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گرم لوا : 88لصف 

88هراشا

تسا ندنک  ناج  ِتّدش  تْوَم و  ِتارَکَس  لّوا : 88هبَقَع 

تسا توَملا  َدنِع  هلیدَع  مّود : 96هبَقَع 
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تسا نینچ  سپ  قلُخ  ِنسُح  رد  تایاور  اما  178و 

تسا نینچ  سپ  قلخ  نسُح  رد  تایاکح  اما  186و 
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مود 188تیاکح 
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یسرباسح متفه :  198لصف 

هدنورپ متشه :  206لصف 

طارص مهن :  214لصف 

منهج باذع  224همتاخ :

224هراشا
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لوا 230هصق 
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موس 255ِلَثَم 

مراهچ 262ِلَثَم 
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( گرم زا  سپ  یگدنز   ) هرخآلا لزانم 

باتک تاصخشم 

1319 سابع 1254 -  یمق  هسانشرس : 

یمق سابع  فلوم  همان  یگدنز  همیمض  هب  هرخالا  لزانم  گرم  زا  سپ  یگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 نارکمج ،   ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم 

.ص  269 يرهاظ :  تاصخشم 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  77500-19-6705-964 کباش : 

237 ص . ) 1378 نارکمج ،   ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  یلبق  پاچ  تشاددای : 

زییاپ 1384. مشش : پاچ  تشاددای : 

همانتشذگرس  -- 1254 سابع 1319 -  یمق  عوضوم :  هرخالا  لزانم  رگید :  ناونع  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.داعم عوضوم : 

گرم عوضوم : 

BP222/ق 8م 86 1382 هرگنک :  يدنب  هدر  نارکمج  دجسم  هدوزفا :  هسانش 

297/44 ییوید :  يدنب  هدر 

م 26236-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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راتفگشیپ ناونع  هب 

 « انکردا نامزلا  بحاص  ای  » 

.تسوا یناگدنز  زا  دیدج  يا  هلحرم  زاغآ  هکلب  تسین ، ناسنا  یناگدنز  نایاپ  گرم 

.(1) تسا ترخآ  تایح  يوس  هب  هدوشگ  يا  هزاورد  گرم 

.(2) تسا هدنیاپ  یقاب و  یهاگلزنم  هب  رادیاپان ، یناف و  يارس  زا  لاقتنا  رد  شخب ، یتسه  يادخ  ریزگان  توعد  هب  ییوگخساپ  گرم 

.(3) تسا یگنادواج  راید  هب  کیدزن  يرفس  گرم 

، تسا هداد  رارق  شیوخ  ترخآ  رفـس  هشوتهر  ار  حـلاص  لمع  تماـیق ، داـی  ناـمیا و  اـب  هداد و  ادـخ  هب  لد  هک  یناـسنا  يارب  گرم 
شیاسآ ینامداش و 

ص:11

.نارهت هاگشناد  پاچ  ص 84 ، ج 1 ، مکحلا ، ررغ  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هرخآلا .» باب  توملا  . 1 - 1
.مهدزای ياعد  هّیداجس ، هفیحص  مالسلا ، هیلعداجس  ماما  ...اهتباجا » نم  اهنم و  ّدبال  یتلا  کتوعد  انترضحتسا  و  . 2 - 2

تمکح 178. مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  مالسلا ، هیلع  یلع  کیشو .» لیحرلا  . 3 - 3
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.(1) تسا نیرب  تشهب  يوس  هب  هتسجخ  یتشگزاب  و 

.(2) تسا هنادواج  ياه  تمعن  هب  یتراشب  وا  يارب  گرم 

.(3) تسا ینامداش  نیرتالاب  وا  يارب  گرم 

.(4) تسا یگشیمه  ياه  تمعن  هنارکیب و  تشهب  يوس  هب  اه  يراوگان  دیادش و  زا  نمؤم  نداد  روبع  يارب  یلپ  گرم 

اهریجنز نتسکش  اهدنب ، ندرک  زاب  نانوچ  نآ ، ياج  هب  رخاف  یـسابل  ندیـشوپ  نیکرچ و  يا  هماج  ندنک  نانوچ  نمؤم ، يارب  گرم 
.(5) تسا سونأم  نمیا و  ییارس  هب  از  تشحو  ناریو و  یلزنم  زا  لاقتنا  نانوچ  اه ، بکرم  نیرت  مار  رب  نتشگ  راوس  و 

دیآ یم  شغارـس  هب  مارآ  یباوخ  وب  نیا  یبوخ  ترثک  زا  تسا ، اه  هحیار  نیرتریذپلد  نیرتهب و  ندـییوب  نوچمه  نمؤم  يارب  ندرم 
.(6) دریذپ یم  نایاپ  شیاه  جنر  درد و  همه  و 

، هدش گرم  هدامآ  قح  هب  هتفرگرب و  رفس  داز  هک  ینمؤم  يارب  ندرم 

ص:12

ج 3، یفاک ، عورف  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هیلاع .» هّنج  یلا  هکراـبملا  هّرکلا  هحارلا و  حورلاـب و  ءاـج...توملا  . 4 - 1
ص 257.

ص 154. ج 6 ، راونالاراحب ، .مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا ، هیلعداوج  ماما  ...دبألا » میعنب  هراشب  . 5 - 2
.نیشیپ كردم  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  ...نینمؤملا » یلع  دری  رورس  مظعا  . 6 - 3

یناعم مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مئادـلا .» میعنلا  هعـساولا و  نانجلا  یلا  ءارـضلا  سؤبلا و  نع  مکب  ربعت  هرطنق  ّـالا  توملا  اـمف  . 7 - 4
ص 274. دیفملا ، هبتکم  ناریا ، تسفا  فجن ، پاچ  رابخالا ،

ص 274. رابخألا ، یناعم  ص 155 ، ج 6 ، راونالاراحب ، مالسلا ، هیلعداجس  ماما  . 8 - 5
، نیشیپ كردم  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  هنع .» هّلک  ملألا  بعتلا و  عطقنی  هبیطل و  سعنیف  هّمـشی  حیر  بیطأک  نمؤملل  توملا  . 9 - 6

ص 272. رابخألا ، یناعم  ص 152 ،
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ببـس گرم  هک  ار  ییاـه  تمعن  ناـنآ  رگا  يرآ ! دـنک ، یم  لامعتـسا  شیوخ  هجلاـعم  يارب  يدـنمدرد  هک  تسا  ییاود  زا  رت  عفاـن 
يارب شیدـنا ، رود  لقاع  ناسنا  هکنآ  زا  رتشیب  دنتـشاد  یم  شتـسود  دـندرک و  یم  بلط  ار  نآ  دنتخانـش ، یم  تسا  اهنآ  هب  لوصو 

.(1) دراد یم  تسود  دبلط و  یم  ار  وراد  اه ، تمالس  بلج  اه و  تفآ  عفد 

یگدولآ دـیادز و  یم  وا  ناج  زا  ار  یـصاعم  ِتفاـثک  هدـنامیقاب  نیرخآ  هک  تسا  یماّـمح  هب  ندـش  دراو  ناـنوچ  نمؤم  يارب  ندرم 
.(2) دنک یم  كاپ  وا  یتسه  هرکیپ  زا  ار  ناهانگ 

، درامـش یم  شیوخ  یتوکلم  حور  نادنز  ار  ییایند  یگدنز  هتـسب  راصح  دـنیب و  یم  بیرغ  ایند  رد  ار  دوخ  نمؤم ، یتقو  یتسار  هب 
مشچ هنابهتلم  هچ  درامش و  یم  یتداعس  هچ  تسا ، توکلم  نامسآ  هب  شزاورپ  يوّکس  و  انشآ ، ینطو  هب  شرفس  زاغآ  هک  ار  گرم 

! دنام یم  شراظتنا 

: دومرف نایعیش  نداد  ناج  تیفیک  هرابرد  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  غیلب  ریبعت  تسا  ابیز  هچ  و 

امـش زا  یکی  هک  تسا  نآ  دننامه  شندب  زا  حور  ندمآ  نوریب  دشاب  هتـشاد  ام  هب  تبـسن  يرتشیب  ّتبحم  هک  ام  نایعیـش  زا  کی  ره  »
ِنازوس يامرگ  رد 

ص:13

نم توملا  هیلا  يّدؤی  ام  اوفرع  ول  مهنا  اما  جلاعتملا ، اذهل  ءاوّدـلا  اذـه  نم  هل  عفنا  وهف  دادعتـسالا  قح  توملل  ّدعتـسا  نم  ّنِا  . 10 - 1
یناعم مالسلا ، هیلعداوج  ماما  تامالـسلا .» بالتجا  تافآلا و  عفدل  ءاوّدلا  مزاحلا  لقاعلا  یعدتـسی  ام  ّدشا  هّوبحا  هوعدتـسال و  میعنلا 

ص 276. رابخالا ،
يرکـسع ماما  ...کتائّیـس » نم  کتیقنت  کبونذ و  صیحمت  نم  کیلع  یقب  ام  رخآ  وه  ماّمحلا و  کلذ  وه  توملا ، كاذف  . 11 - 2

.نیشیپ كردم  مالسلا ، هیلع 
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.(1)« دبای الج  نآ  هب  شا  هدیتفت  لد  هک  دشونب  اراوگ  درس و  یبآ  یناتسبات ، يزور 

تمینغ و ، (4) نادنمتداعس هدنهد  شمارآ  ، (3) ناگدروآ نامیا  هدنزرا  هیده  ، (2) نانمؤم يوبـشوخ  لگ  گرم ، هک  تسا  نینچ  و 
.تسا هدمآ  رامش  هب   (6) ناناملسم ناهانگ  هراّفک  و  ، (5)( نایاپ یب   ) هرهب

؟ دنناساره گرم  زا  دح  نیا  ات  ارچ  دنسرت و  یم  ندرم  زا  رادقم  نیا  مدرم  ارچ  تسا ، نیا  گرم  رگا  اّما 

؟ مراد یمن  تسود  ار  ندرم  هک  دوش  یم  هچ  ارم  دیسرپ : دمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  يدرم 

؟ تسه یتورث  ار  وت  ایآ  دومرف :

! يرآ درک : ضرع 

؟ يا هداتسرف  شیپ  ار  نآ  ایآ  دومرف :

.ریخ تفگ :

.(7) يرادن تسود  ار  ندرم  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دومرف :

ص:14

هَّللا لوسر  بولقلا .» هب  عفتنی  يذلا  درابلا  ءاملا  فیـصلا  موی  یف  مکدحا  برـشک  هسفن  جورخ  نوکی  ًاّبح  انل  انتعیـش  ّدشا  ّنِا  . 12 - 1
ص 162. ج 6 ، راونالاراحب ، ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ربخ 42136. لامعلا ، زنک  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نمؤملا .» هناحیر  توملا  . 13 - 2
ص 483. ج 2 ، مکحلا ، ررغ  مالسلا ، هیلع  یلع  توملا .» نمؤملا ، هفحت  لضفا  . 14 - 3

ص 406. ج 4 ، مکحلا ، ررغ  مالسلا ، هیلع  یلع  ءادعسلا .» هحار  توملا  یف  . 15 - 4
ربخ 44144. لامعلا ، زنک  .ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  همینغ .» توملا  . 16 - 5

ربخ 42122. نیشیپ ، كردم  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  . 17 - 6
ص 127. ج 6 ، راونالاراحب ، مالسلا ، هیلعرقاب  ماما  . 18 - 7
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يارب يراد -  هک  ار  یلام  : » دومرف تشاد  یشسرپ  نینچ  وا  زا  هک  رگید  يدرم  باوج  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  زین  و 
هب هک  دراد  یم  تسود  دشاب ، هداتسرف  شیپ  ار  نآ  رگا  تسوا ، لام  هارمه  ناسنا  لد  .تسرف  شیپ  تسا -  وت  راظتنا  رد  هک  یترخآ 

.(1)« دنامب نآ  اب  هک  دراد  یم  تسود  دشاب ، هدرک  زادنا  سپ  ار  نآ  رگا  .ددرگ و  قحلم  نآ 

؟ میراد یمن  شتسود  تسا و  دنیاشوخان  ام  يارب  گرم  ور  هچ  زا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  یسک 

ار یبارخ  هب  يدابآ  زا  لاقتنا  رطاخ  نیمه  هب  .دـیا  هتخاس  دابآ  ار  نات  ياـیند  هدومن و  بارخ  ار  شیوخ  ترخآ  هک  ور  نآ  زا  دومرف :
.(2) دیراد یم  دنسپان 

خلت ناـسنا  ماـک  رد  ار  گرم  ینیریـش  دـناوت  یم  دوـلآ  درد  یتـبوقع  تخـس و  یباـتک  باـسح و  زا  سرت  زج  يزیچ  هچ  یتـسار  هب 
؟ دنادرگ

هولج دـنیاشوخان  هورکم و  ناـمرظن  رد  ار  گرم  دـناوت  یم  میا ، هدـش  بکترم  هتـشذگ  رد  هک  ییاـهاطخ  ناـهانگ و  زج  يزیچ  هچ 
؟(3) دهد

هب ار  گرم  هک  هچنآ  هب  مه  زاب  همه  نیا  اب  درامش و  هورکم  شیوخ  ناهانگ  ترثک  رطاخ  هب  ار  گرم  ناسنا  هک  تسین  تفگـش  ایآ 
شوخان نآ  رطاخ 

ص:15

ربخ لامعلا ، زنک  هعم .» فّلختی  نأ  ّبحا  هفّلخ  نا  هقحلی و  نأ  ّبحأ  همّدق  نا  هلام ، عم  ءرملا  ّناف  کیدـی ، نیب  کلام  مّدـقف  . 19 - 1
.42139

ص 129. ج 6 ، راونالاراحب ، بارخلا .» یلا  نارمعلا  نم  هلقنلا  نوهرکت  متناف  مکایند ، مترّمع  مکترخآ و  متبرخا  مکنا  . 20 - 2
ص 201، ج 6 ، مکحلا ، ررغ  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  بونذـلا .» ایاطخلا و  نم  مکیف   ] مکلبق امل  ّالا  مترکانت  اـم  تاـهیه  . 21 - 3

ص 383. ج 77 ، راونالاراحب ،
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؟(1) دهد همادا  دراد ، یم 

؟(2) مینک هدامآ  میراد  شیپ  رد  هک  يریزگان  چوک  يارب  ار  دوخ  ترخآ ، هشوتهر  نتخاس  مهارف  اب  هک  تسا  هدیسرن  نآ  ماگنه  ایآ 

مهرد ار  تلفغ  یـشومارف و  هدرپ  نارگید  ندرم  ندید  زا  شیوخ و  شهاک  هب  ور  رمع  هظحالم  زا  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  ماگنه  ایآ 
؟(3) میریگرب هشوت  داز و  شیوخ  گرم  رفس  يارب  مییآ و  دوخ  هب  میردب و 

تسین ندنام  يارس  ایند  نیا  هک  مینادب  مییآ و  شوه  هب  میونـشب و  ار  ترخآ  ناوراک  لیحر  گناب  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  ماگنه  ایآ 
؟(4) تخورف ترخآ  هب  ار  نآ  دیاب  و 

یمولعمان تلهم  .دوب  دهاوخ  هاتوک  ًامتح  دزاس ، یم  دوبان  ار  نآ  گرم  دهاک و  یم  نآ  زا  تاظحل  نتشذگ  هک  يدودحم  یگدنز  »
یتخبدب ای  نادواج  یتخبشوخ  دوخ  اب  هک  يا  هدنیآ  .دیـسر  دهاوخ  نایاپ  هب  يدوز  هب  ددرون ، یمرد  ار  نآ  زور  بش و  تشذگ  هک 

، تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  تیاهن  یب 

ص:16

، راصق تاملک  ضیف ، هغالبلا  جـهن  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هل .» توملا  هرکی  اـم  یلع  میقی  و  هبونذ ، هرثکل  توملا  هرکی  . 22 - 1
تمکح 142.

، ضیف هغالبلا  جهن  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  زا  هدافتـسا  اب  مکّلظا .» دقف  توملل  اوّدعتـسا  مکب و  ّدج  دقف  اولّحرت  . 23 - 2
هبطخ 63.

بّهأـتی ـال  وه  هرمع و  هسفن و  یف  موی  لـک  صقنی  هنا  يری  نمل  تبجع  «. » تومی نم  يری  وه  توـملا و  یـسن  نمل  تبجع  . 24 - 3
ص 336. ج 4 ، مکحلا ، ررغ  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  زا  هدافتسا  اب  توملل .»

هیلع نینمؤملاریما  شیامرف  زا  هدافتـسا  اب  اولدبتـساف .» رادـب  مهل  تسیل  ایندـلا  ّنأ  اوملع  اوهبتناـف و  مهب  حیـص  ًاـموق  اونوک  و  . 25 - 4
هبطخ 63. ضیف ، هغالبلا  جهن  مالسلا ،
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زا ار  امـش  تمایق  يادرف  هک  دـیریگرب  يا  هشوت  داز و  دوخ  يارب  ناهج  نیمه  زا  ناهج ، نیا  رد  سپ  .تسا  یگدامآ  نیرتهب  راوازس 
.دراد نمیا  تواقش  باذع و 

.ددرگ زوریپ  شیوخ  تاوهش  رب  دراد و  مّدقم  ار  هبوت  دهد ، زردنا  ار  نتشیوخ  دسرتب ، شراگدرورپ  زا  هک  يا  هدنب  لاح  هب  اشوخ 

تنیز وا  رظن  رد  ار  تیـصعم  هانگ و  تسوا ، هارمه  هشیمه  ناطیـش  دـهد ، بیرف  ار  يو  شیوزرآ  تسا ، ناـهنپ  ناـسنا  رظن  زا  گرم 
گرم موجه  دروم  لماک  تلفغ  تلاح  رد  دزادـنا و  ریخأت  هب  ار  نآ  ات  درادـهگن  هبوت  يوزرآ  رد  ار  وا  .دـهد و  شماجنا  ات  دـشخب 

، یتخبدـب تواقـش و  و  دـیآ ، یم  رامـش  هب  وا  ّتیموکحم  رب  یلیلد  شرمع  هظحل  هظحل  هک  یلفاغ  ناـسنا  نآ  رب  سوسفا  .دریگ  رارق 
یتسم هب  ار  نانآ  یتمعن  چیه  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ار  امـش  ام و  هک  میهاوخب  ادخ  زا  دـییایب  .تسوا  راگزور  تبقاع  راک و  ماجرف 

هب گرم  زا  سپ  یهودنا  ینامیـشپ و  چـیه  و  دراد ، یمنزاب  راگدرورپ  تعاطا  زا  ار  نانآ  یفدـه  چـیه  و  دـناشک ، یمن  يربخ  یب  و 
.(1)« دبای یمن  هار  نانآ  دوجو 

همزال هک  ار  هچنآ  دریگ  ارف  ار  امـش  گرم  هکنآ  زا  لبق  و  دیزاس ، هدامآ  شندیـسر  ارف  زا  شیپ  نآ ، دـیادش  گرم و  يارب  ار  دوخ  »
دنپ و نادنمدرخ  يارب  نآ  دوش و  یم  تمایق  هب  یهتنم  هک  تسا  یگرم  ناگمه  ماجنارس  اریز  .دیروآ  مهارف  تسا ، نآ  اب  ییورایور 

: زا دیناد  یم  هچنآ  يارب  دینک  هدامآ  ار  دوخ  گرم  ندیسر  ارف  زا  لبق  .تسا  تربع  هیام  نالهاج  يارب  زردنا و 

ص:17

هبطخ 63. ضیف ، هغالبلا  جهن  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  . 26 - 1
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یکیرات اه ، شوگ  ندش  رک  اه ، ناوختـسا  نتـسکش  مهرد  ندنک ، ناج  ياه  میب  رـشحم ، زا  سرت  هودنا ، مغ و  تّدش  اهربق ، یگنت 
.(1)« كاخ گنس و  اب  نآ  ندیناشوپ  روگ و  يانگنت  هودنا  هدنیآ ، زا  تشحو  دحل ،

لّوا تسا ، هتخودنین  شیوخ  تاجن  يارب  يا  هیامرس  شیوخ  رمع  زا  هدرکن و  ترخآ  رفـس  هدامآ  ار  دوخ  هک  سک  نآ  يارب  گرم 
نوریب تمایق و  خزرب و  نآ ، نایاپ  یب  تشحو  راشف و  یگنت و  ربق و  هاـگلزنم  .تسا  اـه  ترارم  اـه و  جـنر  زاغآرـس  اـه و  يراوشد 

، نآ نادواج  ياه  ترسح  لامعا و  همان  نتفرگ  باسح و  نازیم و  فقوم  نآ ، ياه  ینارگن  رشحم و  رد  ینادرگرـس  ربق و  زا  ندمآ 
یناهگان گرم  زا  سپ  وا  هتساوخان  رفس  لحارم  یگمه  نایخزود  كاندرد  ياه  باذع  شتآ و  هب  يراتفرگ  طارـص و  رب  نتـشذگ 

.دنک یم  اضتقا  ار  هتسیاب  یکرادت  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  تسوا ،

ثیدـح یهاگن  اب  هرخآلا » لزانم   » فیرـش باتک  رد  هللا  همحر  یمق  ساّبع  خیـش  موحرم  ریبخ  ثّدـحم  هتـسراو  فراع  ینّابر ، ملاع 
زا کی  ره  زا  نشور  يریوصت  نداد  ناشن  ددـص  رد  دـنا ، هتفرگ  رارق  ترخآ  نارفاسم  هار  رـس  رب  هک  ییاههاگلزنم  همه  هب  هناـسانش 

تـشحو لوه و  زا  تاجن  يارب  يرازبا  هاگیاج ، ره  تارطخ  ّتیمها و  ندرمـشرب  نمـض  ات  تسا  هدیـشوک  هدمآرب و  اههاگلزنم  نیا 
ناربج كرادت و  هشیدنا  هب  ار  باتک  هدنناوخ  دهد و  هئارا  ماقم ، ره  رد  ّتینوصم  تمالس و  هب  یبایتسد  يارب  يا  هلیسو  و  مادک ، ره 

ص:18

.همجرت رد  توافت  ای  راصتخا  یکدنا  اب  هبطخ 232  نیشیپ ، . 27 - 1
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.دراداو دنتسه ، یهلا  باقع  باذع و  نماد  هب  طوقس  بجوم  ترخآ  رفس  كانرطخ  ياه  هندرگ  رد  هک  ییاهاطخ 

پاچ و تیفیک  رد  هژیو  یتازایتما  اب  ار  سیفن  هعومجم  نیا  دیدج  پاچ  هک  دراد  راختفا  نارکمج » سّدقم  دجسم  تاقیقحت  دحاو  »
 - فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رـصع -  ّیلو  ترـضح  سّدقم  رـضحم  هب  تایاور ، دانـسا  عبانم و  رکذ  ثیداحا و  تایآ و  همجرت 

.دنک وزرآ  تیدحا  هاگرد  زا  باتک  نیا  هیلاع  نیماضم  هب  لمع  رد  ار  شترضح  نادنمتدارا  همه  قیفوت  دیامن و  ءادها 

تلیـضف و رـصنع  یمق ، ثّدـحم   » ناونع تحت  یمق -  ساـّبع  خیـش  موحرم  یگدـنز  زا  یلاـمجا  تشذگرـس  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
نتم حیحصت  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  هناخباتک  رد  دوجوم  ِلوا  پاچ  یطخ  هخـسن  اب  هلباقم  راک  و  صالخا - »
هتفای ماجنا  یناسارخ  يراودیما  قداص  دـمحم  خیـش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  راوگرزب  ققحم  طسوت  هرخآلا ، لزانم  باتک 

.مییامن وزرآ  ناش  يارب  ار  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  فاطلا  دوش و  رکشت  ریدقت و  ناشیا  تامحز  زا  تساجب  هک 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاقیقحت  دحاو 

راهب 1378

ص:19
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صالخا تلیضف و  ِرصنُع  یّمق » ثّدحم 

هراشا

مالسالا هقث  موحرم  لیلج ، ثّدحم  ینّابر ، ملاع  همان  یگدنز 

یمق ساّبع  خیش  جاح 

یناسارخ يراودیما  قداص  دّمحم  : شراگن

ص:21
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تیب لهاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  تادوجوم  فرـشا  رب  ّدح  یب  دورد  لاعتم و  راگدرورپ  شیاتـس  زا  سپ 
نآ نانمـشد  رب  نیرفن  نعل و  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  ام  يالوم  هژیو  هب  ّتیدـحا  هاـگرد  ناـبّرقم  مالـسلا  مهیلع  شموصعم 

ناکاپ

شراگن هزیگنا 

موحرم تافیلأت  زا   (1)« ناوْسِّنلا ِهَدِّیَـس  ِِبئاصم  یف  نازْحَْالا  ُْتَیب  : » فیرـش باتک  رب  یبرع -  نابز  هب  يا -  همدـقم  نتـشون  لاـبند  هب 
نآ زا   (2)« ثیدح لهچ   » باتک رب  تاحالطصا -  لکشم و  تاغل  ِتاحیضوت  اب  هارمه  یسراف -  يا  همدقم  نتشون  و  یمق » ثّدحم  »
هب يا  همدقم  راوگرزب  نآ  تافیلأت  زا  زین  هرخافلا » بلاطملا  هرخآلا و  لزانم   » ِجرا رپ  باتک  رب  هک  دش  داهنـشیپ  ریقح  نیا  هب  موحرم ،

.مراگنب لیلج -  ثدحم  نآ  لاح  حرش  لماش  یسراف -  نابز 

ِتعاضب ِّتلق  هب  فارتعا  لغاشم و  ترثک  تقو و  یمک  اب  زیچان  نیا 

ص:25

.ق لاس 1404 ه  ناهفصا  هداز » دامع   » هینیسح رشن  . 28 - 1
.یسمش دودح 1364  نارهت ، رسای  رشن  . 29 - 2
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تافیلأت زا  هدافتسا  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  تارضح  لاعتم و  يادخ  زا  دادمتسا  اب  هتفریذپ و  ّتنم  هدید  هب  ار  داهنشیپ  نیا  یملع ،
.مدومن لوبق  نادنمشناد ، ءالضف و  ياه  هتشون  و 

: تسا هدوبن  ریثأت  یب  لاح  حرش  راتشون و  نیا  میظنت  رد  اه  هزیگنا  نیا  تقیقح  رد 

: هک تسا  هدش  لقن  ثیداحا  یخرب  رد   - 1

؛» هایْحَا ْدَقَف  ًانِمُْؤم  َخَّرَأ  ْنَم  »

«. تسا هدومن  هدنز  ار  يو  ًاتقیقح  دیامن ، وگزاب  ار  ینمؤم  لاح  حرش  هک  یسک  »

: هک تسا  ثیدح  رد  زین  و   - 2

؛» هَمْحَّرلا ُلِْزنَی  َنیِحلاَّصلا  ِرْکِذ  َْدنِع  »

«. دوش یم  لزان  یهلا  تمحر  کین ، هتسیاش و  صاخشا  ندرک  دای  ماگنه  »

ياه هرهچ  یهلا و  نادرم  یگدـنز  اب  اهنآ  ندومن  انـشآ  ناوج ، لـسن  هژیو  هب  مدرم و  ییاـمنهار  يارب  اـه  شور  نیرتهب  زا  یکی   - 3
زا یکی  نآ ، هب  لمع  اهنآ و  تیقفوم  زار  زمر و  تخانـش  اریز  تسا ، نانآ  دای  ماـن و  نتـشاد  هگن  هدـنز  خـیرات و  هتـسجرب  گرزب و 

.تسا هعماج  تفرشیپ  یّقرت و  ياه  هار  نیرتمهم 

تافیلأت اب  رفن  اه  نویلیم  هک  مینک  یم  زاغآ  ار  لیلج  يدنمـشناد  هنازرف و  یملاع  لاح  حرـش  نونکا  مه  هدـش ، دای  لـماوع  تهج  هب 
، ریبخ عبّتتم  لیبن و  ثدحم  لیلج و  همّالع  داشناور ، موحرم  ینعی  دشاب ، یم  اهنآ  يزور  هنابش  هدافتسا  دروم  انـشآ و  شیب  مک و  يو 

.تسا هدوب  صالخا » تلیضف و  رصنع   » ّقح هب  هک  هرس  سدق  « یمق ثّدحم   » ای و  یمق » سابع  خیش  جاح   » مالسالا هجح 

ص:26
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هاگداز دلوت و 

کی رد   (1) يدنا و  1290 ه ق )  ) دودح لاس  هب  شدلوت  و  عیشت ، دهم  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  مرح  مق ،»  » سدقم رهـش  شهاگداز 
.دوشگ ناهج  هب  هدید  یبهذم  نّیدتم و  هداوناخ 

یکدوک ردام ، ردپ ،

اوقت و هب  فورعم  نّیدـتم و  یلو  یلومعم  بساک  کی  مساقلاوبا ، موحرم  دـنزرف  یمق » اضر  دـمحم  جاح   » موحرم شراوگرزب  ردـپ 
.يراکزیهرپ

، نم ياه  تیقفوم  زا  یمهم  شخب  : » هدومرف اهراب  هللا  همحر  یمق  ثّدحم  هک  یبهذم  ًادیدش  دـّبعتم و  اوقت ، اب  اسراپ و  ییوناب  ردام ،
یم نم  ِیگراوخریـش  نارود  رد  دوب و  دـّیقم  بش  هلفان  هب  داد ، یم  ّتیمها  تقو  لوا  زاـمن  هب  وا  دـشاب ، یم  مرداـم  ِتاـمحز  لولعم 

«. دشاب وضو  اب  نم  ِنداد  ریش  ماگنه  هدادن و  ریش  ارم  یکاپان  لاح  رد  ناکما  ّدحرس  ات  دیشوک 

.دنداهن مان  ساّبع »  » ار ناشیا  مالسلا ، هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  ِسُدق  تحاس  هب  نیدلاو  ناوارف  هقالع  تهج  هب 

هتفرگ ار  اـجنآ  رـسارس  نآ ، يونعم  يازفا  حور  رطع  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  تبحم  هک  یطیحم -  نینچنیا  رد  هدازکاـپ  یکدوک 
باسح هب  يو  بتکم  نیلوا  لزنم ، نیا  تقیقح ، رد  و  دش ، یم  اریذـپ  لد  ناج و  اب  ار  تیالو  نامیا و  سرد  درک و  یم  دـشر  دوب - 

.دمآ یم 

ص:27

هدوب  ] هنس 1294 ًارهاظ  متدالو  هدومرف : هیوضرلا ص 221  دـئاوف  رد  موحرم  نآ  دوخ  یلو  ص 998  هعیشلا ، مالعا  تاقبط  . 30 - 1
 . تسا
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نیتم و ناـنچ  تشاد و  دوجو  گرزب  یحور  کـچوک ، مسج  نآ  رد  تشاد ، قرف  دوخ  ياـه  لاـس  ّنس و  مه  اـب  یکدوک  ناـمه  زا 
یتقو یلو  تفرگ ، یم  هرانک  هناکدوک  ياه  يزاب  زا  دیوگ ، یم  نخس  دایز ، هبرجت  اب  هارمه  يدرم  ایوگ  هک  تفگ  یم  نخس  يّدج 

دیوگب ناتساد  ناش  يارب  هک  درک  یم  طرش  اهنآ  اب  هتفریذپ و  یّـصاخ  ِیکریز  اب  دوش ، اهنآ  يزابمه  هک  دنتـساوخ  یم  وا  زا  هک  مه 
، دهد افص  ار  اهنآ  ناج  لد و  ات  تفگ  یم  ناش  يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نآرق و  زا  ییاهناتساد  هاگنآ  دننک ، شوگ  مه  اهنآ  و 
رون و زا  دنورب و  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  همّظعم ، يوناب  ترایز  هب  یگمه  هک  درک  یم  داهنشیپ  اهنآ  هب  مه  رخآ  رد  و 

.دنوش دنم  هرهب  وناب  نآ  ّتیونعم 

موحرم ياه  یگژیو  زا  ینتورف ، عضاوت و  هفاضا  هب  بدا ، تناتم و  راقو و  اـب  هارمه  باّذـج ، هرهچ  مّسبتم ، ياـه  بل  هداـشگ ، يور 
.دوب یمق  سابع  خیش  جاح  نیثّدحملا  هقث 

یقالخا تایصوصخ 

یم یـشیپ  نارگید  زا  یقالخا  لئاسم  هب  لمع  رد  دوخ ، دـید ، یمن  تواقـش  لابو و  زج  يزیچ  ار  لـمع  یب  ملع  هک  اـجنآ  زا  ناـشیا 
.تفرگ

.دوب مدرم  ربارب  رد  يو  یندز  لاثم  عضاوت  دنوادخ و  لباقم  رد  عوشخ  عوضخ و  وا  هتسجرب  تافص  زا 

رد دیامن و  رادـید  دـنوش ، یم  فّرـشم  مق  زا  هک  ینّویناحور  بّالط و  زا  دوب  دـّیقم  سدـقم ، دهـشم  رد  يو  تنوکـس  ياه  لاس  رد 
هب تبـسن  ار  دوخ  مارتحا  ِبتارم  لوپ ، یغلبم  هیدـه  اب  ای  دـیامن  نامهم  دوخ  هناخ  رد  راب -  کـی  هچرگا  ار -  اـهنآ  ناـکما ، تروص 

