگ  ناهیقف  و  شرسپ ، دیعس ، وبا  هدرک و  فینصت 

.تسا هتشذگ 

روباشین رد  هتفر و  رـصمب  وا  اب  هتخومآ و  تهاقف  يزورم  قاحـسا  وبا  دزن  هک  « 2  » یسجرسام لهـس  نب  یلع  نب  دمحم  نسحلا  وبا  و 
دصیس لاس  هب  یسجرسام  .هدیـسر  تهاقف  هب  يو  زا  زین  يربط  ّبیطلا  وبا  دنا و  هتفرگ  هقف  وا  زا  روباشین  ناهیقف  هدرک و  یم  سیردت 

.تسا هتفای  تافو  ( 383  ) هس داتشه و  و 

قاحـسا وبا  داتـسا  خیـش و  هتفرگ و  ملع  وا  زا  لمآ  ناهیقف  هدوب و  صاقلا  نب  ساـبعلا  وبا  باحـصا  زا  هک  يربط  یجاـجز  یلع  وبا  و 
.تسا یجاجز  تافیلأت  زا  حاتفملا  هدایز  باتک  .هدناوخ  سرد  يو  دزن  يربط  بیطلا  وبا  یضاق  يزاریش و 

______________________________

رکب وبا  تسا  ناشیا  زا  هک  هدوب  لیعامسا  ناشمان  هک  تسا  یهورگ  هب  تبـسن ، نیا   » تسا هدرک  هدافا  نینچ  بابللا »  » رد ریثا  نبا  ( 1)
..نب لیعامسا  نب  میهاربا  نب  دمحا 

ۀمئا ..تسا و  هتـشذگ  رد  لاـس  راـهچ  دوـن و  نس  هب  ( 391  ) کی دون و  دصیـس و  لاـس  زا  بجر  هاـم  هرغ  هک  ..ناـجرج  مدرم  ماـما 
باستنا قداصلا  رفعج  نب  لیعامسا  نب  دمحم  هب  هک  دنتسه  هینطاب  زا  یهورگ  هیلیعامسا  ۀقرف  اما  ..دنروهـشم و  اراخب  رد  هیلیعامـسا 

« ..دنراد

میملا و حتفب  ( » 2)
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نب یسیع  نب  نسح  یلع  وبا  دج  سجرسام »  » هب تبسن  ریثا  نبا  ۀتفگ  هب  هیناثلا » نیسلا  میجلا و  رسک  ءارلا و  نوکس  هلمهملا و  نیـسلا 
ملع هار  رد  هدمآ و  رد  مالـسا  نیدـب  هدرک و  اهر  ار  ینارـصن  نییآ  كرابم  ّللا 

�
ه دـبع  تسدـب  هک  یـسجرسام  يروباشین  سجرـسام 

دمحا ملسم و  يراخب و  هدینـش و  ثیدح  ناشیا  ریغ  هنییع و  نبا  عیکو و  كرابم و  نبا  زا  هدیـسر  خویـش  تاقالم  هب  هدرک و  تلحر 
وبا تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هتفای  باستنا  تبسن  نیاب  شباقعا  دالوا و  زا  رایسب  یهورگ  .دنا  هدرک  تیاور  يو  زا  نانیا  ریغ  لبنح و 

رد تسا  لـئاسم  عورف  بهذـم و  رد  ملعا  ماـما و  یعفاـش و  ءاـهقف  زا  هک  یـسجرسام  حلـصم  نب  لهـس  نب  یلع  نب  دـمحم  نـسحلا 
نس هب  ( 384  ) راهچ داتشه و  دصیـس و  لاس  هب  ..هتـشاد و  تبحاصم  يزورم  قاحـسا  وبا  اب  هتخومآ و  هقف  زاجح  قارع و  ناسارخ و 

.تسا هتشذگ  رد  لاس  شش  داتفه و 

866 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا یهقف  رظن  زا  ار  تبیغ  هک  نیا  اب  هکنانچ  هدوب  اسراپ  یهیقف  هتـشاد و  تباحـص  ار  ناّطق  نبا  هک  يدادـغب  ناـبزرم  نب  نسحلا  وبا  و 
.تسین يا  هملظم  نم  رب  ار  سک  چیه  تسا : هتفگ  یم  هتسناد  یم  ملاظم 

رد ( 366  ) شـش تصـش و  دصیـس و  لاس  هب  هدوب و  وا  نادرگاش  زا  ینیارفـسا  دماح  وبا  هدرک و  یم  سیردت  دادغب  رد  نابزرم  نبا 
.تسا هتشذگ 

فیطللا باتک  هدناوخ : سرد  يو  دزن  يزاریش  قاحسا  وبا  خیـش  داتـسا و  نیمار ، نب  دمحا  وبا  هک  يدادغب  ناریخ  نب  نیـسحلا  وبا  و 
.تسا ناریخ  نبا  تافیلأت  زا 

سراف هیقف  هک  « 1  » يزاریش طاّنح  ّللا 
�

ه دبع  وبا  و 
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.تسا هدوب 

سیردـت هتخومآ و  يزورم  قاحـسا  وبا  زا  ار  تهاقف  هدوب و  یلالدتـسا  یهیقف  هک  « 2  » یکراد ّللا 
�

ه دـبع  نب  زیزعلا  دـبع  مساقلا  وبا  و 
ناشیا زج  خویش و  مومع  تسا و  هدناوخ  هقف  يو  دزن  نابزرم  نبا  گرم  زا  دعب  ینیارفـسا  دماح  وبا  خیـش  هدش و  یهتنم  يوب  دادغب 

.تسا هتشذگ  رد  ( 375  ) جنپ داتفه و  دصیس و  لاس  هب  یکراد  .دنا  هتفرگ  وا  زا  ملع  هقف و  قافآ  لها  زا 

باتک هتـشاد و  ار  دادـغب  خرک  ءاـضق  هدوب و  یلوصا  یهیقف  هک  قاـقد  نبا  هب  فورعم  يدادـغب  دـمحم  نب  دـمحم  رکب  وبا  یـضاق  و 
هتشذگ رد  ( 392  ) ود دون و  دصیـس و  لاس  هب  هتفای و  دلوت  ( 306  ) شش دصیس و  لاس  هب  قاقد  نبا  .تسا  هدرک  حرش  ار  رـصتخملا 

.تسا

: دیعس وبا  شطبس ، ۀتفگ  هب  هک  ینادمه  لال  نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  و 

تفه دصیس و  لاس  هب  لال  نبا  .تسا  هدوب  نادمه  رد  دّبعتم و  یهیقف  هتفرگ و  هریره  وبا  نب  یلع  وبا  يزورم و  قاحسا  وبا  زا  ار  هقف 
.تسا هتفای  تافو  ( 398  ) تشه دون و  دصیس و  لاس  هب  هدش و  دلوتم  ( 307)

______________________________

..هعاـمج اـهب  رهتـشا  .هطنحلا و  عیب  یلإ  هبـسنلا  هذـه  .هلمهم  ءاـط  اـهرخآ  یف  نونلا و  دـیدشت  هلمهملا و  ءاـحلا  حـتفب  طاـنحلا ، ( » 1)
( بابللا )

ناهبـصا يرق  نم  اهنا  ینظ  و  لاق : .كراد  یلإ  هبـسنلا  هذه  .فاک  اهدعب  ءارلا و  حتف  فلالا و  نوکـس  لادلا و  حتفب  یکرادلا ، ( » 2)
( بابللا « ) ..یعفاشلا هیقفلا  یکرادلا  دمحا  نب  نسحلا  نب  زیزعلا  دبع  مساقلا  وبا  مامالا  مهنم  ءاملعلا  نم  هعامج  اهیلإ  بسنی 

867 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هک « 1  » يربط یطاّنح  ّللا 
�

ه دبع  وبا  و 
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.تسا هتفر  دادغبب  ینیارفسا  دماح  وبا  مایا  رد  هدوب و  ناتسربط  ۀمئا  زا 

زا هتفای و  یم  روضح  زین  یکراد  رضحم  هب  هتشاد و  ار  ناّطق  نبا  تباحص  هک  جکنب  نب  دمحا  نب  فسوی  مساقلا  وبا  دیهش  یـضاق  و 
لام ملع و  نتفرگ  ارف  مدرم  تسا و  هتشاد  رایسب  یتافیلأت  هدرک و  عمج  ایند  هقف و  تسایر  نایم  تسا و  رامشب  یعفاش  باحـصا  همئا 
جنپ دـص و  راـهچ  لاـس  زا  ناـضمر  متفه  تسیب و  بش  رد  ار  جـکنب  نبا  .دـنا  هدروآ  یم  يور  شیوـس  هب  قاـفآ  ۀـمه  زا  يو  زا  ار 

.دنا هتشک  ناراّیع  رونید  رد  ( 405)

ینکـس دادغب  رد  هدوب و  رظانم  حیـصف و  يدرم  ناّطق و  نب  نیـسحلا  وبا  باحـصا  زا  هک  « 2  » يوسن میهاربا  نب  دـمحم  لـضفلا  وبا  و 
.تسا هتشذگ  رد  ناجّرا  رد  هتشاد و 

: قاحسا وبا  ریبعتب  هورگ  نیا  زا  دعب 

: تسا هتفای  لاقتنا  ریز  صاخشا  هب  هقف  مهنم »: .يرخا  هقبط  یلإ  هقفلا  لقتنا  ّمث  »

ار هقف  هرصب  ناهیقف  هتفگ و  یم  سرد  هرصب  رد  هدوب و  يذورورم  دماح  وبا  باحـصا  زا  هک  رـصتنم  نب  نسح  نب  دمحم  ضاّیفلا  وبا 
.دنا هتفرگ  وا  زا 

.تسا هدوب  اجنآ  رد  سردم  دادغب و  نکاس  يذورورم و  باحصا  زا  زین  هک  ینادمه  ناکمح  نب  نیسح  نب  نسح  یلع  وبا  و 

لمعتـسملا باـتک  هدوـب و  سراـف  هیقف  اـسف و  یـضاق  هتخوـمآ و  هقف  يذورورم  دـماح  وـبا  دزن  هک  يرخطـصا  دـمحم  وـبا  یـضاق  و 
.تسا هتشون  حرش  ار  يروصنم 

باحصا ناهیقف  زا  یکی   » تسا هتفگ  نینچ  شا  هراب  رد  قاحسا  وبا  هک  يرصب  دادح  هب  فورعم  دمحا  نب  نسح  دمحم  وبا  یضاق  و 
رد یباتک  تسا  هتفای  تافو  ینامز  هچ  رد  هدناوخ و  سرد  یک  دزن  مناد  یمن  هک  هیعفاش )  ) ام
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« دنک یم  تلالد  وا  لضف  يرایسب  رب  هک  مدید  يو  زا  ءاضق  بدا 

______________________________

.هطنحلا عیبی  ناک  هدادجا  ضعب  لعل  ناتسربط  لها  نم  هعامجل  هبسنلا  هذه  ( ».. 1)

( بابللا « ) ..دادغبب ثدح  یطانحلاب  فرعی  يربطلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  نیسحلا  ّللا 
�

ه دبع  وبا  مهنم 

( بابللا « ) ..اسن یلإ  هبسنلا  هذه  .واو  اهرخآ  یف  نیسلا و  نونلا و  حتفب  ( » 2)

868 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

اهنآ دننام  ار  يرگید  هک  هتشون  عوضوم  نیا  رد  رایسب  ییاهباتک  هدوب و  ماما  ضئارف ، هقف و  رد  هک  يرصب  یضرف  نایل  نیسحلا  وبا  و 
خیش داتسا  یضرف  ملـسم  وبا  نب  دمحا  وبا  دنا  هتفرگ  وا  زا  ار  ضئارف  هک  یناسک  هلمج  زا  دنا  هتفرگ  يو  زا  ار  ضئارف  مدرم  تسین و 

دمحا نیسحلا  وبا  یضرف و  هیقف  هقارس  نب  ییحی  نب  دمحم  نسحلا  وبا  تسا  ناشیا  هلمج  زا  .ضئارف و  رد  تسا  ینیارفـسا  دماح  وبا 
قاحسا وبا  داتـسا  خیـش و  تسا  هلمج  نآ  زا  .هدوبن و  يو  زا  رت  بساحم  رتناد و  هضیرف  وا  نامز  رد  یـسک  هک  ینورزاک  فسوی  نب 

.بساح یضرف  یجریش  نسحلا  وبا  يزاریش 

باحصا باحصا  ای  باحـصا  زا  هک  نیا  رگم  تسین  دشاب  یـضرف  هک  یـسک  نیمز  يور  رد  تسا : هتفگ  یم  دوخ  نایل  نیـسحلا  وبا 
.دناد یمن  بوخ  يزیچ  هک  نیا  ای  تسا  نم 

سرد لهـس ، وبا  شردپ ، دزن  هک  هدوب ) هفینح  ینب  هفیاط  زا   ) یفنح یکولعـص  دمحم  نب  نامیلـس  نب  دـمحم  نب  لهـس  بیطلا  وبا  و 
.دنا هدرک  هقف  ذخا  وا  زا  روباشین  ناهیقف  هدوب و  نید  ایند و  تسایر  عماج  بیدا و  یهیقف  هدناوخ و 

اب بیدا و  یهیقف  ایند و  نید و  سیئر  ناگرگ  رد  هک  یلیعامـسا  سابع  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  دمحا  نب  لیعامـسا  دعـس  وبا  و 
اخس
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نآ ردپ  رصن و  وبا  شردارب  وا و  ةراب  رد  دابع  نب  بحاص  هک  تسا  نامه  وا  هتفرگ و  یلیعامـسا  رکب  وبا  دوخ ، ردپ  زا  ار  هقف  هدوب و 
: دیوگ یم  شا  هلاسر  رد  رکب  وبا  ود ،

فیک كاری  نمف  دعـس  ابا  هیقفلا  اهّیأ  تنأ  اّما  .قطان و  دـقان و  قداص و  عداصف و  انربخا  انثّدـح و  ءاج  اذاـف  رـصن ، وبا  هیقفلا  اـّما  «و 
یبا نب  دعس  وبا  رجفلا و  نب  ءایّضلا  رحبلا و  نب  ربحلا  ربحلا و  نب  ریجلا  ّکنا  ملع  یلمت  بتکت و  يورت و  رضاحت و  یتفت و  سردت و 

وبا اهیدانم » نّذا  اهیداو و  لاس  ام  ناجرج  لـها  هب  رخفیلف  مقع  هلثمب  ءاـسّنلا  منغ و  هیلع  ءاـنثلا  ّناـف  ربکـألا  مکخیـش  ّللا 
�

ه محرف  رکب ،
.تسا هتشذگ  رد  ( 396  ) شش دون و  دصیس و  لاس  هب  دعس 

ار وا  هدوب و  رعاش  بیدا و  هیقف ، هک  یناگرگ  زیزعلا  دبع  نب  یلع  قاحسا  وبا  یضاق  و 

869 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  نینچ  يا  هدیصق  رد  تسا و  یناوید 

امجحا ّلّذلا  فقوم  نع  الجر  اوأر  امنا  ضابقنا و  کیف  نولوقی 

امرکا سفنلا  هّزع  هتمرکا  نم  مهدنع و  ناه  مهاناد  نم  ساّنلا  يرا 

رد تسا  رایسب  یتافیلأت  ار  وا  هدوب  رعاش  یلوصا و  یهیقف  هدناوخ و  هقف  طاّنح  ّللا 
�

ه دبع  وبا  شردپ  دزن  هک  يزاریش  طاّنح  رصن  وبا  و 
: تسا هتفگ  ینزم  باتک  ةراب  رد  هک  تسا  ومه  دنا و  هتفرگ  وا  زا  ار  هقف  زاریش  ناهیقف  هقف و  لوصا  هقف و 