.دراد زاربا  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  نارئاز 

ص:28
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يرادـقم یهاگ  دزادرپب ، یلوپ  اهنآ  همه  هب  تسناوت  یمن  تشادـن و  یبوخ  یلام  عضو  نوچ  درک و  یمن  مورحم  ار  یلئاس  زگره  وا 
روتسد نیا  هب  هدرکن و  ّدر  یلاخ  تسد  ار  یلئاس  ات  داد  یم  وا  هب  يرادقم  درک ، یم  هعجارم  یلئاس  ره  دیرخ و  یم  نازرا  ياه  هویم 

.دشاب هدرک  لمع  یمالسا 

گرزب کچوک و  راـک ، نیا  رد  درک و  یمن  زارد  ار  دوخ  ياـپ  اـهنآ  لـباقم  رد  یتح  دروآ ، یم  اـجب  یـصاخ  مارتحا  تاداـس  يارب 
.درک یمن  قرف  شیارب 

لها نآرق و  دوخ -  بوبحم  زج  زیچ  چیه  هب  و  دوب ، وا  تایـصوصخ  زا  هنادـهاز ، رایـسب  یناگدـنز  و  رـصتخم ، یئاذـغ  هداس ، سابل 
.تشادن رطاخ  ّقلعت  مالسلا -  مهیلع  تیب 

قّمعت یـسررب و  قیقحت و  نانآ و  فراعم  راثآ و  نارکیب  يایرد  رد  ندش  رو  هطوغ  مالـسلا و  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  هب  رفاو  قوش 
مالـسلا و هیلع  یلع  ترـضح  هعیـش  : » ِناونع ِنتـشاد  ِیگتـسیاش  هک  دوب  هتخاس  یناسنا  وا  زا  ناراوگرزب ، نآ  تایاور  ثیداـحا و  رد 

.دوب هدروآ  تسدب  ار  مالسلا » مهیلع  موصعم  ناماما 

مالسلا مهیلع  تلاسر  تیب  لها  هب  رفاو  قوش 

یمارتحا تسین ، فیـصوت  لباق  هک  دوب  لئاق  مارتحا  دیزرو و  یم  هقالع  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ِسّدقم  تحاس  هب  ردـق  نآ  ناشیا 
.تفرگ یم  همشچرس  ناراوگرزب ، نآ  هب  وا  قیمع  نامیا  ّتبحم و  زا  هک 

یتح تسـشن ، یم  هلبق  هب  ور  وناز ، ود  زین  ثیداحا  هعلاطم  ماگنه  دـشاب و  وضو  اب  درک  یم  یعـس  ثیداحا  تایاور و  نتـشون  ماگنه 
.درک یمن  يراج  نابز  رب  وضو  نودب  ار  ناراوگرزب  نآ  مان 

ای دنک ، تشاددای  یثیدح  تراهط ، وضو و  نودب  هک  دشن  هدید  هاگچیه 

ص:29
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.دراذگب نآ  دلج  ای  ثیدح  باتک  هحفص  هب  وضو  یب  تسد 

نیموصعم زا  یکی  ماـن  یتـقو  و  ار ، هلآ » هیلع و  هَّللا  یّلـص   » هلمج تشون ، یم  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ماـن  یتـقو 
یمن یفاک  ارنآ  دوب و  فلاخم  ع »  » و ص »  » ِزمر نتشون  اب  تشاگن و  یم  لماک  ار  مالـسلا » هیلع   » هلمج تشون ، یم  ار  مالـسلا  مهیلع 

.(1) تسناد

نتـشاذگ اـب  هکلب  دز  یمن  طـخ  ار  نآ  زگره  تشون ، یم  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  اـی  لاـعتم  دـنوادخ  ماـن  ًاهابتـشا  رگا 
.تخاس یم  صّخشم  ار  دوخ  هابتشا  ندرک -  نیچ  هطقن  حالطصا ، هب  و  نآ -  فارطا  رد  هطقن  يدادعت 

: دندومرف هک  دش  لقن  شگرزب -  دنزرف  هللا -  همحر  هداز  ثدحم  ياقآ  زا 

لبق لاس  ود  ینعی  يرمق -  يرجه  { 1357  } لاس دودح  رد  حبـص  زور  کی  میدوب  فرـشا  فجن  رد  هک  ینامز  منک  یمن  شومارف 
متـسین و نتـشون  هعلاطم و  هب  رداق  .دنک و  یم  درد  تّدش  هب  ممـشچ  زورما  دنتـشاد ، راهظا  دنتـساوخرب و  باوخ  زا  ناش -  تافو  زا 

.دیسر رظن  هب  تحاران  رایسب 

تداع موحرم  نآ  .دنـشاب  هدرک  درط  ناش  هناخ  رد  زا  ارم  مالـسلا  مهیلعربمغیپ  نادـناخ  دـیاش  هک  دوب  نیا  ناـش  لاـح  ناـبز  ًاـبیرقت 
!! تسیرگ یم  تفگ و  یم  رُّثأت  اب  ار  بلطم  نیا  یهاگ  هک  دنتشاد 

ص:30

رئاخذلا عمجم  پاچ  ص 177 ، دیفَتْسُْملا ،» دیفُملا و  بادآ  یف  دیرُْملا  ُهَْینُم  : » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  یناث  دیهش  موحرم  . 31 - 1
ای ص »  » زمر هک  یسک  نیلوا  هک  هدومرف  لقن  قوف ، عوضوم  تیاعر  هب  شرافس  نمض  شراگن ، تباتک و  بادآ  باب  مق ، هیمالـسالا 
یم ادخ  میوگ : یم  ریقح  .دش  یگدیرب  عطق و  راچد  شتسد  دومن ، عارتخا  عیاش و  ملس » هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   » ياجب ار  معلـص » »

.تخاس مورحم  تاولص  ياه  تلیضف  زا  ار  نینمؤم  شور ، نیا  اب  ردقچ  هک  دناد 
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ناـشیا مدـید  متـشگرب  هناـخ  هب  هک  رهظ  سرد و  هب  متفر  مدوب ، لیـصحت  لوغـشم  تاـقوا ، نآ  رد  دـنیازفا : یم  هداز  ثدـحم  ياـقآ 
هجلاعم زیچ  هچ  هب  مدرک  لاؤس  دیدرگ ، عفترم  یّلکب  درد  دومرف : دـش ؟ رتهب  نات  مشچ  درد  مدرک : ضرع  دنتـسه ، نتـشون  لوغـشم 

نایاپ ات  و  دش » فرطرب  ممشچ  درد  مدیـشک ، مشچ  هب  ار   (1)« یفاک  » باتک متـسشن و  هلبق  لباقم  متخاس و  وضو  : » دنتفگ دیدومرف ؟
! دیدرگن التبم  مشچ  درد  هب  رگید  رمع ،

« هیفاو  » باتک بحاص  ینوت » هَّللادـبع  الم   » روهـشم هیقف  ّطخ  هب  یّطخ و  هخـسن  دـندوب ، هدیـشک  مشچ  هب  ارنآ  هک  یفاک »  » ِباتک نآ 
.دنتشاد هقالع  نآ  هب  یلیخ  یمق  ثدحم  دوب و 

درک و هدامآ  یهایگ  ياهوراد  زا  يا  هدناشوج  مردام  مدش ، التبم  یتخس  يرامیب  هب  یکدوک  نارود  رد  دومرف : لقن  ناشیا  نینچمه 
تشادرب و ار  هدناشوج  ِفرظ  مردـپ ، تفر ، نوریب  قاطا  زا  دـنک ، طولخم  ار  نآ  هک  یقـشاق  ندروآ  يارب  دوخ  تشاذـگ و  نم  دزن 

: تفگ

« منک یم  طولخم  ارنآ  متشگنا  اب  ما ، هتشون  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  ثیدح -  نارازه  ای  يدایز -  ثیداحا  مناتـشگنا  نیا  اب  نم  »
.درک ار  راک  نیمه  و 

.دش فرطرب  ًالماک  میرامیب  متفای و  دوبهب  اسآ  هزجعم  هرظتنم و  ریغ  یتروص  هب  وراد  نآ  ندیشون  زا  سپ  نم 

ص:31

يرجه لاس 329  هب  هتشذگ  رد  هعیش - ، نیثّدحم  سیئر  يزار  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مالـسالا  هقث  فیلأت  یفاک »  » باتک . 32 - 1
بتک نیرت  مهم  نیرتربتعم و  زا  هک  دـلج ، نیدـنچ  مادـک  ره  هضور و  عورف و  لوصا ، شخب  هس  لماش  باـتک  نیا  تسا و  يرمق - 

.تسا هعیش  یثیدح 
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گرزب نادرم  تیقفوم  زمر 

: دش روآدای  ار  یساسا  ّتلع  ود  ناوت  یم  گرزب ، نادرم  يزوریپ  للع  اه و  هزیگنا  نایم  زا 

.یهلا مایپ  غالبا  فده و  هب  ندیسر  هار  رد  ششوک  شالت و  يدرمیاپ ، تماقتسا و  سپس  و  اهنآ ، لد  یکاپ  صالخا و  تسخن ،

هب ندیـسر  يارب  تهج  نیمه  يور  هدوبن و  ناشدوجو  رد  عونمه  قلخ و  هب  تمدـخ  ّقح و  ياـضر  زج  يا  هزیگنا  كّرُحم و  ناـنیا ،
.دندومن یم  فده  نیا  رب  فقو  ار  دوخ  ياه  یبایماک  اه و  یتحار  همه  دنتخانش و  یمن  اپ  زا  رس  یلصا ، فده 

دیآ رب  لد  ماک  ات  مرادن  بلط  زا  تسد 

دیآرد نت  ناج ز  ای  ناناج  هب  دسر  ناج  ای 

، نآ ِناشخرد  هتکن  ود  یلو  تسا  ناـگمه  يارب  قشمرـس  وگلا و  نیرتهب  وا  ياـهراک  و  یمق » ثّدـحم   » تکرب رپ  راـب و  رپ  یگدـنز 
: دش هراشا  نآ  هب  هک  دوب  قوف  لماع  ود  نامه 

یتسرپ دوخ  زا  بانتجا  صالخا و  تیاعر  - 

یهلا مایپ  ندناسر  هار  رد  تماقتسا  شالت و  - 

.دوب یعقاو  ناملسم  کی  یلاعتم و  ناسنا  کی  هنومن  تخادنا و  یم  ادخ  دای  هب  ار  يا  هدننیب  ره  هک  دوب  يدودعم  دارفا  زا  وا 

.دوب هتفای  رارقتسا  شندب  ياه  لولس  مامت  دوجو و  رسارس  رد  هک  شبلق  رد  اهنت  هن  نامیا ،

یم تشون و  یم  تشون و  یم  تسـشن ، یمن  راکیب  يا  هظحل  درک ، یم  راک  دایز  دیباوخ و  یم  مک  دوب ، ریذـپان  یگتـسخ  راک و  رپ 
.تشون

ص:32
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.داد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  يا  هدنونش  ره  تسشن و  یم  لد  رب  تساوخ  یمرب  لد  زا  هک  وا  نخس 

تسا تسد  رد  وا  صالخا  هرابرد  یناوارف  دهاوش  دریگ ، رارق  همه  قشمرـس  دیاب  هک  تسا  يروما  زا  یمق ، ثّدحم  موحرم  صالخا 
: مییامن یم  نایب  ار  اهنآ  زا  یضعب  هنومن  يارب  هک 

« هرخآلا لزانم   » باتک قازرلادبع و  خیش   - 1

تـسد هب  باتک  نیا  مدرک ، پاچ  فیلأت و  ار  هرخـآلا » لزاـنم   » باـتک یتقو  هک  درک  لـقن  شگرزب  دـنزرف  يارب  يزور  موحرم  نآ 
، داتفا تفگ -  یم  هلأسم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  رهظ  زا  لـبق  هشیمه  هک  وگ -  هلأـسم  قازرلا  دـبع  خـیش 

قازرلا دبع  خیش  دش ، یم  رضاح  وا  سلجم  رد  زور  ره  و  دوب ، قازرلا  دبع  خیـش  نادنمقالع  زا  اضر ، دمحم  ییالبرک  مردپ  موحرم 
هناخ هب  مردـپ  زور  کی  .دـناوخ  یم  دـندش ، یم  رـضاح  وا  سلجم  رد  هک  يدارفا  يارب  هدوشگ و  ار  هرخآلا » لزانم   » باـتک اـهزور 

: تفگ دمآ و 

!«. یناوخب دناوخ ، ام  يارب  زورما  هک  ار  باتک  نیا  يورب و  ربنم  یتسناوت  یم  يدش و  یم  وگ  هلأسم  نیا  لثم  شاک  سابع ! خیش  »

: مدرک ضرع  طقف  متفگن ، يزیچ  و  مدرک ، يراددوخ  راب  ره  اما  تسا ، نم  تافیلأت  راثآ و  زا  باتک  نآ  میوگب  متساوخ  راب  دنچ 

«! دیامرف تمحرم  یقیفوت  دنوادخ  دییامرفب  اعد  »

ص:33
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فیلأت رد  صالخا   - 2

: هدومن لقن  نارهت  هیمالسالا -  هبتکم  یشورفباتک  رشان  يدنوخآ  ياقآ 

لاس 1356 ه ق رد  هک  دوب  نآ  دناسر  یم  ار  راوگرزب  ملاع  نیا  ییاسراپ  یگتسراو و  ًالماک  هک  دوش  يروآدای  دوب  مزال  هک  یبلطم 
کی دیرخ  هلمج  نآ  زا  مداتسرف ، قارع  هب  هیهت و  بتک  يرادقم  متشگزاب و  ناریا  هب  قارع  زا   ] يراجت یصخش و  ياهراک  هطـساوب 
نـسح دمحم  ینماضت  تکرـش  هک  دوب  نارهت -  رد  بانج  نآ  تافیلأت  زا  يرُوارگ ، لوا ، پاچ  نانجلا -  حـیتافم  باتک  دـلج  رازه 
دمحم جاح  ياقآ  زا  ار  روبزم  بتک  دوب ، راشتنا  فُرُـش  رد  هدرک و  پاچ  یمرچ  دـلج  پاـچ و  ذـغاک و  نیرتهب  اـب  ءاکرـش  یملع و 

.مداتسرف قارع  هب  يرادیرخ و  لایر  دلج 23  ره  شزرا  هب  دوب  تکرش  هاگشورف  ریدم  نامز  نآ  رد  هک  یملع  یلع 

هک مسیونب  يا  همان  ناشیا  هب  دومن  تساوخرد  نم  زا  یملع  ياقآ  متشاد ، روکذم  باتک  ماقم  یلاع  فلؤم  اب  هک  یقباوس  هطـساو  هب 
.دنیامن راذگاو  یملع  هسّسؤم  هب  ار  باتک  پاچ  قح  مرتحم  فلؤم  زورنآ -  رد  ناموت -  رازه  کی  ربارب  رد 

: هک دیسر  رادقم  یلاع  فلؤم  فرط  زا  همان  باوج  يدنچ  زا  سپ 

دهاوخ یم  سک  ره  تسا  دازآ  روکذـم  باتک  عبط  میامن ، يدام  هدافتـسا  نآ  زا  هک  ما  هتـشونن  ار  باـتک  نم  وگب  یملع  ياـقآ  هب  »
«. دیامن پاچ 

.داتسرف ردقیلاع  فلؤم  يارب  بناجنیا  هلیسو  هب  ار  باتک  نآ  زا  دّلجم  یس  دادعت  یملع  ياقآ  لاح  نیع  رد 

.امرفب تیانع  ناملامعا  تاّین و  رد  صالخا  تّمه  مه  ام  هب  اراگدرورپ !

ص:34
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! ِکتَلَماعُم یف  اِنتاِّین  ِصلخَا  َو 

: دندومرف هللا  همحر  رذ  یبا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يرآ !

(1) ؛» ِلْکَْالا ِمْوَّنلا َو  ِیف  یّتَح  ًهَِحلاص  ًهَِّین  ْیَش ٍء  ِّلُک  یف  ََکل  ْنُکَِیل  رَذابَا  ای  »

«. ندروخ ندیباوخ و  رد  یَّتح  یشاب  هتشاد  يا  هتسیاش  ّتین  زیچ  ره  رد  دیاب  رذابا ! يا  »

!؟ ...اجک ات  سفن  ِبیذهت   - 3

 - ناـشیا زا  یغیلب  فیرعت  زا  سپ  هللا -  همحر  یمق  ثّدـحم  موـحرم  راـثآ  زا   (2)« هیوضرلا دئاوف   » باتک همدقم  رد  یباهـش »  » ياقآ
: دنا هتشون  نینچ 

رب ار  تعامج  هماقا  دهشم ]  ] داشرهوگ دجـسم  رد  هک  میدرک  شهاوخ  ناشیا  زا  اقفر ، زا  نت  دنچ  اب  ناضمر  ياه  هام  زا  یکی  رد  ... 
ناتـسبش زا  یکی  رد  رـصع  رهظ و  زامن  زور  دنچ  دش و  هتفریذپ  شهاوخ  نیا  ماربا ، رارـصا و  اب  دنهن  ّتنم  نادـنم  هقالع  نادـقتعم و 

عالطا يداـیز  صاخـشا  هک  دوب  هدیـسرن  زور  هد  هب  زونه  دوزفا ، یم  زور  هب  زور  تعاـمج  نیا  تیعمج  رب  دـش و  هماـقا  اـجنآ  ياـه 
مناوت یمن  زورما  نم  : » دـنتفگ مدوب  ناشیا  کیدزن  هک  نم  هب  رهظ  زامن  مامتا  زا  سپ  زور  کی  دـش ، هداـعلا  قوف  تیعمج ، دـنتفای و 

عقوم رد  دندماین ، تعامج  زامن  يارب  ار  لاس  نآ  رگید  دنتفر و  مناوخب ،» رصع  زامن 

ص:35

.توریب یملعالا ، هسسؤم  پاچ  ص 464 ، هللا ، همحر  یسربط  خیش  قالخالا ، مراکم  . 33 - 1
.یسمش هام 1327  نمهب  يزکرم ، هناخباتک  پاچ  . 34 - 2
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: دنتفگ تعامج ، زامن  كرت  ّتلع  زا   (1) راسفتسا تاقالم و 

ای هَّللا ، ای  : » دنیوگ یم  نم  رـس  تشپ  هک  ناگدننک  ادـتقا  يادـص  هک  مدـش  هجوتم  مراهچ ، تعکر  عوکر  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  »
نم رد  درک ، هجوـتم  ّتیعمج  ِیتداـیز  هب  ارم  هک  هجوـت  نیا  دیـسر ، یم  شوـگ  هـب  رود  رایـسب  یّلحم  زا  نیِرباّـصلا » َعَـم  َهَّللا  ّنِا  هَّللا ،

!!«. مرادن ّتیلها  تماما  يارب  نم  نیا  ربانب  تسا ، دایز  هزادنا  نیا  ّتیعمج ، هک  دمآ  مشوخ  هصالخ  دومن و  داجیا  یحَرَف  يداش و 

هب هک  درک  یم  لمع  نانچ  تساوخ و  یم  نارگید  يارب  هک  دوب  نانچ  دوخ  هغلابم -  قارِغا و  یب  یمق -  ساـبع  خیـش  جاـح  موحرم 
هدنونش تسـشن و  یم  لد  رب  ریزگان  دوب  یم  مأوت  لمع  اب  دش و  یم  جراخ  لد  زا  نوچ  وا  ظعاوم  نانخـس و  داد ، یم  میلعت  نارگید 

.تشاد یماو  لمع  هب  ار 

تالیصحت

هدوب و املع  ملع و  رادتـسود  ادـتبا  زا  هللا » همحر  یمق  ثّدـحم   » موحرم میدـش ، روآداـی  یکدوک » نارود   » شخب رد  هک  هنوگناـمه 
دمحم ازریمآ  هَّللا  تیآ  موحرم  هلمج  زا  درب ، نایاپ  الـضف  املع و  زا  يا  هدـع  رـضحم  رد  مق  رد  ار  لوصا  هقف و  حوطـس  تامّدـقم و 

.ناشیا ریغ  و  یقارشا -  بابرا - 

هک تسا  رّکذت  هب  مزال  یلو  دـندومرف ، تکرـش  املع  یـسرد  سلاجم  رد  (2) و  هدومرف ترجه  فرـشا  فجن  هب  1316 ه ق )  ) لاس
هتسویپ ناشیا 

ص:36

.تسا هدش  هداد  تبسن  مه  یناقون  ربکا  یلع  ازریم  جاح  موحرم  هب  لاؤس  راسفتسا و  نیا  . 35 - 1
.فرشا فجن  هب  ءاّرماس  زا  يرون  ثّدحم  موحرم  دورو  زا  دعب  لاس  ود  تسرد  . 36 - 2
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ِتافیلأت خاسنتسا  رد  ار  شیوخ  تاقوا  رثکا  هدوب و  هللا  همحر  يرون  نیـسح  ازریم  ریبخ ، ثّدحم  لیلج ، ملاع  موحرم  هارمه  مزالم و 
موحرم اب  ریگ  یپ  یهارمه  نیا  هجیتن  هتفای و  ناوارف  یبرق  جرا و  داتـسا  دزن  ات   (1) دندومن یم  يرپس  يو  ياه  هتشون  هلباقم  ناشیا و 

.دوب لئاسولا » كردتسم  همتاخ   » هلمج زا  ناشیا  بتک  زا  يدادعت  خاسنتسا  هللا  همحر  يرون  ثدحم 

دنا هداد  وا  هب  اجکی  ار  ایند  مامت  ییوگ  دنک ، هدافتسا  هللا -  همحر  يرون  ثدحم  شداتسا -  یـصخش  هناخباتک  زا  تفای  هزاجا  یتقو 
.تخادرپ وا  هدنزرا  ياه  باتک  هعلاطم  هب  دایز  َعلَو  اب  و 

رارق دوخ  ّتبحم  رهم و  دروم  ار  وا  ردپ ، دننام  هک  تسناد  یم  ار  يزوسلد  ِمّلعم  نینچ  دوجو  دوخ ، يارب  ادخ  ياه  تمعن  نیرتهب  زا 
.داد یم 

یمق دهاز ]  ] یلع خیـش  همالع  موحرم  هللا ، همحر  يرون  ثدحم  موحرم  اب  هللا  همحر  یمق  ثدحم  ییانـشآ  ببـس  هک  دـنامن  هتفگان 
.(2) دنا هدوب  يرون  موحرم  هتشذگ  باحصا  وزج  ناشیا  اریز  تسا  هدوب  هللا  همحر 

تـشگزاب ناریا  هب  هار  نامه  زا  دندش و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربق  ترایز  جـح و  هب  فّرـشم  1318 ه ق )  ) لاس رد 
هتـشگزاب و فرـشا  فجن  هب  سپـس  هدومن ، ناگتـسب  نیدلاو و  اب  يدـهع  دـیدجت  هدومن و  رادـید  مق -  شیوخ -  نطو  زا  هدومن و 

.دندومن تفایرد  یتیاور » هزاجا   » ناشیا زا  ات  هتشگ ، هللا  همحر  يرون  ثّدحم  مزالم  نانچمه 

رد یتحاران  یگتسخ و  ساسحا  نودب  ار  اه  هام  اهزور و  یشوخلد  نیا  اب 

ص:37

ص 998. هعیشلا ، مالعا  تاقبط  . 37 - 1

ص 999. هعیشلا ، مالعا  تاقبط  . 38 - 2
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دومن تافو  هتفر و  يدزیا  تمحر  هب  شردقنارگ  داتـسا  هک  1320 ه ق )  ) لاس ات  دینارذگ  يو  هناخباتک  زا  هدافتسا  داتـسا و  تمدخ 
رد دیدن و  زیاج  ار  رتشیب  گنرد  اما  دنام ، فجن  رد  لاس  ود  ناشیا  زا  دعب  داهن ، هللا  همحر  یمق  ِثّدحم  هنیـس  رب  ار  هاکناج  یغاد  و 

نیدـنچ دومرف و  فقوت  مق  رد  لاس  هد  دودـح  .دـیامن  لمع  شیوخ  یغیلبت  تلاسر  هب  ات  تشگزاب  شهاگداز  هب  1322 ه ق )  ) لاس
هب زاب  تشگزاب  زا  سپ  هک  دـش  فرـشم  جـح  هب  راب  نیمود  يارب  هدومن و  جاودزا  اه  لاس  ناـمه  رد  هدومرف و  فیلأـت  باـتک  دـلج 

.تخادرپ ربنم  فیلأت و 

رهش نآ  رد  دندش و  فّرـشم  دهـشم  هب  تابَتَع  زا  هللا  همحر  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  ياقآ  هَّللا  تیآ  موحرم  هک  1332 ه ق )  ) لاس رد 
نکاس هتفگ و  كرت  ار  مق -  دوخ -  فولأم  نطو  یللع  هب  هللا  همحر  یمق  ثدحم  موحرم  لاس  نامه  رد  دـندیدرگ  نکاس  سدـقم 

.دیماجنا لوط  هب  هام  شش  یتشک و  اب  رفس  نیا  هک  دندیدرگ  هَّللا  تیب  جح  هب  قفوم  راب  نیموس  يارب  دندش و  دهشم 

.دش لصاح  رفس  نیا  زا  تشگزاب  زا  سپ  یمق  ثدحم  موحرم  ترهش  هدمع 

داشرهوگ دجـسم  دهـشم و  هعقاو  هک  یلاس  رد  .تشاد  تماقا  سدقم  دهـشم  رد  لاس  هدزاود  دودـح  ًاعمج  هللا  همحر  یمق  ثدـحم 
.دوب نادمه  رد  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  دندش ، البرک -  فجن و  هسدقم -  باتعا  راپسهر  یمق  هَّللا  هیآ  موحرم  داتفا و  قافتا 

.تسُج تنوکس  فرشا  فجن  رد  رمع  نایاپ  ات  دش و  قارع  مزاع  سپس  هدنام  یتدم  دمآ و  مق  هب  نادمه  زا 

هام ششو  فجن  رد  هام  شش  یلاس  هک  يروط  هب  تفر ، یم  فرـشا  فجن  هب  ناتـسمز  مایا  هلاس  همه  دوب ، دهـشم  رد  هک  یتدم  رد 
.تسا هدوب  ناریارد 

ص:38
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راـثآ زا  باـقلَالا » ینُکلا و   » هلمج زا  هک  دیـسر  ماـمتا  هب  فرـشا  فجن  رد  شرمع  ریخا  تاونـس  رد  موـحرم  نآ  تاـفیلأت  زا  یخرب 
.تسا وا  روهشم 

.داد یمن  رده  هب  ار  دوخ  تقو  زا  یکدنا  هک  يروط  هب  داد ، یم  ناشن  دایز  تبغر  هعلاطم  فینصت و  فیلأت و  رد  رایسب 

: دوب نمؤم -  فصو  رد  كرابم -  تیاور  نیا  ِقادصم  وا 

؛» هنوعَملا ُریثَک  هَنوُؤَملا َو  ُلیلق  »

!«. راک ُرپ  جرخ و  مک  »

شیارب تساخرب  تسـشن و  یهاـگ  هک  يروطب  دوب  يوَیِر  یتحاراـن  هب  ـالتبم  هللا  همحر  یمق  ثدـحم  تفگ ، میهاوخ  هک  هنوگناـمه 
! درادرب نیمز  زا  ار  باتک  تسناوت  یمن  دش و  یم  لکشم 

یم زیچ  ای  درک  یم  هعلاطم  ای  دوب  مک  رایـسب  وا  تحارتسا  .تشادـن  تحارتسا  باوخ و  .درک  یم  راـک  زور  هنابـش  وا  فصو  نیا  اـب 
تـسد ریز  یـشلاب  ًالومعم  دیباوخ ، یم  رتسب  رد  یبش  رتمک  .دینارذگ  یم  يرادیب  هب  ار  اهبـش  رثکا  .دوب  تدابع  لوغـشم  ای  تشون و 

.تفر یم  باوخ  هب  تشاذگ و  یم  نآ  يور  رس  داهن و  یم 

! تشادن شیاسآ  نیا  زج  و  دوب ، نیمه  لاس  هرود  رد  سَفَن -  یگنت  هطساوب  يو -  باوخ  عقاو  رد 

.درک یمن  زواجت  تعاس  دنچ  زا  شباوخ  تحارتسا و  و  دوب ، نتشون  ای  هعلاطم  لوغشم  تعاس  هدجیه  زور  هنابش  وا  تفگ  ناوت  یم 

نیا رد  و  تشون ، یم  شوخ  ِقیلعتسن  هتخپ و  طخ  هب  عیرس و  بوخ و  دوب ، نتـشون  ًاصوصخم  هعلاطم و  باتک و  هتفیـش  وا  نامگ  یب 
.تخانش یمن  یگتسخ  ًابیرقت  هار 
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هنابش رد  هک  داتفا  یم  قافتا  رتمک  ! (1) تشاد یگدمآرب  تفرگ ، یم  تسدب  ملق  هک  شناتشگنا  فرط  ود  هک  تشون  یم  يردقب  وا 
.دشاب هتشادن  تسد  رد  ملق  زور 

فلؤم و  يرجه ، لاس 1306  هب  هتـشذگرد  هللا  همحر  يدنه  يروباشین  نیـسح  دماح  ریم  موحرم  هعیـش  ِگرزب  هغبان  دـننام  تسرد 
یم هللا  همحر  یمق  ثدـحم  دوـخ  هک  رگید ، جُرا  رپ  بـتک  »(2) و  راهطالا همئالا  هماما  تابثا  یف  راونالا  ُتاـقَبَع   » تمظع اـب  باـتک 

: تسا هتفگ 

 - تفرگ یم  هنیس  هب  هعلاطم  يارب  باتک  ای  دش ، یم  مخ  شریرحت  کچوک  زیم  يور  هب  هک  نتـشون -  هعلاطم و  ترثک  زا  شا  هنیس 
!!! دوب هدروآ  يدایز  تشوگ 

هَّللا هیآ  موحرم  شّدج  روهشم  هسردم  ینعی  دیس » هسردم   » تیلوت فرـشا  فجن  رد  اهلاس  هک  يدزی  ییابطابط  رقاب  اقآ  جاح  موحرم 
ریگ تخس  هتشاد و  رظن  ِّتقد  رایسب  بالط  روما  طابضنا و  هسردم و  رما  رد  تشاد  ار  یقثولا » هورع   » بحاص يدزی  مظاک  دیس  اقآ 

.دوب

ار بّالط  اهراب  رقاـب  اـقآ  جاـح  موحرم  هک  دـننک  یم  لـقن  دـنا ، هدـش  نکاـس  نارهت  رد  هک  فرـشا  فجن  يالـضف  ناـیاقآ  زا  یکی 
ارچ  » هک درک  یم  تحیصن 

ص:40

ازریم جاح  مالسالا  هجح  مانب  موحرم  نآ  دشرا  دنزرف  هک  یسمش  ای 51  لاس 50  دودح  مراد  رطاخب  تسرد  دیوگ : فلؤم  . 39 - 1
: دومرف تفگ ، یم  قـالخا  سرد  اـه  سرد  حاـتتفا  تبـسانم  هب  مق  هیملع  هزوح  سرادـم  زا  یـضعب  رد  هللا  همحر  هداز  ثدـحم  یلع 

یطوق رد  مدـیچ و  یم  ار  اـه  هنیپ  نآ  دز و  یم  ادـص  ارم  یهاـگ  دوب و  هتـسب  هنیپ  شناتـشگنا  هک  تشون  یم  مردـپ  موحرم  يردـقب 
.دوش نفد  يو  اب  هک  دومرف  تیصو  میدرک و  یم  عمج  تیربک 

! درک دهاوخ  زواجت  دلج  دص  زا  نآ  دیدج  پاچ  هک  . 40 - 2
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دوزفا یم  هاگنآ  دنتسین »؟ یضار  دنهد  یم  اهنآ  هب  هک  یقاتا  ره  هب  و  دنراد ، هسردم  ریگرون  بوخ و  قاتا  نتشاد  هب  رارصا  همه  نآ 
هسردم نحص  لخاد  هب  يدورو  زا  لبق  ِتمسق  الاب -  هقبط  هلپ  ورهار  کیرات  کچوک و  رایسب  قاتا  رد  یمق » سابع  خیش  جاح   » هک

پاچ و يوصُقلا  هیاغ   » مان هب  اهدـعب  هک  دوب  یقثُولا  هورع   » همجرت لوغـشم  کـیرات  گـنت و  ياـج  ناـمه  رد  تشاد و  تنوکـس  - 
.دش رشتنم 

هب لقتنم  دـیامن و  باختنا  يرتگرزب  رتهب و  قاتا  دـنک و  ضوع  ار  شقاتا  میتساوخ  یم  موحرم  نآ  زا  راـب  ره  هک  داد  یم  حیـضوت  و 
: تفگ یم  دوش ، اجنآ 

نآ هب  جایتحا  بالط  ریاس  هک  ار  يرگید  قاتا  ارچ  مهد ، ماجنا  ار  مراک  مناوت  یم  یتحار  هب  دنک ، یم  ارم  راک  ِفافک  اج  نیمه  هن ، »
.»؟ منک لاغشا  دنراد 

ار يوْصُقلا  ُهَیاغ   » دـلج ود  کیرات  گنت و  ياج  نامه  رد  تفریذـپن و  قاتا ، ضیوعت  يارب  اـم  رارـصا  شهاوخ و  همه  اـب  ماـجنارس 
.تشون

.درک یمن  یگتسخ  ساسحا  هک  يروط  هب  دوب ، ّقفوم  ینعم  مامت  هب  يدرم  وا  تشاد ، باتک  هعلاطم و  هب  يدیدش  قشع 

باتک ذـغاک و  ملق و  دیـسر ، یم  ماجنا  هب  اذـغ  فرـص  راک  هک  نیمه  دـنتفر  یم  دهـشم  فارطا  رد  یغاب  هب  مالعا  ياملع  اب  هاگره 
.دش یم  راک  لوغشم  تفای و  یم  یتولخ  هشوگ  تشاد و  یمرب 

تفر و یمن  رده  هب  نآ  زا  يا  هظحل  هک  تسا  هدوب  ینالوط  هاتوک و  ياهرفس  تاظحل و  تاقوا و  نیمه  راگدای  شتافیلأت  زا  یخرب 
.تسا هدومن  یم  تصرف  تقو و  زا  ار  هدافتسا  رثکادح  تقیقح  رد 

ص:41
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جاح میدش ، یم  وگتفگ  تبحص و  مرگرس  ام  دیسر و  یم  نایاپ  هب  اذغ  فرص  ات  هک  تسا  هدرک  لقن  يو  ناتـسود  زا  املع  زا  یکی 
تبحـص يردق  نک  ربص  خیـش ! جاح  میتفگ : یم  ام  دـش ، یم  راک  لوغـشم  تخاس و  یم  هدامآ  باتک  ذـغاک و  ملق و  سابع ، خـیش 

: تفگ یم  مینک !

!!«. دنام یم  اهنیا  یلو  دیور  یم  امش  »

.تسا گرزب  دلج  ود  رد  راحبلا » هنیفس   » ردقنارگ باتک  فیلأت  هللا ، همحر  یمق  ثدحم  یساسا  هدمع و  راک 

.تسا هللا  همحر  یسلجم  همالع  راونالاراحب »  » تاعوضوم بلاطم و  ِسوؤر  تسرهف  زمر و  ِدیلک  هیام ، رپ  باتک  نیا 

ثیدح و ذخآم  عبانم و  عومجم  زا  هک  تسا  هعیش  ِیثیدح  نوتم  نیرتروهشم  نیرتگرزب و  هرـس  سدق  یـسلجم  همالع  راونالاراحب » »
.تسا هدمآ  درگ  هعیش  مالک  تایاور و 

عطق هب  دـلج  دودـح 110  ات  اهدـعب  هک  هدومرف  فیلأـت  یلحر  عطق  هب  گرزب  دـلج  رد 25  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  ار  باـتک  نیا 
.دش رشتنم  پاچ و  يریزو 

هتفرگ و ماجنا  نآ  لالخ  رد  ًابیرقت  شتافیلأت  ریاس  هک  يروط  هب  .دوب  هداد  رارق  دوخ  راک  ساسا  ار  باتک  نیا  فیلأـت  یمق  ثدـحم 
.تسا هتشاد  رارق  تیمها  مود  هجرد  رد 

! تسا هدیشک  لوط  لاس  ًاعمج 35  موحرم  نآ  دوخ  هتفگ  هب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  سیفن  باتک  نیا  فیلأت 

: هتفگ یم  موحرم  نآ  دوخ 

.تسا هدرک  هعلاطم  رخآ  ات  لوا  زا  ار  راحب »  » راب ود  راحبلا » هنیفس   » فیلأت يارب 
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اب ار  ثیداـحا  ِنیماـضم  بلاـطم و  تسرهف  مود  راـب  .تسا  هدوب  نآ  قیقد  هعلاـطم  قرغ  زور  بش و  لاـس  تفه  تدـم  هب  راـب  کـی 
نامه هداد و  ياج  دوخ  فرح  رد  ار  یعوضوم  ره  هدومن و  تشادداـی  کـچوک -  ياهذـغاک  شیف -  رد  اـبفلا -  یّجهت -  فورح 
دوجو هب  ار  راحبلا » هنیفـس   » قیرط نیدـب  هدرک ، یم  مّظنم  بترم و  ار  نآ  هدرب و  یم  دوخ  اب  اج  همه  اهرفـس  رد  ار  قاروا  اه و  شیف 

.تسا هدروآ 

راونالاراحب ياهدلج  مامت  رد  ار  ملع »  » هب طوبرم  ثیداحا  میناوت  یم  ام  زورما  ًالثم  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  وا  شزرا  رپ  راک  لوصحم 
.مینک ادیپ  باب  ره  رد 

.تسا هدماین  بسانم  باب  و  دوخ ، ِدروم  رد  راونالاراحب ، رد  بلاطم  زا  يرایسب  هک  دوب  هدش  هجوتم  یمق  ثدحم 

زا ار ، عوـجر  ِباـبرا  ملع و  لـها  موـمع  تـسا و  هدرک  رکذ  دوـخ  بساـنم  ياـج  رد  ار  هـمه  راـحبلا  هنیفـس  رد  وا  تـلع  نـیمه  هـب 
.تسا هداد  تاجن  ینادرگرس 

زا هک  تسا  هدروآ  هدومن و  نیچلگ  ار  یبلاطم  تبـسانم ، هب  یناونع  ره  تحت  هّدام و  ره  رد  هللا  همحر  یمق  ثدحم  اهنیا  زا  هتـشذگ 
.(1) تسا هدوزفا  باتک  تیمها  رب  تهج  ره 

ص:43

نیا هدنراگن  ریقح ، نیا  یتزاجا  خیاشم  زا  یکی  هک  هللا  همحر  يدورهاش  يزامن  یلع  خیش  همالع  هعیش ، ینابر  ملاع  موحرم  . 41 - 1
دهشم يالضف  زا  یخرب  دزن  راونالاراحب ، باتک  صوصخ  ثیداحا ، تایاور و  رد  ناشیا  قیمع  ریـس  رطاخب  و  دنا ، هدوب  همان  یگدنز 

هللا همحر  یمق  ثدحم  موحرم  ملق  زا  راحبلا  هنیفـس  رد  هک  هچنآ  رگـشالت ، ثّدـحم  ملاع و  نیا  دوب ، فورعم  راّیـس ، ِراونالاراحب  هب 
فیلأت دلج  رد 14  راحبلا » هنیفـس  كردتـسم   » مان هب  يا  هعومجم  رد  رگید  عضاوم  ریدـغلا و  زا  یّمهم  بلاطم  هوالع  هب  هدـش  توف 

.دش لماک  دلج ، رد 10  ناشیا  تافو  زا  سپ  نآ  پاچ  هک  دومرف ،
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هتفگ هب  انب  هک  هللا -  همحر  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  جاح  باطتـسم  بانج  موحرم  ار  درم  گرزب  نیا  یگدـنز  تارطاخ  زا  یـشخب 
هدوب جرخ  مه  هتشاد و  تنوکس  مه  اب  فجن  رد  هسردم  زا  هرجح  کی  رد  هتشاد و  ترشاعم  یمق  ثدحم  موحرم  اب  رایـسب  شدوخ 

.تسا هتشاد  نایب  هحفص 999  هعیشلا ، مالعا  تاقبط  رد  دنا - 

.تسا هدرک  دای  تلیضف » ملع و  درم   » قادصم لماک و  ناسنا  کی  ناونع  هب  یمق  ثدحم  زا  و 

غیلبت رد  يو  شالت 

.تسا هدوب  بهذم ، جیورت  تعیرش و  غیلبت  رد  ریذپان  یگتسخ  طاشن و  اب  يا  هّیحور  ياراد  هللا  همحر  یمق  ثّدحم  موحرم 

.تسا هدوب  اشوک  رایسب  تسا -  راکشآ  شتافیلأت  اه و  هتشون  زا  هک  هنوگنامه  رکنم -  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم و  داشرا  رد 

.تساهلد رد  مق -  سدقم و  دهشم  فرشا و  فجن  رد  ناشیا -  رثؤم  مرگ و  ياهربنم  اهداشرا و  هرطاخ  زونه 

ياضر لیـصحت  هزیگنا  هب  اهروشک  اهرهـش و  رگید  ...و  دهـشم  مق ، فجن ، دومن ، یم  ترفاسم  ای  ترجاهم  اجنآ  اجنیا و  راو  هناورپ 
.درک یم  تکرح  راگدرورپ 

ص:44
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اب يراکمه  هللا و  همحر  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  ياـناوت  تسدـب  مق  هیملع  هزوح  سیـسأت  اـی  يزاـسزاب  رد 
.تسا هتشاد  یئازسب  مهس  ناشیا 

هـسردم رد  هعمج  هبنـشجنپ و  ياه  بش  دـندرک  شهاوخ  ناشیا  زا   (1) دهـشم يالـضف  زا  يا  هدع  1341 ه ق -  لاس -  دودـح  رد 
ربـنم ینید ، مولع  بّـالط  يارب  قـالخا ، سرد  ناونع  هب  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  ترـضح  رّهطم  ِنحـص  علـض  رد  عقاو  رفعج » ازریم  »

.دنورب

مین تعاس و  ود  دودح  ناشربنم  تفریذپ ، یمق  ثدحم  دندرک ، یم  تکرش  سلجم  نآ  رد  رهش  ياملع  بالط و  زا  رفن  رازه  بیرق 
.درک یم  ثحب  یقالخا  فلتخم  ياه  تمسق  رد  و  دیشک ، یم  لوط  تعاس  هس  ات 

ناشیا ربنم  کی  رثا  : » تسا هتفگ  اهراب  هدوب ، سلجم  نآ  نارـضاح  زا  زور و  نآ  ناوخ  سرد  بالط  زا  هک  روهـشم  ناظعاو  زا  یکی 
ام هدـیناود و  هشیر  ام  لد  قامعا  رد  موحرم  نآ  نانخـس  نیماضم  هتفه  کی  لوط  رد  .دوب  یقاب  ام  رد  هتفه  کی  ات  بش ، ود  نآ  رد 

! میدوب نآ  ریثأت  تحت  ًالماک  دعب  هتفه  ات  هک  يروط  هب  دوب ! هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار 

تدابع ادخ و  هب  تشاد و  یم  زاب  اوران  ياهرادـنپ  ناهانگ و  یمامت  زا  ار  ناسنا  هتفه  کی  ات  هک  دوب  نانچ  موحرم  نآ  ذـفان  نانخس 
«. درک یم  هجوتم 

ود هب  املع  نایم  رد  ناسارخ  روهشم  یناحور  میکح ، گرزب  اقآ  موحرم 

ص:45

.تسا هتشون  یسمش  لاس 1327  هیوضرلا  دئاوف  رب  هک  يا  همدقم  قبط  یباهش  دومحم  ياقآ  هلمج  زا  . 42 - 1
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: دومرف یم  هللا و  همحر  یمق  سابع  خیش  جاح  يرگید  یمق و  نیسح  اقآ  جاح  هَّللا  هیآ  موحرم  یکی  درک : یم  هقالع  زاربا  دایز  رفن 

! دیامن هدافتسا  یمق  سابع  خیش  جاح  ربنم  زا  دنک  ادیپ  تینارون  مالسلا  مهیلع  تیبلها  مالک  زا  دهاوخ  یم  سک  ره 

: هک دننک  یم  لقن  مرتحم  ياملع  زا  يرگید 

تدـم 16 اهدـعب  هک  هناخ  نامه  دوخ -  لزنم  رد  لوا  هّیمطاف  مایا  لاس  ره  مق -  رازاب  ياـقآ  یمق -  شورف  رولب  یلع  دیـسآ  موحرم 
توعد ار  یمق  سابع  خیـش  جاح  هک  دوب  دـّیقم  و  تفرگ ، یم  یّلـصفم  رایـسب  هضور  دوب -  هللا  همحر  يدرجورب  هَّللا  هیآ  هناخ  لاس 

.دروآ یم  مق  هب  دوب  اج  ره  رد  ار  یمق  ثدحم  هک  يروطب  دنک ،

زا ات  دسر  یم  ارف  هّیمطاف  مایا  تقو  هچ  دندیـشک  یم  راظتنا  مق  يالـضف  بالط و  .دوب  مق  سلجم  لوا  تیعمج ، ظاحل  زا  وا  سلجم 
.دنیامن هدافتسا  یمق  سابع  خیش  جاح  ربنم 

هـسردم رد  دـیلقت -  عجرم  هیملع و  هزوح  سییر  سـسؤم و  يرئاـح -  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  هَّللا  هیآ  هضور  هک  مود  هّیمطاـف  رد 
.دندوب توعد  سابع  خیش  جاح  موحرم  دش ، یم  لیکشت  هیضیف 

نآ ربنم  ياـپ  رد  فلتخم ، تاـقبط  نیلـصحم و  بـالط و  يرئاـح و  هَّللا  تیآ  موحرم  ِدوخ  روضح  اـب  هزوح  ِناـگرزب  اـملع و  ماـمت 
.دندومن یم  عامتجا  ردقیلاع  ثدحم 

ثدحم يو  زا  سپ  و  تفر ، یم  ربنم  روهشم -  دهتجم  ظعاو  یناهفصا -  يا  هتـسه  یلع  ازریم  جاح  موحرم  تسخن  سلجم  نیا  رد 
سلجم هکلب  دش  یمن  هتسخ  هدنکارپ و  تیعمج  اهنت  هن  درک ، یم  دوعص  ربنم  هب  یمق 
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.دنتشاد سابع  خیش  جاح  موحرم  ذفان  ظعاوم  هب  شوگ  ناوارف ، قایتشا  اب  فلتخم  تاقبط  الضف و  املع و  و  دوب ، مرگ  نانچمه 

هفیظو ماجنا  رتشیب و  ضیف  كرد  ار  اهربنم  نیا  يو  دوخ  تفر ، یم  ربنم  مرحم  لوا  ههد  یمق ، هَّللا  تیآ  موحرم  لزنم  رد  دهـشم  رد 
.درادنپ یلغش  هفرح و  ّتیحالص ، نودب  ار  نآ  یضعب ، نوچ  هکنیا  هن  تسناد ، یم  ینید 

يادا زا  سپ  دوب ، رهظ  زا  دـعب  ناشیا  ربنم  تقو  نوچ  .دوب  هقباس  یب  هک  دـش  یم  بیجع  یماحدزا  میظع و  یتیعمج  وا  ربنم  ياپ  رد 
دندش و یم  ریزارس  یمق  هَّللا  تیآ  موحرم  لزنم  هب  ردقیلاع  ثدحم  نآ  ظعاوم  عامتسا  يارب  هتسد  هتسد  مدرم  رصع ، رهظ و  هضیرف 

.تشاد همادا  رهظ  زا  دعب  مین  ود و  ات  وا  ربنم 

موحرم نآ  تافیلأت  هب  نونکا  مه  تسا  رتهب  تسا ، هدنزاس  دیفم و  ياهراتشون  رشن  فیلأت و  ینید ، غیلبت  ماسقا  زا  یکی  هکنیا  هب  رظن 
.میزادرپب

تافیلأت

تیفیک اب  دّدعتم و  ياه  هنیمز  رد  فلتخم  ياهنابز  هب  یناوارف  راثآ  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  ار  يرایسب  ناّفلؤم  ناگدنسیون و  خیرات ،
دنشاب هتـشاد  روضح  یمالـسا  عماوج  نایم  رد  هدنام و  ياجب  هراومه  ناشدای  هک  ینافلؤم  یلو  دنا ، هدروآ  دوجو  هب  نوگانوگ  ياه 

.دنرامش تشگنا 

هعماج نایم  رد  اهنآ  زا  یمان  يدای و  هک  تسا  ینادـنز  یناتـساب ، ياـه  هناـخباتک  اـه و  هزوم  رد  طـقف  ناگتـشذگ  راـثآ  زا  يرایـسب 
.تسین

مان و هراومه  یهلا ، مایپ  غالبا  هار  رد  هناصلخم  شالت  رطاخ  هب  مُهَرارسَا -  ُهَّللا  سَّدَق  وا -  دننامه  یناملاع  هللا و  همحر  یمق  ثدحم 
هدنام و هدنز  ناشدای 
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.داب نانآ  همه  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  دش ، دهاوخن  وحم  اهبلق  اهنابز و  زا 

حیـضوت لیـصفت  هب  اهنآ  کیاکی  هرابرد  هاـتوک  تصرف  نیا  رد  میناوتب  اـم  هک  تسنآ  زا  شیب  یمق  ثّدـحم  تاـفیلأت  یملق و  راـثآ 
.میهد

ياراد یگلاس  لهچ  دودح  ّنس  رد  تسا ، هتشاد  نایب  هحفص 221  هیوضرلا » دئاوف   » رد دوخ  هک  هنوگنامه  هشیپ -  تلیـضف  درم  نیا 
نآ اب  ّنس و  زا  تقو  نیا  رد  مه  نآ  تافیلأت ، مجح  نیا  هک  دـیناد  یم  ًاـمتح  هک  تسا  هدوب  دـلج  راـهچ  داـتفه و  رد  فیلأـت  داـتفه 

! دراد یم  او  باجعا  هب  ار  ناسنا  ًاعقاو  دایز ، ياهرفس  لّقنت و  تلاسک و 

« ءاشَی ْنَم  ِهتَمْحَِرب  ُّصَتخَی  »

ماـمتان و یخرب  هدـش و  پاـچ  اـهنآ  زا  یـضعب  هکنآ  هب  هجوت  اـب  میزادرپ  یم  موحرم  نآ  تاـفیلأت  هب  اـبفلا  فورح  قبط  نوـنکا  مه 
.(1) تسا هدش  دوقفم  یضعب 

: فلا

.هّیهبلا راونألا   - 1

.تابئاغلا محالملا و  نع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رابخا  یف  تانّیبلا  تایآلا   - 2

ب:

.مالسلا اهیلع  ناوسنلا  هدّیس  بئاصم  یف  نازحألا  تیب   - 3

 -. نانجلا حیتافم  هیشاح  رد  تاحلاصلا -  تایقاب   - 4

ص:48

تاراشتنا طسوت  1404 ه ق -  لاس -  رد  ما و  هتشون  نازحالا -  تیب  رب -  یبرع  هب  بناجنیا  هک  يا  همدقم  رد  ار  نآ  لیصفت  . 43 - 1
.دینیبب هدش ، پاچ  ناهفصا  هدازدامع  هینیسح 
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ت:

.همان دهشم  ای  هّیسوط ، هفحت   - 5

.ءافلخلا مایا  عیاقو  یف  یهتنملا  همتت   - 6

.باحصألا رداون  یف  بابحألا  هفحت   - 7

.یسراف هب  هللا  همحر  یسوط  خیش  دِّجَهَتُملا ،» حابْصِم   » همجرت  - 8

.یسراف هب  هللا  همحر  سوواط  نب  دیس  عوبسُالا » لامج   » همجرت  - 9

.یسراف هب  هللا  همحر  سوواط  نب  دیس  فوهل ،»  » باتک زا  مود » ِکلسم   » همجرت  - 10

.یبرع هب  هللا ، همحر  یسلجم  همالع  داعملا » داز   » همجرت  - 11

.یبرع هب  هللا ، همحر  یسلجم  همالع  رئازلا » هفحت   » همجرت  - 12

.هللا همحر  يرون  ثّدحم  رئازلا » هیحت   » میمتت  - 13

.لصو لصف و  هب  روهشم  هللا  همحر  یلماع  ّرح  خیش  هیادهلا » هیادب   » میمتت  - 14

چ:

.یسراف ثیدح ، لهچ   - 15

ح:

.هعماج ٍهملک  ُهأم  ٌهغلاب و  ٌهمکح   - 16

د:

.هنیمثلا هّرّدلا  تاّمتت  یف  همیتیلا  هّردلا   - 17

.لمعلا روتسد   - 18

.میظعلا نآرقلا  تاغل  یف  میظّنلا  ّرّدلا   - 19

.هروثأم هیعدا  هدزاود   - 20
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ذ:

.مالسلا اهیلعءارهزلا  ءادعأ  بلاثم  یف  یبقُعلا  هریخذ   - 21

«. راجتلا سینأ   » بختنم یف  راربألا  هریخذ   - 22

س:

.نیدلا لوصا  یف  داشّرلا  لیبس   - 23

تهج هب  دیماجنا و  لوط  هب  نآ  فیلأت  لاس  هک 35  موحرم  نآ  باتک  نیرتمهم  راثآلا ، مکحلا و  هنیدم  و  راونالاراحب »  » هنیفـس  - 24
.دومن هعلاطم  ار  راونالاراحب  راب  ود  نآ 

ش:

.هیارد ملع  رد  ییاهب  خیش  هزیجو »  » حرش  - 25

.هغالبلا جهن  موس  شخب  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  راصق » تاملک   » حرش  - 26

«. هیداجس هفیحص   » حرش  - 27

«. ًاثیدح نیعبرا   » حرش  - 28

ص:

.روهشلا هنّسلا و  ماّیالا و  لمع  یف  رّونلا  فئاحص   - 29

ض:

.ناوخإلا هفایض   - 30

ط:

رخآ رد  هک  ءارعـشلا - » ءاملعلا و  مالـسلا و  مهیلعهمئالا  باحـصا  ءافلخلا و  تاقبط   » باتک نامه  دـیاش  هک  لاـجّرلا ، تاـقبط   - 31
.دشاب هدش -  پاچ  یسراف  هب  یهتنملا » همتت  »
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ع:

.یسراف هب  هللا  همحر  یسلجم  همّالع  نیقیلا » ّقح   » رصتخم نیقیلا ، ملع   - 32

غ:

.(1) هللا همحر  يدزی  ییابطابط  موحرم  یقثُولا  هورع   » همجرت يوصُقلا  هیاغ   - 33

ف:

.ناشیا فیلأت  نیلوا  هّیبرعلا ، روهشلاب  ّقلعتی  امیف  هّیبجرلا  دئاوفلا   - 34

.هّیوَضَترُملا بقانملا  یف  هیلعلا  لوصفلا   - 35

.هیرفعجلا بهذملا  ءاملع  لاوحا  یف  هیوضرلا  دئاوف   - 36

.ماّیألا روهّشلاب و  ّقلعتی  امیف  مّالَعلا  ضیف   - 37

يروباشین نیـسح  دـماح  ریم  موحرم  راونالا » تاـقبع   » زا گرزب  دـلج  ود  صیخلت  .ریدـغلا  ثیدـحب  ّقلعتی  اـمیف  ریدـقلا  ضیف   - 38
.يدنه

(. لوکشک  ) هیسوطلا دئاوف   - 39

ق:

.مالسلا مهیلعهرهاطلا  جَجُحلا  خیرات  یف  هرصابلا  ُهُّرق   - 40

ك:

.یبرع دلج  هس  باقلألا -  ینُکلا و   - 41

.کچوک رصتخم و  باقلألا -  ینُکلا و   - 42

.هفیطل تاملک   - 43

.رشبلا دیس  هریس  یف  رصبلا  لحُک   - 44

ص:51

( گرم زا  سپ  یگدنز   ) هرخآلا www.Ghaemiyeh.comلزانم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2029/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دمآ دهاوخ  هرامش 57  م }  } فرح رد  مالسلاراد  صیخلت  یف  مارملا  هیاغ  . 44 - 1
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گ:

.هریغص هریبک و  ناهانگ   - 45

ل:

.هروثأملا راکذألا  زارحألا و  یف  هروثنملا  یلائّللا   - 46

م:

.یسلجم همالع  موحرم  زا  نیقتملا » هیلح   » صیخلت بادآلا -  ننسلا و  یف  باوبألا  رصتخم   - 47

نابز هب  هک  تسا  موحرم  نآ  ياه  باتک  نیرتژاریت  ُرپ  نیرتروهـشم و  زا  یکی  باتک  نیا  تارایز ؛ اعد و  رد  ناـنجلا ، حـیتافم   - 48
دورد .دشاب  یم  هدافتـسا  دروم  لزانم  اه و  هیکت  دجاسم و  اه و  مرح  رد  دیجم ، نآرق  رانک  رد  هدـش و  پاچ  مه  ودرا  یبرع و  ياه 

.داب نآ  صالخا  اب  فلؤم  رب  ادخ 

 -. دیراد ور  شیپ  رد  هک  رضاح  باتک  .تمایق -  خزرب و  لاوحا  رد  هرخافلا  بلاطملا  هرخآلا و  لزانم   - 49

.یقارن دمحا  ّالم  موحرم  هداعسلا » جارعم   » ِرصتخم هّیلع ، تاماقم   - 50

نیرتروهـشم زا  یکی  مه  باتک  نیا  یـسراف ، نابز  هب  دلج ، ود  رد  مالـسلا ، مهیلع  لآلا  یبنلا و  بئاصم  رکذ  یف  لامآلا  یهتنم   - 51
.تسا هدش  همجرت  مه  یبرع  هب  هک  دنوش  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  ماوع  صاوخ و  هک  تسا  نانجلا  حیتافم  زا  سپ  ناشیا  بتک 

.هلیللا مویلا و  لمع  یف  حالفلا  دیلاقم   - 52

.یلبق باتک  رصتخم  حاّجنلا  دالقم   - 53

.هللا همحر  یسلجم  همالع  راونالاراحب ،»  » مهدزای دلج  رصتخم   - 54

.يذمرت زا  لئامشلا »  » باتک رصتخم   - 55

ص:52
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.بابحألا هوخالا و  دقفب  باصملا  یّلسُم   - 56

«. مالسلاراد  » صیخلت یف  مارملا  هیاغ  مانب : هللا  همحر  يرون  یجاح  موحرم  مالسلاراد »  » رصتخم  - 57

ن:

.مالسلا هیلعءادهشلادیس  ترضح  تداهش  لتقم و  رد  .مومهملا  سَفَن   - 58

.لتقم رد  رودصملا ؛ ُهَثفَن   - 59

«. رهاوجلا ندعم   » همجرت یف  رظاونلا  ههزن   - 60

.لئاسولا بابلا  یف  لئاسولا  دقن   - 61

ه:

.نیرظانلا هجهب  نیرئازلا و  هیده   - 62

.باقلألا ینُکلاب و  نیفورعملا  یف  بابحألا  هیده   - 63

.ناشدوخ تافیلأت  زا  مّالعلا ،» ضیف   » باتک رصتخم  مایالا ، عیاقو  یلا  مانألا  هیاده   - 64

...ماجنارس و 

تهج هب  اـه -  ناتـسبات  یلو  دوب ، فرـشا » فجن   » میقم رمع ، رخآ  ياـهلاس  رد  هللا  همحر  یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  لـیلج ، ثّدـحم 
هدرک و رفـس  نانبل ، روشک  ياهرهـش  زا  کَبَْلَعب »  » ياوه بآ و  شوخ  رهـش  هب  اُوق -  دیدجت  تهج  سفن و  یگنت  یجازم و  تلاسک 

تاقالم ...و  نیما  نسحم  دیـس  موحرم  نیدـلا و  فرـش  دیـس  موحرم  ریظن  اجنآ  گرزب  ياملع  اـب  هدرب و  رـسب  اـجنآ  هاـم  هس  یلاـس 
هیروس و هب  ناتـسبات  تسناوتن  لومعم ، قبط  هیروس ، قارع و  طـباور  یگریت  تهج  هب  هک  يرمق  يرجه  لاس 1359  رد  یلو  .تشاد 

نانبل

ص:53
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.تشذگ تخس  ناشیا  هب  رایسب  دُرب و  رسب  فجن  مرگ  ياوه  رد  ریزگان  دورب ،

هس هک  يروطب  دراذگ ، تماخو  هب  ور  شلاح  هتفر  هتفر  و  درک ، ادیپ   (1)« ءاقِستِسا  » مان هب  يدیدش  يرامیب  لاس ، نآ  ناتسبات  زا  دعب 
.دوب يرتسب  هام 

یتقو ًاصوصخم  درک ، یم  رارکت  ار  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  یماسا  یپ ، رد  یپ  دوب و  يداع  ریغ  شلاح  شرمع  رخآ  بش  برغم  زا 
هل یحور  : » تفگ یم  ررکم  و  درک ، یم  تدارا  راـهظا  بدا و  ضرع  رتـشیب  دیـسر ، یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مسا  هب 

«. ءادفلا

رـس تشپ  ار  ینالوط  یتلاسک  وا  اریز  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  لداعت  دتـسیاب و  دوبن  رداق  نوچ  دـناوخ  هتـسشن  ار  اهزامن  رتشیب  بش  نآ 
.(2) دوب هتشاذگ 

رد یگلاس  ّنس 65  رد  یسمش ) دودح 1316   ) لاس 1359 ه ق  (3) هجحلا يذ  هبنـش 22  هس  بش  بش -  نآ  یمق  ثدحم  موحرم 
یگتسخ ششوک  شالت و  تکرب و  رپ  يرمع  زا  سپ  بش -  ياه  همین  رد  ات  دنارذگ  میتفگ  هک  هنوگنامه  هب  ار  بش  فرشا  فجن 

سفق زا  شحوتف  رپ  حور  ، (4) گنسنارگ تافیلأت  تارمث و  نتشاذگ  ياج  رب  نید و  غیلبت  بهذم و  تمدخ  رد  ریذپان 

ص:54

.دوش یمن  باریس  بآ  ندیشون  اب  دوش و  یم  دیدش  شطع  ببس  هک  يرامیب  . 45 - 1
تلع دیاش  دوب و  نادمه  رد  يو  داد ، يور  ناملسم  مدرم  ماع  لتق  سدقم و  دهشم  رد  داشرهوگ  دجـسم  هثداح  هک  يزور  . 46 - 2

هیلع نینمؤملاریما  ترضح  رهطم  دقرم  راوج  هب  راوگرزب  نآ  دش  ثعاب  هک  دوب  نآ  لاثما  ایاضق و  نیمه  يو ، ینالوط  ًاتبـسن  يرامیب 
.دیامن تماقا  فرشا  فجن  رد  رمع  رخآ  ات  هتفاتش و  مالسلا 

هحفـص 222، هیوضرلا  دئاوف  یقرواپ  رد  هللا -  همحر  یمق  ثدحم  موحرم  دـشرا  دـنزرف  هداز -  ثدـحم  موحرم  هتـشون  رد  . 47 - 3
.تسا هدمآ  هجحلا  يذ  موس  تسیب و 

راـیتخا رد  قیقحت  فیلأـت و  تروـص  هب  هک  رتـشیب  اـی  دـلج  رد 74  باـتک  ناوـنع  دودـح 70  يو  ياـه  شـالت  لـصاح  هک  . 48 - 4
.تفرگ رارق  شناد  ملع و  ناراتساوخ 
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.تفاتش توکلم  ملاع  هب  دیدرگ و  دازآ  نت 

شفیرـش رکیپ  دناوخ و  زامن  ناشیا  هزانج  رب  عیـشت  ملاع  گرزب  عجرم  هرـس  سدـق  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  جاح  هَّللا  هیآ  موحرم 
يرون ثدـحم  موحرم  شداتـسا  راوج  رد  هناـخباتک -  ناویا  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  عییـشت ، زا  سپ 

.دش هدرپس  كاخ  هب  هللا  همحر 

عییـشت مسارم  رد  همه  فرـشا ، فجن  هّیملع  هزوح  دوب و  هوکـش  اـب  لّـصفم و  رایـسب  هللا  همحر  یمق  ثدـحم  موحرم  هزاـنج  عییـشت 
.دندوب هدرک  تکرش 

اقآ  » موحرم دننام  یناسک  هداتفا و  هار  هب  وا  هزانج  لابند  مجع  برع و  زا  مدرم  هماع  بالط و  نیلـصحم و  عجارم و  ناگرزب و  مومع 
.دنتخیر یم  کشا  دندز و  یم  هنیس  روهشم ، ياسراپ  دهاز و  یمق » یلع  خیش 

صالخا و زا  يدرگ  امرفب و  مالسلا  مهیلعءایصوا  ءایبنا و  حاورا  نیشن  مه  توکلم ، رد  ار  ینابر  ملاع  نیا  سدقم  حور  اراگدرورپ !
.امرف بیصن  ام  رادرک  لامعا و  رب  درمگرزب  نیا  تلیضف 

رضاح باتک  نوماریپ 

لوغـشم دوخ  هب  فلتخم  تاهج  داعبا و  رد  ار  رـشب  هشیدنا  رکف و  نامز ، رید  زا  هک  زیگنارب ، لاؤس  بیجع و  تسا  يا  هدیدپ  گرم ،
.تسا هدمآ  ریرحت  هب  ناوارف  ياه  ینتشون  هدش و  نایب  رایسب  ياه  ینتفگ  نآ  هرابرد  و  تسا ، هدرک 

رداق (2) و  قلاخ يوس  هب  عوجر  »(1) و  گرم  » ار ناسنا  ًاصوصخم  هدنز و  تادوجوم  همه  ماجرف  هک  اجنآ  زا  زین  مالسا  سدقم  نید 
ناهج قلطم 

ص:55

« ...توَملا ُهقئاذ  ٍسفن  ُّلُک  : » هیآ 185 نارمع ، لآ  میرک ، نآرق  . 49 - 1
زا همان 53  رخآ  هبطخ 193 و  .مالسالا و  ضیف  حرش  زا  تمکح 95 ، راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  نوعجار ،» هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  . 50 - 2

.حرش نامه 
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نآ عّونتم  ياه  هعومجم  ریز  فلتخم و  تاعوضوم  هب  ار  يددـعتم  تایاور  تایآ و  هتـشاد و  رایـسب  دـیکأت  هلأـسم  نیا  رب  دـناد ، یم 
.تسا هداد  صاصتخا 

، تایدام ایند و  رد  رو  هطوغ  ِناسنا  يارب  ار  شاب  رادـیب  گنز  و  زیگنا ، تربع  تسا و  زومآ  سرد  هک  یتاـعوضوم  نیواـنع و  یخرب 
: زا دنترابع  دروآ ، یمرد  ادص  هب 