هلمآ تنک  ام  هب  تغلب  یّتح  هرشنا  يوطا و  لزا  مل  يّذلا  اذه 

هلماح تنأ  یش ء  سفنا  ملعلاف  هبناجی  نم  بناج  هیلع و  مدقا 

.تسا هتفای  تافو  هکم  هار  رد  رصن  وبا 

یلیبدرا نسحلا  وبا  و 
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.تسا هتشذگ  رد  ( 381  ) کی داتشه و  دصیس و  لاس  هب  هدرک و  یم  سیردت  دادغب  رد  هک 

رـضاح یکراد  سرد  رـضحم  هب  هتخومآ و  هقف  دوخ  دـلب  رد  هدوب و  ثیدـحب  فراع  لضاف و  یهیقف  هک  يربط  یلالج  نسحلا  وبا  و 
وبا و  -( 375 جنپ - داتفه و  دصیـس و   ) تسا هدرم  یکراد  گرم  زا  شیپ  زور  هدـفه  هدرک و  یم  سیردـت  وا  تایح  رد  هدـش و  یم 

سرد يو  دزن  یـسابع  هفیلخ  ّللاب 
�

ه رداق  هدوب و  دادغب  نکاس  هک  ملاع »  » هب فورعم  يوره  رفعج  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحا  رـشب 
.تسا هدناوخ 

یهیقف یکراد و  باحصا  زا  هک  « 1  » یفاب یمزراوخ  دمحم  نب  ّللا 
�

ه دبع  دمحم  وبا  و 

______________________________

دمحم نب  ّللا 
�

ه دبع  دمحم  وبا  اهنم  .مزراوخ  يرق  يدحا  یه  و  فاب »  » یلإ هبـسنلا  هذه  .ءافلا  اهرخآ  یف  هدـحوملا و  ءابلا  حـتفب  ( » 1)
یفوت دّیج  رعش  هل  بدألاب و  همات  هفرعم  هل  یعفاشلا  بهذم  یلع  هنامز  لها  هقفا  نم  ناک  دادغبب و  نکـس  یفابلاب  فورعملا  يراخبلا 

( بابللا « ) هئامثالث نیعست و  نامث و  هنس  مرحملا  یف 

870 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتفای تافو  ( 398  ) تشه دون و  دصیـس و  لاس  هب  هدرک و  سیردـت  دادـغب  رد  یکراد  زا  دـعب  هدوب و  میرک  لّسرتم و  رعاـش ، بیدا ،
.تسا

(406  ) شـش دص و  راهچ  لاس  رد  هدش و  دلوتم  ( 344  ) راهچ لهچ و  دصیـس و  لاس  هب  هک  ینییارفـسا  رهاط  نب  دمحا  دماح  وبا  و 
هقف لوصا  بتک  رب  ار  وا  هدز و  یتاـقیلعت  ینزم ، باـتک  رب  وا  .هدـش  یهتنم  يوـب  دادـغب  رد  اـیند  نید و  تساـیر  .تسا  هتفاـی  تاـفو 

دصیس يو  سرد  سلجم  رد  .دنا  هتفرگ  ار  نیمز  يور  ۀمه  وا  باحصا  .تسا و  یتاقیلعت 
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هتـشاد قافتا  وا  ملع  تقاطن  و  رظنم ، نسح  تهاقف و  دوجو  لضف  رب  فلاخم  قفاوم و  دـنا و  هدـش  یم  عمج  بهذـم  ناـقفاوم  زا  نت 
.دنا

وبا خیش  زا  ایآ  متفگ : دوب  هفینح  وبا  باحصا  ماما  دوخ  نامز  رد  هک  ار  يرمیص  ّللا 
�

ه دبع  وبا  یضاق  تسا : هتفگ  يزاریش  قاحـسا  وبا 
؟ يا هدید  رتیوق  هرظانم  رد  ار  یسک  دماح 

.ما هدیدن  هرظانم  رد  رتاناوت  يدواد  يزرخ  نسحلا  وبا  زا  يو و  زا  تفگ :

فورعم يدادغب  نیسحلا  وبا  زا  وا  هک  هدروآ  نسح » نب  یلع  مساقلا  وبا  يرولا  لامج  ءارزولا و  فرش  ءاسؤرلا و  سیئر   » زا ومه  زاب 
هداد یم  يرترب  سک  همه  رب  هدرمـش و  یم  میظع  ار  دـماح  وبا  وا  هدوـب و  هفینح  وـبا  باحـصا  ماـما  دوـخ  رـصع  رد  هک  يرودـق  هب 

: تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاکح 

يرودق زا  نخس  نیا  نوچ  نم  تسا : هتفگ  ءاسؤرلا  سیئر  اهنع » یلاعت  ّللا 
�

ه یـضر  یعفاّشلا  نم  رظنا  هقفا و  يدنع  دماح  وبا  خیـشلا  »
.مدش كانمشخ  يو  رب  هتفگ  نیا  زا  مدینش 

.تسا هتخادرپ  کسانم »  » رد وکین  یبتک  هتخومآ و  هقف  یکراد  دزن  هک  يدادغب  همامح  نبا  هب  فورعم  يرهز  بلاط  وبا  و 

زج هدوب و  حلاص  راد و  نید  یهیقف  یکراد و  باحصا  زا  هک  « 1  » یلمر ّللا 
�

ه دبع  وبا  و 

______________________________

يرهش هک  هلمر  تسخن  هتسناد  تبسن  زیچ  دنچ  هب  ار  نآ  طبض  نیا  زا  سپ  ریثا  نبا  .مال  نآ  رخآ  رد  میم و  نوکـس  و  ءار ، حتفب  ( 1)
هلمر مان  هب  ینز  هب  تبسن  میس  .دوش  یم  هدناوخ  هلمر  هک  سخرس  رد  يا  هلحم  هب  تبـسن  مود  .تسا  ماش  نیطـسلف  ياهناتـسرهش  زا 

هک یلمر  ناوکذ  نب  ّللا 
�

ه دبع  دانز  وبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  تسا  هتفای  تبسن  يوب  هک  هبیش  رتخد 
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« ..نافع نب  نامثع  رتخد  هلمر  هب  تبسن  مراهچ  .دراد  تیاور  رمن ، یبا  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  کیرش  لیبق  زا  دوخ  ردپ  خیاشم  زا  رتشیب  زا 

871 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدرک  یمن  قازترا  دوخ  بتک  زا 

هدش و یم  رضاح  ار  يذورورم  دماح  وبا  یضاق  سرد  سلجم  هدوب و  هرصب  نکاس  هک  يرمیص  نیسح  نب  دحاولا  دبع  مساقلا  وبا  و 
.تسا هدوب  تافینصت  بحاص  بهذم و  ظفاح  هتخومآ و  ضایفلا  وبا  زا  ار  هقف 

نبا یکراد و  دزن  هدوب و  يزاریش  قاحسا  وبا  خویـش  زا  هک  يدادغب  نیمار  نب  دمحم  نب  رمع  نب  دمحم  نب  باهولا  دبع  دمحا  وبا  و 
هدوب لوصا  رد  وکین  تافینـصت  ياراد  قاحـسا  وبا  هتفگ  هب  یلوصا و  یهیقف  هدرک و  یم  سیردت  هرـصب  رد  هدـناوخ و  سرد  ناریخ 

.تسا

رد یتافینـصت  ياراد  مّلکتم و  یلوـصا و  یهیقف  هک  ورمع  یبا  نبا  هب  فورعم  « 1  » یلجب نامثع  دمحم  نب  دحاولا  دـبع  مساقلا  وبا  و 
.تسا هتفای  تافو  ( 410  ) هد دص و  راهچ  لاس  هب  هدوب و  لوصا 

یکراد دزن  دادغب  رد  دعب  یطانح و  ّللا 
�

ه دبع  وبا  دزن  ناتسربط  رد  هک  یلفـسلا )؟(  هب  فورعم  يربط  دمحم  نب  نیـسح  ّللا 
�

ه دبع  وبا  و 
.تسا هتفای  تافو  دادغب  رد  دص  راهچ  زا  دعب  هدوب و  رظن  تدوج  هب  فوصوم  یهیقف  هدناوخ و  سرد 

و حیلم » هقفلا  یف  رصتخم  هل   » تسا هتشون  هزادنا  نیمه  شا  هراب  رد  يزاریش  قاحسا  وبا  هک  يربط  ّللا 
�

ه دبع  نب  نیـسح  ّللا 
�

ه دبع  وبا  و 
.تسا هدوب  هناضحلا  باتک  هلمج  زا  رایسب  ییاهباتک  فنصم  بدا و  هقف و  نایم  عماج  هک  يذورورم  دماح  وبا  نب  دمحم  وبا 

نب دمحا  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  و 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1914 

http://www.ghaemiyeh.com


بهذم ظفاح  اسراپ و  يدرم  هتفرگ و  یکراد  زا  ار  هقف  هدوب و  دادغب  نکاس  يزاریش و  قاحسا  وبا  خویش  زا  هک  يواضیب  دمحم 

______________________________

..نب شارا  نب  رامنأ  مان  هلیجب  هک  هلیجب  ۀلیبق  هب  تسا  بوسنم  میج  ءاب و  حتفب  یلجب  ( 1)

هب بوسنم  میج  نوکس  ءاب و  حتفب  یلجب  تسا و  بوسنم  هلیبق  نیاب  فورعم  یباحص  ّللا 
�

ه دبع  نب  ریرج  هدوب و  نیا  ردام  مان  ای  تسا 
.دشاب لوا  لیبق  زا  دیاش  قوف  ناونع  بحاص  هدوب و  ناشیا  ردام  مان  هلجب  هک  هلجب  ینب  ۀلیبق 

872 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفای  تافو  ( 424  ) راهچ تسیب و  دص و  راهچ  لاس  هب  هدوب و  ءاتفا  يارب  قفوم  فالخ و  ملاع  و 

قاحسا وبا  ناداتسا  خویش و  زا  هک  بیطلا ، وبا  یضاق  هدوب و  یلوصا  ملکتم و  یهیقف  هک  ینییارفـسا  دمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  و 
.دنا هتخومآ  وا  زا  ار  لوصا  مالک و  روباشین  خویش  ۀماع  هدناوخ و  يو  دزن  ار  هقف  لوصا  هدوب ، يزاریش 

دادغب رد  هتفای و  تدالو  شش  یـس و  دصیـس و  لاس  هب  هک  « 1  » یناقرب هب  فورعم  یمزراوخ  بلاغ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  و 
نآ رد  هتخومآ و  هقف  یناوـج  رد  یناـقرب  .تسا  هتـشذگ  رد  ( 425  ) جـنپ تسیب و  دـص و  راهچ  لاس  هب  اـج  ناـمه  رد  هتـسیز و  یم 

.تسا هدش  ماما  ملع ، نیا  رد  هتخادرپ و  ثیدح  ملعب  دعب  نکیل  هدرک  فینصت 

لهچ و دصیـس و  لاس  هب  هدوب و  يزاریـش  قاحـسا  وبا  داتـسا  خیـش و  هک  يربط  رهاط  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  رهاط  ّبیطلا  وبا  ماما  یـضاق  و 
هب ( 450  ) هاجنپ دص و  راهچ و  لاس  رد  هدش و  دلوتم  ( 348  ) تشه
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اب رخآ  ات  .تسا  هتفای  تافو  دـسرمه  هب  یناصقن  ریغت و  ار  شمهف  یلالتخا و  ار  وا  لقع  هک  نیا  یب  لاس  ( 102  ) ود دص و  کی  نس 
هتفای یم  روضح  هفالخلا  راد  رد  بکاوم  هب  هتخادرپ و  یم  تداهـش  ءاضقب و  هتفرگ و  یم  ءاطخ  ناـشیا  رب  هداد و  یم  يوتف  ناـهیقف 

روباشین هب  هاگ  نآ  هتشاد  تئارق  جکنب  مساقلا  وبا  یضاق  یلیعامسا و  دیعس  وبا  رب  هتخومآ و  هقف  یجاجز  یلع  وبا  دزن  لمآ  رد  تسا 
هب هتفر و  دادـغبب  نآ  زا  سپ  هتخوـمآ  وا  زا  هقف  هدوـب و  وا  بحاـصم  لاـس  راـهچ  هدرک و  كاردا  ار  یـسجرسام  نسحلا  وـبا  هتفر و 

.تسا هدش  رضاح  ینییارفسا  دماح  وبا  خیش  سرد  سلجم 

______________________________

تـسا هدروآ  ار  نومـضم  نیا  طبـض  نیا  زا  سپ  ریثا  نبا  .فاقلا  حـتف  هلمهملا و  ءارلا  نوکـس  هدـحوملا و  ءابلا  حـتفب  یناـقربلا : ( 1)
دمحا رکب  وبا  ماما  تسا  اجنآ  ناروهشم  زا  هتـشگ و  رازتشک  ناریو و  هک  مزراوخ  یحاون  زا  تاک  ياه  هید  زا  یهیدب  تسا  تبـسن  »

دراد و تیاور  رایـسب  یهورگ  ینطق و  راد  زا  .تسا  روهـشم  یفیناصت  ار  وا  هک  حلاص  بیدا و  ثدـحم ، هیقف ، بلاغ » نب  دـمحم  نب 
وبا دـننام  ار  وا  تافو  تدالو و  هنم »..» تبثا  انخویـش  یف  رن  مل   » تسا هتفگ  شا  هراب  رد  دـنک  یم  تیاور  يو  زا  هک  بیطخ  رکب  وبا 

.تسا هتشون  قاحسا 

873 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

رت مکحم  رتبئاص و  شیار  رظن و  رتقیمع و  شقیقحت  رتلماک و  شداهتجا  هک  ار  یـسک  يو  زا  نم  : » تسا هتفگ  يزاریـش  قاحـسا  وبا 
«. مدیدن دشاب 

هدرک فینصت  تسا  دننام  یب  هک  رایسب  ییاهباتک  لدج  لوصا و  بهذم و  فالخ و  رد  هدرک و  حرش  ار  ینزم  باتک  بیطلا  وبا 
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.تسا

دوخ نذا  هب  مه  لاس  ود  هدرک و  هدافتسا  وا  رضحم  زا  هتشاد و  تمزالم  ار  وا  سرد  سلجم  لاس  هد  زا  زواجتم  يزاریـش  قاحـسا  وبا 
يو ( 430  ) یـس دـص و  راهچ  لاـس  رد  هتخاـس و  بترم  دوخ  ۀـقلح  رد  ار  وا  تسا و  هتفگ  سرد  شباحـصا  يارب  شدجـسم  رد  وا 

ایندب ير  رد  هک  یکانف  نیسح  نب  دمحا  نیسحلا  وبا  و  تسا » هدرک  نانچ  تفریذپ و  وا  دنیشنب و  وا  سیردت  دجسم  رد  هک  تساوخ 
هب درجورب  رد  هتخومآ و  هقف  یکولعـص  لهـس  يدایز و  رهاـط  وبا  یمیلح و  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  ینییارفـسا و  دـماح  وبا  خیـش  دزن  هدـمآ و 

.تسا هتشذگ  رد  اج  نامه  رد  يدنا  دون و  نس  هب  ( 448  ) تشه لهچ و  دص و  راهچ  لاس  هب  هتخادرپ و  سیردت 

(358  ) تشه هاجنپ و  دصیـس و  لاس  هب  هک  يدادـغب  « 1  » یمراد هب  فورعم  رمع  نب  دمحم  نب  دـحاولا  دـبع  نب  دـمحم  جرفلا  وبا  و 
بساـح و رعاـش و  بداـتم و  یهیقف  یمراد  .تـسا  هتـشذگ  رد  قـشمد  رد  ( 449  ) هن لهچ و  دـص و  راـهچ  لاـس  رد  هدـمآ و  ایندـب 