یگدامآ و نآ ، راثآ  گرم و  درک  دای  حاورا ، ضباق  هتـشرف  قساف ، رفاک و  نمؤم و  ِگرم  تیفیک  گرم ، تخانـش  یناگمه ، ماجرف 
نآ هب  طوبرم  هچنآ  و  گرم ، تارکـس  گرم ، نادـنموزرآ  ترخآ ، ینـالوط  رفـس  يارب  يریگ  هشوـت  گرم ، يارب  یناور  دادعتـسا 

لئاسم گرم ، زا  دـعب  تانایرج  عیاـقو و  دـنیب ، یم  رَـضَتُْحم  هچنآ  گرم ، زا  یمومع  زیرگ  تهارک و  سرت و  لـماوع  لـلع و  تسا ،
، اه هدـنورپ  لامعا و  ياه  همان  طارـص ، نازیم و  یـسرباسح ، خزرب ، رکنم ، ریکن و  لاؤس  ربق و  نفد ؛ هزانج و  عییـشت  نفک و  لسغ و 

.اهنآ ناوارف  ياه  هعومجم  ریز  تاعوضوم و  اب  فارعا ، خزود و  تشهب و  هرخالاب  یهلا و  لدع  هاگداد 

ندرم و دای  زا  .تسا  ترخآ  هناـختراجت  هعرزم و  همدـقم و  هک  يویند  یناگدـنز  هب  لاغتـشا  نیع  رد  ناـسنا  هکنیا  تسا  مهم  هچنآ 
یتردـق دـنک و  یم  يریگوـلج  یقـالخا  یتدـیقع و  تاـفارحنا  يرایـسب  زا  گرم  داـی  هک  ارچ  دـشابن ، لـفاغ  تسا  نآ  یپ  رد  هچنآ 

.دراد يزیرگ  ترخآ  ییارگ و  ایند  ینید و  یب  تواقش و  ریسم  ّیط  زا  ناسنا  يوج  تذل  شکرس و  ِسفن  یگدنرادزاب  رد  بیجع 

ص:56
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...و ، (2) نانمؤم هزانج  عییشت  ناگدرم ، لاوحا  رد  رّکفت  ناتسربق و  هب  نتفر  ، (1) گرم زا  موادم  درک  دای  رب  ینید  تایاور  هیـصوت  و 
.تسا هدوب  هزیگنا  نیمه  اب  همه 

یناویح ِسفن  ِیـشکرس  یگتخیـسگ و  ماجل  زا  ات  دـشاب  هتـشاد  تموادـم  گرم  دای  رب  هتـسویپ  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  تهج  نیمه  زا 
ياه هاگ  فقوت  اه و  هاگلزنم  هب  تبـسن  یتسیاب  هکنآ  رب  ًافاضم  دزاس ؛ راومه  دوخ  رب  ار  ترخآ  هرطاـخم  رپ  هار  دـیامن و  يریگولج 

.دوش ایهم  دریگرب و  هشوت  نآ  ياضتقا  هب  ات  دشاب  هتشاد  لماک  یهاگآ  گرم  زا  سپ 

.تسا یتایح  مهم و  رما  نیا  ّرثؤم  ياهراکهار  زا  رضاح  باتک  لثم  تسا ، هدش  فیلأت  ترخآ  گرم و  هرابرد  هک  یبتک  هعلاطم 

تاسلج زا  هدـش  هتفرگرب  ناگدنـسیون ، زا  یخرب  هتفگ  هب  تسا ، هرخافلا » بلاطملا  هرخآلا و  لزاـنم   » نآ یلـصا  ماـن  هک  باـتک  نیا 
نآ رد  هک  رفعج -  ازریم  هیملع  هسردم  رد  سدقم  دهـشم  رد  هعمج  هبنـشجنپ و  ياهبـش  رد  راوگرزب ، ثّدـحم  نیا  قالخا  ماکحا و 

.دشاب یم  تسا -  هدوب  اه  قالخا  سرد  نیرت  غولش  زا  نامز 

هک هتفای  ترهش  ناگمه  دزن  يروط  هب  نآ ، هب  طوبرم  روما  گرم و  اب  هطبار  رد  رصتخم ، سیفن و  تسا  يرثا  هک  فیرش  باتک  نیا 
.تسین یفرعم  دایز و  حیضوت  هب  يزاین 

: دسیون یم  نینچ  باتک  نیا  هرابرد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  جاح  موحرم 

ص:57

.مالسالا ضیف  حرش  هبطخ 98 ، هغالبلا ، جهن  . 51 - 1
ص 172. ج 3 ، یفاک ، عورف  . 52 - 2
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ِلماوع نآ ، عوضوم  دـشاب و  یم  تسا -  رـصاعم  ياملع  زا  هک  یمق -  سابع  خیـش  جاـح  رثا  هرخاـفلا » بلاـطملا  هرخـآلا و  لزاـنم  »
باتک نیا  رد  .تسا  دوش ، یم  تمایق  ات  گرم  زا  سپ  ياه  هاگ  فقوت  اه و  ینارگن  زا  تاجن  بجوم  هچنآ  ناـسنا و  تبقاـع  ِنسُح 

...و طارـص  نازیم ، یـسرباسح ، تماـیق ، خزرب ، ربـق ، گرم ، زا  دـنترابع  هک  ریـسم  نیا  ياـه  هاـگلزنم  حرـش  یفّرعم و  حیـضوت و  هب 
.تسا هدش  هتخادرپ 

.(1)« تسا هدیسر  پاچ  هب  زین  لاس  نامه  رد  هک  هدرک  فیلأت  لاس 1347 ه ق  رد  ار  باتک  نیا  مرتحم ، فلؤم 

هب مادـقا  دوخ ، تافیلأت  نمـض  رد  تسا ، هدوب  میرک  نآرق  فراعم  مالـسا و  هیلاع  میلاـعت  رـشن  شفدـه  هک  هللا  همحر  یمق  ثدـحم 
اب نانآ  ندومن  انـشآ  و  نابز ، یـسراف  مدرم  هماع  تاداقتعا  تیوقت  رد  دـناوتب  هک  دومن  يرـصتخم  کـچوک و  ياـه  باـتک  فیلاـت 

.تسا هرخآلا » لزانم  : » باتک هلمج  نآ  زا  درادرب ، ار  يرثؤم  ماگ  یمالسا  تایاور  ثیداحا و 

رکذت دنچ 

هفاضا هللا  همحر  یمق  ثّدـحم  موحرم  ِدوخ  زا  تسا ، ّفلؤم -  زا  ینعی  وا » زا  : » يانعم هب  ُْهنِم - » : » ياضما اـب  هک  ییاـه  یقرواـپ   - 1
ییاه یقرواپ  یلو  تسا  هدش 

ص:58

رد دـیناوت  یم  تسا } لوا  پاچ  نامه  هک   } ار هرخآلا  لزاـنم  زا  پاـچ  نیا  هعیـشلا ج 22 ص 245 ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  . 53 - 1
.دینیبب هرامش 2157  هب  یگنس  بتک  شخب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هناخباتک 
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.تسا هدش  هدروآ  رشان  طسوت  ای  و  هّمدقم -  هدنسیون  بناجنیا -  طسوت  ای  هدوب و  باتک  لوا  پاچ  رد  ای  تسا  ءاضما  نودب  هک 

هدش هدروآ  :[ ] بّالُق لخاد  هدیسر ، رظن  هب  يرورض  شندروآ  باتک  نتم  رد  ترابع -  لیمکت  ای  حیـضوت  تهج  هک -  یتاملک   - 2
.دشاب هدش  لقن  رد  تناما  تیاعر  هدش و  ادج  باتک  نتم  زا  ات  تسا 

رتهب رتناور و  زیزع  ناگدـنناوخ  يارب  ات  تسا  هدـش  دایز  شالت  سونأـمان  لکـشم و  تاـملک  یبرع و  نوتم  يراذـگ  بارعا  رد   - 3
.دشاب هدافتسا  لباق 

.تسا هدش  همجرت  ناور  سیلس و  یسراف  هب  یقرواپ  رد  هدمآ ، باتک  نتم  رد  هک  راوشد  تاملک  یبرع و  ياه  ترابع   - 4

، باتک فیلأت  لاس  نامه  تسرد  1347 ه ق -  لاس -  رد  یگنس  پاچ  هب  نآ  پاچ  نیلوا  نتم ، حیحصت  هلباقم و  رد  ام  كالم   - 5
يدابآ فجن  نیـسح  دمحم  ياقآ  طخ  هب  و  رجات -  ینوتوت -  میهاربا  دـمحم  جاح  مان  هب  یهاوخریخ  صخـش  طسوت  هک  دـشاب  یم 
هفاضا ُهنِم »  » زمر اب  ّفلؤم  ًادـعب  هک  ییاه  یقرواپ  زا  یـضعب  رگم  تسا ، هدیـسر  پاچ  هب  هحفـص  رد 320  یبیج  عطق  رد  یناهفـصا ،

.تسا هدروخ  مشچ  هب  لوا  پاچ  رد  مه  یضعب  هچ  رگا  تسا ، هدش  هدید  دعب  ياه  پاچ  رد  هک  دنا  هدومرف 

ماجنا ربخ  ادتبم و  رد  رتشیب  راک  نیا  هک  تسا ، هدومن  ولج  بقع و  یسراف ، نابز  روتسد  تیاعر  يارب  ار  تاملک  زا  یخرب  رشان   - 6
هاگ ره  هک »  » هملک لثم  ای  یبرع و  نوتم  همجرت  ماگنه  ینعی »  » هملک لثم  هدومن ، فذح  ار  يرارکت  تاملک  یـضعب  ای  تسا و  هدـش 

.تسا رشان  دوخ  اب  راک  نیا  تیلوئسم  تسا  یهیدب  هک  .دشاب  هدش  رارکت 
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« هرخالا لزانم   » فلتخم ياه  پاچ 

یهاوخریخ صخش  طّسوت  ّفلؤم ، توف  زا  لبق  لاس  دودح 12  ینعی  1347 ه ق -  فیلأت -  لاس  نامه  رد  ادتبا  فیرش ، باتک  نیا 
، دیـسر پاچ  هب  یناهفـصا  يداـبآ  فجن  نیـسح  دـمحم  ياـقآ  ّطـخ  هب  و   - (1) رجات ینوتوت -  میهاربا  دـمحم  جاـح  ياـقآ  ماـن  هب 

هموصعم ترضح  رهطم  مرح  هناخباتک  رد  هک  هحفـص ، رد 320  ینآرق  خـسن  طخ  هب  یگنـس ، پاچ  یبیج و  عطق  هب  نآ  تاصخـشم 
تسا هخسن  نیمه  يور  زا  ام  حیحصت  هلباقم و  هک  تسا  هدش  تبث  یگنس » ياه  باتک  شخب   » هرامش 2157 هب  مق  رد  مالسلا  اهیلع 

.دراد ییاه  توافت  اه  ياج  يرایسب  رد  دوجوم  ياه  هخسن  عون  اب  دشاب و  یم  ّفلؤم  موحرم  نامز  هب  رت  کیدزن  هک 

: تسا نینچ  نیا  میا  هدروخرب  نآ  هب  ام  هک  يدعب  ياه  پاچ 

رهطم مرح  هناخباتک  تسرپ ، یّمَـسُم  یلع  بتاک  مان  خسن ، طخ  هب  لاس 1375 ه ق  هب  ناهفصا  رد  یبیج ، یگنـس ، پاچ  مّود : پاچ 
هرامش 1984. هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح 

.قیلعتـسن قیرط  هب  یعناص ، دمحم  طخ  هب  1367 ه ق -  لاس -  هب  یبیج ، يروارگ ، پاچ  نارهت ، هیمالـسا  هیملع  پاچ  مّوس : پاـچ 
هرامش 12092. هب  مق ، رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هناخباتک 

.قیلعتسن طخ  و  یبیج ، عطق  هب  نارهت  هیمالسا  یشورفباتک  پاچ  مراهچ : پاچ 

ص:60

هنیزه هللا  همحر  ینوتوت  نیسحمالغ  جاح  ياقآ  مان  هب  راکوکین  صخـش  نیا  يوخا  زین  ار  نانجلا » حیتافم   » پاچ هکنانچمه  . 54 - 1
.دنا هدومن 
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.نارهت یملع -  نسح  دمحم  ياقآ  پاچ  مجنپ : پاچ 

دمحم دیـس  ياقآ  همّدـقم  اب  یبیج  عطق  رد  مق  یفحـص ، يداه  جاح  ياقآ  قباس -  یملع  باهـش -  تاراشتنا  طـسوت  مشـش : پاـچ 
.یفحص

.مق قح ، هار  رد  تاراشتنا  طسوت  متفه : پاچ 

.نیدلا سمش  يدهم  دیس  ياقآ  همدقم  اب  مق ، رکفلاراد ، تاراشتنا  طسوت  متشه : پاچ 

.مق یضر -  تاراشتنا  يراگدای ، يدهملا  دبع  رتکد  طسوت  یبرع ، نابز  هب  باتک ، همجرت  مهن : پاچ 

.مق یمالسالا -  باتکلا  راد  تاراشتنا  یناروک ، نیسح  ياقآ  طسوت  یبرع ، همجرت  مهد : پاچ 

.یمطاف یلو  ياقآ  همدقم  اب  الط ، تاراشتنا  طسوت  مهدزای : پاچ 

رییغت اهنآ  یخرب  رد  هک  دراد  ییاه  توافت  لوا  پاچ  اب  دّدـعتم ، دراوم  رد  هدـش  دای  ياه  پاچ  میدـش ، روآدای  هک  هنوگناـمه  یلو 
.تسا انعم  هدنهد 

« هرخآلا لزانم   » باتک رداصم  عبانم و 

.دلج  2 مق ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  هللا ، همحردیفم  خیش  دابعلا : یلع  هَّللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا   - 1

.دلج  2 ناریا ، هوسالا  راد  یملید ، موحرم  بولقلا : داشرا   - 2

.دلج  3 مق ، تاغیلبت  رتفد  هرس ، سدق  سوواط  نب  دیس  لامعالا : لابقا   - 3

.تثعب هسسؤم  هللا ، همحر  قودص  خیش  موحرم  قودّصلا : یلاما   - 4

هدش هعجارم  دنمـشزرا  باتک  نیا  زا  دلج  هب 21  قیقحت  تهج  نارهت ، هیمالـسالا  هبتکم  هللا ، همحر  یـسلجم  همالع  راونالاراحب :  - 5
.تسا

ص:61
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.هیمالسا یشورفباتک  هللا  همحر  يزار  حوتفلا  وبا  خیش  يزار : حوتفلا  وبا  ریسفت   - 6

.يرافغ ربکا  یلع  قیقحت  اب  نارهت ، قودصلا  هبتکم  هللا ، همحر  قودص  خیش  لامعالا : باقع  لامعالا و  باوث   - 7

.مق مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  هللا ، همحر  يراوزبس  دّمحم  نب  دّمحم  خیش  رابخألا : عماج   - 8

.نارهت هیمالسا  هیملع  تاراشتنا  هللا ، همحر  یسلجم  همّالع  نیقیلا : قح   - 9

.دلج  4 مق ، هیملع  هللا ، همحر  يرون  ثّدحم  مالسلاراد :  - 10

.روپناشوک یمالسا  گنهرف  داینب  رشن  مق ، هیملع  هللا ، همحر  یقت  دّمحم  یلوم  لوا ، یسلجم  : (1) نیقتملا هضور   - 11

.هللا همحر  یسلجم  همالع  داعملا : داز   - 12

.دلج  8 هوسالا ، راد  پاچ  هللا ، همحر  یمق  ثّدحم  راحبلا : هنیفس   - 13

.هیمالسا یشورفباتک  پاچ  هللا ، همحر  یسلجم  همالع  هایحلا : نیع   - 14

.دلج  7 نارهت ، هاگشناد  پاچ  يدُمآ ، موحرم  ِملَْکلا : ُرَرُد  مَکِحلا و  ررغ   - 15

.ش لاس 1327  يزکرم ، هناخباتک  هللا ، همحر  یمق  ثدحم  هّیوضّرلا : دئاوف   - 16

.يرافغ ربکا  یلع  قیقحت  نارهت ، هیمالسالا  بتکلا  راد  هللا ، همحر  ینیلک  خیش  یفاک :  - 17

ص:62

.هللا همحر  قودص  خیش  لیلج  ثدحم  رثا  هعیش ، هعبرا  بتک  زا  هیقَفلا » ُهُرُضْحَی  ْنَم ال   » رب یبرع  حرش  . 55 - 1
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.دلج  3 یناهارف ، پاچ  هللا ، همحر  ییاهب  خیش  لوکشک :  - 18

.توریب هلاسّرلأ ، هسسؤم  پاچ  لاّمعلا : زنک   - 19

.دلج  10 هللا ، همحر  یسربط  خیش  نایبلا : عمجم   - 20

.مق مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  هللا ، همحر  يرون  ثّدحم  موحرم  لئاسولا : كردتسم   - 21

مق یناجنز ، يراصنا  ياقآ  رشان  طوطخم ، هخسن  زا  تسفا  پاچ  هللا ، همحر  یسوط  خیش  دّجهتملا : حابصم   - 22

.يرافغ ربکا  یلع  ياقآ  قیقحت  توریب ، هفرعملا ، راد  پاچ  هللا ، همحر  قودص  خیش  رابخألا : یناعم   - 23

(. هّماع  ) يوَمُح نادلبلا : مجعم   - 24

.نارهت هیمالسا  یشورفباتک  سیونشوخ ، رهاط  طخ  هللا ، همحر  یمق  ثّدحم  نانجلا : حیتافم   - 25

مق یمالسا ، رشن  رتفد  پاچ  هللا ، همحردیفم  خیش  هعنقُملأ :  - 26

.هللا همحر  قودص  خیش  هیقفلا : ُهُرُضْحَی  ْنَم ال   - 27

.هللا همحر  مالسالا  ضیف  پاچ  همجرت و  هللا ، همحر  یضر  دیس  هغالبلا : جهن   - 27

.دلج  30 مق ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  هللا ، همحر  یلماع  ّرح  خیش  هعیشلا : لئاسو   - 28

.رگید ياه  باتک  یخرب  و 
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همان یگدنز  عبانم 

: میا هدومن  هدافتسا  اهنآ  زا  یمق  ثدحم  موحرم  لاح  حرش  رد  هک  ییاه  باتک 

.ینارهت گرزب  اقآ  خیش  جاح  موحرم  لیلج  ملاع  رشع ،» عبارلا  نرقلا  یف  رشبلا  ءابَُقن   » شرگید مان  هک  هعیشلا ، مالعا  تاقبط   - 1

.فلؤم نامه  زا  هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا   - 2

.باتک نیمه  فلؤم  یمق ، ثدحم  موحرم  زا  هیوضرلا ، دئاوف   - 3

.یناود یلع  ياقآ  تلیضف ، اوقت و  درم  یمق  سابع  خیش  جاح   - 4

.لوا پاچ  هیوضرلا » دئاوف   » باتک رب  هداز  ثدحم  یلع  ازریم  جاح  موحرم  فلؤم ، دشرا  دنزرف  ياه  یقرواپ   - 5

«. هّیوضرلا دئاوف   » باتک لوا  پاچ  رب  یباهش  دومحم  ياقآ  همدقم   - 6

هب هک  هرخآلا » لزانم   » باتک رب  یمطاف  یلو  ياقآ  نیدلا و  سمش  يدهم  دیـس  ياقآ  یفحـص و  دمحم  دیـس  ياقآ  ياه  همدقم   - 7
.دنا هدناسر  پاچ  هب  مق -  رد  الط -  رکفلاراد و  باهش و  تاراشتنا  بیترت 

مان هب  ار  نآ  مق ، رفظ ، رـشن  هک  یمق ، ثدحم  فیلأت  مایالا » عیاقو  یلا  مانالا  هیاده   » رب یتنج -  یقدـنج -  نسحم  ياقآ  همدـقم   - 8
.تسا هداد  راشتنا  خیرات » میوقت  »

فلؤم لاح  حرش  بتک 

لقن اهنآ  زا  يزیچ  راصتخا ، تلع  هب  ام  دـنا و  هدروآ  ار  یمق  ثدـحم  موحرم  لاح  حرـش  هک  ییاه  هتـشون  اه و  باتک  زا  یخرب  مان 
: میا هدرکن 

.ینابایخ ظعاو  یلع  الم  موحرم  فیلأت  ص 183 ، نیرصاعم ،» ءاملع   » باتک  - 1
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.یناقون ربکا  یلع  ازریم  جاح  موحرم  هتشون  نانجلا ،» حیتافم   » مود پاچ  همدقم   - 2

.يزیربت سردم  یلع  دمحم  ازریم  موحرم  فیلأت  ص 318 ، ج 3 ، بدالا » هناحیر   - » 3

.یمق هعیرشلا  رصان  نیسح  دمحم  خیش  موحرم  فیلأت  هحفص 274 ، مق ،» خیرات   » ای دالبلا » راتخم   - » 4

.ینیوزق دمحم  موحرم  رثا  هحفص 66 ، راگدای ،»  » هلجم لاس 5 ، هرامش 8 ، رد  نیرصاعم » تایَفَو   - » 5

.هللا همحر  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  جاح  موحرم  فیلأت  هحفص 215 ، لاجرلا » ملع  یف  لاقملا  یّفَصُم   - » 6

.یشعرم یفجن  هَّللا  هیآ  موحرم  هتشون  یناهارف ، پاچ  ص 15 ، نانجلا » حیتافم  همدقم   - » 7

مق سّدقم  رهش 

1377 رویرهش /   / 4

1419 یلوالا /  يدامج   / 3

یناسارخ يراودیما  قداص  دمحم 
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هللا همحر  یمق  ثدحم  موحرم  يابیز  طخ  زا  يا  هنومن 

«[ لصو لصف و   » ای هیادهلا » هیادب   » میمتت باتک  زا  ]

ص:69
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لاس 1347 ه ق رد 

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  هسدقم  هناتسآ  هناخباتک  رد  دوجوم 

هرامش 2175 هب 

ص:70
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« هرخآلا لزانم   » لوا پاچ  زا  رخآ  هحفص 

لاس 1347 ه ق رد 

ص:71
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: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ْمُکَّنَأ اوُمَلْعا  َو  ... 

ِهَّللا َیِلا  َنُولِحار َو  ٍلیلَق  ْنَع 

َِکل انُه  ْمُْکنَع  ینُْغی  َنوُِرئاص َو ال 

ُنْسُح َو  ُهوُُمْتمَّدَق ، ٍلَمَع  ُِحلاص  َِّالا 

َنُومِدُْقت امَّنِا  ْمُکَّنِا  ُهوُُمتْزَرْحأ ، ٍباَوث 

ام یلَع  َنْوَزاُجت  ُْمْتمَّدَق َو  ام  یلَع 

ُفِراخَز ْمُکَّنَعَدَْخت  الَف  ُْمتْفَلْسَأ 

ِِبتارَم ْنَع  ٍهَِّینَد  اْینُد 

(1) ...هَِّیلَع ٍتاَّنَج 

ص:72

زا یخرب  رد  زین  لوا و  هحفــص  يور  لاس 1347 ه ق  هب  هرخآلا -  لزانم  باـتک -  نیا  لوا  پاـچ  رد  كراـبم  ثیدـح  نیا  . 56 - 1
هب ص 184 ، ج 77 ، راونالاراحب ، رد  لماک  روط  هب  ار  روکذم  ثیدح  دیناوت  یم  هک  تسا  هدش  پاچ  يرُوارگ  یگنس و  ياه  پاچ 

.دینیبب ص 340 } مق ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  پاچ   } یملید نیدلا  مالعا  زا  لقن 
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نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

: دومرف داب -  شلآ  وا و  رب  ّقح  دورد  هک  ادخ -  لوسر 

تفرگ دهاوخن  ار  امـش  تسد  يزیچ  اجنآ  رد  و  تفر ، دیهاوخ  ادخ  يوس  هب  دومن و  دـیهاوخ  چوک  يدوز  هب  امـش  هک  دـینادب  و  ... 
شیپ هچنآ  رب  هک  تسین  نیا  زج  امـش  دیـشاب ، هتـشاذگ  لابند  هب  هک  یکین  ِباوث  ای  دیـشاب ، هداتـسرف  ولج  هک  يا  هتـسیاش  لـمع  زج 

دنزن و لوگ  ار  امش  تسپ  ِيایند  ياه  تنیز  سپ  دش ، دیهاوخ  هداد  ازج  دیا  هداد  ماجنا  هچنآ  رب  و  دومن ، دیهاوخ  يور  دیا  هداتسرف 
! درادن زاب  نیرب  ياه  تشهب  بتارم  زا 

دنهن ونیم  رازاب  هک  تمایق 

(1) دنهد وکین  لامعا  هب  لزانم 

يرب يرآ ، هکنادنچ  هب  تعاضب 

يرب يراسمرش  یسلفُم ، رگو 

ص:73

.تسا هدیسر  پاچ  هب  باتک ، قباس  ياه  پاچ  رد  زین  رعش  نیا  . 57 - 1
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ص:74
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فلؤم همدقم 

هرخافلا بلاطملا  هرخآلا و  لزانم  باتک  اذه 

نیَملاعلا ّبَر  هَّلل  ُدمحلا 

ٍدّمُحم یلَع  مالّسلاو   ] هالّصلا َو 

نیرِهاّطلا ِِهلآ  َو 

: دعب و 

ُهَّللا َمَتَخ  یّمقلا -  اضر  دـمحم  نب  سابع  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  ثیداحا  هب  کّسمتم  تعاضب و  یب  ریقف  نیا  دـیوگ  نینچ 
: هک هَداعَّسلا -  ینسُحلِاب َو  َُهل 

رفس نآ  رد  هک  يردق  هب  دنک ، اّیَهُم  دوخ  رفس  يارب  هشوت  داز و  تسیاب  دومن  يرفـس  مزع  هک  یـصخش  دنک ، یم  مکح  لقن  لقع و 
.دنک رفس  تقو  نآ  تسا ، راک  هب 

.هشوت داز و  هب  تسا  رتراوازس  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هراچ و  هجو  چیه  هب  تسا و  شیپ  رد  ار  ام  هک  ترخآ  رفس  نیا  ربانب 

درک ادن  هبعک و  ِرَد  دزن  داتـسیا  سپ  هدش ، فّرـشم  هَمَّظَعُم  هّکم  هب  هنع  هللا  یـضر  يرافغ  رذوبا  ترـضح  یتقو  هدش  تیاور  هکنانچ 
زا ّجح  يارب  هک  ار  یمدرم 

ص:75
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: دومرف دندوب ، هتشگ  عمج  مارحلا  دجسم  رد  دندوب و  هدمآ  ملاع  فارطا 

.دییآ نم  يوس  هب  امش ، رب  نابرهم  امش و  هاوخریخ  منم  يرافغ ، نَکَس  نب  ِبَدنُج  منم  ساّنلا ! اهّیا 

: دومرف هاگنآ  ، ] دنتشگ عمج  وا  رود  فارطا  زا  مدرم 

دراد مزال  رفس  نآ  رد  هک  يّدح  هب  دریگرب  دوخ  يارب  هشوت  داز و  زا  هنیآره  دورب ، يرفس  دنک  هدارا  امش  زا  یکی  هاگره  مدرم ! يا 
تساـخرب و يدرم  سپ  نآ ، يارب  هشوت  داز و  هب  تسا  رتراوازـس  ترخآ  رفـس  تسا ، نینچ  هاـگره  سپ  درادـن ، نآ  زا  يا  هراـچ  و 

: تفگ

: دومرف رذوبا ] ! ] رذوبا يا  نک  ییامنهار  ار  ام  سپ 

(1) .ربخلا ...ِرُوبُقلا » ِهَشْحَِول  ِلیَّللا  ِداوَس  یف  ِنیَتَعکَر  ِّلَص  ِروُشُّنلا َو  ِهَرْجَِزل  ًامْوَی  ْمُص  َو  ِرُومُْالا ، ِِمئاظَِعل  ًهَّجِح  َّجُح  »

 - تاجن يارب -  زامن  تعکر  ود  بش  یکیرات  رد  و  رادب ، هزور  تمایق  یتخـس  يارب  ار  يزور  روآ ، ياجب  هّمهم  روما  يارب  یّجح  ]»
«.[ راذگب ربق  تشحو  زا 

وا هب  هک  يزیچ  لوا  دومرف  هظعوم  هک  ار  هّیما  یبأ  نب  هداـنُج  دوـخ ، لاـحترا  ضَرَم  رد  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ترـضح  و 
: دوب نیا  دومرف 

(2)« ...ِکلَجَا ِلُولُح  َلبَق  َكَداز  لِّصَح  َكِرَفَِسل َو  َّدِعَتسِإ  »

لجا ندیسر  زا  شیپ  ار  رفس  نآ  هشوت  وش و  ترخآ  رفس  ياّیَهُم  »

ص:76

ص 258. ج 96 ، راونالاراحب ، . 58 - 1

ص 139. ج 44 ، راونالاراحب ، . 59 - 2
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«. امن لیصحت 

داز هب  تسا  جاتحم  دراد ، راوشد  ياهاج  هدیدش و  تابَقَع  تخس و  ياه  لزنم  كانلوه و  دیعب و  تسیرفس  ترخآ  رفس  نوچ  هکلب 
.دوب نآ  رکف  رد  زور  بش و  دومنن و  تلفغ  نآ  زا  ینآ  دیاب  هک  رایسب  هشوت  و 

يادـص دـنتفر ، یم  دوخ  هاگ  باوخ  هب  مدرم  هک  یماگنه  بش  ره  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  هکنانچ 
یم دندوب ؛ دجـسم  هیاسمه  هک  یناسک  دجـسم و  لها  مامت  ار  ترـضح  نآ  يادص  دندینـش  یم  هک  يّدح  هب  دش  یم  دـنلب  شنینزان 

: دومرف

(2)« ...ِلیحَّرلِاب مُکیف  َيِدُون  دَقَف  ُهَّللا -  ُمُکَمِحَر   - (1) اوُزَّهََجت »

هدادرد امش  نایم  رد  لیحَّرلَا »  » يادن گرم  يدانم  انامه  دنک ، تمحر  ار  امش  ادخ  دینک ، ایهم  ار  دوخ  رفـس  بابـسا  دیوش و  هدامآ  »
هب سپ  هحلاص ، لامعا  زا  هشوت  داز و  دیـشاب  هتـشاد  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  ایند  زا  دـیور  نوریب  و  اـیند ، رب  ار  دوخ  فقوت  دـینک  مک  و 

دینک و روبع  اهاج  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  كانلوه  ياه  لزنم  راوشد و  رایسب  ياهاج  ینعی  دُوئَک ، ياه  ِهبَقَع  امـش  ولج  رد  هک  یتسرد 
«. نآ زا  تسین  يا  هراچ 

يارب تسا  عفان  هک  یی   ] اهزیچ زا  یـضعب  مینک و  یم  هراـشا  كاـنلوه  ياـه  لزنم  تخـس و  ياـه  ِهبَقَع  نآ  زا  یـضعب  هب  اـم  کـنیا 
ّلحم نآ  ِلْوَه  و  یتخس ،

ص:77

.درادن يا  هفاضا  هغالبلا  جهن  رد  یلو  هدروآ  مه  ار  اوُدَّوََزت »  » ظفل هیشاح ، رد  فلؤم ، موحرم  . 60 - 1
مالک 195. مالسالا ص 654 ، ضیف  هغالبلا  جهن  . 61 - 2
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.مینک یم  رکذ  لصف  دنچ  نمض  رد  راصتخا  لامک  هب 

رد هچرگا  منک و  فینـصت  باب  نیا  رد  لَّصَفُم  یباتک  هَّللا  َءاْشنِا  دیاش  دـش  لصاح  لجا  رد  یتلهم  داد و  قیفوت  ارم  یلاعت  قح  رگا  و 
اب زین  ار  رصتخم  نیا  هظحالم  نیمه  هب  دنـشاب و  بلاطم  وحن  نیا  بلاط  تقیقح  ّدِج و  يور  زا  هک  ار  یـصاخشا  منیب  یمن  نامز  نیا 

«. ٌبیُجم ٌبیرَق  ّهنِا  ، » ار دوخ  قیفوت  دییأت و  میامن  یم  تلئسم  یلاعت  قح  زا  متشون و  یتبغر  مک  یگدرسفا و  لاح 

ص:78
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گرم لوا : لصف 

هراشا

تسا گرم  رفس ، نیا  لزنم  لّوا 

: مینک یم  هراشا  نآ  زا  هبقع  ود  رکذ  هب  ام  کنیا  دراد ، راوشد  ياهاج  هَدُوئَک و  تابَقَع  لزنم  نیا  و 

تسا ندنک  ناج  ِتّدش  تْوَم و  ِتارَکَس  لّوا : هبَقَع 

(1)  « ُدیَحت ُهنِم  َْتنُک  ام  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُهَرْکَس  ْتَءاج  َو  » 

درد و ضرم و  تّدش  یفرط  زا  دنک ؛ یم  ور  رَضَتُْحم  هب  فرط  ره  زا  اه  یتخس  دئادش و  هک  اریز  راوشد  رایـسب  تسا  يا  هبقع  نیا  و 
ندش هتسب 

ص:79

[ .يا هدوب  نادرگ  يور  نآ  زا  هک  تسنامه  نیا  دمآ ! گرم ، یشوه  یب  هک  ًاتقیقح  و  ینعی : . ] هیآ 19 هروس ق ، . 62 - 1
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، دوخ ياه  هچب  ندـش  سک  یب  یمیتی و  مغ  و  وا ، اب  اه  نآ  عادو  لایِع و  لها و  نتـسیرگ  رگید  فرط  زا  مادـنا ، زا  اُوق  نتفر  نابز و 
اه نآ  فرـص  ار  دوخ  زیزع  رمع  هک  دوخ  سیفن  ياهزیچ  اه و  هتخودـنا  كالما و  لزنم و  لام و  زا  ندـش  ادـج  مغ  رگید  فرط  زا 
اه نآ  بصغ ، ملظ و  هب  هدوب و  مدرم  لام  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  هدش  اسب  هکلب  هدومن ، لیصحت  ار  اه  نآ  دایز  ياه  هلیسو  هب  هدرک و 

هتـشذگ و راک  هک  هدش  دوخ  راک  ياه  یبارخ  تفتلم  الاح  هدادـن ، هتفرگ و  ّقلعت  وا  لاوما  رب  قوقح  ردـقچ  هکنآ  هدـش و  کلام  ار 
؛ هدش هتسب  اهنآ  حالصا  هار 

مالسلا هیلع  نینمؤُملا  ُریمَا  َلاق  امَک  َناکَف 

یْقبَت اِهقاِرف  یلَع  َفَرْـشَا  اهِعْمَج َو  ُتاِعبَت  ُْهتَمَِزل  دَق  اِهتاِهبَتْـشُم  اِهتاحَّرَـصُم َو  ْنِم  اهَذَـخَا  اِهِبلاطَم َو  یف  َضَمْغَا  اهَعَمَج  ًالاومَا  ُرَّکَذَـتَی  »
(3)  . هِرْهَظ یلَع  ْبِْعِلا ُء  ِهِْریَِغل َو   (2) ُأَنْهَملا ُنوُکَیَف  اِهب  َنوُعَّتَمَتَی  (1) َو  اهیف َنوُمَْعنَی  ُهَئارَو  ْنَِمل 

ص:80

: ظفل دننام  میدروآ ، نتم  رد  هک  تسا  نامه  هغالبلا  جهن  ياه  هخسن  بلاغ  رد  یلو  هدش ، پاچ  اِهب ، َنوُمَْعُنی  لوا : پاچ  رد  . 63 - 1
.تسا هدمآ  اَّنَهُْملأ  لوا ، پاچ  رد  هک  أَنْهَْملأ ،

.نیشیپ . 64 - 2
هدرک و عمج  ار  اه  نآ  هک  ار  یلاوما  دروآ  یم  دای  هب  : » دومرف هک  دوب  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هتفگ  دننامه  سپ  . 65 - 3

تـسد هب  دوب  هَبَتْـشُم  ای  حضاو و  شمارح  لالح و   ] هک ییاهاج  زا  و  هدیـشوپ ، مشچ  مارح -  لالح و  زا  اه -  نآ  ندرک  ادیپ  هار  رد 
لاوما .تسا  هتـشگ  اه  نآ  زا  قارف  ییادـج و  رب  ِفِرْـشُم  تسوا و  مزالم  هارمه و  اه  لام  ندرک  عمج  ياهدـمآ  یپ  تاِعبَت و  دروآ ،
هدنام وا  تشپ  رب  ینیگنـس  لابو و  تسا و  ریغ  لام  تّذل  ییاراوگ و  دنریگ ؛ یم  تذل ، هرهب و  اه  نآ  زا  دـنام و  یم  اه  يدـعب  يارب 

هبطخ 108. همادا  ص 331 ، مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  تسا .»
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؛ دید یمن  نیا  زا  شیپ  هک  ار  ییاهزیچ  دنیب  یم  شمشچ  تسا و  هأْشَن  نیا  زا  ریغ  هک  يا  هِأْشَن  هب  دورو  ِلْوَه  یفرط  زا  و 

.(1)« دیدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َکَئاطِغ  َْکنَع  انْفَشَکَف  »... 