: تسا هتفگ  يوب  هک  هدروآ  یمراد  زا  يزاریش  قاحسا  وبا  .هدوب  حیصف  فرصتم و 

: متفگ نینچ  نم  دمآ  متدایع  هب  ینییارفسا  دماح  وبا  خیش  سپ  مدش  رامیب  نم  هک  داد  خر  نانچ  يراب 

دحاو یف  ملاعلا  ینداعف  دئاع  یلإ  تحتراف  تضرم 

______________________________

میمت زا  گرزب  ینطب  هک  ..نب  کـلام  نب  مراد  هب  ار  تبـسن  نیا  ریثا  نبا  .میم  نآ  زا  دـعب  ءار  رـسک  فلا و  نوکـس  لاد و  حـتفب  ( 1)
یمراد ..نب  یلع  نب  دمحم  نمحرلا  دبع  وبا  هلیبق ، نیا  گرزب  نادنمشناد  زا  هتفگ و  تسا 
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دصیس و لاس  هب  دنک و  یم  تیاور  وا  زا  يو  ریغ  ّللا و 
�

ه دبع  وبا  مکاح  دراد و  تیاور  وا  ریغ  جارـس و  سابع  وبا  زا  هک  ار  يروباشین 
.تسا هدرک  دای  هتشذگ ، رد  ( 354  ) راهچ هاجنپ و 

874 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

«1  » رهاط یبا  نبا  مامإلا  كاذ  دماح  وبا  لضفلا  وذ  دمحا 

رایسب یتافنـصم  بهذم  فالخ و  رد  هتخومآ و  ینییارفـسا  رهاط  وبا  خیـش  دزن  هک  یّبض  « 2  » یلماحم مساق  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  و 
.تسا هتشذگ  رد  اج  نامه  رد  ( 15 ای - - 414 - ) هدزناپ ای  هدراهچ - دص و  راهچ  لاس  هب  .هتشاد و  سیردت  دادغب  رد  هتخادرپ و 

یتافینصت فالخ  بهذم و  رد  هدوب و  ینییارفسا  دماح  وبا  خیش  باحـصا  زا  هک  « 3  » یجیندنب ّللا 
�

ه دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  یضاق  و 
تافو ( 425  ) جنپ تسیب و  دص و  راهچ  لاس  هب  هتشگرب و  نیجیندنب  هب  رخآ  رد  هدرک و  یم  سیردت  دادغب  رد  اهلاس  هتشاد و  رایـسب 

.تسا هدش  نفد  اج  نامه  رد  هتفای و 

______________________________

هدوب و میـس  عارـصم  ياج  هب  مراهچ  عارـصم  لصا  رد  هدـعاق  نکیل  هدـش  طبـض  هنوگ  نیاـب  ءاـهقفلا  تاـقبط  یپاـچ  هخـسن  رد  ( 1)
.سکعب

ینادـناخ دـنک و  یم  لمح  ار  مدرم  رفـس  رد  هک  لمحم  هب  تسا  تبـسن  ریثا  نبا  ۀـتفگ  هب  مال  میم و  رـسک  ءاـح و  میم و  حـتفب  ( » 2)
زا وا  ..نب و  لیعامسا  نب  نیسح  ّللا 

�
ه دبع  وبا  یضاق  تسناشیا  زا  هک  دنا  هدش  هتخانـش  تبـسن  نیدب  یمیدق  ملعب و  روهـشم  گرزب و 

.تیاور يو  زا  یناربط  ینطق و  راد  نوچ  رایسب  یهورگ  هدینش و  ثیدح  ریثک ، یقلخ  يراخب و  لیعامسا  نب  دمحم 

حتف نون و  نوکس  هدّحوم و  ءاب  حتفب  ( 3)
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.میج نآ  رخآ  رد  ءای و  نوکس  نون و  رسک  هلمهم و  لاد 

زا لضاف و  مدرم  زا  یهورگ  تسا : هتفگ  هتسناد و  دادغبب ، گنسرف  تسیب  بیرق  تسا  یهید  هک  نیجیدنب »  » هب ار  تبسن  نیا  ریثا  نبا 
زا هدوب و  اسراپ  لضاف ، یماما  وا  هکم و  لیزن  یجیندنب  ّللا 

�
ه هبیه  نب  دمحم  رـصن  وبا  تسناشیا  زا  هک  دنراد  تبـسن  اج  نآ  هب  ناهیقف 

نب نسح  یلع  وبا  تسناشیا  زا  هتـسج و  یم  كربت  وا  هب  دراد  هک  يردـق  تلالج  اب  قاحـسا  وبا  هتخومآ و  هقف  يزاریـش  قاحـسا  وبا 
يارب روصنم  عماج  رد  هتفرگ و  ینییارفـسا  دماح  وبا  زا  ار  یعفاش  هقف  هدوب و  نکاس  دادـغب  رد  هک  یـضاق  هیقف و  یجیندـنب  ّللا 

�
ه دـبع 

جنپ تسیب و  دص و  راهچ  لاس  زا  یلوالا  يدامج  رد  دوب  هتـشگرب  اجنادـب  رمع  رخآ  هک  نیجیندـنب  رد  هتـشاد و  هقلح  هسلج و  هدافا 
.تسا هجوت  لباق  هدروآ  ریثا  نبا  هچ  نآ  نایم  قاحسا و  وبا  ۀتفگ  نایم  مان  هینک و  فالتخا  .تسا  هتشذگرد  ( 425)

875 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یهیقف هتخادرپ و  سیردت  هب  هتشاد و  ءاضق  يّدصت  دادغب  رد  هتفرگ و  هقف  ینییارفـسا  دماح  وبا  زا  هک  يدرویبا  سابعلا  وبا  یـضاق  و 
.تسا هتفای  تافو  ( 425  ) جنپ تسیب و  دص و  راهچ  لاس  هب  هدوب و  بّدأتم 

« هبیغلا  » باتک هتخومآ و  هقف  ینییارفسا  دماح  وبا  دزن  هدوب و  يزاریش  قاحسا  وبا  خویـش  زا  هک  یخرک  رمع  نب  روصنم  مساقلا  وبا  و 
.تسا هتشذگ  رد  ( 447  ) تفه لهچ و  دص و  راهچ  لاس  هب  هتخادرپ و  سیردت  هب  دادغب  رد  هدرک و  فینصت  بهذم  رد  ار 

يراخب ینیان  ّللا 
�

ه دبع  نب  دمحا  رصن  وبا  و 
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لاس هب  اج  نامه  رد  هتـشاد و  فینـصت  سیردت و  دادغب  رد  هدناوخ و  هقف  ینییارفـسا  دماح  وبا  خیـش  دزن  هدوب و  اسف  زا  شلـصا  هک 
.تسا هتفای  تافو  یخرک  گرم  زا  سپ  زور  دنچ  ( 447  ) تفه لهچ و  دص و  راهچ 

هقف اـجنآ  خویـش  دزن  لـمآ  رد  هدوب و  يزاریـش  قاحـسا  وبا  خویـش  زا  هک  ینیوزق  هب  فورعم  يربـط  نسح  نب  دوـمحم  متاـح  وـبا  و 
دزن ار  هقف  ناـبل و  نسحلا  وبا  دزن  ار  ضئارف  هتفاـی و  روضح  ینییارفـسا  دـماح  وبا  سرد  سلجم  هب  هتفر و  دادـغبب  هاـگ  نآ  هتخوـمآ 

فینـصت لدج  لوصا و  فالخ و  بهذم و  رد  رایـسب  ییاهباتک  هدوب و  فالخ  بهذـم و  ظفاح  هدـناوخ و  يرعـشا  رکب  وبا  یـضاق 
: تسا هتفگ  قاحسا  وبا  هتشاد و  سیردت  لمآ  دادغب و  رد  هدرک و 

-414  ) هدزناپ ای  هدراهچ  دص و  راهچ  لاس  هب  يربط  متاح  وبا  ّبیطلا » وبا  یـضاقلاب  هب و  تعفتنا  امک  هلحرلا  یف  دحأب  عفتنا  مل  و  ».. 
.تسا هتفای  تافو  لمآ  رد  ای 15 )-

هتشاد و ار  زاوها  ءاضق  هدوب و  ینییارفسا  دماح  وبا  خیش  باحـصا  زا  هک  « 1  » یناروک میهاربا  نب  دمحم  نب  نسح  یلع  وبا  یـضاق  و 
.تسا هدوب  ظفاح  حلاص و  یهیقف  هدرک و  سیردت  اج  نامه  رد  اهلاس 

ملکتم یهیقف  هتشاد و  سیردت  زاوها  رد  هک  یمیعن  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  و 

______________________________

.تسا نییارفسا  ياههید  زا  هک  ناروک  هب  تسا  تبسن  .ینون  فلا  زا  دعب  ءار و  حتف  واو و  نوکس  فاک و  مضب  ( 1)

876 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هتفگ  وا  هدوب و  بّدأتم  ثیدحب و  ملاع  و 

اّیر اعبش و  هعانقلا  کتفک  یلایّللا  ّفکا  کتأمظا  اذا 

یف هلجر  الجر  نکف 
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اّیّرثلا یف  هتّمه  هماه  يّرثلا و 

اّیبا هیدی  یف  امب  هارت  هورث  يذ  لئانل  اّیبا 

اّیحملا ءام  هقارا  نود  هایحلا  ءام  هقارا  ّناف 

يارب هتخومآ و  هقف  هرصب  رد  يرمیص  مساقلا  وبا  دزن  هک  « 1  » يدروام يرصب  بیبح  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هاضقلا  یـضفا  و 
لوصا ریسفت و  هقف و  رد  ار  وا  هتشاد و  سیردت  رایسب  ییاهلاس  دادغب  هرـصب و  رد  هدرک و  ترفاسم  ینییارفـسا  دماح  وبا  زا  هدافتـسا 

.تسا هتفای  تافو  دادغب  رد  ( 450  ) هاجنپ دص و  راهچ  لاس  هب  هدوب و  بهذم  ظفاح  دایز و  یتافینصت  بادآ  هقف و 

هاجنپ دص و  راهچ  لاس  زا  شیپ  هدرک و  سیردت  دادغب  رد  هتفرگ و  ینییارفسا  دماح  وبا  زا  ار  هقف  هک  ریرـض  یمزراوخ  دیعـس  وبا  و 
.تسا هتشذگ  رد  ( 450)

دحاولا دبع  دمحم  وبا  یضاق  نب  رفعج  مساقلا ، وبا  یضاق  نب  مساق  رمع ، وبا  یضاق  نب  رفعج  دمحم  وبا  نساحملا  وذ  یهبا  یـضاق  و 
لاس هب  هتفای و  تدالو  ( 361  ) کی تصش و  دصیس و  لاس  هب  هک  مهنع ، ّللا 

�
ه یضر  سابعلا ، نب  ّللا 

�
ه دبع  ..دحاولا  دبع  نب  سابع  نب 

مساقلا وبا  دزن  هتشذگ و  رد  شردپ  گرم  زا  سپ  لاس  کی  ( 415  ) هدزناپ دص و  راهچ 

______________________________

نتخاس و رابتعا  هب  بالگ » « » دروام  » هب تسا  تبسن  .هلمهم  لاد  نآ  رخآ  رد  ءار و  نوکس  واو و  حتف  فلا و  نوکس  میم و  حتفب  ( 1)
یفیناصت ياراد  هک  يرصب  یعفاش  هیقف  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هاضقلا  یـضقا  تسا  تبـسن  نیاب  ناروهـشم  هلمج  زا  نآ  نتخورف 

( بابللا زا   ) ..تسا نآ  ریغ  ریسفت و  رد  نآ و  عورف  رد  هقف و  لوصا  رد  روهشم 

877 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يرمیص
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نآ شگرم  زا  شیپ  دنا  هتفگ  هک  هتـشاد  رعـش  یناوید  هدوب و  نساحم  عماج  فیفع و  فیرظ و  بیدا و  هیقف و  يدرم  هتخومآ و  هقف 
.تسا هتسش  ار 

هتفرگ ارف  هقف  وا  زا  ماش  مدرم  هدیزگ و  ینکـس  ماش  رد  هتخومآ و  هقف  ینیارفـسا  دماح  وبا  زا  هک  يزار  بویا  نب  میلـس  حـتفلا  وبا  و 
رد راـح  رد  هدـش و  قرغ  ( 449  ) هن لهچ و  دـص و  راهچ  لاـس  هب  هدوب و  رایـسب  یتافّنـصم  ياراد  یلوصا و  یهیقف  حـتفلا ، وبا  .دـنا 

.تسا هتشذگ 

: تسا هتفگ  بویا  نب  میلس  رکذ  زا  سپ  قاحسا  وبا 

دودـح رد   ) یـصاخشا مان  ندرک  دای  هب  هاگ  نآ  تسا » رایـسب  یقلخ  ناـیعفاش ) ینعی   ) اـم باحـصا  زا  رهّنلا  ءارو  اـم  ناـسارخ و  رد  »
: تسا هتفگ  سپ  هدرک  افتکا  هتشادن  دای  هب  ار  ناشیا  توف  خیرات  هک  سک ) تسیب 

هدرب مان  دنک  طبض  ار  ناشیا  تافو  خیرات  هک  نیا  یب  ار  رگید  نت  دنچ  سپ  نآ  زا  دنرایـسب » یقلخ  ام  باحـصا  زا  مه  سراف  رد  «و 
.تسا هتخادرپ  هفینح  وبا  باحصا  رکذب  یعفاش  باحصا  رکذ  زا  و 

حیصف راّظن ، یهیقف  و  طاّیخ ، رصن  وبا  باحصا  زا  زاریـش و  هیقف  بیطخ و  هک  تسا  بالج  ّللا 
�

ه دبع  وبا  یـضاق  نت  دنچ  نآ  هلمج  زا 
دماح وبا  باحصا  زا  هک  يزاریش  رمع  نب  دمحم  ّللا 

�
ه دبع  وبا  هلمج  زا  هدناوخ و  سرد  وا  دزن  زاریـش  رد  قاحـسا  وبا  هدوب و  بیدا  و 

هلمج زا  و  داـبآزوریفب » هنع  تقّلع  نم  لّوا  وه  و  : » تسا هتفگ  شا  هراـب  رد  قاحـسا  وبا  هدوـب و  قاحـسا  وـبا  خویـش  زا  ینییارفـسا و 
: تسا هدرک  دای  نینچ  ار  وا  قاحسا  وبا  هک  تسا  یناجدنغ  ناشیا 

نسحلا نب  نمحرلا  دبع  وبا  یخیش  »
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« ینییارفسألا دماح  یبا  باحصا  نم  ناک  ناجدنغلا و  زاریشب و  هنع  تقلع  «، 1  » یناجدنغلا

______________________________

.ینون فلا ، زا  سپ  میج و  حتف  هلمهم و  لاد  حتف  نون و  نوکس  نیغ و  حتفب  ( 1)

.دنا هدش  بوسنم  نآ  هب  نیثدحم  ءاهقف و  زا  یهورگ  هک  زاوها  رد  تسا  يرهش  ناجدنغ 

878 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یعفاش يزاریش  قاحسا  وبا 

دوش و هدروآ  اجنیا  رد  تسا  ناهیقف  مظاعا  نایعفاش و  رباکا  زا  هک  يزاریش  قاحسا  وبا  دوخ  ةراب  رد  يرـصتخم  تسا  بسانم  نونکا 
رد هدوب  انب  هک  رگید  بهاذم  باحـصا  لقنب  دـبای و  همتاخ  وا  بهذـم  نانابهگن  ناجّورم و  یعفاش و  نادرگاش  باحـصا و  زا  ثحب 

.دوش هداد  نایاپ  ناشیا  باحصا  تنس و  لها  بهاذم  نابحاص  نماریپ  رد  ثحب  دیآ و  نایم  هب  ناشیا  زا  يدای  قاروا  نیا 