ات دـنا  هدـش  رـضاح  ار  بضغ  هکئالم  تمحر و  هکئـالم  و  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  تراـهط -  تیب  لـها  لوسر و  ترـضح  دـنیب  یم 
هدـش عمج  دـنزادنا  ّکش  هب  ار  وا  هکنآ  يارب  وا  ناوعا  سیلبا و  رگید  فرط  زا  و  دـنیامن ؟ شرافـس  هچ  دوش و  مکح  هچ  وا  هرابرد 

تْوَْملا ُکَلَم  ِندمآ  ِلْوَه  یفرط  زا  و  دور ، نوریب  ایند  زا  نامیا  یب  دوش و  هتفرگ  وا  زا  وا  نامیا  هک  دـننک  يراک  دـنهاوخ  یم  دـنا و 
.کلذ ریغ  یلا  دومن ؛ دهاوخ  ضبق  ار  وا  ناج  وحن  هچ  هب  دوب و  دهاوخ  تئیه  هچ  هب  ایآ  هک 

ِهب (2). َلََزن  ام  ٍفوُصْوَم  ُریَغَف  ِتْوَْملا  ُتارَکَس  ِْهیَلَع  ْتَعَمَتْجاَف  مالسلا : هیلع  َنینِمؤُْملاُریمَا  َلاق  »

ضراع یمشچ  درد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  ینیلک  خیش 
.دشک یم  دایرف  هحیص و  هک  ار  وا  دید  درب ، فیرشت  ترضح  نآ  تدایع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دش ،

؟ تسا درد  تّدش  زا  ای  تسا  یبات  یب  عزج و  زا  هحیص  نیا  ایآ  هک : دومرف 

ص:81

«. تسا نیب }  } زیت وت  مشچ  زورما  میتشادرب و  وت  زا  ار  هدرپ  ام  . »... هیآ 22 هروس ق ، . 66 - 1
مهیلع تعمتجا  مهب ، لزن  ام  فوصوم  ریغف  : » تسا نینچ  تراـبع  هبطخ 108 ، همادا  ص 331 ، مالـسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  . 67 - 2

«. توفلا هرسح  توملا و  هرکس 
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.دشاب درد  نیا  زا  رت  تخس  هک  مدیشکن  يدرد  زونه  نم  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

وا حور  دـشک  نوریب  سپ  شتآ ، زا  یخیـس  دروایب  دوخ  اب  رفاک  حور  ضبق  تهج  هب  دوش  لزان  تْوَْملا  ُکَلَم  نوچ  یلع ! اـی  دومرف :
! منهج دشک  هحیص  سپ  خیس ! نآ  اب  ار 

، ار ثیدح  نیا  نم  رب  امرف  هداعا  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : تسـشن و  تساخرب و  دینـش  ار  نیا  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
.داد یشومارف  ارم  ِدرد  هک  اریز 

؟ دوش یم  حور  ضبق  وحن  نیا  هب  یسک  امش  تما  زا  ایآ  تفگ : سپ 

.(1) دهد غورد  تداهش  هک  یسک  و  دروخب ، متس  ملظ و  هب  ار  میتی  لام  هک  یسک  و  دنک ، رْوَج  هک  یمکاح  یلب  دومرف :

: تسا توم  تارَکَس  یناسآ  ثعاب  هک  ییاهزیچ  اما  و 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  قودص  خیش  هلمج : زا 

ردام ردپ و  هب  دنک و  دوخ  ناشیوخ  ماحرا و  هلـص  هک  دیاب  سپ  ار ، گرم  تارَکَـس  دنک  ناسآ  وا  رب  یلاعت  قح  هک  دـهاوخ  هک  ره 
وا هب  رقف  دوخ  تایح  رد  و  ار ، گرم  ياه  يراوشد  دـنک  ناسآ  وا  رب  دـنوادخ  دـنک  نینچ  هاگره  سپ  دـیامن ، ناسحا  یکین و  دوخ 

.(2) زگره دسرن 

ص:82

ص 170. ج 6 ، راونالاراحب ، . 68 - 1
ح 33. ص 66 ، ج 74 ، راونالاراحب ، . 69 - 2
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.وا تافو  تقو  رد  یناوج  دزن  دش  رضاح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور  و 

«. هَّللا ّالا  هلا  ال  : » وگب دومرف : وا  هب  سپ 

.دیوگب تسناوتن  وا  درک  رَّرَکُم  ترضح  هچ  ره  دیوگب و  تسناوتن  ناوج و  نآ  نابز  دش  هتسب  سپ 

؟ دراد ردام  ناوج  نیا  ایآ  هک  دوب  ناوج  نآ  رس  دزن  هک  ینز  نآ  هب  دومرف  ترضح  سپ 

.مشاب یم  وا  ردام  نم  یلب  درک : ضرع 

؟ وا رب  یکانمشخ  وت  ایآ  دومرف :

.ما هدرکن  مّلکت  وا  اب  هک  تسا  لاس  شش  نآلا  یلب و  تفگ :

.وا زا  وش  یضار  دومرف : ترضح 

(1) «. ِهَّللا َلُوسَر  ای  َكاضِِرب  ُهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  : » تفگ نز  نآ 

.دش زاب  ناوج  نآ  نابز  تفگ ، دوب -  شرسپ  زا  وا  ِتیاضر  رب  رِعْشُم  هک  ار -  هملک  نیا  نوچ  و 

.هَّللا ّالا  هلا  ال  تفگ : هَّللا ، ّالا  هلا  ال  وگب : دومرف : وا  هب  ترضح 

نم دزن  هک  دب  هدیدنگ و  يوب  كرچ و  ياه  هماج  اب  ْرَْظنَْملا ، حیبق  یهایس  درم  منیب  یم  درک : ضرع  ینیب ؟ یم  هچ  دومرف : ترـضح 
.هتفرگ ارم  سَفَن  هار  ولگ و  هدمآ و 

: وگب دومرف : ترضح 

ص:83

.ادخ لوسر  يا  دشاب  یضار  دونشخ و  وا  زا  وت  تیاضر  هب  ادخ  . 70 - 1
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«. ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َْتنَا  َکَّنِا  َریثَکلا  یِّنَع  ُفعا  َریسَْیلا َو  یِّنِم  ْلَْبِقا  ریثَکلا ، ِنَع  وُفعَی  َریسَْیلا َو  ُلَبْقَی  ْنَم  ای  »

 - زا ریذپب و  نم  زا  ار  مک  تعاطا -  يرذـگ - ، یم  دایز  تیـصعم -  زا -  يریذـپ و  یم  ار  مک  لمع -  تدابع و  هک -  یـسک  يا  ]»
«.[ ینابرهم هدنزرمآ و  وت  انامه  رذگرد  مدایز  هانگ - 

.تفگ ار  تاملک  نیا  ناوج  نآ 

؟ ینیب یم  هچ  نک  هاگن  دومرف : وا  هب  ترضح  تقو  نآ 

دهاوخ یم  هدرک و  تشپ  هایس ، نآ  دمآ و  نم  دزن  بوخ  ياه  هماج  اب  وب  شوخ  تروص ، وکین  گنر ، دیفس  يدرم  منیب  یم  تفگ :
.دورب

.درک هداعا  نک ، هداعا  ار  تاملک  نیا  دومرف : ترضح 

؟ ینیب یم  هچ  دومرف : ترضح 

.تسا نم  دزن  دیفس  صخش  نآ  منیب و  یمن  ار  هایس  نآ  رگید  تفگ :

.(1) درک تافو  ناوج  نآ  لاح  نآ  رد  سپ 

دوش و یم  هدرمـش  هباحـص  زا  هکنآ  اب  ناوج  نیا  هک  تسا  هزادنا  هچ  قوقع  رثا  نیبب  نک  لمأت  ثیدح  نیا  رد  بوخ  دیوگ : فلؤم 
وا نیقلت  تداهـش  هملک  بانج  نآ  دوخ  هتـسشن و  وا  نیلاب  هب  هدـمآ و  وا  تدایع  هب  هلآ -  هیلع و  هَّللا  تاولـص  تمحر -  ربمغیپ  لثم 

.تفگ تداهش  هملک  دش و  زاب  شنابز  تقو  نآ  دش ، یضار  وا  زا  شردام  هک  یتقو  رگم  دنک  ظفلت  هملک  نآ  هب  تسناوتن  هدومرف 

ص:84

ح 67. ص 75 ، ج 74 ، راونالاراحب ، . 71 - 1
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رب تسا  قح  یناتـسبات ، اـی  یناتـسمز  هماـج  ار  دوخ  ردارب  دـناشوپب  هک  ره  هک  تسا  ّيِوْرَم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  و 
وا ربق  وا  رب  دـنک  داشگ  ار و  گرم  تارکـس  زا ]  ] وا رب  دـنک  ناسآ  هکنآ  تشهب و  ياه  هماـج  زا  دـناشوپب  ار  وا  هک  یلاـعت  دـنوادخ 

(1) ...ار

زا دنک  فرطرب  یلاعت  قح  ییاولح ، ار  دوخ  ردارب  دناروخب  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
.(2) ار گرم  یخلت  وا 

دزن  (3) تـسا جَرَف » تاملک   » و تاّفاَّصلاَو »  » و سی »  » هروس ندناوخ  تسا  عفان  رَـضَتُْحم  تحار  لیجعت  يارب  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  و 
.(4) وا

ار وا  یلاعت  قح  دریگب ، هزور  بجر  هام  رخآ  زا  زور  کی  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قودص  خیـش  و 
.(5) ربق باذع  زا  و  گرم ، زا  دعب  ِلْوَه  زا  و  گرم ، تارکس  تّدش  زا  دنادرگ  نمیا 

یناوج تروص  هب  تْوَْملا  ُکَلَم  هکنآ  هلمج  زا  هدیـسر ؛ يدایز  باوث  بجر  زا  زور  راهچ  تسیب و  نتفرگ  هزور  يارب  زا  هک  نادب  و 
گرم تارکس  ات  دناماشایب  وا  هب  ار  بارـش  نآ  و  دوش ، رـضاح  وا  حور  ضبق  تقو  تشهب ، بارـش  زا  یحَدَق  اب  یبوخ  سابل  اب  ْدَْرمَا 

.(6) دوش ناسآ  وا  رب 

ص:85

ص 379 ح 83. ج 74 ، راونالاراحب ، . 72 - 1
ح 33. ص 456 ، ج 75 ، راونالاراحب ، . 73 - 2

{ ْهنِم  } .دوش یم  هدناوخ  اهزامن  ِتونق  رد  هک  .رخآ  ات  ...میرکلا » میلحلا  هَّللا  ّالا  هلا  ال  : » جَرَف تاملک  . 74 - 3
.240 ص 238 -  ج 81 ، راونالاراحب ، . 75 - 4

ح 6. ص 32 ، ج 97 ، راونالاراحب ، . 76 - 5
ح 1. سلجم 80 ، قودص ، یلاما  . 77 - 6
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ره رد  دـنک ، زاـمن  تعکر  راـهچ  بجر  متفه  بش  رد  هک  ره  : » هک تـسا  ّيورَم  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  و 
عبرا حیبست  هبترم  هد  دتسرفب و  تاولـص  هبترم  هد  غارف ، زا  دعب  و  سان ، قَلَف و  هبترم و  هس  دیحوت  و  هبترم ، کی  دمح  دناوخب  تعکر 

ات هکئالم  وا  يارب  دنک  رافغتسا  و  ناضمر ، هام  راد  هزور  باوث  وا  هب  دنک  اطع  و  دهد ، ياج  شرع  هیاس  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دناوخب ،
نمیا و  دـنیبب ، تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  ات  دورن  نوریب  ایند  زا  و  ار ، ربق  راشف  نداد و  ناج  وا  رب  دـنک  ناسآ  و  زامن ، نیا  زا  دوش  غراف 

«. ربکا ِعَزَف  زا  یلاعت  قح  ار  وا  دنادرگ 

قح دناوخب ، اعد  نیا  هبترم  هد  زور  ره  هک  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  یمعفک  خیـش  و 
ّرـش زا  و  دـهد ، تاجن  تمایق  ِلْوَه  رازه  دـص  ربق و  راشف  گرم و  تارکـس  زا  ار  وا  دزرماـیب و  ار  وا  هریبک  هاـنگ  رازه  راـهچ  یلاـعت 

: تسا نیا  اعد  ددرگ و  لیاز  شّمه  ّمغ و  و  دوش ، ادا  شضرق  ددرگ و  ظوفحم  وا  ياهرگشل  ناطیش و 

ِّلُِکل َو  ِهَّلل ِ،  ُرکُّشلَا  ٍءاـخَر : ِّلُِـکل  َو  ِهَّلل ِ،  ُدـمَْحلَا  ٍهَمِعن : ِّلُِـکل  َو  ُهَّللا ، َءاـشام  ٍّمَغ : ٍّمَه َو  ِّلُِـکل  َو  ُهَّللا ، ـَِّالا  َهِلا  ـال  ٍلْوَـه : ِّلُِـکل  ُتْدَدـْعَا  »
ٍءاضَق َو ِّلُِکل  ُهَّللا َو  َِیبْسَح  ٍقیـض : ِّلُِکل  َو  َنوُعِجار ، ِهَیِلا  ّانِا  ِهَّلل َو  ّانِا  ٍهَبیـصُم : ِّلُِکل  َو  َهَّللا ، ُرِفْغَتْـسَا  ٍْبنَذ : ِّلُِکل  َو  ِهَّللا ، َناحبُـس  ٍَهبوُجُعا :

.(1)« ِمیظَعلا ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  َِّالا  َهَُّوق  َلوَح َو ال  ال  ٍهَیِصعَم : ٍهَعاط َو  ِّلُِکل  َو  ِهَّللِاب ، ُتْمَصَتْعا  ٍّوُدَع : ِّلُِکل  َو  ِهَّللا ، یَلَع  ُتلَّکََوت  ٍرَدَق :

، تسا میظع  لضف  هبترم  داتفه  فیرش ، رکذ  نیا  يارب  زا  هک  زین  نادب  و 
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: تسا نیا  رکذ  نآ  دنهد و  تراشب  هدژم و  ار  وا  ندرم ، تقو  هکنآ  هلمج  زا 

.(2)« َنیمِکاحلا َمَکْحَا  ای  َنیبِساحلا َو  َعَرسَا  ای  (1) َو  َنیرِْصبُْملا َرَصبَا  ای  َنیعِماَّسلا َو  َعَمْسَا  ای  »

ره هک  اریز  اَهلاْزلِز » ُضْرَْالا  َِتلِْزلُز  اِذا   » تئارق زا  دیوشن  لولم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینیلک  خیش 
تافآ زا  یتفآ  هب  هن  هقعاص و  هب  هن  هلزلز و  هب  دریمن  و  ًادبا ، هلزلز  وا  هب  یلاعت  قح  دـناسرن  دـناوخب ، دوخ  لفاون  رد  ار  هروس  نیا  هک 

: دیوگب وا و  رس  دزن  دنیشنب  دوش و  لزان  وا  رب  یلاعت  قح  دزن  زا  میرک  یکَلَم  وا  ندرم  تقو  رد  و  دریمب ، ات  ایند 

.(3) درک یم  دای  رایسب  ارم  وا  هک  اریز  هَّللا ؛ ّیلو  هب  نک  ارادُم  ْقفِر و  تْوَْملا ! ُکَلَم  يا 

تسا توَملا  َدنِع  هلیدَع  مّود : هبَقَع 

رد ار  وا  دنک و  هسَوسَو  دوش و  رـضاح  رَـضَتُحم  دزن  ناطیـش  هک  تسنانچ  نآ ، و  ندرم ، تقو  رد  لطاب  هب  قح  زا  ندرک  لودع  ینعی 
.هدش نآ  زا  هِذاِعتِسا  اهاعد  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دنک و  نوریب  نامیا  زا  ار  وا  ات  دزادنا ، کیکشت 

ّهلدا اب  ار  هسمخ  لوصا  نامیا و  ّهلدا  دـنک  راضِحتـِسا  دـنامب ، ملاس  نآ  زا  دـهاوخ  هک  ره  هدومرف : هللا  همحر  نیقِّقَحُملا  ُرخَف  بانج  و 
و رطاخ ، يافص  هّیعطق و 
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: هّقح ِدیاقع  زا  دعب  دیوگب  هک  قیرط  نیا  هب  دیامرف  در  وا  هب  توم  روضح  تقو  رد  هک  یلاعت  قح  هب  ار  نآ  درپسب 

َْتقَو َّیَلَع  ُهَّدُرَف  ِِعئادَْولا  ِْظفِِحب  انَتْرَمَا  ْدَق  ٍعَدْوَتْـسُم َو  ُْریَخ  َْتنَا  ینید َو  َتابَث  اذـه َو  ینیقَی  َُکتْعَدْوَا  دَـق  ّینِا  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرَا  ای  َّمُهَّللَا  »
 . یتْوَم ِروُضُح 

ِرطخ زا  نتـسُج  تمالـس  يارب  رطاخ  رد  نآ  ِینعم  ِراضِحتـِسا  فورعم و  هلیدع  ياعد  ندناوخ  راوگرزب ، نآ  شیامرف  بسح  رب  سپ 
.(1) تسا عفان  توَْملا  َْدنِع  هلیدع 

هدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  یمَْلیِد  نامیلـس  نب  دمحم  زا  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  و 
، ددرگ یم  لیاز  تسا و  هدش  هدرپس  تناما  هب  هکنآ  رگید  تباث و  ّرَقَتْسُم و  یکی  تسا : مسق  ود  رب  نامیا  دنیوگ : یم  وت  نایعیش  هک 

.دوشن لیاز  ددرگ و  لماک  نم  نامیا  مناوخب  ار  نآ  هاگره  هک  ار  ییاعد  زومایب  سپ 

: بجاو زامن  ره  زا  دعب  وگب  هک : دومرف 

ِنَسَحلِاب َو ًاماِما َو  ًاِّیلَو َو  ٍِّیلَِعب  ًهَلِبق َو  ِهَبْعَکلِاب  ًاباَتِک َو  ِنآرُْقلِاب  ًانید َو  ِمالسِْالِاب  ًاِّیبَن َو  ِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ًّابَر َو  ِهَّللِاب  ُتیـضَر  »
ِنب ِّیلَع  ٍِّیلَع َو  ِنب  ِدَّمَُحم  یـسُوم َو  ِنب  ِّیلَع  ٍرَفعَج َو  ِنب  یَـسُوم  ٍدَّمَُحم َو  ِنب  ِرَفعَج  ٍِّیلَع َو  ِنب  ِدَّمَُحم  ِنیَـسُحلا َو  ِنب  ِِّیلَع  ِنیَـسُحلا َو 

ِنب ِهَّجُحلا  ٍِّیلَع َو  ِنب  ِنَسَحلا  ٍدَّمَُحم َو 
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.(1)« ٌریدَق یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  مَُهل  ینَضْراَف  ًهَِّمئَا  مِِهب  ُتیضَر  ّینِا  َّمُهَّللَا  ًهَِّمئَا ، مِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِنَسَحلا 

.تسا هضیرف  ياهزامن  تاقوا  هب  تبظاوم  هبقع  نیا  يارب  تسا  عفان  هک  ییاهزیچ  زا  و 

 - زامن تاقوا  رد  زور  هنابـش  ره  رد  توَْملا  ُکَلَم  هکنآ  رگم  تسین  یتیب  لها  ملاع  برغم  قرـشم و  رد  هک  تسا  یثیدح  ءزج  رد  و 
هب هتـشاد  تبظاوم  هک  دشاب  یناسک  زا  دـنک  حور  ضبق  دـهاوخ  یم  هک  ار  یـسک  هاگره  سپ  دـنک ، یم  رظن  ناشیا  هب  هبترم -  جـنپ 

.(2) ار نوعلم  سیلبا  وا  زا  دنک  رود  ْنیَتَداهَش و  ار  وا  دنک  نیقلت  تْوَْملا  ُکَلَم  هدروآ ، اجب  دوخ  تاقوا  رد  ار  اهزامن  زامن و 

ات وت ، لمع  یبوخ ، هب  دوش  متخ  هک  یشاب  هتـساوخ  رگا  هک  یـصخش ، يارب  تشون  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدش  تیاور  و 
تمعن ینک  فرص  هکنآ  زا  ار  ادخ  قح  رامـش  گرزب  سپ  یـشاب ، هدوب  لامعا  لضفا  رد  وت  هک  یلاح  رد  دوش  وت  حور  ضبق  هکنآ 

یم رکذ  ار  ام  هک  یتفای  هک  ار  هک  ره  راد  یمارگ  و  وت ، زا  ادـخ  ملح  هب  يوش  رورغم  هکنآ  و  ادـخ ، ياه  تیـصعم  رد  ار  ادـخ  ياه 
هب انامه  غورد ، ای  دیوگ  تسار  هاوخ  ار  وا  نتـشاد  یمارگ  رد  وت  رب  تسین  یکاب  سپ  ار ، ام  یتسود  تّدوم و  دـنک  یم  اعّدا  ای  دـنک 

.(3) وا غورد  ررض  دسر  یم  وا  هب  وت و  ِّتین  دناسر  یم  عفن  وت 
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: تسا عفان  ندیسر  تداعس  هب  تواقش  زا  ندش و  ریخ  هب  تبقاع  يارب  هک  دیوگ : ریقف 

[ . رخآ ات  « ] ...َنیرِکاّذِلل ٌفَرَش  ُهُرْکِذ  نَم  ای  : » هلماک هفیحص  مهدزای  ياعد  ندناوخ 

هدرک لقن  ارنآ  تاعاس  هیعدا  زا  دـعب  تاحلاصلا  تایقاب  باتک  رد  ریقح  هدـش و  لقن  هریغ  یفاک و  رد  هک  دـیجمت  ياعد  ندـناوخ  و 
.ما

.هدعَقلا يِذ  هبنشکی  رد  هدش  دراو  هک  يزامن  ندناوخ  و 

: فیرش رکذ  نیا  هب  تموادم  و 

.(1)« ُباَّهَولا َتنَا  َکَّنِا  ًهَمحَر  َکنُدَّل  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَْتیَدَه َو  ِذا  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  »

.مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  هب  تموادم  و 

ّیلو ٌّیلع  هَّللا و  ّیبن  ٌدمحم   » دشاب شقن  نآ  رب  رگا  صوصخ  دـشاب و  خرـس  قیقع  رگا  صوصخ  قیقع ، رتشگنا  ندرک  تشگنا  رد  و 
«. هَّللا

.هعمج ره  رد   (2)« نُونِمؤُملا َحَْلفَا  دَق   » هروس ندناوخ  و 

: برغم زامن  حبص و  زامن  زا  دعب  هبترم  تفه  ندناوخ  و 

«. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  َِّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال  ِمیحَّرلا ، ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

ره رد  درازگ ، زامن  تعکر  تشه  بجر ، مود  تسیب و  بش  رد  هکنآ  و 

ص:90

دزن زا  ار و  ام  يدرک  تیادـه  هکنآ  زا  دـعب  نادرگم ، لطاب  هب  ار  ام  ياـه  بلق  اراـگدرورپ  ینعی : هیآ 8 . نارمع ، لآ  هروـس  . 86 - 1
«. يا هدنشخب  رایسب  وت  انامه  ام ، هب  شخب  تمحر  دوخ 
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رافغتـسا هبترم  هد  دتـسرفب و  تاولـص  هبترم  هد  غارف ، زا  دعب  دناوخب و  هبترم  تفه  نوُِرفاْکلا » اَهُّیَا  ای  ُْلق   » هبترم و کی  دـمح  تعکر 
.(1) دنک

زامن تعکر  راهچ  نابعش  مشش  بش  رد  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  سوواط  نب  دیـس  و 
داشگ و  تداعـس ، رب  ار  وا  حور  دـیامرف  ضبق  یلاعت  قح  دـناوخب ، دـیحوت  هبترم  هاـجنپ  هبترم و  کـی  دـمح  تعکر  ره  رد  درازگ و 

: دیوگب .دشاب و  هام  لثم  شتروص  هک  یلاح  رد  دوخ  ربق  زا  دوش  نوریب  ار و  وا  ربق  دنادرگ 

.(2)« ُُهلوُسَر ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُهَّللا َو  َِّالا  َهِلا  نَا ال  ُدَهْشَا  »

هتسیاش و ماقم  نیا  رد  نم  دراد و  رایسب  تلیضف  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زامن  ِهنیَِعب  زامن  نیا  هک  دیوگ : فلؤم 
: منک رکذ  تیاکح  ود  مدید  بسانم 

لوا تیاکح 

یتقو هدـش ، یم  بوسحم  وا  نادرگاش  ِمَلعَا  هک  تشاد  يدرگاش  تسا ، تقیرط  لاجر  زا  یکی  هک  ضایع  نب  لیَُـضف  هک  تسا  لقن 
«. سی  » ندناوخ هب  درک  عورش  تسشن و  وا  رس  دزن  دمآ و  وا  نیلاب  هب  لیَُضف  راِضتِحا ، ماگنه  دش ، شوخان 

یمن تفگ : هَّللا ، ّالا  هلا  ال  وگب : تفگ : وا  هب  دـش و  تکاس  لیَُـضف  سپ  داتـسا ! يا  ار  هروس  نیا  ناوخم  تفگ : رَـضَتُحم  ِدرگاـش  نآ 
تهج هب  ار  نآ  میوگ 
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.دُرم لاح  نیا  هب  سپ  نآ ، زا  مرازیب  نم  ِهَّللِاب -  ُذایِْعلَا  هکنآ - 

.دماین نوریب  تفر و  دوخ  لزنم  هب  و  دش ، مهرَد  یسب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  لیَُضف 

.دنشک یم  منهج  يوس  هب  ار  وا  هک  دید  باوخ  رد  ار  وا  سپ 

؟ يدُرم دب  ِتبقاع  هب  تفرگ و  وت  زا  ار  تفرعم  دنوادخ  هک  دش  هچ  يدوب  نم  نادرگاش  ِملعأ  وت  هک  دیسرپ  وا  زا  لیَُضف 

: دوب نم  رد  هک  زیچ  هس  يارب  تفگ :

.ندرک ینیچ  نخس  یماّمن و  لوا :

.ندرب دَسَح  مود :

رگا هک  روخب  بارـش  حَدَـق  کـی  لاـس  ره  رد  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  وا  مدوب ، هدرک  هضرع  یبـیبط  هب  متـشاد و  یتـّلع  نم  هکنآ  موس :
تبقاع دوب  نم  رد  هک  زیچ  هس  نیا  هب  مدروخ ، یم  بارـش  بیبط  نآ  لوق  بسح  رب  نم  سپ  .دـنام  دـهاوخ  وت  رد  ّتلِع  نیا  يروخن 

.مدُرم لاح  نآ  هب  دش و  دب  نم 

: منک رکذ  ار  ربخ  نیا  مدید  بسانم  تیاکح  نیا  لیذ  رد  هک  دیوگ : فلؤم 

نآ تمدخ  رد  نم  مالسلا و  هیلع  قداص  ترضح  رب   (1) هّیدبعم ِِدلاخ  ُِما  دش  لخاد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  ینیلک  خیش 
.مدوب ترضح 

ندـیماشآ هب  ارم  قارع  ياه  بیبط  دـندرک  هجلاعم  مکـش و  رد  اهادـص  هرقرق و  دریگ  یم  ورف  ارم  انامه  موش  وت  يادـف  درک : ضرع 
مسق کی  هک  ذیبَن - 

ص:92

.تسا هدش  طبض  هّیدبع » دلاخ  ما  ، » ص 275 هعیشلا ج 17 ، لئاسو  ص 413 و  ج 6 ، یفاک ، هخسن  رد  . 90 - 1
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ناتدوخ زا  هک  مراد  تسود  سپ  نآ ، زا  ار  امـش  تهارک  متـسناد  مدرک و  فّقوت  نآ  ندروخ  زا  نم  و  توواق ، اب  تسا -  بارـش  زا 
.نآ ِتباب  زا  منک  لاؤس 

؟ نآ ندروخ  زا  ار  وت  دش  عنام  هچ  دومرف : ترضح  نآ 

درک و رما  ارم  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  میوگب : تمایق  زور  ات  ما ، هدنکفا  ندرگ  هب  ار  وت  تعاط  هدالِق  دوخ  نید  رد  نم  تفگ :
.درک یهن  ارم 

؟ وا لئاسم  نز و  نیا  فرح  هب  یهد  یمن  شوگ  ایآ  دمحم ! وبا  يا  دومرف : ریصب و  یبا  هب  درک  ور  ترضح 

یهاوخ نامیشپ  انامه  يا  هرطق  نآ  زا  شچن  و  ، ] نآ زا  هرطق  کی  ندروخ  رد  ار  وت  مهد  یمن  نذا  ادخ  هب  هن  نز : نآ  هب  دومرف  سپ 
ایآ دوـمرف : سپ  ار ، نیا  دوـمرف  هعفد  هس  و  شا -  هرجنح  هب  درک  هراـشا  و  اـجنیا -  هب  تناـج  دـسرب  هـک  یتـقو  نآ  ندروـخ  زا  دـش 

(1) ...؟ متفگ هچ  يدیمهف 

مود  ] رگید تیاکح 

وا راِضتِحا  لاح  رد  دیسر ، رد  گرم  ار  زان  تمعن و  بابرا  زا  یصخش  هک  هدومن  رکذ  لوکـشک  رد  هَدَقْرَم -  ُهَّللا  َرَّطَع  یئاهب -  خیش 
.دندرک نیقلت  نیتداهش  هملک  هب  ار 

: دناوخ یم  ار  رعش  نیا  ضوع ، رد  وا 

تَبِعَت دَق  ًاموَی َو  ٍهَِلئاق  َّبُر  ای 

(2) ٍباجنَم ِماّمَح  یِلا  ُقیرَّطلا  َْنیَا 

: هک هدوب  نآ  تداهش -  هملک  ِضَوَع  ار -  رعش  نیا  وا  ندناوخ  ببس  و 

ص:93

ص 413. ج 6 ، یفاک ، . 91 - 1
مامح هار  تساجک  هک  دیسرپ  یم  نتفر و  هار  زا  دوب  هدش  هتـسخ  هک  نز  نآ  دش  اجک  هک : تسا  نآ  رعـش  نومـضم  لصاح  . 92 - 2