لاس 586 باتک  مامتا  خیرات  « ) نمیلا ءاهقف  تاقبط   » مان هب  یباتک  هتشاد  یم  یعفاش  بهذم  دوخ  هک  يدعج  ةرمـس  نب  یلع  نب  رمع 
لاس زا  لبق  ات  هک  دـیآ  یم  رب  ناـنچ  باـتک  نیا  زا  تسا  هتـشون  نمی ، رد  ص )  ) ربمغیپ ناـمز  زا  هقف  لوحت  ریـس و  ناـیب  يارب  هدوب )

روهظ زا  لبق  وا و  یهقف  بهذـم  راشتنا  مساق و  نب  نیـسح  نب  ییحی  ّقحب ، يداه  ماـما  لوخد  هطـساوب  هک  ( 280  ) داتشه تسیود و 
مدرم زا  ار  تهاقف  نمی  مدرم  هتـشاد و  یم  جاور  اجنآ  رد  یفنح  بهذم  رتشیب  یکلام و  بهذـم  «، 1  » یطمرق لضف  نب  یلع  توعد 

هکم

______________________________

یلع هک  هطمارق  ۀنتف  یکی  دمآ : دیدپ  نمی  رد  گرزب  ۀـنتف  ود  مراهچ  هئام  زا  رتشیب  میـس و  ةدـس  رخآ  رد  : » تسا هتفگ  فنـصم  ( 1)
دجسم ربنم  رب  تفای و  ءالیتسا  نمی  ياهرهش  اههید و  زا  یتمسق  رب  هنتف  نیا  رد  لضف  نب 
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دناوخرب و یبرطا ) کیرازه و  ّینغ  و  یبعلا - هذه و  ای  فدلا  يذـخ  علطم  هب   ) ار دوخ  رفک  رد  حیرـص  راعـشا  دـمآرب و  دـنج  عماج 
نب طبس  نسح  نب  ینثم  نسح  نب  میهاربا  نب  لیعامسا  نب  میهاربا  نب  مساق  نب  نیسح  نب  ییحی  قحلا  یلإ  يداه  فیرش   » ۀنتف رگید 

رارقتسا ءاعنص  رد  نوچ  دناوخ  عیشت  هب  ار  مدرم  درک و  مایق  ءاعنـص  زا  ییاههید  هدعـص و  رد  هک  هنع  ّللا 
�

ه یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع 
رد دیـس ، داؤف  نآ ، ةدـننک  پاچ  باتک و  ققحم  ..بوعرم » فئاـخ و  اـی  دـندش و  ناـشیا  بوذـجم  نوتفم و  اـی  نمی  لـها  تفاـی و 

زاجح رد  هدش و  دلوتم  هنیدم  رد  ( 245  ) جنپ لهچ و  تسیود و  لاس  هب  قحب  يداه  ماما   » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  سپ  باتک  یقرواپ 
لهچ  ) دایز بتک  هتخادرپ و  داهجب  هینطاب  هطمارق و  اب  هتفای و  هبلغ  نمی  رب  ( 280  ) داتشه تسیود و  لاس  هب  هدناوخ و  سرد  قارع  و 

رـضاح رـصع  اـت  تلود  نیا  نمی و  رد  تسا  نییوـلع  ءافرـش  تلود  سـسؤم  وا  و  : » تـسا هتـشون  نـینچ  ..هدرک » فینـصت  يدـنا ) و 
امـسر دـنک و  یم  لمع  نآ  بجومب  زورما  ات  يدـیز  ینمی  تلود  هک  تسا  يودـه  هقف  ساسا  عضاو  ومه  نینچ  مه  و  تساجرباپ -

« تسا هتفای  تافو  ( 298  ) تشه دون و  تسیود و  لاس  هب  قحب  يداه  ماما  .درب  یم  راکب  ار  نآ 

879 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا شیپ  هک  يرصب ، دشار  نب  رمعم  فیلأت  ننسلا » عماج   » باتک دننام  میدق  ياهباتک  رب  عیرـشت  هقف و  رادم  دنا و  هتفرگ  یم  هنیدم  و 
کلام و فیلأت  أّطوملا »  » باتک و  هدوب ، هدش  هتشون  سنا  نب  کلام  فیلأت  أطوملا »  » باتک
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عزتنم مه  رگید  یتافیلأت  هک  یعرعر ، یجحل  قراط ، نب  یسوم  هرق ، وبا  فیلأت  ننسلا » عماج   » یناعنـص و قزارلا  دبع  فیلأت  عماج » »
و تسا ، هدوب  هدرک  تاقالم  ناـشیا  همه  اـب  هرق  وبا  هچ  هتـشاد ، هنییع  نبا  يروث و  جـیرج و  نبا  رمعم و  هفینح و  وبا  کـلام و  هقف  زا 
جاور و وا  نادرگاش  هلیـسو  هب  هتفای و  راشتنا  نمی  رد  مراهچ  نرق  رد  یعفاش  هیقف  یـشرق  دـمحم  نب  مساق  ناـمز  زا  یعفاـش  بهذـم 

نماریپ رد  هتخادرپ و  اهنآ  زا  هّقفت  هب  نمی  نادنمشناد  هدش و  دراو  نمی  هب  هیعفاش  تافنـصم  نآ  زا  سپ  تسا و  هتفای  ینوزف  شرـشن 
باتکب هدس  نیا  رد  مجنپ و  ةدـس  زا  لبق  هک  يروط  هب  دـنا  هدـش  تاقیلعت  حورـش و  نتـشون  صیخلت و  بیذـهت و  راکب  تسد  اهنآ 

هب ینزم و  رب  روهشم  حورش  هب  یلماحم و  عومجم  هب  ناطق و  نبا  باتکب  يربط و  یضاق  تافنصم  هب  یعفاش و  ماما  ۀلاسر  هب  ینزم و 
وبا فیلأت  بّذهملا  باتک  هک  نیا  ات  دنا  هتخودنا  یم  هتخومآ و  یم  تهاقف  اهنآ  زا  هتشاد و  یم  هعجارم  يزار  بویا  نب  میلس  عورف 

.تسا هدیدرگ  يوتف  هقف و  رد  نمی  مدرم  دامتعا  لماک و  هّجوت  دروم  هدیسر و  نمی  هب  مجنپ  ةدس  رخآ  رد  يزاریش  قاحسا 

خیـش نیذاتـسالا و  ذاتـسا  نمز  ءاـهقف  خایـشا  نمی و  ءاـملع  ناـیعا   » زا یکی  نتفر  تبـسانم  هب  قوف  باـتک  رد  يدـعج  یلع  نب  رمع 
« یعافی ..نب  ّللا 

�
ه دبع  نب  دیز  مامالا  نیفنصملا 

880 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يربـط یلع  نب  نیـسح  نت  ود  نآ   ) اـجنآ رد  ار  بذـهملا » فّنـصم   » يزاریـش قاحـسا  وـبا  نادرگاـش  زا  نت  ود  شکاردا  هکم و  هـب 
رصن وبا  و  هّدعلا » فّنصم  »
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زا جیورت  نمی و  هب  شنتـشگ  زاب  نت و  ود  ره  رب  وا  تئارق  و  دنا ) هدوب  فالخلا » یف  دمتعملا   » فّنـصم یجیندنب  ّللا 
�

ه هبیه  نب  دّـمحم 
.دوش یم  هدروآ  نآ  نومضم  اجنیا  رد  هک  تسا  هدروآ  ار  يزاریش  قاحسا  وبا  ۀمجرت  « 1 « » بّذهملا  » باتک زا  بهذم و 

ناگدنهوژپ تیاغ  نادهتجم و  تیاهن  هک  لماک  كرابم  فینصت  لضاف و  فیرـش  باتکب  ار  نید  نابلاط  هقف و  ناراتـساوخ  ادخ  ».. 
دامتعا نادب  ناگدنهد  يوتف  دنبای و  تهاقف  نادـب  نافنـصم  ات  تشاد  ینازرا  نانآ  هب  ار  نآ  یمارگ و  بّذـهملا »  » باتک ینعی  تسا 

.دننک

: هناگ هس  ناماما  ذاتسا  خیش و  يدابآزوریف  يزاریش  فسوی  نب  یلع  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  ماما  خیـش  زا  تسا  یفینـصت  باتک ، نیا  »
.ینابورهم هیودبع  نب  نسح  نب  دمحم  ّللا 

�
ه دبع  وبا  یجیندنب و  ّللا 

�
ه هبیه  نب  دمحم  رصن  وبا  يربط و  یلع  نب  نیسح 

نیا ات  هتخادـنا  هلجد  هب  هتفاین  قفاوم  دوخ  ضرغ  اب  هک  ار  اـجنآ  هتـشون و  راـب  دـنچ  ار  باـتک  نیا  قاحـسا  وبا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  »
کی داتشه و  دصناپ و  لاس  رد  ارم  ینابیش  رکب  وبا  نب  نیسح  .تسا و  هدش  لماک  هیهت و  تسا  عامجا  دروم  نآ  تحـص  هک  هخـسن 

ملع بهذ  هفینح  وبا  ّیعفاّشلا و  حلطصا  اذا  : » تسا هدوب  هتفگ  غاّبص  نبا  هک  هدش  نآ  ببـس  ار  بّذهملا »  » فیلأت هک  داد  ربخ  ( 581)
.تسا هدوب  یم  بقارم  مزالم و  ار  اهنآ  ۀسرادم  بظاوم و  فالخ  رد  ییاهباتک  فینصت  رب  هرامه  قاحسا  وبا  نوچ  قاحسا » یبا 

وبا باحصا  زا  هک  يزاریش  رمع  نب  دمحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  دزن  زاریـش  رد  ءادتبا  هدمآ و  ایندب  دابآزوریف  رد  ..لاس  هب  قاحـسا  وبا  خیـش  »
هقف هدوب  ینیارفسا  دماح 
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هک نسح  نب  نمحرلا  دبع  دمحا  وبا  یناجدنغ  دزن  هدوب و  طاّیخ  رـصن  وبا  باحـصا  زا  هک  ّللا 
�

ه دبع  وبا  بیطخ  دزن  رد  مه  هتخومآ و 
نب دومحم  متاح  وبا  دزن  دادغب  رد  هتفر و  دادغبب  هدـش  دای  صاخـشا  دزن  هّقفت  زا  سپ  هدوب  ینییارفـسا  دـماح  وبا  باحـصا  زا  مه  وا 

ینیوزق نسح 

______________________________

نمی هب  ( 276  ) قاحـسا وبا  گرم  زا  سپ  لاس  راهچ  تسیب و  مجنپ ، ةدـس  رخآ  رد  بذـهملا  هک  هدـش  لقن  تاقبط  یقرواـپ  رد  ( 1)
.تسا هدش  هدرب 

881 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

هتخومآ هقف  يربط  رهاط  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  رهاط  بیطلا  وبا  هناگی  ماما  یـضاق  دزن  دعب  و  « 1  » یخرک رمع  نب  روصنم  مساـقلا  وبا  دزن  و 
.تسا

: تسا هتفگ  شدوخ  هکنانچ  هدوب و  یم  تدابع  ملعب و  اشوک  اسراپ و  دهاز و  یهیقف  وا  هدیزگ و  ینکس  دادغب  رد  قاحسا  وبا  »

باحصا و سیردت  هب  وا  دجسم  رد  وا و  شهاوخ  نذاب و  لاس  ود  مزالم و  ار  بیّطلا  وبا  یضاق  سرد  سلجم  لاس  تسیب  ات  هد  نایم 
يارب هک  یترفاسم  رد  تسا : هتفگ  وا  دوخ  مه  .هدـش و  عقاو  ( 430  ) یـس دـص و  راهچ  لاس  هب  نیا  تسا و  هدوب  لغاش  وا  نادرگاش 

.متشادن عافتنا  هدافتسا و  ینیوزق  متاح  وبا  خیش  ّبیطلا و  وبا  یضاق  ةزادنا  هب  سک  چیه  زا  متشاد  یم  ملع  لیصحت 

وبا هاضقلا  یـضقا  ّبیّطلا و  وبا  یـضاق  لاس  نامه  رد  هک  هاجنپ ، دـص و  راـهچ  لاـس  هب  قاحـسا  وبا  ءاـهقفلا  تاـقبط  تباـتک  خـیرات 
رمع رخآ  ات  قاحسا  وبا  نآ  زا  سپ  .تسا  هتفای  ءاهتنا  دنا ، هتفای  تافو  مه ، زا  زور  هدزای  ۀلـصاف  هب  بیبح ، نب  ّیلع  يدروام ، نسحلا 

هیماظن ۀسردم  رد  سیردت  هب 
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: تسا هدروآ  نینچ  یخانم  زا  دانسا  هب  يدعج  زاب  تسا » هدوب  لوغشم  دادغب 

زا دادغب  لها  سپ  هدوب  زاین  دقعلا » حیحص   » يا هفیلخ  هب  ار  مدرم  هدش و  توف  تقو  ۀفیلخ  هک  هدمآ  رد  دادغبب  یماگنه  قاحسا  وبا  »
قحتـسم هتـسیاش و  هک  دـشاب  یـسک  تفالخ  دـقاع  يزاریـش  قاحـسا  وبا  هک  دـنا  هداد  ءاضر  ءاملع  هدرک و  عاـمتجا  هّصاـخ  هّماـع و 

رماب يدتقملا  نامگ ، هب  هک  نایـساّبع  زا  ةدیزگرب  سپ  هدش ، عقاو  تفه  تصـش و  دـص و  راهچ  لاس  رد  هیـضق  نیا  تسا و  تفالخ 
راک ءاملع  مدرم و  نوچ  سپ  دنا  هداتـسیا  نآ  نییاپ  نماریپ و  رد  نادیم  رد  مدرم  ۀماع  ءاملع و  هداتـسیا و  يا  هلپ  يالاب  رد  هدوب  ّللا 

�
ه

دنا هتفاتش  وا  يوسب  املع  هفیلخ و  سپ  هداتفا  نتفر ، الاب  ءانثا  رد  هتفر و  الاب  ناک  هلپ  زا  يو  دنا  هتشاذگاو  قاحسا  وبا  ماما  هب  ار 

______________________________

ءاملع و ار  کی  ره  هک  خرک »  » مان هب  لحم  راهچ  طبـض ، نیا  زا  دعب  ریثا  نبا  .رخآ  رد  همجعم  ءاخ  ءار و  نوکـس  فاک و  حـتفب  ( 1)
.هرصب خرک  نادج و  خرک  دادغب ، خرک  ارماس ، خرک  .تسا  هدرک  دای  هدوب  بوسنم  یناهیقف 

882 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

ادخ ءانث  دمح و  زا  سپ  قاحسا  وبا  هتشاد و  هاگن  هلپ  يالاب  رد  هدرب و  الاب  ربنم  یـسرک و  رب  ار  وا  هتفرگ و  تقبـس  ناشیا  رب  هفیلخ  و 
..تسا هتخاس  دقعنم  هفیلخ  يارب  ار  تفالخ  نامیپ  ص )  ) ربمغیپ رب  دورد  و 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  روهشم  تسا  یحئادم  قاحسا ، وبا  ةراب  رد  ار  یخانم  »

اناکرالا عضعض  بطخب  یموق  یمر  نا  نامّزلا و  نع  تیضر  دقل  و 

انایدألا هملعب  هلإلا  ییحا  يّذلا  ربحلا  هعلط  ینارأ  اّمل 

انید و يرولا  یکزأ 
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انانع مولعلا  قلط  یف  ّدما  همیش و  مرکا 

انابهّرلا تنضا  دق  ام  لاطل  هبغر و  هریصقلا  اینّدلا  یف  ّلقا  و 

انالعا هرهج  سراف  ءانبا  هئارطإ  یف  رهّطلا  لوسّرلا  قدص 

انایبّتلا دشّرلا و  هلإلا  يدبی  هب  ملع  مهنم  رصع  ّلک  یف 

اناجدألا فّشک  رون  باهش  يرولا و  حابصم  قاحسا  وبا  مهنم 

انأل هریصبلا  ّبر  اذا  تلص  قّقحم  ّيأ  میهاربا  هّلل 

انایع داعملا  رظن  دق  هّلل ، هفاخم  هدهز و  نم  هلاختف 

« تسا هتفای  تافو  دادغب  رد  يدنا  داتشه و  دص و  راهچ  لاس  هب  قاحسا  وبا 

883 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تسا هدرک  دای  ترابع  نیدب  ار  يو  تافّنصم  هتشون  دش  دای  هک  يروط  هب  ار  وا  ناذاتسا  هک  نیا  زا  سپ  مه  ناکّلخ  نبا 

یف تکنلا »  » هقفلا و لوـصا  یف  اهحرـش  و  عـمّللا »  » هقفلا و یف  هیبـنّتلا »  » و بّذـهملا »  » اـهنم هدـیفملا  هکراـبملا  فیناـصتلا  فّنـص  «و 
هدروآ قاحسا  وبا  زا  ار  تیب  ود  نیا  و  ریثک » قلخ  اهب  عفتناف  کلذ  ریغ  و  لدجلا ، یف  صیخّلتلا »  » و هنوعملا »  » و هرصبّتلا »  » فالخلا و

: تسا

لیبس اذه  یلإ  ام  اولاقف : ّیفو  ّلخ  نع  ساّنلا  تلأس 

لیلق اینّدلا  یف  ّرحلا  ّناف  ّرح  لیذب  ترفظ  نا  کّسمت 

: تسا هدروآ  زین  هتفگ  قاحسا  وبا  ةراب  رد  مصاع  مان  هب  قلفم » يرعاش   » هک ار  ریز  تیب  ود  و 

لیلد هدّقوت  نمف  هیلع  مسج  فیحن  ءاکّذلا  نم  هارت 

لیّحنلا مسجلا  هّرضی  سیلف  یلاعملا  مخض  یتفلا  ناک  اذا 

: تسا هدرک  لقن  هتفگ  يو  ياثر  رد  ایقان  نب  مساقلا  وبا  ّللا 
�

ه دبع  هک  ار  ریز  تایبا  مه  و 

قامآلا همایق  ماقا  بطخ  قارهملا  مّدلاب  عمادملا  يرجا 

قاحسا یبا  اهتدجب ، نبا  دعب  اهلمش  ّفلؤت  یلایّلل ال  ام 
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قاب یلایّللا  ّرم  یلع  ّیح  هرکذ  نم  تمی  ملف  .تام  لیق : نا 

دصیس و يو  تدالو  خیرات  رد  ناکّلخ  نبا 

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1930 

http://www.ghaemiyeh.com


لوق هتفگ و  ار  ( 393  ) هس دون و 

884 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتسناد  ( 476  ) شش داتفه و  دص و  راهچ  لاس  هب  ار  وا  تافو  هدرک و  لقن  مه  ار  جنپ  دون و  شش و  دون و 

يرمق يرجه  ( 1014  ) هدراهچ رازه و  کی  لاس  هب  هدوب و  دارکا  ءالـضف  زا  هک  يروزرهـش  یناروگ  ینیـسح  ّللا 
�

ه هیاده  نب  رکب  وبا 
دصهن و لاس  ات  هدـص ، کی  زا  یلاس  هاجنپ  ره  رد  ار ، هّیعفاش  مان  هب  ءاملع  هتـشون و  هّیعفاش » تاقبط   » رد رـصتخم  یباتک  هتفای  تافو 

فینصت یعفاش  بهذم  رد  هک  ار  مهم  تافّنصم  مه  دعب  هدروآ و  همجرت  راصتخا ، هب  هدرب و  مان  يرمق  يرجه  ( 976  ) شش داتفه و 
: تسا هدروآ  نومضم  نیدب  ار  قاحسا  وبا  ۀمجرت  باتک  نآ  رد  .تسا  هدرک  دای  هدش 

، رصع مدرم  نیرتدهاز  و  دوخ ، نامز  رد  مالعا  ءاملع  رادم  مالسالا و  خیش  يزاریش  فسوی  نب  یلع  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  خیـش  ».. 
یم ءاتفتـسا  يو  زا  اج  همه  زا  دنا و  هتفاتـش  یم  وا  يوسب  ناهج  برغ  قرـش و  زا  ناملع  بلاط  .تسا  هدوب  ملعب  هّمئا  نیرتلوغـشم  و 

زا هک  مدید  ار  اجنآ  یـضاق  هک  نیا  رگم  مدشن  دراو  يا  هیرق  رهـش و  چیه  هب  متفر  ناسارخ  هب  نوچ  تسا : هتفگ  وا  دوخ  .تسا  هدش 
.دوب نم  نادرگاش 

توق سابل و  یهاگ  هک  دوب  نانچ  شرقف  يرادان و  دوبن و  يزیچ  ایند  زا  ار  قاحـسا  وبا  لاوحا  نیا  ۀـمه  اـب  تسا : هتفگ  « 1  » یئانسا »
هب دـندرک و  یم  راوـس  ندرگ  رب  ار  وا  ارزو  ارما و  تساوـخ  یم  رگا  هک  نیا  اـب  دـشن  فّرـشم  هّکم  هب  تهج  نیمه  هب  تشاد و  یمن 

.دندرب یم  ّجح 

، هشاشبلا مئاد  هجولا ، قلط  قاحسا ، وبا  »
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نادرگاش ملع و  نابلاط  يارب  لیطعت  ماّیا  رد  هتـشاد و  یم  ظفح  دایز  راعـشا  هنـسح و  تایاکح  هدوب و  هرواحملا  نسح  طسبلا ، ریثک 
« ..تسا هتفگ  یم  سرد 

(476  ) شـش داتفه و  دص و  راهچ  لاس  هب  ار  شتافو  و  ( 393  ) هس دون و  دصیـس و  لاس  هب  ار  وا  تدالو  خیرات  مه  یناروگ  رکب  وبا 
.تسا هدرک  طبض 

______________________________

رد الاب و  رد  هطقن  ود  ءات  حتف  هلمهم و  نیـس  نوکـس  هزمه و  مضب  یناتـسا »  » دیاش نکیل  هدش  طبـض  یئانـسا »  » یپاچ باتک  رد  ( 1)
وبا هک  تسا  دادـغب  ياـههید  زا  ناتـسا »  » هب تبـسن  نیا  تسا : هدرک  هداـفا  نینچ  طبـض  نیا  زا  سپ  ریثا  نبا  هچ  دـشاب  نوـن  نآ  رخآ 

.تسا هدرک  تاقالم  ار  يزاریش  قاحسا  وبا  هک  تسا  وا  تسا و  هید  نآ  زا  یناتسا  نسحملا  دبع  دمصلا  دبع  نب  ّللا 
�

ه هبه  تاداعسلا 

885 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

لبنح دمحا  باحصا  نادرگاش و 

:« مهنم .هعامج  هنع  هقفلا  لقن  دقف  یلاعت ، ّللا 
�

ه همحر  لبنح ، نب  دمحا  اّما  و   » ناونع تحت  ار  دمحا  باحـصا  نادرگاش و  قاحـسا  وبا 
: رارق نیدب  .تسا  هدروآ  همجرت  راصتخا ، هب  هدرب و  مان  ار  سک  تسیب  دودح  رد  تسا و  هدرک  دای  هقبط  دنچ  رد 

هس تصـش و  نس  هب  ( 266  ) شش تصـش و  تسیود و  لاس  هب  هدوب و  ناهفـصا  یـضاق  هک  لبنح  نب  دمحا  رـسپ  حلاص  لضفلا ، وبا 
.تسا هتفای  تافو  ناهفصا  رد  لاس 

دون تسیود و  لاس  هب  هدوب و  ملاع  لاجر  ءامـسا  هب  ثیدح و  للع  هب  هک  يو  رگید  رـسپ  دمحا  نب  ّللا 
�

ه دبع  نمحّرلا ، ّللا 
�

ه دبع  وبا  و 
.تسا هدش  نفد  اج  نامه  رد  هتفای و  تافو  دادغب  رد  لاس  هن  دون و  ّنس  هب  ( 290)

، یلع وبا  و 
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.تسا هتشذگ  رد  ( 293  ) هس دون و  تسیود و  لاس  هب  هک  قاحسا  نب  لبنح 

ۀجیتن نیا  هدش : هتفگ  وا  هب  نوچ  دـنا و  هدرک  تعیاشم  وا  زا  نت  رازه  هاجنپ  دودـح  رد  هتفر و  قارع  زا  ینامز  هک  يزورم  رکب  وبا  و 
: تسا هتفگ  هدرک و  هیرگ  يا  هتفای  ملع  راشتنا  زا  وت  هک  تسا  یلمع 

لاـس هب  يزورم  شوـیجلا » ریثـک  مزهی  يوـقّتلا  لـیلق   » هک تسا  وا  نانخـس  زا  تسا و  لـبنح  دـمحا  ملع  هکلب  تسین  نم  زا  ملع  نـیا 
.تسا هدش  نفد  لبنح  دمحا  ربق  کیدزن  هتفای و  تافو  (- 275  ) جنپ داتفه و  تسیود و 

شا هراب  رد  نیعم  نب  ییحی  هتشاد  هک  يدنمشوه  ظّقیت و  هطساوب  هدوب و  ثیدح  ظفاح  هک  « 1  » مرثا یبلک  یناه  نب  دمحا  رکب  وبا  و 
«. هیوبا دحا  مرثالا  : » تسا هتفگ  یم 

______________________________

( بابللا « ) ..هتتفم هنس  تناک  نمل  هظفللا  هذه  .میملا  اهرخآ  یف  ءارلا و  حتف  هثلثملا و  ءاثلا  نوکس  فلالا و  حتفب  مرثالا : ( » 1)

886 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دمحا زا  وا  هدرک و  تیاور  ثیدـح  کی  وا  زا  لبنح  دـمحا  هدوب و  ماما  ثیدـح ، رد  هک  یناتـسجس  ثعـشا  نب  نامیلـس  دواد ، وبا  و 
.تسا هتفای  تافو  ( 73  ) یگلاس هس  داتفه و  نس  هب  ( 275  ) جنپ داتفه و  تسیود و  لاس  هب  یناتسجس  .ار  دنچ  یلئاسم 

رد ( 285  ) جـنپ داتـشه و  تسیود و  لاـس  هب  هدوب و  رایـسب  تافّنـصم  بحاـص  ثیدـح و  ۀّـمئا  زا  هک  یبرح  میهاربا  قاحـسا ، وبا  و 
.تسا هتشذگ 

: تسا هتفگ  نیا  زا  سپ  يزاریش  قاحسا  وبا 

: تسا هدروآ  ار  ریز  صخش  هس  هقبط  نیا  زا  و  يرخا » هقبط  یف  دمحا  نع  هیاوّرلا  تلصح  ّمث  »

« یقرخ رصتخم   » فنصم ردپ  هک  « 1  » یقرخ ّللا 
�

ه دبع  نب  نیسح  یلع ، وبا 
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.تسا هتشذگ  رد  ( 299  ) هن دون و  تسیود و  لاس  هب  هدوب و 

(313  ) هدزیـس دصیـس و  لاس  هب  هدرک و  یم  تیاور  ار  دـمحا  رـسپ  حـلاص  لئاسم  هک  دـهاز  راّشب  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلا ، وبا  و 
«. 2  » یناهبرب دمحم  وبا  هتفای و  تافو 

: تسا هتفگ  نیا  زا  سپ  قاحسا  وبا  زاب 

______________________________

زا یهیدـب  تبـسن  نیا  تسا : هتفگ  فاق » اهرخآ  یف  ءارلا و  همجعملا و  ءاخلا  حـتفب  یقرخلا :  » ناونع تحت  باـبللا »  » رد ریثا  نبا  ( 1)
همجعملا ءاخلا  رـسکب  یقرخلا :  » ناونع تحت  هدرک و  دای  ار  اج  نآ  هب  بوسنم  ءاملع  هلمج  زا  سک  دنچ  هاگ  نآ  تسا  ورم  ياههید 

دادغب رد  نابوسنم  زا  یعمج  هک  اه  هماج  اه و  هقرخ  شورفب  تسا  یتبـسن  نیا  تسا : هدروآ  نینچ  فاقلا » اهرخآ  یف  و  ءارلا ، حتف  و 
.نیـسح نب  رمع  ردپ  یلبنح  یقرخ  دمحا  نب  ّللا 

�
ه دبع  نب  نیـسح  یلع  وبا  تسا  نایدادغب  هلمج  زا  .دنا  هدوب  ناهفـصا  رد  یهورگ  و 

نیـسح نب  رمع  مساـقلا  وبا  شدوخ  رـسپ  یعفاـش و  رکب  وبا  يو  زا  هدرک و  تیاور  يرـصب  یلع  نب  ورمع  يرود و  ورمع  وبا  زا  يو 
هتخوس اهباتک  هتفر و  ترفاسم  هب  هداهن و  دادـغب  رد  هک  هتـشاد  يرایـسب  تافینـصت  .دـنا  هدرک  تیاور  رـصتخم  بحاـص  یلبنح  هیقف 

.تسا

ءاه و دعب  ءار  مود و  ءاب  حتف  هلمهم و  ءار  هدـحوم و  ءاب  حـتفب  « » بابللا  » طبـض هب  انب  نآ  و  يراهب » رب   » فیرحت یناهبرب »  » دـیاش ( 2)
« ..دنیوگ یم  يراهب » رب   » ار نآ  ةدنروآ  دوش و  یم  هدروآ  دنه  زا  هک  تسیا  هیودا  نآ  و  راهب » رب   » هب تسا  تبسن  فلا 

887 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدروآ  ار  ریز  صاخشا  هقبط  نیا  زا  و  يرخا » هقبط  یلإ  لقتنا  ّمث  »

رمع مساقلا ، وبا 
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هتفای تافو  قشمد  رد  ( 334  ) راهچ یس و  دصیـس و  لاس  هب  هدرک و  فینـصت  ار  رـصتخملا  باتک  هک  یقرخ  ّللا 
�

ه دبع  نب  نیـسح  نب 
.تسا

لاس هب  هدرک و  فینـصت  هقف  رد  ییاهباتک  هدوب و  لالج  رکب  یبا  باحـصا  زا  هک  فورعم  نب  دادزی  نب  رفعج  زیزعلا  دبع  رکب ، وبا  و 
.تسا هتشذگ  رد  ( 78  ) لاس تشه  داتفه و  ّنس  هب  ( 363  ) هس تصش و  دصیس و 

.تسا هدرک  فینصت  فالخ  رد  یباتک  هک  هیقف  « 1  » داّجن نامیلس  نب  دمحا  و 

.تسا هتفای  تافو  ( 336  ) شش یس و  دصیس و  لاس  هب  هک  يدانم  نب  رفعج  نب  دمحا  نیسحلا ، وبا  و 

نب ّیلع  نب  نیسح  ّللا ،
�

ه دبع  وبا  ناشیا  رخآ  هک  هدرب  راصتخا  هب  ار  رگید  نت  تشه  مان  يدانم ، دمحا  ندرک  دای  زا  دعب  قاحـسا ، وبا 
نیدـب هدروآ  هقبط  نیا  زا  ار  رگید  صاخـشا  هاـگ  نآ  هدوب  هکم  هار  رد  ( 404  ) راهچ دـص و  راهچ  لاس  هب  یّفوتم  دـماح  نب  ناورم 

: رارق

، قاحسا وبا  هتشاد و  یم  یمارگ  ار  ملع  لها  هدوب و  يوتف » کین   » یهیقف هک  یمشاه  یسوم  وبا  نب  دمحا  نب  دّمحم  یلع ، وبا  یضاق 
.تسا هدرب  رایسب  عافتنا  هتفای و  روضح  وا  ۀقلح  رد  شدوخ  ۀتفگ  هب 