«. هنم « ؟ باجنم
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« -. باْجنَم  » مامح هب  فورعم  ِماّمح -  هب  دورب  هک  دمآرد  دوخ  لزنم  زا  یتروص  شوخ  هفیفع  نز  يزور 

؟ تسا اجک  باْجنَم  مامح  هک : دیسرپ  وا  زا  دید ، یلزنم  ِرَد  رب  ار  درم  نیا  دش ، هتسخ  نتفر  هار  زا  و  درکن ، ادیپ  ار  ماّمح  هار  سپ 

.دش درم  نآ  هناخ  لخاد  مامح ، لایخ  هب  نز  نآ  تسا ، نیا  ماّمح  تفگ : دوخ و  لزنم  هب  درک  هراشا  وا 

.دنک انز  وا  اب  هک  درک  مزع  تسب و  وا  يور  رب  ار  رد  ًاروف  درم  نآ 

.دنک صالخ  وا  گنچ  زا  ار  دوخ  ریبدت ، هب  هکنآ  زج  درادن  يا  هراچ  هدش و  راتفرگ  هک  تسناد  هراچیب  نز  نآ 

تهج هب  متساوخ  یم  هک  تسا  وبدب  فیثک و  مندب  نوچ  نم  هکنآ  و  راک ، نیا  هب  ار  دوخ  رورـس  تبغر و  لامک  درک  راهظا  مَرَج  ال 
يردـق منک و  وبـشوخ  وت  يارب  ار  دوخ  نم  هک  يریگب  نم  يارب  شوخ  يوب  رطع و  رادـقم  کی  هک  تسا  بوخ  مورب ، ماّمح  هب  نآ 

.مأوت قاتشم  نم  هک  ییایب  دوز  و  میروخب ، یماعط  مه  اب  هک  ینک  رضاح  ماعط  مه 

.ماعط رطع و  نتفرگ  يارب  دش  نوریب  تشاذگ و  هناخ  رد  ار  وا  هدش ، نئمطم  دید  دوخ  هب  ار  نز  نآ  ِتبغر  ِترثک  نوچ  درم  نآ 

.درک صالخ  ار  دوخ  تفر و  نوریب  هناخ  زا  نز  نآ  تشاذگ ، نوریب  هناخ  زا  اپ  درم  نآ  نوچ 

هداتفا نز  نآ  رکف  رد  تسا  راِضتِْحا  لاح  رد  درم  نآ  هک  لاحلا  دشن ؛ وا  دیاع  يزیچ  ترـسح  زجب  دیدن و  ار  نز  تشگرب  درم  نوچ 
زور نآ  هصق  و 

ص:94
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.(1) دناوخ یم  تداهش  هملک  ضوع  رعش ، رد  ار 

اب ندرم ، تقو  تداهـش ، هب  رارقا  زا  درک  عنم  ار  وا  هنوگچ  درم  نیا  زا  هاـنگ  کـی  هدارا   ] نیبب تیاـکح ! نیا  رد  نک  لـمأت  ردارب  يا 
نیا زا  دوش و  رداص  وا  زا  انز  هکنآ  نودـب  درک  انز  دـصق  دومن و  هناخ  لـخاد  ار  نز  نآ  هکنآ  زج  هدـشن ، رداـص  يزیچ  وا  زا  هکنآ 

.تسا رایسب  تایاکح  وحن 

، ار تاکز  زا  طاریق  کی  دهدن  دـنک و  عنم  هک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینیلک  خیـش  هکنادـب  و 
.(2) اراصن بهذم  هب  ای  دریمب  دوهی  بهذم  هب  دهاوخ  یم  ندرم  تقو  سپ 

ات دورن  ّجح  دشاب و  عیطَتسُم  هک  یسک  قح  رد  هدش  دراو  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  (3) و  .تسا رانید  کی  تسیب  طاریق  دیوگ : ریقف 
.(4) دنک تافو 

هفیطل

.دش رضاح  يرَضَتُحم  دزن  هک  نیفراع  ضعب  زا  تسا  لقن 

: درک وا  ِنیقلت  ار  یعابر  نیا  وا  .دنک  نیقلت  ار  رَضَتُحم  نآ  هک  دندرک  اعدتسا  وا  زا  نیرضاح 

ص:95

ص 232. ج 1 ، يدلج ،  2 ییاهب -  خیش  لوکشک  . 93 - 1
.هاکزلا عنم  باب  ح 14  ص 505 ، ج 3 ، یفاک ، ًاِّینارصَن .» وَا  ًاّیِدوُهَی  َءاش  نِا  تُمَیلَف  ِهاکَّزلا  َنِم  ًاطاریق  َعَنَم  نَم  . 94 - 2

زیچ يارب  دـشاب و  یم  ءزج  نیرتمک  زا  یکاح  همه  هک  رگید  لاوقا  ...و  مرگ  فصن 110 و 15  ای  رانید و  زا 16   14 طاریق ، . 95 - 3
.رانید هـن 21  راـنید ، زا  ینعی 120  تسا  راـنید  ِکـی  ْتسیب  شحیحـص  هدـمآ  نتم  رد  هچنآ  نـیا  رب  اـنب  دوـش و  یم  هدز  لاـثم  مـک 

.تسا هدمآ  اه  پاچ  بلاغ  رد  هکنانچمه 
ح 1 و5. عیطتسم » وه  ّجحلا و  فّوس  نم  باب   » ص 268 ج 4 ، یفاک ، . 96 - 4
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مَتسَدرَک ناهج  هلمج  ِهَنُگ  نم  رگ 

متسد دریگ  هک  تسا  دیما  وت  فطل 

مریگ تتسد  زجع  تقو  هب  هک  ییوگ 

متسه نونکا  هک  هاوخم  نیا  زا  رتزجاع 

ص:96
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ربق مود : لصف 

حیضوت

تسا ربق  ترخآ ، ِرفس  ِكانلوه  ياه  لزنم  زا  یکی 

: دیوگ یم  زور  ره  رد  هک 

(1) «. ِدوُّدلا ُْتَیب  اَنَا  ِهَشْحَْولا ، ُْتَیب  اَنَا  َِهبْرُغلا ، ُْتَیب  اَنَا  »

: مینک یم  هراشا  نآ  زا  هبقع  دنچ  هب  اج  نیا  رد  ام  دراد و  كانلوه  راوشد و  ياهاج  و  تخس ، رایسب  ِتابَقَع  لزنم  نیا  و 

تسا ربق  تشحو  لوا : هبقع 

يارب زا  هک  یتسردب  دننکن ، ربق  لخاد  ار  وا  هاگان  هب  دنروآ  ربق  کیدزن  هب  ار  ّتیم  نوچ  هک  تسا  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک رد 
دراذگب ْعَلَّطُم و  ِلوَه  زا  یلاعت  ِدنوادخ  هب  نآ  لماح  دََرب  هانپ  و  تسا ، گرزب  ياه  لوه  ربق 

ص:97

ح 115. ص 267 ، ج 6 ، راونالاراحب ، مرِک ؛» هناخ  منم  تشحو ، هناخ  منم  َتبرُغ ، هناخ  منم  . 97 - 1
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ار وا  هاگ  نآ  دنک ، ربص  یکدنا  دََرب و  رتشیپ  ار  وا  یکدنا  سپ  دریگب ؛ ار  لوخد  دادعتسا  ات  دنک  ربص  یکدنا  و  ربق ، کیدزن  ار  ّتیم 
.(1) درب ربق  رانک  هب 

هقطان سفن  اما  تسا ، هدرم  یناویح  حور  تسا و  هدرک  تقرافم  ندب  زا  حور  دنچ  ره  هدومرف : نآ  حرش  رد  هللا  همحر  لوا  یـسلجم 
ِباذع و  روبق -  ِناّتف  نامور - ، ریکن و  رَکنُم و  لاؤس  ربق و  هِطغَـض  ِفوَخ  و  تسا ، هدشن  لیاز  هّیِّلُْکلِاب  ندب  زا  وا  ِّقلعت  تسا و  هدـنز 

.دنراد شیپ  رد  يا  هعقاو  نینچ  دننک  رکفت  هک  تسا  تربع  نارگید  تهج  زا  هکنآ  اب  تسه ، خزرب 

هناخ ره  رد  هک  ما  هدینـش  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  یثیدح  تفگ : هک  تسا  لوقنم  سنوی  زا  نسح  ثیدح  رد  و 
يرب ربق  رانک  هب  ار  ّتیم  نوچ  دـندومرف :  (2) هک تسنآ  و  دوش ، یم  گنت  نم  رب  شتعـسو  اب  هناخ  نآ  دـسر ، یم  مرطاخ  هب  هک  يا  ]

(3)  .. یهَتنِا .دنکب  ریکَن  رکنُم و  ِلاؤس  دادعتسا  ات  هِد ، تلهم  ار  وا  یتعاس 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  رد  ام  هک  تسا -  هباحص  ِنیفورعم  زا  یکی  هک  بِزاع -  ِنب  ِءاُرب  زا  هدش  تیاور  و 
.دندوب هتشگ  عمج  یّلحم  رد  هک  یتعامج  هب  داتفا  شرظن  هک  میدوب 

؟ دنا هدرک  عامتجا  مدرم  نیا  هچ  رب  دیسرپ :

.دنَنَک یم  ربق  دنا  هدش  عمج  دنتفگ :

يوس هب  نتفر  رد  درک  باتش  دینش  ربق  مسا  ترضح  نوچ  تفگ : ءارب 

ص:98

ص 170. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 98 - 1
«. هک تسنآ  نآ ، و  : » تسا نینچ  باتک ، لصا  رد  . 99 - 2

ص 400. ج 2 ، ینارقبحاص ، عماول  . 100 - 3
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.تسشن ربق  رانک  وناز  هب  سپ  دیناسر ، ربق  هب  ار  دوخ  ات  نآ ،

كاخ هک  يّدح  هب  تسیرگ  مدید  دنک ؟ یم  هچ  ترـضح  نآ  هک  منک  اشامت  ات  ترـضح ، نآ  يور  لباقم  رگید  فرط  هب  متفر  نم 
.درک َرت  دوخ  مشچ  کشا  زا  ار 

: دومرف ام و  هب  درک  ور  نآ  زا  سپ 

«. اوُّدِعَاَف اذه  ِلثِِمل  یناوِخا  »

.(1)« دیوش هدامآ  دینیبب و  هیهت  ناکم  نیا  لثم  يارب  زا  نم ! ناردارب  »

.دروخ یم  ترسح  غیرد و  دوخ  گرم  تقو  رد  هک  دندید  ار  امکح  زا  یضعب  هک  هدرک  لقن  ییاهب  خیش 

؟ دوش یم  هدهاشم  وت  زا  هک  تسا  یلاح  هچ  نیا  هک : دنتفگ  وِدب 

نودـب یکانتـشحو  ربق  رد  دوش  یم  نکاس  و  داز ، هشوت و  نودـب  ینـالوط  رفـس  هب  دور  یم  هکیـسک  هب  دـیرب  یم  ناـمگ  هچ  تفگ :
؟ یتّجُح نودب  یلدع ، مکاح  رب  دوش  یم  دراو  و  یسنوم ،

شندرم و زا  دعب  ار  مالسلا  اهیلع  میرم  ترضح  دوخ  ردام  دز  ادص  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  و 
: تفگ

؟ يدرگرب ایند  هب  یهاوخ  یم  ایآ  نک ؛ ملکت  نم  اب  ردام ! يا 

هار نیا  نم ! ناج  رـسپ  يا  .مرگ  رایـسب  زور  رد  مریگب  هزور  و  درـس ، رایـسب  بش  رد  ادـخ  يارب  مرازگ  زامن  هکنآ  يارب  یلب ! تفگ :
.تسا كانمیب 

دوخ تیصو  رد  اهیلع -  هَّللا  تاولص  همطاف -  ترضح  هک  هدش  تیاور  و 

ص:99
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: تفگ هیلع -  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما -  هب 

رب كاخ  راپـسب و  دـحل  رد  نک و  ربق  رد  لخاد  ارم  رازگ و  زامن  نم  رب  نک و  زیهجت  هدـب و  لـسغ  ارم  امـش  مدرک ، تاـفو  نم  نوچ 
هدرم هک  تسا  یتعاس  تعاس ، نآ  هک  اریز  ناوخب ؛ رایسب  نم  يارب  اعد  نآرق و  و  نیشنب ، متروص  لباقم  نم  رس  دزن  زیرب و  نم  يور 

.(1) تسا جاتحم  اه  هدنز  اب  نتفرگ  سنا  هب 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هللا  همحر  سوواط  نب  دیس  و 

هقدص هک  يزیچ  یتفاین  رگا  و  دییامن ، محر  هقدص  هب  ار  دوخ  ناگدرم  سپ  ربق ، لوا  بش  زا  رت  تخـس  یتعاس  تیم  رب  درذـگ  یمن 
و هبترم ، ود  دحا  هَّللا  وه  ُلق  و  هبترم ، کی  باتکلا  هحتاف  لوا  تعکر  رد  دناوخب  دـنک ، زامن  تعکر  ود  اهامـش  زا  یکی  سپ  یهدـب 

: دیوگب دهد و  مالس  هبترم و  هد  رثاکّتلا  مُکیهلَا  و  هبترم ، کی  هحتاف  مود  تعکر  رد 

«. نالُف ِنب  ِنالُف  ِتِّیَملا  َِکلذ  ِربَق  یِلا  اَهباَوث  ْثَْعبا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »

ار وا  ربق  یگنت  و  يا ،   ] هِّلُح يا و   ] هماـج یکَلَم  ره  اـب  ّتیم  نآ  ربق  يوس  هب  کَـلَم  رازه  تعاـس  ناـمه  دتـسرف  یم  یلاـعت  قح  سپ 
هجرد لهچ  وا  يارب  و  تانسح ، دنک  یم  عولط  نآ  رب  باتفآ  هچ  نآ  ددعب  هدننک  زامن  هب  دنک  اطع  روص و  خفن  زور  ات  دهد  تعسو 

.(2) دوش هدرب  الاب 

ص:100
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رگید زامن 

هبترم هد  دمح و  مود  تعکر  رد  هبترمکی و  یـسرکلا  هیآ  دمح و  لوا  تعکر  رد  درازگ  تعکر  ود  ربق  لوا  بش  تشحو  عفر  يارب 
: دیوگب دهد  مالس  نوچ  دناوخب و  هانلزنا  انا 

«. ٍنالُف ِربَق  یِلا  اَهباَوث  ْثَْعبا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »

.(1) دیوگب ار  تیم  مان  نالف ، ياج  هب 

تیاکح

یلعحتف ّالم  جاحلا  انالوم  یلاعملا ، لیاضفلا و  ندعم  دوخ  خیـش  زا  مالـسلا » راد   » رد هَدَقرَم -  ُهَّللا  َرََّون  يرون -  مالـسإلا  هقث  ام  خیش 
: دومرف هک  هدرک  لقن  هَعَجْضَم -  ُهَّللا  رَّطَع  يدابآ -  ناطلس 

وا نفد  بش  رد  زامن  تعکر  ود  مدینـش  یم  ار  شتوف  ربخ  هک  ار  تیب  لـها  ناتـسود  زا  سک  ره  هک  دوب  نآ  رب  نم  هقیرط  تداـع و 
زا یکی  يزور  هکنآ  اـت  دوـبن ، عـلّطم  نم  هقیرط  نیا  رب  سک  چـیه  و  مسانـشن ، اـی  مسانـشب  ار  تـّیم  نآ  هاوـخ  مدرازگ ، یم  وا  يارب 

.درک تاقالم  یهار  رد  ارم  ناتسود ،

زا دـعب  هتـشذگ  وا  رب  هچنآ  زا  وا و  لاح  زا  مدیـسرپ  .هدرک و  تاـفو  ماـیا  نیا  رد  هک  ار  صخـش  نـالف  مدـید  باوخ  بشید  تفگ :
؟ ندرم

 - درب ار  امـش  مسا  و  دـناوخ -  ینالف  هک  يزامن  تعکر  ود  هکنآ  ّالا  دوب ، باقِع  هب  مراک  لآَـم  مدوب و  ـالب  یتخـس و  رد  نم  تفگ :
زا ارم  زامن  تعکر  ود  نآ 

ص:101
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.دیسر نم  هب  وا  زا  هک  یناسحا  نیا  هب  ار  شردپ  دنک  تمحر  ادخ  داد ؛ تاجن  باذع 

هقیرط هب  مداد  ربخ  ار  وا  نم  سپ  هدوب ؟ يزامن  هچ  زامن  نآ  هک  دیـسرپ  نم  زا  صخـش  نآ  هاگنآ  هدومرف : یلعحتف  ّالم  جاح  موحرم 
.(1) تاوما يارب  مدوخ  هّرمتسم 

هیلع رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هکنانچ  دـنک ، مامت  لماک و  ار  زامن  عوکر  هکنآ  ربق  تشحو  يارب  تسا  عفان  هک  ییاهزیچ  زا  زین  و 
.(2) شربق رد  یتشحو  ار  وا  دوشن  لخاد  ار  دوخ  عوکر  دنک  مامت  هک  یسک  هک  تسا  يورم  مالسلا 

: دیوگب هبترم  دص  يزور  ره  رد  هکنآ  زین  و 

«. نیبُْملا ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َِّالا  َهِلا  «ال 

، تشهب ياهرد  وا  يارب  دوش  هدوشگ  و  ار ، يرگناوت  دوخ  يوس  هب  دَـشِِکب  و  ربق ، تشحو  زا  و  رقف ، زا  یناما  وا  يارب  دـشاب  هدوب  اـت 
.(3) تسا هدش  دراو  ربخ  رد  هکنانچ 

زا یـضعب  اب  ار  زامن  نآ  نم  و  ار ؛ ِبئاغَّرلا » ُهَْلَیل   » زامن دناوخب  هکنآ  و  ، (4) دباوخب هکنآ  زا  شیپ  ار  سی »  » هروس دناوخب  هکنآ  زین  و 
.مدرک رکذ  بجر  هام  لامعا  رد  نانجلا » حیتافم   » رد نآ  لیاضف 

ترایز دریگب ، هزور  نابعش  هام  زا  زور  هدزاود  هک  ره  هک  هدش  تیاور  و 

ص:102

ص 315. ج 2 ، يرون ، مالسلا ، راد  . 105 - 1
ص 244. ج 6 ، راونالاراحب ، . 106 - 2

ص 4. ج 87 ، راونالاراحب ، . 107 - 3
ص 289. ج 92 ، راونالاراحب ، . 108 - 4
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.(1) روص رد  ندیمد  تقو  ات  کَلَم  رازه ]  ] رازه داتفه  يزور  ره  وا  ربق  رد  ار  وا  دننک 

رـشحم دراو  هک  یتقو  ات  شربق  رد  ار  وا  دـنک  تدایع  هک  یکَلَم  وا  هب  دـیامرف  لّکوم  یلاـعت  قح  ار  یـضیرم  دـنک  تداـیع  هک  ره  و 
.(2) دوش

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  مدینش  تفگ : هک  تسا  لوقنم  يرْدُخ  دیعس  وبا  زا  و 

.(3) روُُشن ِزور  رد  یهودنا  هن  و  روبق ، رد  یتشحو  هن  و  ندرم ، تقو  یترسح  وت  هعیش  يارب  تسین  هک  هدب  هدژم  وش و  داش  یلع ! ای 

ربق راشف  هطغَض و  مود : هبَقَع 

.دنک یم  گنت  ناسنا  رب  ار  ایند  شرّوصت  هک  راوشد  رایسب  تسا  يا  هبَقَع  نیا  و 

ُهَْکنَـض َو ُهَقیـض َو  اوُرَذْـحاَف  َْربَْقلا  ِتوَْملا ، َنِم  ُّدَـشَا  َُهل -  ُرَفُْغی  ْنَِمل ال  ِتوَْملا -  َدـَْعب  ام  ِهَّللا  َدابِع  ای  مالـسلا : هیلع  َنینِمْؤُْملاُریمَا  َلاـق  »
ْنِم ٌهَضْوَر  ُْربَْقلاَو  ّماوَْهلا ،  َو   ] ِدوُّدـلا ُْتَیب  اَنَا  ِهَشْحَْولا  ُْتَیب  اَنَا  بارَّتلا ] ُْتَیب  اـَنَا   ] َِهبْرُْغلا ُْتَیب  اـَنَا  ٍمْوَی  َّلُـک  ُلُوقَی  َْربَْقلا  َّنِا  ُهََتبْرُغ ؛ ُهَتَْملُظ َو 

ُهَّنِا ِْربَْقلا ؛ ُباذَع  ُهَّوُدَع  اْهنِم  ُهَّللا  َرَّذَح  یتَّلا  ِْکنَّضلا  َهَشیعَم  ْلا ]  ] َّنِا َو  َلاق -  ْنَا  یِلا  ِراَّنلا -  ِرَفُح  ْنِم  ٌهَْرفُح  ْوَا  ِهَّنَْجلا  ِضایِر 
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اْهنِم ًانیِّنت  َّنَا  َْول  ُثَْعُبی ؛ ِمْوَی  یِلا  َِکلذَک  ِْهیَلَع  َنْدَّدَرَتَی  ُهَمْظَع  َنْرِسْکَی  ُهَمَْحل َو  َنْشَْهنَیَف  ًانیِّنت  َنیعِْست  ًهَعِْـست َو  ِهِْربَق  یف  ِِرفاْکلا  یَلَع  ُطِّلَُـسی 
ْنَع ُفُعْـضَت  ُریـسَْیلا ، اَـهیفْکَی  یّتلا  َهَقیقَّرلا  َهَمِعاَّنلا  ُمُکَداـسْجَا  َهَفیعَّضلا َو  ُمُکَـسُْفنَا  َّنِا  ِهَّللا  َداـبِع  اـی  .ًاـعْرَز  ِْتْبُنت  َْمل  ِضْرَاـْلا  ِیف  َخَـفَن 

(1)« ...اذه

هک يّدح  هب  دومن  یم  دنلب  ار  ادص  تساوخ  یمرب  باوخ  زا  هک  بش  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
: تفگ یم  دنونشب و  هناخ  لها 

(3)(2) «. ِتْوَْملا َدَْعب  ام  َْریَخ  یْنقُزْراَو  ِتْوَْملا  َْلبَق  ام  َْریَخ  یْنقُزْرا  ِعَجْضَْملا َو  َقیض  َّیَلَع  ْعِّسَو  ِعَلَّطُْملا َو  ِلْوَه  یلَع  یّنِعَا  َّمُهَّللَا  »

ص:104

هیلع یلع  ترضح  رکب : یبا  نب  دّمحم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  همان  زا  یتمـسق  ص 218 ، ج 6 ، راونالاراحب ، . 112 - 1
یکیرات و یگنت و  ربق و  زا  تسا ، گرم  زا  رتدیدش  دوشن  هدیزرمآ  هک  یـسک  يارب  گرم  زا  دعب  ادخ ! ناگدنب  يا  : » دومرف مالـسلا 
زا یغاب  ای  ربق  .متسه  مرِک  هناخ  نم  متـشحو ، هناخ  نم  متبرغ ، هناخ  نم  دیوگ : یم  زور  ره  رد  ربق  انامه  دیـشاب ، رذح  رب  نآ  تبرغ 

دوخ نمـشد  ادخ  هک  تخـس » تشیعم  یگدنز و   » انامه دومرف -  هکنیا  ات  تسا -  شتآ  ياهلادوگ  زا  یلادوگ  ای  تشهب و  ياه  غاب 
دنـشک و یم  شین  ار  وا  تشوگ  دـنوش ، یم  ّطلـسم  رفاک  رب  گرزب  رام  ُهن  دون و  ربق  رد  انامه  .تسا  ربق  باذـع  هدـناسرت ، نآ  زا  ار 

يا .دنایور  دهاوخن  یتعارز  دمدب  نیمز  رد  اهرام  نآ  زا  یکی  رگا  .دـننک  یم  رارکت  زیخاتـسر  زور  ات  دننکـش و  یم  ار  شناوختـسا 
فیعـض و باذع ،-  نیا -  زا  تسا  یفاک  شیارب  اهنیا  زا  یمک  هک  امـش  كزان  مرن و  ياه  ندب  فیعـض و  ياه  سْفَن  ادخ  ناگدنب 

« تسا ناوتان 
ح 13. ص 538 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 113 - 2

رد هزات  دنامب  یقاب  دیوگب  رایسب  تسا -  یلاعت  دنوادخ  مسا  هک  ار -  يِرابلأ ء »  » هک یـسک  هک  تسا  یمعفک  حابـصم  رد  . 114 - 3
.هنم .شربق 
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: تسا ترضح  نآ  ياهاعد  زا  و 

یّنِعَا َّمُهللَا  ِْربَْقلا ، ِقیـض  یلَع  یّنِعَا  َّمُهللَا  ِْربَْقلا ، ِّمَغ  یلَع  یّنِعَا  َّمُهَّللَا  ِتْوَْملا ، ِتارَکَـس  یلَع  یّنِعَا  َّمُهَّللَا  ِتْوَْملا ، ِیف  یل  ْكِراب  َّمُهَّللَا  »
(1) «. ِنیعلا ِرُوْحلا  َنِم  ینْجِّوَز  َّمُهَّللَا  ِْربَْقلا ، ِهَشْحَو  یلَع  یّنِعَا  َّمُهَّللَا  ِْربَْقلا  ِهَْملُظ  یلَع 

ندرک و ینیچ  نخـس  یماّمن و  زا  و  نآ ، ندرمـش  لهـس  ینعی  نآ ، هب  فافختـسا  لوب و  زا  زارتحا  مدع  زا  ربق  باذع  هدـمع  هکنادـب 
و دوخ ، لها  اب  درم  یقلُخدب  هک  دوش  یم  دافَتسُم  ذاعم » نب  دعس   » تیاور زا  و  . (2) دوخ لها  زا  تسا  درم  ندش  رود  ندومن و  تبیغ 

.(3) دوش یم  ربق  راشف  ببس  زین  دوخ  ِلها  هب  ییوگ  تشرد 

تیاور رد  و  . (4) تسا ربق  راشف  وا  يارب  زا  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  چیه  هک  تسیورَم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یتیاور  هب  و 
.(6) هدرک عییضت  نمؤم  هک   (5) تسا يزیچ  نآ  هرافک  ربق ] راشف   ] نآ هک  تسا  رگید 

ار  (7) رابْحَا زا  يدرم  هک  هدرک  تیاور  قداص 7  ترضح  زا  قودص ؛ خیش  و 

ص:105

ص 135. ج 98 ، راونالاراحب ، . 115 - 1
ص 222. ج 6 ، راونالاراحب ، . 116 - 2

ص 217 و 220. ج 6 ، راونالاراحب ، . 117 - 3
ص 221 ح 19. ج 6 ، راونالاراحب ، . 118 - 4

.تسا خ د یتمعن  . 119 - 5
ح 16. ص 221 ، ج 6 ، راونالاراحب ، . 120 - 6

هدوب هطقن  ود   ] هاَّنَثُم ءِای  هطقن و  اب  ینعی   ] همَْجعُم ءاخ  اـب  راـیخا ، هک  تسا  لـمتحم  و  دوهی » ملاـع   » ینعی ْربَح ، عمج  راـبحا » . 121 - 7
« ْهنِم  » .دشاب
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هب دندناسر  ات  دندرک  مک  سپ  .مرادن  تقاط  نم  تفگ : ادخ ، باذع  زا  مینز  یم  وت  هب  هنایزات  دص  ام  دـنتفگ : دـندناشن و  شربق  رد 
ریغ هب  يزور  يدناوخ  زامن  هکنآ  ببس  هب  دنتفگ  دینز ؟ یم  ارم  ببـس  هچ  هب  تفگ : .تسین  هنایزات  کی  زا  يا  هراچ  دنتفگ  یکی و 
.(1) دش شتآ  زا  ّولْمَم  شربق  هک  دندز  هَّللا  باذع  زا  هنایزات  کی  ار  وا  سپ  .يدرکن  يرای  ار  وا  سپ  یفیعض  رب  یتشذگ  و  وضو ،

تجاح نآ  هک  دشاب  هتشاد  ییاناوت  وا  دهاوخب و  یتجاح  وا  زا  وا  نمؤم  ردارب  هک  ینمؤم  ره  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
وا ناتـشگنا  دزگب  هتـسویپ  هک  دنیوگ  عاجـش »  » ار وا  هک  یمیظع  رام  وا  ربق  رد  وا  رب  دیامرف  ّطلَـسُم  یلاعت  قح  درواینرب ، دروآرب و  ار 

.(3) دشاب بّذَعُم  ای  دشاب  هدیزرمآ  هاوخ  تمایق ، زور  ات  ار  وا  تسَش )  ) رن ِتشگنا  دزگب  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  (2) ؛ ار

:[ تسا ربق  راشف  زا  تاجن  ثعاب  هک  ییاهزیچ  ]

:(4) زیچ دنچ  رکذ  هب  مینک  یم  افتکا  اجنیا  رد  ام  تسا و  رایسب  سپ  تسا  نآ  باذع  ربق و  راشف  زا  تاجن  ثعاب  هک  ییاهزیچ  اما  و 

هعمج ره  رد  هک  ره  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  لوا :

ص:106

ص 221. ج 6 ، راونالاراحب ، . 122 - 1
ص 319. ج 74 ، راونالاراحب ، . 123 - 2

ح 5. ص 194 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  زا  لقن  هب  ص 325 ، ج 74 ، راونالاراحب ، . 124 - 3
ياعد ندناوخ  دننام  هدش  دراو  زین  رگید  ياهزیچ  دوش  یم  رکذ  هچنآ  زا  ریغ  ربق  باذـع  زا  تاجن  يارب  هک  دـنامن  یفخم  . 125 - 4

ریـشَتْسَی ياعد  ندناوخ  هعفد  هس  تسا و  نیمالا  دـلب  رد  ود  ره  هک  مالـسلا » هیلع  یمظاک  باجتـسم   » ياعد و  هفیحـص » : » هب فورعم 
.تسا عفان  رکنم  ریکن و  زا  تیافک  يارب  نفک  رد  دیمح »  » ياعد نتشاذگ  کلذ و  ریغ  ...و 
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.(1) دوش نمیا  ربق  راشف  زا  دناوخب  ءاسن »  » هروس

ربق راشف  زا  نیمز و  ناروناج  زا  شربق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  فُرخُز »  » هروس ندناوخ  هب  دـنک  تموادـم  هک  ره  هک  هدـش  تیاور  مود :
.(2) دنادرگ نمیا 

.(3) دهد هانپ  ربق  راشف  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دناوخب  هلفان  ای  هضیرف  رد  ار  مَلَقلا » ن َو   » هروس هک  ره  هک  هدش  تیاور  موس :

وا یلاعت  قح  هعمج ، زور  لاوز  ات  هبنش  جنپ  زور  لاوز  نیب  ام  دریمب  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مراهچ :
.(4) دهد هانپ  ربق  راشف  زا  ار 

بش و رخآ  دزیخرب  هک  يا  هدـنب  تسین  بش ، زامن  هب  داب  امـش  رب  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  ترـضح  زا  مجنپ :
هکنآ رگم  هبترم ، داتفه  رتَو  ِتونق  رد  دنک  رافغتسا  رتَو و  تعکر  کی  عفَش و  ِزامن  تعکر  ود  بش و  زامن  تعکر  تشه  دروآ  اجب 

.(5) دوش هداشگ  شتشیعم  و  شرمع ، دوش  ینالوط  منهج و  باذع  زا  ربق و  باذع  زا  دوش  هداد  هانپ 

هاگن باوخ ، تقو  رد  ار  ُرثاکَّتلا » ُمُکیْهلَأ  [ » هروس  ] دناوخب هک  ره  هک  تسیورم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  مشش :
.(6) ربق باذع  زا  دوش  هتشاد 

ِّالا َهِلا  ٍلْوَه ال  ِّلُِکل  ُتْدَدعَا   » هبترم هد  يزور  ره  رد  دناوخب  هکنآ  متفه :

ص:107

ص 273. ج 92 ، راونالاراحب ، . 126 - 1
ص 299. ج ص 92 ، راونالاراحب ، . 127 - 2

ص 316. ج 92 ، راونالاراحب ، . 128 - 3
ص 221. ج 6 ، راونالاراحب ، . 129 - 4

ص 161. ج 87 ، راونالاراحب ، . 130 - 5
ص 50. ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  . 131 - 6
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.(1) تشذگ توم  تارکس  هبقع  رد  اعد  نیا  رخآ و  ات  ُهَّللا »

زا ریکَن  رَکنُم و  ِباـسح  ربـق و  باذـع  هک  تسنآ  فیرـش  تبرت  نآ  ِّصاوخ  زا  هک  اریز  فرـشا ، فجن  رد  دوـش  نفد  هکنآ  متـشه :
.(2) دوش یم  طقاس  دوش  نوفدم  نآ  رد  هکیسک 

هک هدـش  تیاور  .ّتیم و  اـب  تسا  رت  بوچ  ود  ینعی  نیَتَدـیرَج »  » ِنتـشاذگ ربق ، باذـع  عفر  يارب  تسا  عفاـن  هک  ییاـهزیچ  زا  مهن :
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور  زین  و  . (3) تسا رت  بوچ ، نآ  هکیمادام  ّتیَم  زا  باذع  دوش  یم  فرطرب 