هب وا  .حیلم  تسا  یفّنصم  ار  وا  هدوب و  یم  رتصوصخم  رتکیدزن و  ّللاب ،
�

ه رداقلا  یـساّبع ، ۀفیلخ  هب  نایمـشاه  رگید  زا  یلع  وبا  یـضاق 
.تسا هتشذگ  رد  ( 428  ) تشه تسیب و  دص و  راهچ  لاس 

______________________________

تعانـص هب  تبـسن  نیا  هک  تسا  هدروآ  نینچ  طبـض  نیا  زا  سپ  ریثا  نبا  .هلمهم  یلاد  فلا ، زا  دعب  ددـشم و  میج  نون و  حـتفب  ( 1)
نیاب روهشم  و  اهطیخی ) دئاسولا و  شرفلا و  جلاعی  نم   ) تسا هفورعم 
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یناتسجس و دواد  وبا  زا  هتسناد و  یم  ثیدح  رایسب  هک  تسا  یلبنح  هیقف  داجن  لیئارسا  نب  نسح  نب  ناملس  نب  دمحا  رکب  وبا  تبسن 
لاس هب  داجن  .دنا  هدرک  تیاور  يو  زا  ریثک  یقلخ  هتـشاد و  ثیدـح  عامـس  نانیا  ریغ  مرکم و  نب  نسح  لبنح و  دـمحا  نب  ّللا 

�
ه دـبع 

.تسا هتشذگ  رد  ( 348  ) تشه لهچ و  دصیس و  لاس  هب  هتفای و  دلوت  ( 253  ) هس هاجنپ و  تسیود و 

888 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هتفای  تافو  ( 428  ) تشه تسیب و  دص و  راهچ  لاس  هب  هدوب و  رعاش  یهیقف  هک  « 1  » يربکع باهش  نب  یلع  باهش ، وبا  و 

.تسا هتشذگ  رد  ( 432  ) ود یس و  دص و  راهچ  لاس  رد  هدوب و  قاحسا  وبا  ءاقدصا  زا  هک  يرابغ ، نب  رهاط  وبا  و 

.زیزعلا دبع  نب  باّهولا  دبع  شردارب  و  یمیمت ، زیزعلا  دبع  نب  دحاولا  دبع  لضفلا ، وبا  و 

دـص و راهچ  لاـس  هب  هداد و  یم  يوتف  ار  مدرم  عماـج ، رد  هدوب و  حـلاص  دـهاز و  یهیقف  هک  یکمرب  رمع  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  و 
.تسا هتشذگ  رد  ( 445  ) جنپ لهچ و 

______________________________

هد هلجد  رانک  تسا  یکرهـش  هک  اربکع  هب  تسا  تبـسن  هلمهم ، یئار  رخآ ، رد  هدـحوم و  ءاب  حـتف  فاک و  نوکـس  نیع و  مضب  ( 1)
ّللا

�
ه دیبع  ّللا ،

�
ه دبع  وبا  تسا  هلمج  زا  هک  ار  اج  نآ  هب  بوسنم  ناهیقف  زا  سک  دنچ  تمسق  نیا  زا  سپ  ریثا  نبا  دادغب  يالاب  گنسرف 

.تسا هدرک  دای  یلبنح  هطب  نبا  هب  فورعم  دمحم  نب 

889 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یناهفصا ّیلع  نب  دواد  باحصا  نادرگاش و 

رمع نسحلا  وبا  یضاق  نب  فسوی  رصن ، وبا  هک  شش  یس و  دصیس و  لاس  ات  ار  دواد  باحصا  قاحسا ، وبا 
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: ناونع تحت  هدوب  دواد  باحصا  زا  هتفای و  تافو  لاس  نآ  رد  فسوی  نب  دّمحم  نب 

نیا زا  ار  صخـش  هد  زا  زواجتم  هدرک و  دای  یتاقبط  رد  یلاـعت » ّللا 
�

ه مهمحر  هباحـصا  نم  هعاـمج  یلإ  ههقف  لـقتنا  دـقف  دواد  اـّما  «و 
: رارق نیدب  تسا  هدرب  مان  تاقبط 

هرظانم یعفاش ، باحصا  ياوشیپ  ماما و  حیرـش ، ساّبعلا  وبا  اب  و  هدوب ، فیرظ  يرعاش  بیدا و  یهیقف  هک  دواد  رـسپ  دّمحم  رکب ، وبا 
.هداد رارق  شیوخ  نیشناج  دوخ  سرد  ۀقلح  رد  ار  وا  دواد  شردپ  هتشاد و  یم 

: تسا هدرک  تیاکح  نینچ  يو  هک  هدش  لقن  « 1  » يزرخ نسحلا  وبا  یضاق  زا 

یمن ماقم  نیا  روخ  رد  هدرمـش و  کچوک  ار  تخادرپ و  اتفا  هب  تسـشن و  وا  ياج  هب  وا  ۀقلح  رد  دّـمحم  شرـسپ  درم و  دواد  نوچ  »
؟ تسیچ رکسم  ّدح  هک  دیسرپ  يو  زا  تفر و  دّمحم  دزن  هب  درم  نآ  دسرپب  رکسم  ّدح  زا  ار  وا  هک  دنتـشاداو  ار  يدرم  سپ  دنتـسناد 

هدیدنـسپ يو  زا  خـساپ  نیا  نونکملا » هّرـسب  حاب  مومهلا و  هنع  تبرغ  اذا  : » تفگ دّـمحم  تسا ؟ تسم  نارکـس و  ناسنا  تقو  هچ  و 
: تفگ هک  مدینش  ّبیطلا  وبا  یضاق  مداتسا  زا  تسا  هتفگ  يزاریش  قاحسا  وبا  دیدرگ » هتخانش  يو  یملع  ماقم  دمآ و 

______________________________

یتعامج زا  تسا  نآ  شورف  و  زرخ »  » هب تبـسن  نیا  تسا : هتفگ  طبـض  نیا  زا  سپ  ریثا  نبا  .ياز  نآ  زا  دـعب  ءار و  ءاخ و  حـتفب  ( 1)
..رصن نب  دمحا  نسحلا  وبا  دنراد  ار  تبسن  نیا  هک 

هدرک تیاور  وا  زا  ّللا 
�

ه دبع  وبا  مکاح  هدینـش و  ثیدح  یلماحم  ّللا 
�

ه دبع  وبا  زا  هدیزگ و  لزنم  روباشین  هب  هک  يدادغب  يزرخ  يرهز 
دصیس و لاس  هب  و 
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.تسا هتشذگ  رد  داتشه 

890 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

: تفگ هک  مدینش  يرفخ  سابعلا  وبا  زا 

هن هک  دراد  يرس  مه  هک  يدرم  ةراب  رد  ییوگ  یم  هچ  دیسرپ : دمآ و  رد  يو  رب  ینز  هک  مدوب  هتـسشن  دواد  نب  دمحم  رکب ، وبا  دزن  »
؟ هدنهد قالط  هدننک و  اهر  هن  تسا و  رادهگن  ار  وا 

بلط رد  دوخ  باستحا و  دـنک و  ربص  دـیاب  نز  هک  دـنراد  هدـیقع  یخرب  تسا  فالتخا  هلأـسم  نیا  رد  ار  ملع  لـها  تفگ : دّـمحم  »
.قالط رب  تسا  روبجم  هن  رگ  قافنا و  رب  تسا  رومأم  رهوش  دنیوگ  یم  رگید  یخرب  .باستکا  دشاب و  يزور 

: تفگ درک و  هداعا  ار  دوخ  لاؤس  هرابود  سپ  دیمهفن  ار  دّمحم  نانخس  نز  »

.دهد یم  قالط  ار  وا  هن  دنک و  یم  يرادهگن  وا  زا  هن  درم  نآ  هک  تسا  ینز  ار  يدرم 

هک متـسه  مکاح  هن  نم  مدرک و  ییامنهر  یتساوخ  یم  هچ  نآ  هب  متفگ و  خساپ  يدیـسرپ  هچ  نآ  زا  ارت  نم  نز  يا  تفگ : دّـمحم  »
.مهد اضر  هک  رهوش  هن  میامن و  اضق  هک  یضاق  هن  منک و  ءاضما 

لهچ و نس  رد  ( 297  ) تفه دون و  تسیود و  لاس  هب  دواد  نب  دّمحم  تشگرب » دمهفب  يزیچ  دّمحم  خـساپ  زا  هک  نیا  یب  نز  سپ  »
.تسا هتشذگ  رد  یگلاس  ( 42  ) ود

وبا هتـشاد و  تفلاخم  عورف  لوصا و  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  وا  اب  هتفرگ و  ار  ملع  دواد  زا  هک  یناشاک  قاحـسا  نب  دّـمحم  رکب ، وبا  و 
.تسا هدرک  فینصت  عماّطلا » لماحتملل  عماقلا   » مان هب  شتفلاخم  دراوم  ضقن  وا و  رب  ّدر  رد  یباتک  سّلغم  نب  نسحلا 

« عیضّرلا  » هب فورعم  فلخ  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  دّمحم  و  « 1  » يریت رهن  دیبع  نب  نسح  دیعس ، وبا  و 
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.دنا هدوب  فلاخم  دواد  اب  لئاسم  زا  مک ، یخرب ، رد  زین  ود  نیا  هک 

.تسا هدرک  تیاور  دواد  زا  هک  هیوطفن  هب  فورعم  يوحن  يدزا  ۀفرع  نب  میهاربا  نب  دّمحم  ّللا ،
�

ه دبع  وبا  و 

______________________________

نبا ۀتفگ  هب  .ءار  نآ  زا  دعب  ریز و  رد  هطقن  ود  ءای  نوکس  الاب و  زا  هطقن  ود  ءات  رسک  ءار و  نآ  زا  دعب  ءاه و  نوکس  نون و  حتفب  ( 1)
.دنا هدش  بوسنم  نآ  هب  ناملاع  ناهیقف و  زا  یهورگ  هک  هرصب  یحاون  رد  تسا  یهیدب  تبسن  نیا  ریثا 

891 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  دواد  بتک  هک  يدنقرمس  ّللا 
�

ه دبع  نب  نیسح  یلع ، وبا  و 

: تسا هتفگ  صاخشا  نیا  دیدعت  زا  سپ  قاحسا ، وبا 

: تسا هدرب  مان  هقبط  نیا  زا  و  يرخا » هقبط  یلإ  لقتنا  ّمث  »

یباتک هدوب و  بهذم  رد  ماما  هتفرگ و  دواد  نب  دّمحم  رکب ، وبا  زا  ار  ملع  هک  سّلغم  نب  دمحا  نسحلا ، وبا  نب  ّللا 
�

ه دبع  نیـسحلا ، وبا 
رد وا  زا  دواد  ملع  هتشذگ و  رد  هتکـس  هب  ( 324  ) راهچ تسیب و  دصیـس و  لاس  هب  هتـشون و  ینزم  باتک  رب  حـضوملا »  » مان هب  لیلج 

.تسا هتفرگ  ملع  سّلغم  نبا  زا  تسا و  هتفای  راشتنا  دالب 

، هردـیح نسحلا  وـبا  نیا  زا  هتفاـی و  تاـفو  ( 358  ) تشه هاـجنپ و  دصیـس و  لاـس  هب  هک  يذوردـنز  رمع  نـب  هردـیح  نـسحلا  وـبا  و 
..يدادغب دّمحم  نب  یلع  تسا  هتفرگ  سّلغم ، نبا  ردپ  نسحلا ، وبا  زا  .دنا و  هتفرگ  ار  دواد  بهذم  نّویدادغب 

: ار ریز  صاخشا  تسا  هدرک  دای  هقبط  نیا  زا  هک  يرخا » هقبط  یلإ  لقتنا  ّمث  : » قاحسا وبا  ۀتفگ  هب  زاب 

باحصا رد  هک  نسح  نب  رشب  دیعس  وبا  هاضقلا  یضاق 
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.تسا هتفرگ  ار  ملع  سّلغم  نبا  بحاص  يدادغب  یلع  نب  دّمحم  زا  هتفر  سراف  هب  هک  یماگنه  دیعس  وبا  هدوب  ماما  دواد ،

نبا ردـپ  نسحلا  وبا  نادرگاش  زا  هک  شردـپ ، ةدـش  دازآ  مالغ  زا  هک  رینلا »  » باتک بحاص  روصنم  نب  دـمحا  ساـّبعلا  وبا  یـضاق  و 
.تسا هتفرگ  ار  ملع  هدوب ، سّلغم 

.دنا هدش  هدرب  مان  ریز  صاخشا  هقبط ، نیا  زا  هک  يرخا » هقبط  یلإ  لقتنا  ّمث  : » تسا هتفگ  قاحسا  وبا  هکنانچ  زاب 

يرمیص ّللا 
�

ه دبع  وبا  ۀتفگ  شیپ  نیا  زا  هدوب و  راّظن  هتفرگ و  نسح  نب  رشب  زا  ار  ملع  هک  يزرخ  دمحا  زیزعلا  دبع  نسحلا  وبا  یضاق 
وبا یـضاق  اب  يزرخ  یـضاق  .دش  تیاکح  امهنم » رظنا  تیأر  ام   » هک ترابع  نیدـب  ینییارفـسا  دـماح  وبا  قح  رد  وا و  قح  رد  یفنح 

هتفرگ ار  هقف  وا  زا  دنا  هدوب  يرهاظ  بهذمب  هک  دادغب  ناهیقف  هتفر و  دادغبب  زاریـش  زا  هلودلا  دـضع  باکر  رد  يرعـشا  ینالقاب  رکب 
رکب وبا  یضاق  مه  هتفرگ و  ردپ  زا  ار  هقف  هتفای ، عالطا  شتارظانم  رب  هدید و  ار  وا  يزاریش  قاحسا  وبا  هک  مه ، شرسپ  دنا و 

892 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

زا دابآزوریف  یضاق  يدواد  یلع  وبا  یـضاق  زین  هتخومآ و  هقف  وا  زا  رـضخالا  نب  ّللا 
�

ه دبع  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  نب  رمع  نب  دّمحم 
.تسا هتفرگ  ار  هقف  يزرخ  نسحلا  وبا 

هلزتعم بهذم  رد  رونخس  راّظن و  دواد و  بهذم  رد  ماما  هتخومآ و  ملع  نسح  نب  رـشب  زا  هک  يزاریـش  « 1  » یماف جرفلا  وبا  یضاق  و 
زاریـش رد  هک  یماگنه  یکدوک  رد  شدوخ  ۀتفگ  هب  يزاریـش  قاحـسا  وبا  دنا و  هتفرگ  وا  زا  ار  هلزتعم  بهذم  زاریـش  ناهیقف  هدوب و 

هرظانم يو  اب  هدوب 
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.تسا هتشاد  یم 

: قاحسا وبا  ۀتفگ  هب  نانب  نب  رکب  وبا  و 

رد رضخا  نب  رکب  وبا  یضاق  .دنام و  یقاب  یماف  جرفلا  وبا  باحصا  زا  یتعامج  زاریش  رد  تفای و  ضارقنا  دادغب  رد  بهذم  نیا  و  ».. 
: هک هدروآ  نینچ  رهاظ  لها  رابخا 

باتک هتفای و  مدقت  بهذم  نیا  رد  هدـش و  لقتنم  دواد  بهذـمب  کلام  بهذـم  زا  فسوی  نب  دّـمحم  نب  رمع  نب  فسوی  رـصن  وبا  »
هدوب شش  هاجنپ و  دصیـس و  لاس  هب  شتافو  و  ( 305  ) جنپ دصیـس و  لاس  هب  يو  دلوم  هدروآ و  مامتا  هب  ار  دواد  نب  دـمحا  زاجیالا 

زا هداد و  نایاپ  عضوم  نیا  رد  ار  دوخ  تاقبط  باتک  قاحـسا  وبا  « 2 « » دیدرگ رکذ  شمان  هدش و  دای  وا  زا  کلام  باحـصا  رد  تسا 
: ددرگ یم  دای  زین  وا  باحصا  زا  نت  دنچ  قاروا  نیا  رد  .تسا  هدربن  یمان  يربط  رفعج  وبا  باحصا 

______________________________

اهنآ ةدنـشورف  هب  هک  کشخ  ياـه  هویم  شورفب  تسا  تبـسن  ریثا ، نبا  ۀـتفگ  هب  .میم  نآ ، رخآ  رد  فلا و  نوکـس  ءاـف و  حـتفب  ( 1)
.دنیوگ یم  مه  لاقب » »

زا یناهفـصا و  دواد  ناوریپ  زا  مه  لاس 456 ) هب  یفوتم   ) یـسلدنا مزح  نب  یلع  دـمحم  وبا  هک  تسا  اج  هب  اـجنیا  رد  هراـشا  نیا  ( 2)
رب هقف  رد  هدـش  پاچ  اریخا  هک  تسا ) دـلجم  یـسرد  یپلچ  ۀـتفگ  هب  هک   ) وا فیلات  یلحملا »  » باتک تسا و  يرهاظ  روهـشم  ءاملع 

.تسا بهذم  نامه 

.دراد يرهاظ  بهذم  قبط  مه  رگید  بتک 

893 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يربط باحصا  نادرگاش و 

: تسا هدروآ  نینچ  هبهذم » یلع  نیهّقفتملا  هباحصا  نم  و   » ناونع لیذ  تسرهفلا  باتک  رد  میدن  قاحسا  نب  دّمحم 

باتک هلمج  زا  تسا  یتافّنصم  ار  وا  هک  یبالود  دّمحم  نب  زیزعلا  دبع  نب  ّیلع  »
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..باتک میحّرلا » نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب  یف   » باتک سّلغملا » نبا  یلع  ّدّرلا  »

.تسا یتافنصم  زین  ار  وا  هک  بتاکلا  جّلثلا  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  رکب ، وبا  «و 

..ءاصقتسالا باتک  هقف ، رد  تسا  وا  تافینصت  زا  هک  « 1  » داّرعلا نبا  ..مساقلا  وبا  «و 

هرـصن يربّـطلا و  بهذـم  یلإ  لخدـملا   » باـتک هک  مّلکتم  مّجنم ، روصنم  یبا  نب  ییحی  نب  ّیلع  نب  ییحی  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  «و 
.تسا وا  فیناصت  زا  رفعج  یبا  بهذم  یلع  هقفلا  یف  عامجالا ،  » باتک مه  و  هبهذم »

.تسا وا  تافیلأت  زا  نیفلاخملا  یلع  دّرلا  باتک  طورّشلا و  باتک  هک  يربط  « 2  » یناولح یقیقد  نسحلا ، وبا  «و 

______________________________

هب زادنا  گنـس  هدارع ، هک  یـسک  يارب  تسا  تبـسن  ریثا  نبا  ۀتفگ  هب  .هلمهم  لاد  فلا  زا  دعب  هددشم و  ءار  هلمهم و  نیع  حـتفب  ( 1)
«. دارعلا نبا   » هب فورعم  يدادغب  یسوم  نب  دمحم  نب  دمحا  یسیع  وبا  تسا  هتفای  راهتشا  تبسن  نیدب  .دزاس و  یم  ار  اهراصح 

هب هدیسرن  قارع ، داوس  رخآ  ناولح  رهشب  ومه  ۀتفگ  هب  هک  ینون ، تبسن  ءای  زا  شیپ  مال و  نوکس  ءاح و  مضب  یناولح ، ریثا  نبا  ( 2)
نآ شورف  اولح و  نتخاس  هب  وا  ۀتفگ  هب  هک  نون  تبـسن ، ءای  زا  شیپ  مال و  نوکـس  هلمهم و  حتفب  یناولح  مه  تسا و  بوسنم  لبج 

« یقیقدلا  » لیذ رد  تسا  هدشن  دای  یقیقد  نسحلا  وبا  مادک  چیه  رد  هک  هدرمش  رب  ود  رهب  بوسنم  یناهیقف  هدرک و  دای  تسا  باستنا 
دیاش مه  یقیقد  هدوب و  يربط »  » نوچ لاح  رهب  تسا  هدربن  يربط  نیا  زا  یماـن  تسنآ  يایـسآ  شورف و  و  درآ )  ) قیقد هب  تبـسن  هک 

تبسن نیا  شدادجا  زا  یکی  ای  ردپ  ندوب  ییاولح  تبسانم  هب 
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.تسا هتشاد  ار 

894 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.تسا هدرک  فینصت  ار  هقفلا » یف  عامجالا   » باتک هدوب و  مّلکتم  یهیقف  هک  سنوی  نب  نیسحلا ، وبا  «و 

.تسا وا  تافیلأت  زا  فوقولا  باتک  طورّشلا و  باتک  و  هقفلا » عماج   » باتک هک  لماک  نب  رکب  وبا  «و 

شباحـصا يربط و  رابخا  زا  هداد و  همادا  ار  يربط  خـیرات  باتک  هک  هرـصب  لها  زا  يربط  یطقـس  بیبح  نب  میهاربا  قاحـسا ، وبا  «و 
..تسا هدرک  فینصت  ار  هقفلا  عماج  باتک  هلاسّرلا و  باتک  تسا و  هدروآ  نآ  رد  رایسب  یبلاطم 

: هک تفگ  یفاعم  جرفلا  وبا  .داّدحلا و  نبا   » هب فورعم  رگید  يدرم  «و 

.تسا هدوب  نامز  مه  يربط  اب  وا  هدش و  یم  هداد  تبسن  يربط  رفعج  وبا  هب  هقف  رد  زین  « 1  » یّجکلا ملسم  وبا  »

« انرصع یف  یـضاقلا  یناورهنلا  یفاعملا   » ناونع تحت  ار  یناورهن  جرفلا  وبا  يربط ، باحـصا  زا  الاب  صاخـشا  رکذ  زا  سپ  میدن  نبا 
: تسا هدرک  دای  ریز  نومضم  هب 

نونف مولع و  تسا و  رـصع  دحوا  يو ، بتک  ظفح  يربط و  بهذم  رد  یفاعم  .تسا  ناورهن  لها  زا  هک  اّیرکز  نب  یفاعم  جرفلا  وبا  »
هیلا راشم  اه و  نآ  هب  علطم  اراد و  ار  يرایسب 

______________________________

، ملسم وبا  هدش  هتخانـش  تبـسن  نیاب  و  چگ )  ) صج ینعی  جک »  » هب تسا  تبـسن  نیا  ریثا  نبا  ۀتفگ  هب  میج  دیدشت  فاک و  حتفب  ( 1)
یم انب  هناخ  هرـصب  رد  هک  دنا  هدناوخ  یجک  تبـسانم  نیدب  ار  وا  يرـصب و  یجک  یـشک  نب  رغاب  نب  ملـسم  نب  ّللا 

�
ه دـبع  نب  میهاربا 

: تسا هتفگ  یم  دایز  هدرک و 

-«.. چگ هدب  ّللا 
�

ه ای  دیهدب - چگ  »

895 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

.باوج ماقم  رد  تسا  رطاخ  تعرس  ظفح و  نسح  ءاکذ و  تیاهن  رد  .تسا  اهنآ  رد 

ار جرفلا  وبا 
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: منک یم  دای  ار  اهنآ  نم  هک  تسا  یتافینصت  تقو  نیا  ات  نآ  ریغ  هقف و  رد 

باـتک حرـش  باـتک  هقفلا ، یف  دـشرملا  باـتک  هقفلا ، لوصا  یف  دوقعلا  دودـحلا و  باـتک  هقفلا ، لوـصا  یف  رفنلا  ریرّحتلا و  باـتک 
باتک نیلجّرلا ، حـسم  یف  یفاّشلا  باتک  يربّطلل ، فیفخلا  باـتک  حرـش  باـتک  تالجّـسلا ، رـضاحملا و  باـتک  هقفلا ، یف  دـشرملا 

یف یخرکلا  یلع  ّدّرلا  باتک  يربّطلا  بهذـم  یلع  ینزملا  هبوجا  باـتک  نسحلا ، نب  دّـمحمل  ریبکلا  عماـجلا  هبوجا  باـتک  طورّـشلا 
یف یضاقلا  يربنعلا  یلإ  هتلاسر  باتک  یلع ، نب  دواد  یلع  ّدّرلا  باتک  ءامإلا ، ضارما  یف  یخلبلا  ییحی  نبا  یلع  ّدّرلا  باتک  لئاسم ،

..نآرقلا لیوأت  یف  باتک  ایاصولا  هلأسم 

ءابدالا مجعم  باتک  رد  توقای  مولع » رگید  وحن و  مالک و  هقف و  رد  تسا  هلاسر  يدنا  هاجنپ و  ار  وا  هک : تفگ  نمب  یفاعم  دوخ  «و 
: ناونع تحت  هک  نیا  زا  دعب 

« هرارط نباب  فورعملا  يربّطلا ، ریرج  نبا  یلإ  هبسن  میجلا  حتفب  يریرجلا ، ّیناورهنلا  دواد  نب  داّمح  نب  ییحی  نب  اّیرکز  نب  یفاعملا  »
: تسا هدروآ  نینچ  وا  ةراب  رد  هدرک  ناونع  ار  وا 

زا بدا  رد  مکحم و  هقث و  رتاـناد و  راعـشا  راـبخا و  بدا و  نوـنف  تغل و  وـحن و  ریرج و  نبا  بهذـم  هقف  هـب  مدرم  ۀـمه  زا  یفاـعم  »
.تسا هدوب  فورعم  هیوطفن  نادرگاش 

وبا یـضاق  نوچ  مه  یهورگ  هدرک و  تیاور  ّيودع  دیعـس  وبا  ّیمرـضح و  دماح  وبا  ّيوغب و  مساقلا  وبا  دننام  یـصاخشا  زا  یفاعم  »
ار قاطلا  باب  ءاضق  ریص  نبا  یـضاق  زا  تباین  هب  .دنا  هدرک  تیاور  يو  زا  ّيروث  یلع  نب  دمحا  يرهزا و  مساقلا  وبا  يربط و  ّبیطلا 

تیامح و نآ  زا  يرای و  ار  ریرج  نبا  بهذم  ..هتشاد و 
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.هدرک جیورت  ار  نآ 

: تسا هتفگ  يدیحوت  ناّیح  وبا  »

همه اب  یگراچ ، یب  ییاونیب و  رقف و  راثآ  هدـیباوخ و  باتفآ  هب  تشپ  هک  درـس  يزور  رد  مدـید  هفاّصر  عماـج  رد  ار  یفاـعم  يزور  »
هک یلضف  بدا و  و  دراد ، هک  يرایسب  ملع 

896 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

دنیب و یم  ادخ  ار  وت  هچ  شاب  مارآ  زرو و  ییابیکش  خیش  يا  متفگ : ار  يو  متفر و  شیپ  سپ  تسنایامن  يو  زا  هتشگ  روهشم  نآ  هب 
رد يریزگ  ایند  زا  هچ  نآ  نکیل  داد : خساپ  هتشادن  مهارف  مه  اب  ار  لام  تّزع  و  ملع ، فرـش  سک  چیه  يارب  تسا و  هاگآ  تلاح  زا 

: تفگ هاگ  نآ  دشاب  دیاب  تسین  یناگدنز 

یّفخف یّفکت  مل  نا  یّفک  رهّدلا  هنحم  ای  »

یّفشّتلا اذه  لوط  نم  انیمحرت  نا  نآ  دق 

یّفوت دق  یل  لیقف  یسفنل  اّدج  تبلط 

یّفک هعانص  يدجت و ال  یمولع  الف 

یّفختم ملاع  اّیّرثلا و  لانی  رون 

: تسا هتفگ  حور  نب  رمع  نب  دمحا  »

هنوگ هچ  رد  دـنتفگ  يوب  دـش  رـضاح  دنتـشاد  روضح  اجنآ  رد  ملع  لها  زا  یهورگ  هک  ءاسؤر  زا  یکی  ۀـناخ  رد  اّیرکز  نب  یفاعم  »
بدا فانـصا  مولع و  عاونا  زا  ار  وت  ۀناخباتک  تفگ : هناخ  بحاص  سیئر  هب  یفاعم  .يرـضاح  هدامآ و  هرکاذم  هثحابم و  يارب  یملع 
تـسا یملع  هچ  رد  مینیبب  مینک و  زاب  ار  نآ  ات  دروایب  دـمآ  شتـسد  هب  یباتک  ره  دورب و  امرفب  ار  مـالغ  تسا  رایـسب  ناوارف و  بتک 

.میهد همادا  ار  ثحب  مینک و  زاغآ  ار  هرکاذم  ملع  نامه  رد  سپ 

.دوش یم  هدافتسا  بوخ  هتشاد  یفاو  ةرهب  مولع  ۀمه  زا  وا  هک  نیا  یفاعم و  یملع  ماقم  بلطم ، نیا  زا  تسا : هتفگ  رمع  نب  دمحا  »

یفاعم ةراب  رد  ءاملع  زا  یکی  »
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دوش هداد  یفاعم  هب  ثلث  نآ  هک  تسا  بجاو  دوش  هداد  مدرم  ملع  اب  شلام  میس  کی  هک  دنک  تیصو  یسک  رگا  تسا : هتفگ  نینچ 
.اهّلک مولعلا  ترضح  دقف  یفاعملا  رضح  اذا  تسا : هتفگ  ومه  و 

لاس زا  هّجحلا  وذ  مهدزاود  هبنـشود  زور  هتفاـی و  تدـالو  ( 305  ) جـنپ دصیـس و  لاس  زا  بجر  هام  متفه  هبنـشجنپ  زور  رد  یفاـعم  »
.تسا هتشذگ  رد  ( 390  ) دون دصیس و 

: تسا وا  راعشا  هلمج  زا  »

897 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

یّقر قلخلا  کّلمأ  اذ  املف  یقزر  نماض  نیملاعلا  قلاخ  »

یقلخ لبق  هرکذ ، ّلج  یقلاخ ، یلام  ّیلع و  امب  یل  یضق  دق 

یقفر نسح  یترسع  یف  یقیفر  يراسی و  یف  يدّنلا  لذبلا و  بحصا 

« یقذح یقزر  ّرجی  اذکف ال  یقزر  يزجع  ّدری  امکف ال 

.تسا هدوب  جاّلث  سابعلا  وبا  نب  جرفلا  وبا  هتفای  تافو  يربط  تایح  نامز  رد  هدوب و  وا  بهذم  رب  هک  يربط  نادرگاش  زا  رگید  یکی 

: تسا هتفگ  نینچ  هدروآ  ّبط ، هب  يربط  ملع  ةراب  رد  ینانخس  هک  اجنآ  يربط  ۀمجرت  لیذ  رد  توقای 

: تسا هتفگ  جاّلث  ةریغم  نبا  ساّبعلا  وبا  »

.دش رامیب  دوب  يربط  بهذم  رب  هّقفتم  بدالا و  نسح  هک  جرفلا  وبا  مرسپ  »

.تفای يدوبهب  ضیرم  متسب  راکب  ار  وا  روتسد  نوچ  نم  هک  داد  يروتسد  متخاس  هاگآ  ار  يربط  نم 

يربط اب  يزور  هکنانچ  هدومیپ  یم  فّسعت  هار  دوخ  نانخـس  رد  جرفلا  وبا  هتـشذگ  رد  يربط  تاـفو  زا  شیپ  یکدـنا  جرفلا  وبا  نیا  »
خـساپ تسیچ ؟ هقهابط » : » تفگ يربط  ما  هدروخ  هقهابط »  » نم تسا : هتفگ  جرفلا  وبا  سپ  هدـمآ  ناـیم  هب  هزوبرخ  زا  نخـس  هدوب و 