ار شگرب  هک  یتخرد  ه ]  ] خاش ینعی  هدیرج - »  » دندیبلط ترضح  سپ  .ار  ربق  نآ  بحاص  دندرک  یم  باذع  هک  يربق  رب  دنتـشذگ 
تسا عفان  زین  (4) و  .درک ورف  اهاپ  دزنب  ار  رگید  فصن  ربقب و  درک  ورف  ّتیَم  رـس  دزن  ار  یفـصن  درک ، فصن  ود  هب  و  دندوب -  هدنک 

.(5) دشاب ربق  كاخ  رد  يرت  من و  هکیمادام  تیم ، زا  دوش  یم  هتشادرب  باذع  هدش  دراو  هکنآ  هچ  ربق  رب  ندیشاپ  بآ 

باذع ربق و  هنتف  زا  ات  دـناوخب  دـیحوت  هبترم  هس  دـمح و  هبترم  کی  تعکر  رهرد  دـنکزامن ، تعکر  هد  بجر  لوا  زور  هکنآ  مهد :
.(6) دنامب ظوفحم  تمایق  زور 

ص:108

.دوش عوجر  باتک  نیمه  هحفص 86  هب  ص 5 ، ج 87 ، راونالاراحب ، . 132 - 1
ص 232. ج 100 ، راونالاراحب ، . 133 - 2

ص 215. ج 6 ، راونالاراحب ، . 134 - 3
ح 38. ص 338 ، ج 81 ، راونالاراحب ، . 135 - 4

ح 10. ص 23 ، ج 82 ، راونالاراحب ، . 136 - 5
ص 198. ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 137 - 6
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.(1) تسا عفان  ربق  باذع  عفر  يارب  ندناوخ  دیحوت  دمح و  هب  تعکر  تسیب  برغم  زامن  زا  دعب  بجر  لوا  بش  رد  و 

.(3) نابعش زا  زور  هدزاود  نتفرگ  هزور  تسا  نینچمه  و  ، (2) دریگب هزور  بجر  هام  زا  زور  راهچ  هکنآ  مهدزای :

ِبُطق  » هکنانچ تیم ؛ ربق  يالاب  تسا  ْکلُْملا » َكَرابَت   » هروس ندـناوخ  ربق  باذـع  زا  تسا  تاجن  ثعاـب  هک  ییاـهزیچ  زا  مهدزاود :
َكَراـبَت  » هروس دـناوخ  سپ  تسا ؛ ربق  نآ ، هک  تسنادـن  يربـق و  يور  رب  دز  همیخ  يدرم  هک  هدرک  لـقن  ساـّبع » ِنبِا   » زا يدـنوار »

یلص لوسر  ترضح  هب  ار  بلطم  نیا  سپ  .تسا  هیِْجنُم  هروس ، نیا  تفگ : هک  يا   ] هدننز هحیـص  دینـش  سپ  .ار  کلُْملا » ِهِدَِیب  يذَّلا 
.(4) !« ربق باذع   » زا تسا  هدنهد  تاجن  هروس  نآ  دومرف : ترضح  نآ  .درک  ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

یم عنم  ربق » باذع   » زا تسا ، هعنام  ْکُلم »  » هروس دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ینیلک  خیـش  و 
.(5) دنک

، دوش نفد  هکیتقو  یتّیم  ربق  دزن  هک  ره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  هدش  لقن  يدنوار  تاوَعَد  زا  مهدزیس :
هک يزور  ات  یلاعت  قح  ْتِّیَْملا » اَذه  َبِّذَُعت  ْنَا ال  ٍدَّمَِحم  لآ  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  َُکلَاْسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  : » دیوگب هبترم  هس 

ص:109

ص 178. ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 138 - 1

ص 222. ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 139 - 2

ص 310. ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 140 - 3
ص 305. ،ج 4 ، لئاسولا كردتسم  . 141 - 4

ص 633. ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 142 - 5
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.(1) درادرب وا  زا  ار  باذع  روص  رد  دوش  هدیمد 

هعمج بش  رد  هک  ره  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هدرک  تیاور  دِّجهَتُم » حابـصِم   » رد یـسوط  خیـش  مهدراهچ :
زور ياـهلوه  زا  ربق و  باذـع  زا  ار  وا  یلاـعت  قح  َتلِزلُز » اِذا   » هبترم هدزناـپ  دـمح و  تعکر  ره  رد  دـناوخب  دـنک ، زاـمن  تعکر  ود 

.(2) دنادرگ نمیا  تمایق 

هبترم و کی  دمح »  » تعکر ره  رد  بجر ، همین  بش  رد  ندرک  زامن  تعکر  یـس  تسا ، عفان  ربق  باذع  عفر  يارب  زا  زین  و  مهدزناپ :
زامن تعکر  دص  نابعش  لوا  بش  رد  هکنآ  و  (4) ؛ بجر مهدـفه  بش  مهدزناش و  بش  رد  تسا  نینچمه  و  (3) ؛ هبترم هد  دیحوت » »

ود نابعـش  مراـهچ  تسیب و  بش  رد  هکنآ  و  (5) ؛ دناوخب دمح »  » هبترم هاجنپ  دوش  غراف  زامن  زا  نوچ  و  دـیحوت »  » و دـمح »  » هب دـنک 
هاـجنپ بجر  هـمین  زور  يارب  و  (6) ؛ هبترم هد  ِهَّللا » ُرْـصَن  َءاـج  اِذا   » هبترم و کـی  دـمح »  » تعکر ره  رد  دـناوخب  دـنک ، زاـمن  تعکر 

بش زامن  تعکر  دص  دننام  . (7) تـسا عفان  زین  ربق  باذع  عفر  يارب  هک  تسا  دراو  سان »  » و قَلَف »  » و دـیحوت »  » و دـمح »  » هب یتعکر 
.(8) اروشاع

ص:110

ص 54. ج 82 ، راونالاراحب ، . 143 - 1
ص 228. دجهتملا ، حابصم  . 144 - 2

ص 234. ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 145 - 3
ص 254 و 255. ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 146 - 4

ص 289. ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 147 - 5
.361 ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 148 - 6

ص 239. ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 149 - 7
ص 46. ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 150 - 8
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ربق رد  ریکن  رکنُم و  ِلاؤس  مّوس : هبَقَع 

ربق و رد  لاؤس  جارعم و  ار : زیچ  هس  دـنک  راکنا  هک  ره  ام  هعیـش  زا  تسین  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.(1) تعافش

.هدننک هریخ  قرب  لثم  ناشیاهمـشچ  هدنّرغ و  دعر  لثم  ناشیا  يادص  دنیآ ، یم  یکانلوه  تئیه  هب  کَلَم  ود  نآ  هک  هدـش  تیاور  و 
.(2) وا ماما  یلو و  زا  دننک  لاؤس  زین  و  تسیچ ؟ تنید  و  تسیک ؟ تربمغیپ  و  تسیک ؟ تراگدرورپ  هک  دننک  لاؤس 

.دنا هدرک  رکذ  نیقلت  اج  ود  هدرم  يارب  مَرَجال  تناعا ، هب  تسا  جاتحم  و  تیم ، رب  تسا  تخـس  نداد  باوج  نوچ  لاح  نآ  رد  سپ 
ار وا  پچ  شود  پچ ، تسد  هب  و  ار ، وا  تسار  شود  تسار ، تسد  هـب  هـک  تـسنآ  رتـهب  دـنراذگ و  ربـق  رد  ار  وا  هـک  یتـقو  یکی 

.دندرک نفد  ار  وا  هک  یتقو  رگید  و  دننک ، نیقلت  دنهد و  تکرح  دنریگب و 

يادص هب  دنیـشن و  ّتیم  رـس  دزن  دندرگرب  وا  ربق  رـس  زا  مدرم  هک  نآ  زا  دـعب  وا -  ناشیوخ  برقا  ینعی  ّتیم -  ّیلو  هک  تسا  ّتنُس 
بئان ار  يرگید  رگا  و  دََرب ، ربق  کیدزن  ار  ناهد  دراذـگ و  ربق  يور  ار  تسد  فک  ود  هک  تسا  بوخ  و  ، (3) دنک نیقلت  ار  وا  دنلب 

.تسا بوخ  زین  دنک 

، تسین ندیسرپ  هب  جایتحا  دندرک  شَتَّجُح  نیقلت  میورب ، ایب  دیوگ : یم  ریکن  هب  رَکنُم  دنکب  ار  نیقلت  نیا  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  و 
دندرگ و یمرب  سپ 

ص:111

ص 223. ج 6 ، راونالاراحب ، . 151 - 1
ات 263. ص 261  ج 6 ، راونالاراحب ، . 152 - 2

ص 320 و 321 و 343. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  . 153 - 3
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.(1) دننک یمن  لاؤس 

تسد داتسیا و  وا  ربق  رب  رذوبا  درک ، تافو  هنع  هللا  یضرّرذوبا  بانج  رـسپ  ّرَذ »  » نوچ  » هک تسا  ِهیقَفلا » ُهُرُـضْحَی  نَم ال   » باتک رد  و 
اجب ار  يدنزرف  طرـش  يدوب و  راکوکین  نم  هب  تبـسن  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  ّرذ ! يا  ار  وت  ادخ  دنک  تمحر  : » تفگ دـیلام و  ربق  رب 

هب یناصقن  نم و  رب  تسین  یکاب  وت  نتفر  زا  هک  مسق ! ادـخ  هب  .مدونـشخ  وت  زا  نم  دـنا  هتفرگ  نم  زا  ار  وت  هک  لاحلأ  و  يدروآ ، یم 
و دیسرن ، نم 

؛» ٍهجاح نِم  هَّللا  يوس  ٍدحا  یلا  یلام  »

« تسین تجاح  يدحا  هب  یلاعت  قح  زا  ریغ  هب  نم  يارب  زا  »

هب نم  هک  مدـش  یم  رورـسم  هنیآ  ره  دوش -  یم  هدـید  گرم  زا  دـعب  هک  َملاع  نآ  كاـنلوه  ياـهاج  ینعی  علَّطُم -  لوه  دوبن  رگا  و 
وت يارب  زا  هودـنا  هک  قیقحت  هب  و  منیبب ، ار  َملاع  نآ  هّیهت  منک و  تافام  ِیفالت  يزور  دـنچ  مهاوخ  یم  نکل  و  مشاـب ، هتفر  وت  ياـج 

و منکب ، تسا  عفان  وت  يارب  زا  هک  یتاعاط  تادابع و  هک  منآ  مغ  رد  هشیمه   ] یگمه ینعی  وت ، رب  هودـنا  زا  تسا  هتخاس  لوغـشم  ارم 
.مروخب دوخ ، زا  ار  وت  ییادج  ندرم و  مغ  هکنآ  زا  تسا  هتشادزاب  ارم  انعم  نیا 

دوب و دـهاوخ  نوچ  وت  لاـح  هک  مدرک  وت  رب  هیرگ  نکیل  يا و  هدـش  ادـج  نم  زا  يا و  هدرم  هک  وت  تهج  زا  مدرکن  هیرگ  هک  هَّللا  و 
؟ درذگب نوچ 

؛»؟ ََکل َلیق  ام  َْتُلق َو  ام  يْرعَش  َْتیَلَف  »

ص:112

ات 202. ص 200  ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 458 و  ج 1 ، نیقتملا ، هضور  . 154 - 1
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»؟ دنتفگ هچ  وت  هب  یتفگ و  هچ  وت  هک  متسناد  یم  شاک  سپ  »

بجاو وا  رب  هک  ار  دوخ  قوقح  شخبب  مه  وـت  سپ  نم ، يارب  زا  يدوـب  هدرک  بجاو  وا  رب  هک  ار  یقوـقح  مدیـشخب  وا  هب  ادـنوادخ !
.(1)« يرتراوازس نم  زا  مَرَک  دوج و  هب  وت  هکنآ  هچ  يدوب ، هدینادرگ 

رد تاکز  دوش ، عقاو  وا  تسار  فرط  رد  زامن  دننک  ربق  رد  لخاد  ار  نمؤم  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
لاؤس ِکَلَم  ود  هک  یتقو  سپ  دریگ ، رارق  يا  هیحان  رد  وا  ربص  و  دوش ، وا  رب  ِفرْـشُم  وا  ِناسحا  ییوکین و  ینعی  ِّرب  و  وا ، پچ  فرط 

زا دیدش  زجاع  هاگره  سپ  دینک ، يرادهاگن  ار  ّتیم  ینعی  دیبایرد  ار  دوخ  بحاص  امـش  دیوگ : ِّرب  تاکَز و  زامن و  هب  ربص  دـنیایب ،
.(2) نآ دزن  متسه  نم  نآ ،

ترـضح ینعی  ترـضح -  نآ  زا  حیحـص  دنـس  هب  یقرب  دلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا   ] نساحم رد  هدومرف : هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
، دوش یم  لخاد  تروص  شش  شربق  رد  وا  اب  دریم ، یم  نمؤم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا -  امهیلعرقاب  ترـضح  ای  قداص 

.تسا اه  تروص  یقاب  زا  رت  هزیکاپ  رتوبشوخ و  رتورشوخ و  اهنآ  زا  یکی  هک 

هکنآ و  اپ ، نیئاپ  رد  یکی  رس و  تشپ  رد  یکی  ور و  شیپ  رد  یکی  پچ و  بناج  رد  یکی  دتـسیا و  یم  تسار  بناج  زا  یکی  سپ 
؛ رس يالاب  رد  تسا  رت  تروص  شوخ 

ص:113

ح 558. ص 185 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 155 - 1
ح 35. ص 230 ، ج 6 ، راونالاراحب ، . 156 - 2
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رت تروص  شوخ  همه  زا  هکنآ  سپ  دوش ، یم  عنام  تسا  هداتسیا  تهج  نآ  رد  هکنآ  دیآ  یم  هک  تهج  ره  زا  باذع  ای  لاؤس  سپ 
نم دیوگ : تسار  بناج  بحاص  .دهد  ریخ  يازج  نم  بناج  زا  ار  امـش  ادـخ  دـیتسیک ؟ امـش  دـیوگ : یم  اه  تروص  ریاس  هب  تسا 
نم دـیوگ : تسا  رـس  ِبَقَع  رد  هکنآ  ما ؛ هزور  نم  دـیوگ : تسا  ور  شیپ  رد  هکنآ  متاکز ؛ نم  دـیوگ : پچ  بناج  بحاص  مزامن ؛
همه زا  هک  یتسیک  وت  دنیوگ ، وا  هب  اهنآ  سپ  منمؤم ؛ ناردارب  هب  ناسحا  ِّرب و  نم  دیوگ : تسا  اپ  نییاپ  رد  هکنآ  و  ما ؛ هرمع  مّجَح و 

.(1)  - نیعَمجَا مِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  مدّمحم -  لآ  تیالو  نم  دیوگ : يرتوبشوخ ؟ رتورشوخ و  رتهب و  ام 

تقو وا  رب  ریکن  رکنم و  دراد  هزور  ار  نآ  زا  زور  ُهن  هک  ره  هک  هدرک  تـیاور  نابعـش  هزور  تلیـضف  رد  هللا  هـمحر  قودـص  خیـش  و 
.(2) دنوش نابرهم  وا  زا  لاؤس 

تعکر دص  ار و  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  دراد  ایحا  هک  یسک  يارب  هدش  دراو  رایـسب  تلیـضف  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  و 
دهد ینـشور  هک  يرون  شربق  زا  دیایب  نوریب  و  ار ، ریکن  رَْکنُم و  ِلْوَه  وا  زا  دـنک  عفر  یلاعت  قح  هکنآ  هلمج  زا  درازگ ، نآ  رد  زامن 

.(3) عمج لها  يارب 

هدرمش نیا  ار  اهنآ  زا  یکی  و  تسا ، تلـصخ  هدراهچ  باضخ  رد  هک  هدش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
.(4) دننک یم  ایح  وا  زا  رکنم  ریکن و  هک 

ص:114

ص 234. ج 6 ، راونالاراحب ، . 157 - 1
ص 87. لامعالا ، باوث  . 158 - 2

ص 386. ج 1 ، لامعالا ، لابقا  . 159 - 3
ح 3. ص 38 ، لامعالا ، باوث  . 160 - 4
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نوفدـم نآ  رد  هک  یـسک  زا  تسا  طقاس  ریکن  رکنم و  باسح  هک  تسا  نآ  فجن  كاپ  تبرت  ّصاوخ  زا  هک  نیا ، زا  لبق  یتسناد  و 
: مییوگ یم  تیاکح ] دنچ   ] نآ دییأت  تهج  هب  لاحلأ  تسا ،

تیاکح

بش رد  نم  تفگ : هفوک  لها  زا  یحلاص  درم  هک  هدرک  لقن  ّيِرَغلا » ُهَحرَف   » و بولقلا » داشرا   » زا هفحت  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
ار يا  هزانج  دندوشگ  ار  رد  نوچ  .دندیبوک  تسا  مالسلا  هیلع   ] ملسم ربق  بناج  رد  هک  ار  يرد  هاگان  .مدوب  هفوک  دجسم  رد  یناراب 

دزن صخش  ود  هک  دید  باوخ  رد  .درب  باوخ  ار  ناشیا  زا  یکی  .دنتشاذگ  تسا  ملسم  ربق  ِربارب  رد  هک  يا  هّفُص  رد  دندرک و  لخاد 
درذگب  (1) هفاصُر زا  هکنآ  زا  شیپ  میریگب  وا  زا  ات  تسه  یباسح  وا  اب  ار  ام  نیبب  هک  تفگ  يرگید  هب  یکی  و  دندش ، رضاح  هزانج 

نآ تعاس  نامه  رد  درک و  لقن  دوخ  ناـقیفر  يارب  ار  باوخ  دـش و  رادـیب  سپ  .تفر  میناوت  یمن  وا  کـیدزن  هب  اـم  نآ  زا  دـعب  هک 
.دبای تاجن  باذع  باسح و  زا  هک  دندرک  فجن  لخاد  دنتشادرب و  ار  هزانج 

: لاق ْنَم  ُّرَد  ِهَّلل  ُْتُلق َو 

ٍرَْدیَح ِْبنَج  یِلا  یِّنفْداَف  ُِّتم  اِذا 

ٍریَبُش َو  ِهب -  مِرْکَا  ٍرَّبُش -  یبَا 

هِراوَج َْدنِع  َراَّنلا  ُفاخَا  ُتْسَلَف 

ٍریکَن ٍرَْکنُم َو  ْنِم  یقَّتَا  َو َال 

ص:115

.هنم .هدوب  هدرک  انب  هفوک  رد  روصنم  هک  هدوب  یئانب  هفوک » هفاصُر  . 161 - 1
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 - یمِْحلا ِیف  َوُه  َو  یمِْحلا -  یِماح  یلَع  ٌراعَف 

(1) ٍریَعب ُلاقِع  ِءاْدیَْبلا  ِیف  َّلَض  اِذا 

تیاکح

سپ ار ، مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  وبا  ترضح  مدید  باوخ  رد  هدومرف : هک  تسا  لقن  هللا » همحر  یناهبهب  قّقُحم  ، » ربکا داتسا  زا 
نآ ار  وا  هک  تسا  کَلَم  مادـک  دومرف : امـش ؟ راوج  رد  هدـش  نفد  هک  یـسک  زا  دـننک  یم  لاؤس  اـیآ  نم ! يـالوم  دیـس و  يا  متفگ 

.دنک لاؤس  وا  زا  هک  دشاب  تأرج 

هانپ رد  هک  یـسک  زا  شندرک  تیامح  ینالف  ینعی  ِدارَْجلا » ِریُجم  ْنِم  یمْحَا   » دنیوگ یم  هک  تسا  برع  ِلاثمأ  رد  هک  دـیوگ : فلؤم 
« دیَوُس ِنب  ِِجلدُم   » شمان هک  ّیط »  » هلیبق زا  نیـشن  هیداب  يدرم  هک  تسا  نانچ  نآ  هّصق  و  اهخلم ؛ هدـنهد  هانپ  زا  تسا  رتشیب  تسا ، وا 
؟ تسا ربخ  هچ  دیسرپ  دنراد ، دوخ  اب  ییاهفرظ  لاوج و  دندمآ و  ّیط  هفیاط  زا  یتعامج  دید  دوب ، هتسشن  دوخ  همیخ  رد  يزور  دوب ،

.میریگب ار  اهنآ  میا  هدمآ  .دنا  هدمآ  دورف  امش  همیخ  فارطا  رد  رایسب  ياهخلم  دنتفگ :

ره هک  تسا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : تفرگ و  تسد  رب  ار  دوخ  هزین  .دـش  دوخ  بسا  رب  راوس  تساـخرب ، دینـش  ار  نیا  هک  جـِلْدُم » »
.تشک مهاوخ  ار  وا  نم  دوش  اهخلم  نیا  ِضّرعَتُم  سک 

؛»؟ ُهَذْخَا َنوُدیُرت  َُّمث  يراوِج ، یف  ُدارَْجلا  ُنوُکَیَا  »

؟ دیریگب ار  اهنآ  امش  دنشاب و  نم  هانپ  راوج و  رد  اهخلم  نیا  ایآ  »

ص:116

ص 347. ج 2 ، بولقلا ، داشرا  . 162 - 1
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«. دش دهاوخن  يزیچ  نینچ 

.دنتفر دندیرپ و  اهخلم  دش ، مرگ  باتفآ  ات  درک  تیامح  اهنآ  زا  هتسویپ  و 

.(1) اهنآ اب  دیناد  دوخ  رگید  دندش  لقتنم  نم  راوج  زا  اهخلم  ماگنه  نیا  تفگ : تقو  نآ 

تیاکح

ُفالآ اِهنِکاس  یلَع  هّیوضر -  هضور  ماّدُـخ  ءاحَلُـص  زا  یکی  هک  فرـشا » نیّدـلا  نیعُم  ریم   » هک تسا  لـقن  نیتَملا » ُلـبَح   » باـتک زا 
هـضور زا  مدمآ  نوریب  متـسه و  هکرابم  هناخ  کیـشِک  ای  ظاّفُحلا  ُراد  رد  هک  مدید  باوخ  رد  هک  هدرک  لقن  هدوب  ِهَّیِحَّتلا -  ِمالَّسلا َو 

دندش رهطم  نحـص  رد  لخاد  هک  ار  يرایـسب  تعامج  مدیـسر ، ریـش  یلع  ریم  هّفُـص  هب  نوچ  سپ  ءوضو ، دـیدجت  تهج  هب  هکّرَبَتُم 
وا رـس  تشپ  هک  صاخـشا  نآ  زا  یتعاـمج  تسد  رد  و  دوب ، ینأـشلا  میظع  تروص ، شوخ  ینارون ، صخـش  اـهنآ  ولج  رد  مدـید و 
هک دومرف  اـهنآ  هب  دوـب  تعاـمج  نآ  وـلج  رد  هک  گرزب  نآ  دندیـسر  سدـقم  نحـص  طـسو  هب  هکنیمه  سپ  دوـب ، اـهگنلک  دـندوب 
زا شربق ، ندنک  هب  دندرک  عورش  نوچ  سپ  یصوصخم -  ربق  هب  درک  هراشا  و  ار -  ثیبخ  نیا  دیروایب  نوریب  و  ار ، ربق  نیا  دیفاکشب 

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تفگ : تسیک ؟ دیامرف -  یم  رما  هک  راوگرزب -  صخش  نیا  هک  مدیسرپ  یصخش 

ترـضح تمدـخ  دـمآ و  نوریب  هکرابم  هضور  زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  نماـض ، ِنماـث  ماـما  هک  مدـید  لاـح  نیا  رد  سپ 
مالس دیسر و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ص:117
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.دومن مالس  ّدر  ترضح  نآ  .درک 

رد هک  یـصخش  نیا  زا  دییامرفب  وفع  هک  منک  یم  شهاوخ  تلئـسم و  امـش  زا  هاّدَج ! يا  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  سپ 
نکل یلب  درک : ضرع  درک ؟ یم  رمخ  ِبرُش  رجاف ، ِقساف  نیا  یناد  یم  هک  دومرف : .دیشخبب  ار  وا  ریصقت  نم  هب  تسا و  نوفدم  اجنیا 

هب دومرف : .وا  زا  دییامرفب  وفع  هک  امـش  زا  میراودیما  ام  سپ  .دننک  نفد  نم  راوج  رد  ار  وا  هک  شیوخ  گرم  تقو  رد  درک  ّتیـصو 
.ار وا  تاریصقت  مدیشخب  وت 

عضوم نامه  هب  میدمآ  ار و  هکرابم  هناتـسآ  ماّدخ  ضعب  مدرک  رادیب  مدش و  رادیب  تشحو  زا  نم  ترـضح و  نآ  درب  فیرـشت  سپ 
ربق نیا  بحاص  هک  مدیـسرپ  سپ  .نآ  كاخ  زا  يردق  تسا  هدش  هتخیر  نوریب  تسا و  يا  هزات  ربق  هک  میدید  مدید ؛ باوخ  رد  هک 

.(1) تسا هدش  نفد  اجنیا  رد  زورید  هک  تسا  كارتا  زا  يدرم  دنتفگ  تسیک ؟

لقن ترـضح  نآ  زا  وا  تالاؤس  و  هادف -  هانحاورا  رـصع -  ماما  تمدخ  هب  يدادـغب  یلع  جاح  فّرـشت  تیاکح  رد  هک  دـیوگ  ریقف 
رد ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  دنک  ترایز  سک  ره  دنیوگ : یم  هک  تسا  حیحص  اندّیس ! ترضح ، نآ  هب  متفگ  تفگ : هک  هدش 

! اندّیـس متفگ : .تسیرگ  دـش و  يراـج  شکراـبم  نامـشچ  زا  کـشا  و  هَّللاو ! يرآ  دوـمرف : تسا ؟ ناـما  وا  يارب  سپ  هـعمج ، بـش 
هّیقورش ياهبرع  زا  یکی  دورو ، رد  میدرک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  { 1269  } هنـس متفگ : سرپب ؛ دومرف : ٌهلأسم ؟

فرط نانیشن  هیداب  زا  هک  ار - 
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: تفگ مالسلا ؟ هیلعاضر  تیالو  تسا  هنوگچ  هک  میدیسرپ  وا  زا  میدرک و  تفایـض  ار  وا  و  میدرک ، تاقالم  دنفرـشا -  فجن  یقرش 
رَکنُم و دراد  ّقح   ] ّدـح هچ  ما  هدروخ  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  دوخ  يالوم  لاـم  زا  نم  هک  تسا  زور  هدزناـپ  زورما  تسا ؛ تشهب 
، تسا حیحـص  نیا  ایآ  .بانج  نآ  هناخنامهم  رد  هدییور  ترـضح  نآ  ماعط  زا  نم  نوخ  تشوگ و  دـنیایب ؛ نم  دزن  ربق ، رد  هک  ریکَن 

.(1) تسا نماض  نم  ّدج  هَّللاو ! يرآ  دومرف : دنک ؟ یم  صالخ  ریکن  رکنم و  زا  ار  وا  دیآ  یم  مالسلا  هیلعاضّرلا  یسوم  نب  ّیلع 
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خزرب موس  لصف 

هراشا

: نونمؤم هروس  رد  هدومرف  نآ  رکذ  یلاعت  قح  هک  تسا  خزرب   (1) هلوُهَم لزانم  زا  و 

(2)« َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یِلا  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  »... 

[ . (3) دنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  ناشرس  تشپ  زا  ]... 

: تفگ يوار  .خزرب  زا  امش  رب  مسرت  یم  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  نکل  و  دومرف ...« : یثیدح  ءزج  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
.(4)« تمایق زور  ات  ندرم  نامز  زا  تسا  ربق  دومرف : خزرب ؟ تسیچ  متفگ :

ناگدرم هک  تسا  ربخ  رد   » هک هدش  لقن  يدنوار  بُطق  ِبابُّللا » ُُّبل   » زا
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يا هک  نایرگ ، ِنیزح  زاوآ  هب  ناشیا  زا  کی  ره  دـننک  یم  دایرف  سپ  دنتـسیا ، یم  سپ  ناضمر ، هام  زا  هعمج  بش  ره  رد  دـنیآ  یم 
، دـیروایب رطاخ  هب  ار  ام  ار ، امـش  دـنک  تمحر  ادـخ  يزیچ ، هب  اـم  هب  دـینک  یناـبرهم  نم ! ناـشیوخ  يا  نم ! نادـنزرف  يا  نم ! لـها 

ینالوط  ] یمغ يراز و  هودنا و  یگنت و  نادنز  رد  میدنام  ام  هکیتسردب  سپ  ام ، تبرغ  رب  ام و  رب  دینک  محر  ار ، ام  دـینکم  شومارف 
ام دـننام  امـش  هکنآ  زا  شیپ  ار  ام  دـنک  محر  ادـخ  دـیاش  ام ، يارب  هقدـص  اعد و  هب  دـینکن  لخب  ام و  رب  دـینک  محر  سپ  یتخـس ، و 

.دیوش

ياه يدایز  نیا  هکیتسرد  هب  ار  ام  دینکن  شومارف  ار و  ام  نخـس  دیونـشب  ادخ ! ناگدنب  يا  امـش ، دننام  میدوب  اناوت  ام  هک  غیرد ! يا 
لابو اهنآ  دیدرگ  سپ  ار ، قح  میدرک  عنم  ادخ و  هار  رد  ار  اهنآ  میدرکن  جرخ  ام  دوب ، ام  تسد  رد  تسا  امـش  تسد  رد  هک  شاعم 

.نارگید يارب  تعفنم  ام و  يارب 

رب دینک  هیرگ  هک  تسا  کیدزن  ردـقچ  دـننک : یم  دایرف  سپ  يزیچ ، زا  يا  هراپ  ای  ینان  ِصُرق  ای  مَهْرِد  کی  هب  ام  هب  دـینک  ینابرهم 
ام لـثم  هکنآ  زا  شیپ  دـینک  شـشوک  سپ  ار ؛ اـم  دـهد  یمن  عـفن  مینک و  یم  هـیرگ  اـم  هکناـنچ  دـهدن  عـفن  دوـخ و  ي ]  ] اـه سفن 

.(1)« دیوش

هک هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هباحـص  زا  یـضعب   » هک هدـش  لـقن  راـبخالا  عماـج  رد  و 
نینمؤم حاورا  دومرف : .اعد و  هقدص و  دومرف : اه ؟ هدرم  هیده  تسیچ  هک  میتفگ  سپ  دوخ ؛ ناگدرم  يارب  دیتسرفب  هیدـه  دـندومرف :

ياه لزنم  اه و  هناخ  لباقم  ایند  نامسآ  هب  يا  هعمج  ره 
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و نم ، ردام  و  نم ، ردـپ  يا  نم ! دالوا  و  نم ، لها  يا  دـننک ، یم  دایرف  هیرگ  اـب  نیزح  زاوآ  هب  ناـشیا  زا  کـی  ره  دـنیآ و  یم  دوخ 
تسا و ام  رب  وا  باسح  باذـع و  و  اـم ، تسد  رد  دوب  هچنآ  هب  ار -  امـش  دـنک  تمحر  ادـخ  اـم -  رب  دـینک  یناـبرهم  نم ! ناـشیوخ 
؛ يا هماج  هب  ای  ینان  ِصُرق  هب  ای  یمهرد  هب  ام  رب  دـینک  ینابرهم  هک  ار  دوخ  ناشیوخ  دـننک  یم  دایرف  کی  ره  .ام و  ریغ  يارب  شعفن 

.تشهب هماج  زا  ار  امش  دناشوپب  دنوادخ  هک 

نتفگ نخـس  رب  تردـق  نتـسیرگ  يدایز  زا  بانج  نآ  و  ام ، میدرک  هیرگ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ] ادـخ لوسر  تسیرگ  سپ 
باذع و هب  دننک  یم  ادن  سپ  تمعن ، رورـس و  زا  دـعب  دـندش  هدیـسوپ  ِكاخ  هک  دنیامـش  ینید  ناردارب  اهنیا  دومرف : سپ  .تشادـن 
، دنوادخ ياضر  تعاط و  رد  دوب  ام  تسد  رد  هک  ار  هچنآ  میدرک  یم  قافنا  رگا  ام ! رب  ياو  دنیوگ : یم  دوخ و  ياهناج  رب  تکاله 

.امش يوس  هب  میدوبن  جاتحم 

.(1)« ار ناگدرم  هقدص  دیتسرفب  دوز  دننک : یم  دایرف  ینامیشپ و  ترسح و  نآ  هب  دندرگ  یمرب  سپ 

هک رون  یقبط  رد  یکَلَم  ار  نآ  دریگ  یم  یهدب  یتّیم  يارب  هک  يا  هقدص  ره  : » دومرف هک  تسیورَم  ترضحنآ  زا  باتک  نآ  رد  زین  و 
«، ِرُوبُْقلا َلْهَا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » دنک یم  دایرف  سپ  ربق ، بل  رب  دتسیا  یم  سپ  نامسآ ؛ تفه  هب  دسر  یم  نآ  عاعش  تسا ، ناشخرد 

نادب دنک و  یم  دوخ  ربق  رد  لخاد  ارنآ و  دریگ  یم  ّتیم  سپ  .امش  يوس  هب  ار  هیده  نیا  دنداتسرف  امش  لها 
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.دوش یم  خارف  شهاگباوخ 

زا دنوادخ  دزن  تسا  وا  يارب  سپ  هقدص ، هب  ار  يا  هدرم  دنک  ینابرهم  سک  ره  دیوش ! هاگآ  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دومرف  سپ 
هب هدرم  هدنز و  و  ادخ ، شرع  هیاس  زج  يا  هیاس  تسین  هک  يدنوادخ  شرع  هیاس  رد  تمایق  زور  دشاب  یم  و  دُُحا ، هوک ]  ] دـننام رجا 