وبا  » وت نیا  رب  انب  تفگ : يوب  ار  حازم  يربط  سپ  دنک  یم  لدب  فاق »  » هب ار  میج »  » برع هک  ینیب  یمن  ایآ  هجهابط »  » هداد

( یباهش  ) هقف www.Ghaemiyeh.comراودا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1946 

http://www.ghaemiyeh.com


یم لمعب  یخوش  ناونع  نیاب  يو  اب  دـش و  فورعم  قاـّلث  نب  قرفلا  وبا  هب  جاـّلث  نب  جرفلا  وبا  تهج  نیاـب  یتسه ! قاـّّلثلا » نب  قرفلا 
« دمآ

898 ص : ج 3 ، یباهش ،)  ) هقف راودا 

يدنب هقبط  لامکا  زا  سپ  دلج  نیا  رد  هک  دوب  نانچ  رظن  رد  .دیسر  نایاپ  هب  زین  هقف  راودا  میس  دلج  هک  هنأش ، ّلج  ساپس ، ار  يادخ 
طوبرم و ياه  هدـیدپ  ماّیا ، نیا  حالطـصاب  تاقاّفتا و ، ایازم و  تاّیـصوصخ و  ینعی  دزادرپ  يریگ  هجیتن  هب  لیـصفت  هب  هّماع  ناـهیقف 

نیا نایاپ  رد  لّصفم  دنک و  ءاصقتـسا  جارختـسا و  هداد  خر  تسخن ) رـصع   ) رـصع و  مود ) دـهع   ) دـهع نیا  رد  هک  ار  هقف  اب  بسانم 
و دومن ) یم  مه  يرورـض  مزـال و  ثحب  نیا  و   ) دـییارگ لوطب  یهقف  لاـجر  زا  صحف  تاـقبط و  زا  ثحب  نوـچ  نکیل  درواـیب  دـلج 

لها يرازگتمدخ  تداعـس  رای و  یهلا  قیفوت  هک  نیا  دیما  .تفاین  ماجنا  دلج ، نیا  رد  روظنم ، نآ  ریزگان  دـیدرگ  دایز  باتک  قاروا 
دعب .ددرگ و  كرادت  ناربج و  دشاب ، مه  راصتخا  هب  هچ  رگ  كاردتسا ، ناونعب  مراهچ  دلج  زاغآ  رد  راک  نیا  دوش و  راک  ددم  ملع 

دمحلا هّلل  .دبای و  صاصتخا  هعیـش  بهذم  صوصخ  رد  تهاقف  هقف و  عضوب  ادخ  تساوخب  دـعب  تادـّلجم  رئاس  دـلج و  نآ  نآ ، زا 
.ارهاظ انطاب و  ارخآ و  الوأ و 

.دش هتشون  باتک  پاچ  نتفای  نایاپ  ماگنه  ریخا  رطس  دنچ  نیا 
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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
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

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  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: 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
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
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
...و يرگشدرگ  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

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS 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  ...و  هارمه  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
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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	10- کتاب بیع
	11- کتاب دین
	12- کتاب رهن
	13- کتاب ضمان
	14- کتاب صلح
	15- کتاب وکالت
	16- کتاب اجاره (یا نوع اول)
	17- کتاب شرکت (یا نوع دوم)
	18- کتاب مضاربه (یا نوع سیم)
	19- کتاب ابضاع (یا نوع چهارم)
	20- کتاب ودیعه (یا نوع پنجم)
	21- کتاب عاریه (یا نوع ششم)
	22- کتاب سبق و رمایه (یا نوع هفتم)
	23- کتاب شفعه (یا نوع هشتم)
	24- کتاب لقطه (یا نوع نهم)
	25- کتاب غصب (یا نوع دهم
	26- کتاب اقرار (یا نوع یازدهم
	27- کتاب وصیت (یا نوع دوازدهم
	28- کتاب حجر
	اشاره
	یتامی صغیری را که پدرش مرده باشد بحسب عرف، یتیم می گویند در بارۀ یتامی به سه آیه استناد شده است:
	حجر سفیه
	حجر بر عبد

	29 و 30- کتاب وقوف و صدقات و هبات (یا نوع سیزدهم
	31 و 32- کتاب ایمان و نذر (یا نوع چهاردهم
	33- کتاب عتق (یا نوع پانزدهم
	34- کتاب نکاح
	اشاره
	نوع اول در بارۀ مشروع بودن نکاح و اقسام آن از شش آیه استفاده شده است:
	نوع دوم در بارۀ اسباب تحریم نکاح بدو آیه استناد شده است:
	اشاره
	قسم اول محرمات از راه نسب هفت مورد است:
	قسم دوم محرمات برضاع، دو مورد یاد شده است:
	قسم سوم محرمات از راه مصاهره چهار مورد یاد گردیده است:

	نوع سیم در ذیل این عنوان لوازم نکاح از قبیل مهر و نفقه و غیره اینها یاد گردیده و بده آیه استناد شده است:
	نوع چهارم در بارۀ «اشیائی از توابع نکاح»، که نوع چهارم برای بیان آنها عنوان شده، ده آیه یاد گردیده است:
	نوع پنجم در بارۀ اشیائی که به نکاح پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و ازدواج او تعلق و ارتباط دارد و در این زمینه هفت آیه آورده شده است:
	نوع ششم این نوع که در بارۀ روافع نکاح است

	قسم اول یا 35 کتاب طلاق
	قسم دوم- یا 36- کتاب خلع و مباراه
	قسم سیم یا 37- کتاب ظهار
	قسم چهارم یا 38، کتاب ایلاء
	قسم پنجم- یا 39، کتاب لعان
	قسم ششم یا ارتداد
	40 کتاب مطاعم و مشارب
	اشاره
	قسم اول از قرآن مجید سه آیۀ زیر برای استناد بر اصالت اباحۀ اشیاء نافعۀ بی مفسده آورده شده است.
	قسم دوم در بارۀ چیزهایی معین که به تحریم آنها اشاره شده سه آیه است:
	قسم سیم در بارۀ اشیائی از مباحات که تحت این قسم، عنوان گردیده ده آیه آورده شده است:

	41- کتاب مواریث
	42- کتاب حدود
	اشاره
	1- حد زنا
	2- حد قذف
	3- حد سرقت
	4- حد محارب

	43- کتاب جنایات
	44- کتاب قضا و شهادات
	خاتمه

	جلد سوم
	1- سر آغاز این جلد
	2- استدراک زنان صحابیه
	اشاره
	1- فاطمۀ زهرا (س)
	[عصمت فاطمه]
	فدک

	- 2- عائشه
	- 3- حفصه
	- 4- امّ بجید
	- 5- سلمی

	3- تعلیقات استدراکی (بر جلد اول)
	اشاره
	«تبصره

	4- باز گویی فهرست مطالب
	5- مدخل جلد سیم
	اشاره
	1- حدیث ثقلین
	- 2- حدیث سفینه و حدیث حطّه

	6- اختلاف اساسی در طرز تفقه و اجتهاد
	7- اوضاع عمومی در عهد دوم
	اشاره
	عهد دوم

	8- دورۀ اموی از لحاظ فقهی
	اشاره
	[معاویه]
	معاویه و نسب و حسب او
	اشاره
	ابو سفیان پدر معاویه
	هند مادر معاویه
	آکله الاکباد
	طلقاء

	معاویه و صفات شخصی او
	اشاره
	سلطنت معاویه 41- 60
	اشاره
	معاویه و عمرو عاص
	مقایسه خطبه های خلفا و گفته های معاویه
	استلحاق معاویه زیاد بن ابیه را

	ولایت عهد یزید و تزویر معاویه
	امر معاویه به لعن علی (ع)
	زنان با ایمان و معاویه
	اشاره
	1- اروی
	- 2- سوده
	- 3- دارمیّه

	معاویه و بیت المال
	عقائد در بارۀ معاویه
	عمّال معاویه
	واقعۀ حجر بن عدی
	اولیّات معاویه و آخر کار او


	اخلاف معاویه
	اشاره
	- 1- یزید بن معاویه 60- 64
	- 2- معاویه بن یزید
	- 3- مروان بن حکم 64- 65
	- 4- عبد الملک 65- 86
	5- ولید 86- 96
	اشاره
	مسجد دمشق

	- 6- سلیمان 96- 99
	- 7- عمر بن عبد العزیز 99- 101
	- 8- یزید بن عبد الملک 101- 105
	- 9- هشام بن عبد الملک 105- 125
	- 10- ولید بن یزید 125- 126
	- 11- یزید بن ولید بن عبد الملک 126- 126
	- 12- ابراهیم بن ولید بن عبد الملک 127- 126
	- 13- مروان حمار 127- 132

	پایان سخن از خاندان اموی

	9- تخلیص اوضاع عمومی
	10- چگونگی فقه و فتوی و طبقات فقیهان (بطور کلی)
	اشاره
	فصل اول چگونگی فقه و فتوی و طبقات فقیهان بطور کلی و عام.
	اشاره
	تابعان
	تنبیه


	11- فقاهت و فقیهان مشهور در دورۀ نخست از عهد دوم
	اشاره
	[توجیه از میان رفتن مرکز بودن مدینه برای فقاهت و تفرقه آن در سائر بلاد اسلامی]
	1- فقیهان تابعی مدینه و طبقات ایشان
	اشاره
	طبقۀ نخست از فقیهان تابعی مدینه
	اشاره
	- 1- عروه
	- 2- سعید بن مسیّب
	- 3- ابو بکر بن عبد الرحمن
	- 4- سلیمان ابن یسار
	- 5- عبید اللّٰه بن عتبه
	- 6- خارجه بن زید
	- 7- قاسم بن محمد بن ابی بکر

	طبقۀ دوم از فقیهان تابعی مدینه
	اشاره
	- 1- محمد حنفیّه
	- 2- ابو سلمه
	- 3- حسن بن محمّد حنفیّه
	- 4- سالم
	- 5- محمد بن مسلم
	- 6- عبد اللّٰه بن ذکوان
	- 7- ربیعه الرأی
	- 8- ابو عبد اللّٰه بن یزید

	طبقۀ سیم از فقیهان مدینه
	اشاره
	- 1- ابن ابی ذؤیب
	- 2- ماجشون
	- 3- ابن ابی سبره
	- 4- کثیر


	2 فقیهان تابعی مکه و طبقات ایشان
	اشاره
	طبقۀ نخست از فقیهان تابعی مکه
	اشاره
	- 1- مجاهد
	- 2- عکرمه
	- 3- عطاء
	- 4- ابن ابی ملیکه
	- 5- عمرو بن دینار

	طبقۀ دوم از فقیهان تابعی مکه
	اشاره
	ابن جریج

	طبقۀ سیم از فقیهان تابعی مکه
	طبقۀ چهارم از فقیهان تابعی مکه

	3 فقیهان تابعی یمن و طبقات ایشان
	اشاره
	طبقۀ نخست از فقیهان تابعی یمن
	اشاره
	- 1- طاوس
	اشاره
	دور اول از عهد دوم

	- 2- وهب بن منبّه
	- 3- عطاء
	- 4- شراحیل
	- 5- حنش

	طبقۀ دوم از فقهاء تابعی یمن
	اشاره
	- 1- معمر
	- 2- عبد الرزّاق
	اشاره
	ابناء



	4 فقیهان تابعی شام و جزیره و طبقات ایشان
	(طبقۀ اوّل)
	اشاره
	- 1- خولانی
	- 2- ابن حوشب

	طبقۀ دوم از فقیهان تابعی شام و جزیره
	اشاره
	- 1- مکحول
	- 2- اشدق

	طبقۀ سیّم از فقیهان تابعی شام و جزیره
	اشاره
	- 1- میمون بن مهران
	- 2- غسّانی
	- 3- زبیدی
	- 4- اوزاعی
	- 5- تنوخی

	شاگردان اوزاعی
	اشاره
	- 1- ابن مبارک
	- 2- ولید بن مسلم
	- 3- محمد بن یوسف


	5 فقیهان تابعی مصر و طبقات ایشان
	اشاره
	نخستین طبقۀ از فقهاء تابعی مصر
	- 1- صنابحی
	- 2- جیشانی

	طبقۀ دوم از فقیهان تابعی مصر
	طبقۀ سیم از فقیهان تابعی مصر

	6 فقیهان تابعی کوفه و طبقات ایشان
	اشاره
	طبقۀ نخست از فقیهان تابعی کوفه
	- 1- علقمه
	- 2- مسروق
	- 3- عبیده
	- 4- اسود نخعی
	- 5- شریح
	- 6- حارث بن اعور

	طبقۀ دوم از فقیهان تابعی کوفه
	اشاره
	1- سعید بن جبیر
	- 2- ابراهیم نخعی
	- 3- شعبی

	طبقۀ سیم از فقیهان تابعی کوفه
	اشاره
	- 1- ابن عیینه
	- 2- ابن ابی ثابت
	- 3- حمّاد
	- 4- ابن شبرمه
	- 5- ابن ابی لیلی

	طبقۀ چهارم از فقیهان تابعی کوفه
	اشاره
	- 1- حسن بن صالح
	- 2- سفیان ثوری
	- 3- شریک بن عبد اللّٰه


	7 فقیهان تابعی بصره و طبقات ایشان
	اشاره
	طبقۀ نخست از فقیهان تابعی بصره
	- 1- جابر بن زید
	- 2- رفیع بن مهران
	- 3- عبد اللّٰه بن زید
	- 4- ابن سیرین
	- 5- حسن بصری
	- 6- مسلم بن یسار
	- 7- حمید بن عبد الرحمن

	طبقۀ دوّم از فقیهان تابعی بصره
	اشاره
	- 1- قتاده
	- 2- سختیانی

	خاتمه

	8 چند کس از فقیهان خراسان (قدماء)
	اشاره
	- 1- عطاء بن ابو مسلم
	- 2- ضحاک بن مزاحم
	- 3- اسحاق [ابن راهویه]


	12 تفقّه در خصوص مذاهب چهار گانه
	اشاره
	نظری تاریخی در بارۀ حدوث مذاهب فقهی و چگونگی نشر آنها «1»
	1- مذهب حنفی
	2- مذهب مالکی
	3- مذهب شافعی
	4- مذهب حنبلی
	خاتمه

	13 ترجمۀ مختصری از ائمۀ چهار مذهب
	اشاره
	- 1- ابو حنیفه 80- 150
	- 2- مالک 95- 179
	- 3- شافعی 150- 204
	- 4- احمد بن حنبل 164- 241

	- 14- داود 202- 290
	اشاره
	شافعی

	- 15- طبری 224- 310
	16 عنوان طبقات و کتبی باین عنوان
	اشاره
	1 اصحاب و شاگردان ابو حنیفه
	اشاره
	[طبقه اول]
	- 1- ابو یوسف
	- 2- زفر
	- 3- شیبانی
	- 4- حفص

	طبقه دوم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه
	طبقه سیم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه
	طبقه چهارم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه
	طبقه پنجم از شاگردان و اصحاب ابو حنیفه
	طبقه ششم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه
	طبقه هفتم از اصحاب و شاگردان ابو حنیفه

	شاگردان و اصحاب مالک بن انس
	اشاره
	طبقه نخست از شاگردان و اصحاب مالک
	طبقه دوم از اصحاب و شاگردان مالک
	طبقه سیم از اصحاب مالک

	3 شاگردان و اصحاب شافعی
	اشاره
	ابو اسحاق شیرازی شافعی

	شاگردان و اصحاب احمد حنبل
	شاگردان و اصحاب داود بن علیّ اصفهانی
	شاگردان و اصحاب طبری
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