.(1) دنبای یم  تاجن  هقدص  نیا 

دوخ ناگـس  يارب  دیزادنا  یم  هک  ار  هچنآ  نم  يارب  دیتسرفب  : » تفگ یم  هک  دندید  باوخ  رد  ار  ناسارخ  ریما  هک  هدـش  تیاکح  و 
.(2)« نآ هب  مجاتحم  نم  هک 

هاتوک ریخ  لامعا  زا  ناشیا  تسد  هک  اریز  دـننکن  شومارف  ار  ناگدرم  هک  دـیاب  و  : » هدومرف داعملا  داز  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
رد ندرک  اعد  رد  ًاصوصخ  دنهار  هب  مشچ  ار  ناشیا  ناسحا  دنراودیما و  نمؤم  ناردارب  ناشیوخ و  نادـنزرف و  بناج  زا  هدـیدرگ و 

ناشیا يارب  ریخ  لامعا  درک و  اعد  دـیاب  نارگید  زا  هدایز  ار  ردام  ردـپ و  هفّرَـشُم  ِدـهاشم  رد  هضیرف و  ياهزامن  زا  دـعب  بش و  زامن 
.دروآ لمعب 

ببـس هب  ددرگ  راکوکین  ناشیا  توف  زا  دـعب  دـشاب و  ناشیا  قاع  ردام  ردـپ و  تایح  لاح  رد  هک  يدـنزرف  اـسب  هک  تسا  ربخ  رد  و 
قاع ناشیا  توف  زا  دعب  دشاب و  راکوکین  ردام  ردـپ و  تایح  لاح  رد  هک  يدـنزرف  اسب  و  دروآ ، لمعب  ناشیا  يارب  هک  يریخ  لامعا 

يریخ لامعا  هکنآ  ببس  هب  ددرگ 
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(1) ضرق هک  تسنآ  ناشیوخ ، ریاس  رداـم و  ردـپ و  يارب  تاریخ  هدـمع  و  دروآ ، لـمع  هب  مک  درآ  لـمعب  ناـشیا  يارب  زا  دـیاب  هک 
هب دنک  یعس  دشاب  هدش  توف  ناشیا  زا  هک  یتادابع  ریاس  ّجح و  و  دنادرگ ، يرب  قلخ  ادخ و  قوقح  زا  ار  ناشیا  و  دنک ، ادا  ار  ناشیا 

.دروآ اجب  عّربت  هب  ای  راجیتسا 

ود دوخ  ردام  ردپ و  يارب  زور  ره  رد  دوخ و  دنزرف  يارب  بش  ره  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  لوقنم  حیحص  ثیدح  رد  و 
.دندناوخ یم  كانیَطعَا » ّانِا   » مود تعکر  رد  و  هاْنلَْزنَا » ّانِا   » لوا تعکر  رد  دندرک و  یم  زامن  تعکر 

هب یلاعت  قح  دشاب و  هدوب  یتّدش  یگنت و  رد  ّتیم  هک  دشاب  اسب  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و 
ردارب نـالف  هک  تسا  يزاـمن  ببـس  هب  داد  يور  ار  وت  هک  حَرَف  نیا  هک  دـنیوگ  وا  هب  سپ  درادرب ، وا  زا  ار  یگنت  دـهد و  تعـسو  وا 

.یلب دومرف : درک ؟ مناوت  یم  کیرش  زامن  تعکر  ود  رد  ار  ّتیم  ود  دیسرپ : يوار  درک ؛ وت  يارب  نمؤم 

هک يا  هیده  هب  دوش  یم  داش  هدنز  هکنانچ  دننک ، وا  يارب  هک  يرافغتـسا  اعد و  هب  دـبای  یم  حَرَف  دوش و  یم  داش  ّتیم  هک : دومرف  و 
.دنََرب وا  يارب 

يارب لامعا  نآ  باوث  و  اعد ، ریخ و  لامعا  ریاـس  قّدـصت و  جـح و  هزور و  زاـمن و  شربق  رد  دوش  یم  لـخاد  ّتیم  رب  هک : دومرف  و 
.دوش یم  هتشون  ود  ره  هدرم ، يارب  هدرک و  هک  یسک 

هب ّتیم  دنادرگ و  یم  فَعاضُم  ار  وا  باوث  ادخ  دنکب ، یحلاص  لمع  یتّیم  يارب  ناناملـسم  زا  هک  ره  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
لمع نآ 
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.ددرگ یم  عَفَتنُم 

رازه داتفه  اب  هک  دیامن  یم  رما  ار  لیئربج  یلاعت  قح  دنکب ، یقُّدَصَت  یتّیم  ّتین  هب  یـصخش  هاگره  هک  تسا  هدش  دراو  یتیاور  رد  و 
يا کیلع  مالـسلا  دـنیوگ : یم  وا  هب  کی  ره  هَّیِهِلا و  ياـهتمعن  زا  دـنراد  تسد  رد  یقبط  کـی  ره  دـنور و  یم  وا  ربق  دزن  هب  کـلم 
یم تمارک  وا  هب  تشهب  رد  رهـش  رازه  یلاعت  قح  و  دوش ، یم  نشور  وا  ربق  سپ  وت ، يارب  تسا  نمؤم  نالف  هیده  نیا  ادخ ! تسود 

.(1)« دنک یم  اور  ار  وا  تجاح  رازه  و  دناشوپ ، یم  وا  هب  هِّلُح  رازه  و  دیامن ، یم  جیوزت  وا  هب  يروح  رازه  و  دیامرف ،

اهنآ و هب  ییامنن  ییانتعا  هک  ادابم  و  هقداص ، تامانم  زا  هعفان  تیاکح  دـنچ  منک  لقن  اجنیا  رد  نم  تسا  هتـسیاش  هک  دـیوگ : فلؤم 
رد نک  لّمأت  بوخ  هکلب  دننک ، یم  لقن  نایبِص  يارب  زا  هک  تسا  يا  هناسفا  ای  ناشیرپ  ياهباوخ  زا  تسا  یباوخ  اهنآ  هک  ینک  لایخ 

.نامشچ زا  باوخ  دیابر و  رس  زا  شوه  اهنآ  رد  لّمأت  هک  اهنآ 

نم هناسف  دروآ ، باوخ  همه  اه  هناسف 

تسا یبَجَع  هناسف  دیابر  باوخ  مشچ ، ز 

تیاکح

ِدـشرا ِلضاف  ، ] دّیَُؤم لضاف  دیـس  ارم  درک  ثیدح  هک  هدومرف  لقن  مالَّسلا » ُراد   » رد هَدَقْرَم -  ُهَّللا  َرَّطَع  يرون -  مالـسالا  هقث  ام  خـیش 
ُّدَُشی ْنَم  َو  قیقحت ، بابرا  هودق  لیبن ، هیقف  لیلج و  ِملاع  نب  یلع  دیس  ریما  یقت ، ِملاع  ِعرو 
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ِنامَْالا َو َلَلُح  ُهَّللا  ُهَسَْبلَا  یناهفـصالا -  ینیـسحلا  نسح  دیـس  ریمالا  ٍنَرَد ، ٍْنیَـش َو  ِلُـک  ْنِم  ُءَّرَبُْملَا  ٍقیمَع ، ٍّجَـف  ِّلُـک  ْنِم  ِْهَیِلا  ُلِـحاوَّرلا 
مولع لیـصحت  هب  لاغتـشا  مدوب و  میقم  فرـشا  فجن  رد  نم  درک  تافو  مدـلاو  همّالع  نوچ  هک  تفگ  ِنانِْجلا ،-  ِتاداس  َعَم  ُهَرَـشَح 
تافو زا  هاـم  تفه  نوچ  و  متـشادن ، نآ  هب  ملع  لیـصفت ، هب  نم  و  دوب ، نم  ِناوِخا  زا  ي ]  ] ضعب تسد  هب  موحرم  نآ  روما  متـشاد و 

.دندرک نفد  دندروآ  فجن  هب  ار  هموحرم  نآ  هزانج  .تسویپ  یهلا  تمحر  رب  ما  هدلاو  تشذگ  راوگرزب  نآ 

متـساخرب و نم  .دش  دراو  مدلاو  موحرم  هاگان  هک  مدوخ  يانکُـس  قاطا  رد  ما  هتـسشن  ایوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  اهزور  زا  یکی  رد 
هدرم وا  هک  تقو  نآ  رد  دـش  مولعم  نم  رب  و  نم ، زا  لاؤس  رد  ارم  درک  شزاون  سلجم و  ردـص  رد  تسـشن  سپ  وا ، رب  مدرک  مـالس 

.تسا

، تافو زا  دعب  ار  ام  نکل  یلب ، دومرف : منیب ؟ یم  اجنیا  رد  ار  امش  هک  دش  هنوگچ  دیدرک  تافو  ناهفصا  رد  امش  هک  وا  هب  متفگ  سپ 
.هن دومرف : تسا ؟ امش  دزن  هدلاو  هک  متفگ : .تسا  فجن  رد  نآلا  ام  ناکم  و  دنداد ، لزنم  فرشا  فجن  رد 

هک تسنآ  شَهجَو  مدـیمهف  تقوـنآ  .تسا  رگید  ناـکم  رد  نکل  تسا  فـجن  رد  زین  وا  دوـمرف : .هن  تفگ  هـکنآ  زا  مدرک  تـشحو 
؛ لهاج ّلحم  زا  تسا  رتالاب  ِملاع  ّلحم  تسا و  ِملاع  مردپ 

یگنت و نآ  زا  و  تسا ، بوخ  ملاـح  هَّلل  دـمحلا  نـالا  مدوب و  یگنت  قیـض و  رد  نم  دومرف : .موـحرم  نآ  لاـح  زا  مدرک  لاؤـس  سپ 
.هدش لصاح  نم  يارب  یجَرَف  شیاشگ و  تّدش ،
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زا دنبلعن ، هب  روهشم  اباب  اقآ  رسپ  اضر  جاح  یلب ، : » دومرف دیدش ؟ عقاو  تّدش  قیـض و  رد  مه  امـش  ایآ  هک  متفگ  بجعت  يور  زا  نم 
«. دیشک يدب  هب  نم  لاح  وا  بلط  تهج  زا  تشاد ، یبلط  نم 

نآ ّیـصو  هک  مردارب  يارب  ار  باوخ  تروص  متـشون  و  بّجعت ، سرت و  لاح  اب  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  دـش و  داـیز  نم  بجعت  سپ 
؟ هن ای  دلاو  موحرم  زا  دراد  بلط  روکذم  ياضر  جاح  ایآ  هک  نم  يارب  دسیونب  هک  مدومن  تساوخرد  وا  زا  و  دوب ، موحرم 

اجنآ رد  درم  نیا  مسا  مدرک  صحفت  هچ  ره  مدرک  هعجارم  دوـب  ناراـکبلط  یماـسا  هک  يرتـفد  رد  نم  هـک  تشوـن  نـم  يارب  مردارب 
.دوبن

نم یلب  تفگ : وا ، زا  مدرک  لاؤس  نم  هک  تشون  نم  يارب  نآ  زا  دـعب  مردارب  .دـنک  لاؤس  صخـش  نآ  دوخ  زا  هک  متـشون  ًاـیناث  نم 
نم مسا  هک  مدیسرپ  امش  زا  ناشیا  توف  زا  دعب  و  نآ ، رب  تسین  علّطم  سکچیه  ادخ  زا  ریغ  مراکبلط و  موحرم  نآ  زا  ناموت  هدجیه 
نآ تابثا  رب  تردـق  منک  دوخ  بلط  ياعّدا  رگا  هک  متفگ  دوخ  اب  نم  سپ  .هن  دـیتفگ : امـش  تسه ؟ موحرم  نآ  ناراـکبلط  رتفد  رد 

هحماسم هک  دـش  مولعم  .دـنک  یم  تبث  دوخ  رتفد ]  ] ههایـس رد  هک  دوب  موحرم  نآ  هب  مدامتعا  متـشادن و  هنّیب  تّجح و  نوچ  مرادـن ؛
متـساوخ مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  امـش  باوخ  تروص  نم  سپ  .مدرکن  راهظا  مدش و  دوخ  بلط  لوصو  زا  سویأم  نم  سپ  .هدومن 

.(1) نم بلط  زا  شنداد  ربخ  تهج  هب  ار  وا  هّمذ  مدرک  ءاربِا  نم  تفگ : مهدب ، ار  وا  هجو  هک 
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تیاکح

، ّیِقَت عِرَو  ِحلاص  لضاف ، ملاع  زا  هدرک  لقن  مالّـسلاراد  رد  هَدَقرَم -  ُهَّللا  َرََّون  يرون -  مالـسالا  هقث  رّحبتم ، ِثّدحم  ّلجأ ، خیـش  زین  و 
دمحم الم  حلاص  ملاع  نبا  رفعج  الم  هب  یّمـسُم  اوقت ، لضف و  لها  زا  متـشاد  یتسود  نم  تفگ : هک  یناردـنزام  نسحلاوبا  الم  جاح 

هک داتفا  قافتا  تفرگ ، ار  دالب  مامت  هک  دـمآ  میظع  نوعاط  هک  یتقو  دـنیوگ ، کَلیت »  » ار نآ  هک  يا  هیرق  لها  زا  یناتـسربط  نیـسح 
ناشیا لاوما  اهنآ  ّتیـصو  بسح  رب  وا  دندوب و  هداد  رارق  دوخ  ّیـصو  ار  وا  هک  یلاح  رد  دندرک  تافو  وا  زا  شیپ  يرایـسب  تعامج 
دسرب دیاب  هک  یفراصم  هب  دش و  عیاض  اهلام  نآ  دش و  كاله  نوعاط  هب  زین  وا  هدناسرن ، فرـصم  لحم و  هب  زونه  هدومن و  عمج  ار 

.دیسرن

، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  وبا  ربق  ترواجم  تایلاع و  تابتع  تراـیز  ارم  دومرف  يزور  داـهن و  تنم  نم  رب  یلاـعت  قح  نوچ  و 
رفن ود  تسد  هب  نآ  فرط  ود  دشک و  یم  هلعش  نآ  زا  شتآ  هک  تسیریجنز  شندرگ  رد  يدرم  هک  مدید  باوخ  رد  البرک  رد  یبش 

کیدزن نم  دصق  هب  دید  ارم  نوچ  .شا  هنیـس  ات  هدش  هتخیوآ  تسا و  دنلب  شنابز  تسا  شندرگ  هب  ریجنز  هک  یـصخش  نآ  تسا و 
نآ هک  دیامن  هثاِغتـِسا  دنک و  ملکت  نم  اب  تساوخ  .وا  لاح  زا  مدرک  بجعت  .تسا  رفعج  الم  مقیفر  مدید  دیـسر  کیدزن  نوچ  دمآ 

دـمآ و نم  کـیدزن  رفعج  ـالم  ًاـیناث  .دـنک  مکت  هک  دنتـشاذگن  دـندینادرگرب و  بـقع  زا  ار  وا  دندیـشک و  ار  شریجنز  صخـش  ود 
.هعفد هس  ات  دنتشاذگن ، دندیشک و  ار  وا  دنزب ، فرح  تساوخ 

هحیص مدیسرت و  تخس  كانلوه  تروص  نآ  لاح و  نآ  هدهاشم  زا  نم 
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.دوب هدیباوخ  نم  کیدزن  رد  هک  ءاملع  زا  رفن  کی  دش  رادیب  نم  هحیص  زا  مدش و  رادیب  مدیشک و  یمیظع 

رهطم و نحص  ياهرد  ندرک  زاب  تقو  متـساخرب  باوخ  زا  نم  هک  ار  یتقو  نیا  ًاقافتا  .مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  باوخ  هصق  نم  سپ 
دیاش رفعج ، الم  يارب  مینک  رافغتسا  مینک و  ترایز  مرح و  هب  میوش  فَّرَشُم  تسا  بوخ  متفگ : مقیفر  هب  نم  سپ  دوب ، فیرش  مرح 

 -. دشاب هقداص  يایؤر  باوخ  نیا  رگا  دیامرف -  مُّحََرت  وا  رب  یلاعت  قح 

مولعم نم  يارب  لاس و  تسیب  بیرق  بلطم  نیا  زا  تشذگ  میدروآ و  لمع  هب  میتشاد  دصق  هک  ار  هچنآ  میدـش و  فّرـشم  مرح  سپ 
.مدرم لاوما  رد  دش  وا  ریصقت  ببس  هب  وا  يارب  باذع  نیا  هک  مدیمهف  نانچ  دوخ  نامگ  هب  نم  و  يزیچ ، رفعج  الم  لاح  زا  دشن 

قفوم هفرـشم  هنیدم  هب  ار  تعجارم  و  میدش ، غراف  جـح  لامعا  زا  شا و  هناخ  ترایز  هب  نم  رب  یلاعت  قح  داهن  ّتنم  نوچ  هلمجلاب  و 
هک مدرک  سامتلا  دوخ  ياقفر  هب  نم  سپ  .نتفر  هار  تکرح و  زا  تشادزاب  ارم  هک  يّدح  هب  تخس ، دش  ضراع  یـضرم  ارم  .میدش 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هرهّطم  هضور  هب  دیریگ و  شود  ارم  دینک و  ضوع  ار  میاهـسابل  دیهد و  وش  تسُـش و  ارم 
.دبایرد ارم  گرم  هکنآ  زا  شیپ  دیربب 

دوخ لغـش  یپ  دنتـشاذگ و  ارم  اقفر  مداتفا و  شوهیب  مدـش  هرهطم  هضور  لخاد  نوچ  مدوب و  هتفگ  هچنآ  دـندروآ  اج  هب  اـقفر  سپ 
.دنتفر

، تشپ فرط  هب  دندرب  ارم  هاگنآ  مدرک ، ترایز  ات  سدقم  حیرـض  هکبـش  کیدزن  دندرب  دنتفرگ و  شود  ارم  مدـمآ ، شوه  هب  نوچ 
تیب کیدزن 
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و ار ، ترـضح  نآ  مدرک  ترایز  متـسشن و  سپ  تسا ، همولظم  نآ  ترایز  لحم  هک  اـهیلع -  هَّللا  تاولـص  ارهز -  همطاـف  ترـضح 
نیـسح ماما  تدـنزرف  هب  امـش  ّتبحم  ترثک  رابخا ، زا  هدیـسر  ام  هب  هک  مدرک  باـطخ  یب  یب  نآ  هب  مدومن و  دوخ  يارب  افـش  بلط 

.دیهاوخب یلاعت  دنوادخ  زا  ارم  يافش  راوگرزب  نآ  قح  هب  سپ  مترضح ، نآ  فیرش  ربق  رواجم  نم  مالسلا و  هیلع 

مدرک بلط  هلمج  زا  مدرک ، ضرع  متـشاد  تجاـح  هچنآ  مدرک و  هجوت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  بناـج  هب  سپ 
هب مدیـسر  ات  مدرک  یم  رکذ  کی  کی  ار  اهنآ  ياهمـسا  دندوب و  هدرک  تافو  هک  میاقفر  زا  یتعامج  يارب  ار  ترـضح  نآ  تعافش 

لاؤس ترفغم و  بلط  رد  مدرک  حاحِلا  سپ  دـش ، ِبلَقنُم  ملاح  مدوب ، هدـید  وا  زا  هک  یباوخ  دـمآ  مدای  لاح  نیا  رد  رفعج ، الم  مسا 
زا اـی  هدوـب  تسار  مباوـخ  مناد  یمن  مدـید و  دـب  لاـح  هب  ار  وا  نیا  زا  شیپ  لاـس  تسیب  نـم  هـک  مدرک  ضرع  و  وا ، يارب  تعاـفش 

.مدروآ اج  هب  وا  ّقح  رد  اعد  عّرضت و  زا  دوب  منکمم  هچنآ  تهج  ره  هب  هدوب ، ناشیرپ  ياهباوخ  مالحا و  ثاغضا 

هَّللا تاولـص  ارهز -  ترـضح  تکرب  هب  مضرم  مدمآ و  لزنم  هب  قیفر  تناعا  نودـب  اهنت  متـساخرب  مدـید ، یتَّفِخ  دوخ  لاح  رد  سپ 
میدرک تراـیز  میدـش و  دُُـحا  دراو  نوچ  و  میدرک ، لزنم  دُُـحا  رد  مینک  تکرح  هنیدـم  زا  میتساوخ  نوچ  دـش و  فرطرب  اـهیلع - 

.مدیباوخ ار ، اجنآ  ِءادهش 

دراد و رـس  رب  کَنَح  اب  يا  همامع  دراد و  نت  رد  دیفـس  رایـسب  ياه  هماج  یبوخ ، تئیه  هب  ار  دوخ  قیفر  رفعج  الم  مدـید  باوخ  رد 
دوخ قیفر  اب  قیفر  هک  تسا  هتسیاش  هقادَّصلا » ِهَّوُخُالِاب َو  ًابَحرَم  : » تفگ درک و  مالـس  نم  رب  دمآ و  نم  دزن  هتفرگ  تسد  رد  ییاصع 

نیا رد  نم  .يدرک  نم  اب  وت  هک  دنک  نینچ 
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نآ زا  ارم  يدرک  صـالخ  هـکنآ  رگم  يدـماین  نوریب  هرَّهَطُم  هـضور  زا  وـت  سپ  مدوـب ، تـنحم  تدــش و  ـالب و  یگنت و  رد  تدــم 
لوسر ترضح  و  تافاثک ، تاراذق و  زا  ارم  دندرک  هزیکاپ  و  مامح ، هب  دنداتـسرف  ارم  هک  تسا  زور  هس  ای  زور  ود  نالا  اهیراتفرگ و 

تمحرم نم  يارب  ار  ابع  نیا  اهیلع -  هَّللا  تاولص  هقیدص -  ترضح  و  هداتسرف ، نم  يارب  ار  اه  هماج  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
سپ ار ، وت  مهد  تراـشب  هکنآ  وت و  تعیاـشم  يارب  مدـمآ  نم  و  دـش ، رَجنُم  تیفاـع  یبوـخ و  هب  هَّللا -  ِدـمَِحب  نم -  رما  و  هدوـمرف ،

ناـیوگ و رکـش  مدـش  رادـیب  سپ  .دنـشاب  یم  ملاـس  مه  اـهنآ  دوـخ و  لـها  يوـس  هب  يدرگ  یمرب  تمالـس  هب  هک  شاـب  لاحـشوخ 
.(1) لاحشوخ

رب تسا  لمتـشم  نآ  هک  اریز  .ایؤر  نیا  قئاقد  رد  دنک  لمأت  هک  ریبخ ، ِكریز  صخـش  يارب  تسا  هتـسیاش  هک  هدومرف  موحرم  ِخـیش 
.ار مشچ  رد  ِكاشاخ  ار و  لد  يروک  دنک  یم  فرط  رب  هک  ییاهزیچ 

تیاکح

لقن هللا  همحر  ینارهت  لیلخ  ازریم  جاح  بانج  شدجام  دلاو  زا  یلع  الم  جاح  ياقآ  عروأ ، ِّلجأ  خیش  هک  تسا  مالّـسلاراد  رد  زین  و 
.نارهت رد  مردام  مدوب و  یّلَعُم  يالبرک  رد  نم  هک  هدومرف 

سپ .دنتـسکش  ارم  ینیب  وت و  يوس  هب  دندروآ  ارم  مدُرم و  نم  رـسپ ! يا  تفگ  دمآ و  نم  دزن  مردام  هک  مدـید  باوخ  رد  یبش  سپ 
یضعب زا  دمآ  يذغاک  هک  تشذگ  يدنچ  باوخ  نیا  زا  متساخرب و  باوخ  زا  ناسرت  نم 
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«. میداتسرف امش  دزن  هب  ار  شا  هزانج  درک ، تافو  تا  هدلاو  : » دوب هتشون  هک  ناوِخا 

امش هک  میدرک  نامگ  نوچ  میتشاذگ ، لفِکلا  يِذ  کیدزن  يارسناوراک  رد  ار  امـش  هدلاو  هزانج  دنتفگ : دندمآ  اهـشِک  هزانج  نوچ 
ینیب دوب : هتفگ  هک  هموحرم  نآ  مالک  يانعم  رد  مدنام  ّریحَتُم  نکل  مدیمهف و  ار  باوخ  ِقدِص  نم  سپ  .دیشاب  یم  فرـشا  فجن  رد 

.دندروآ ار  شا  هزانج  هکنیا  ات  دنتسکش ! ار  ما 

زج میناد  یمن  ار  شببـس  ام  دنتفگ : مدیـسرپ ، نآ  نیلماح  زا  ار  نآ  ببـس  هدـش ، هتـسکش  وا  ینیب  مدـید  مدوشگ  وا  يور  زا  ار  نفک 
دگل دـندرک ، يراکدـگل  مه  اب  اهلام  میدوب ، هتـشاذگ  رگید  ياـهتوبات  يور  ار  هموحرم  نآ  توباـت  اهارـسناوراک  زا  یکی  رد  هکنآ 
یمن نآ  يارب  یببس  ام  نیا  زا  ریغ  رگید  هدیـسر ، هموحرم  نآ  هب  بیـسآ  نیا  تقو  نآ  رد  دیاش  نیمز ، هب  دندنکفا  ار  هزانج  دندز و 

.میناد

ردام لضفلاوبا ! يا  مدرک ، ضرع  متشاذگ و  بانج  نآ  لباقم  مالسلا و  هیلع  لضفلاوبا  بانج  مرح  مدروآ  ار  مردام  هزانج  نم  سپ 
هب تسا  نم  رب  و  ار ، باذـع  ّتیذا و  وا  زا  نک  فرطرب  سپ  تسا  وت  لـیخد  لاـحلأ  هدرواـین ، اـج  هب  وـکین  ار  شا  هزور  زاـمن و  نم 

.مهدب زامن  هزور و  وا  يارب  لاس  هاجنپ  هک  نم ، دّیس  يا  وت  تنامض 

یئاغوغ روش و  هک  مدید  باوخ  رد  یبش  هک  تشذگ  یتدم  .دـش و  هحماسم  وا  يارب  هزور  زامن و  نداد  رد  مدرک و  نفد  ار  وا  سپ 
دنا هتسب  یتخرد  رب  ار  مردام  مدید  تسیچ ؟ منیبب  مدش  نوریب  هناخ  زا  .تسا  نم  هناخ  رد  رب 
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وا هک  میرومأم  لضفلاوبا  ترـضح  بناج  زا  ام  دنتفگ : هدرک ؟ یهانگ  هچ  دینز ، یم  ار  وا  هچ  يارب  متفگ : .دـننز  یم  وا  رب  هنایزات  و 
زا ار  مرداـم  مداد و  ناـشیا  هب  مدروآ ، دـندرک  یم  بلط  هک  یلوپ  نآ  مدـش و  هناـخ  لـخاد  نم  .دـهدب  لوپ  غـلبم  نـالف  اـت  مینزب  ار 

.مدش وا  تمدخ  هب  لوغشم  مدرب و  لزنم  هب  مدرک و  زاب  تخرد 

نم سپ  تدابع ، لاس  هاجنپ  لوپ  اب  دوب  قفاوم  دنتفرگ  نم  زا  باوخ  رد  هک  ار  یلوپ  رادقم  نآ  مدرک  باسح  مدش  رادـیب  نوچ  سپ 
نیا متفگ : و  هیلع -  یلاعت   ] هَّللا ناوضر  ضایر - »  » باتک بحاص  یلع ، دیس  ازریمآ  ّلَجأ  ِدّیس  تمدخ  مدرب  متـشادرب و  ار  غلبم  نآ 

.(1) دیهدب مردام  يارب  هدومرف  فطل  مَیِعدَتسُم  تسا ، تدابع  لاس  هاجنپ  ِلوپ 

ِزاوَج ِمَدَـع  ِهَِبقاْعلا َو  ِرَطَخ  ِْرمَْالا َو  ِمَظِع  ْنِم  ایْؤُّرلا -  ِهِذـه  یف  َو  ِمـالَّسلا :-  َراد  ُهَّللا  ُهَّلَحَا  ِمـالَّسلا -  ِراد  ُبِحاـص  ّلَـجَالا ، اَنُخیَـش  َلاـق 
.راِبتْعِْالا ِرَظَن  ِهَریصَْبلا َو  ِْنیَِعب  اهَلَّمَاَت  ْنَم  یلَع  یفْخَی  ام ال  َنیِتبْخُمْلا -  ِِهئاِیلْوَا  ِماقَم  ُِّولُع  ِهِسْفَن َو  یلَع  َهَّللا  َدَهاع  اِمب  ِنُواهَّتلا 

تیاکح

ار وا  هک  دوب -  یمداخ  نآ  ماّمح  رـس  رد  اه ، ماـمح  زا  یکی  رد  نارهت ، رد  هک  هدومرف  لـقن  دوخ  حـلاص  دـلاو  زا  راوگرزب  نآ  زین  و 
مهاوخ یم  تفگ  اهرامعم و  زا  یکی  ِدزن  دمآ  يزور  .دروآ  یمن  اج  هب  هزور  زامن و  وا  و  مییوگ -  یم  وداپ 
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نآ سپ  زاـسب ، ماـمح  ریگب و  لوپ  يراد  راـک  هچ  وت  تفگ  يروآ ؟ یم  لوپ  اـجک  زا  وـت  تفگ  راـمعم  .ینک  اـنب  یماـمح  نم  يارب 
 -. دوب بلاط  یلع  شمسا  و  وا -  مسا  هب  فورعم  تخاس  وا  يارب  یمامح  رامعم 

يداو رد  فرـشا  فجن  هب  دمآ  بلاط  یلع  مدید  باوخ  هک  مدوب  فرـشا  فجن  رد  یتقو  نم  هک  دیوگ  یم  لیلخ  الم  جاح  موحرم 
یم هزور  هن  يدرک و  یم  زامن  هن  وت  هکنآ  لاح  يدـمآ و  فیرـش  ِناـکم  نیا  هب  هنوگچ  وت  متفگ : مدرک و  بجعت  نم  سپ  مالـسلا ،

 - یهاشنامرک دـمحم  الم  جاح  هک  باذـع ، يوس  هب  دـنربب  هک  اهریجنز  لُغ و  اب  دـنتفرگ  ارم  مدُرم و  نم  نالف ! يا  تفگ : یتفرگ ؟
نم يارب  زا  و  نم ، زاـمن  هزور و  يارب  درک  ریجا  ار  ینـالف  و  دروآ ، اـجب  جـح  هک  نم  يارب  تفرگ  بئاـن  ار  ینـالف  ًاْریَخ -  ُهَّللا  ُهازَج 

یلاعت ِدنوادخ  .دومن  صالخ  باذع  زا  ارم  درک و  ادا  هکنآ  رگم  تشاذـگن  نم  همذ  رب  يزیچ  و  نالف ، ینالف و  هب  داد  ملاظم  هاکز و 
.دهد وا  هب  ریخ  ِيازج 

یلع لاوحا  دندمآ  نارهت  زا  یتعامج  یتّدـم  زا  دـعب  هکنآ  ات  باوخ ، نآ  زا  متـشاد  بّجعت  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  ناسرت  نم  سپ 
يارب دندوب  هدش  بئان  هک  یـصاخشا  یّتح  مدوب  هدید  باوخ  رد  هک  وحن  نامه  هب  دـنداد  ربخ  ارم  سپ  مدیـسرپ ، ناشیا  زا  ار  بلاط 

دوخ يایؤر  ِقدِص  زا  مدرک  بجعت  نم  سپ  .دوب  هدرب  مان  دوب و  هتفگ  نم  هب  باوخ  رد  هچنآ  اب  دندوب  قباطم  وا  هزور  زامن و  جح و 
.(1)! عقاو اب  شندوب  قباطم  و 

هک هدش  دراو  هک  ار  يرابخا  دنک  یم  قیدصت  باوخ  نیا  هک  دنامن  یفخم 
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لامعا نآ  هطـساو  هب  تسا  تّدش  یگنت و  رد  هدرم  هک  یهاگ  هکنآ  و  دـسر ، یم  ّتیم  هب  تاریخ  ریاس  ّجـح و  زامن و  هزور و  باوث 
ملاـع برغ  قرـش و  رد  هک  تسین  ینمؤم  چـیه  دـندومرف : هک  ار  يراـبخا  دـنک  یم  قیدـصت  زین  .دوش و  یم  لـصاح  وا  يارب  یجَرَف 

هقلح هقلح  هک  ار  ناـشیا  مینیب  یم  اـیوگ  هـک  تـسا  راـبخا  ضعب  رد  و  . (1) دنرب یم  مالّـسلا  يداو  هـب  ار  شحور  هـکنآ  رگم  دریمب 
.هدوب نارهت  راربا  ي   ] احلص رایخا و  ِياملع  زا  روکذم  ِیهاشنامرک  دمحم  الم  جاح  ،(2) و  دنیوگ یم  ثیدح  مه  اب  دنا و  هتسشن 

تیاکح

ِّلحم هِقث و  هک  یسک  زا  هدیسر  ام  هب  هدومرف : هک  هدش  لقن  هللا  همحر  یّمق  دیعس  یضاق  لماک ، فراع  لضاف و  ملاع  ِتاِّینیَعبرأ »  » زا
هک لاح  بابرا  ي   ] ضعب ترایز  هب  تفر  يزور  هک  هرـس ، سدق  یِلماعلا  نیّدلا  هّلِملا و  ءاهب  خیـش  ام ، ِدیتاسا  داتـسا  زا  تسا  دامتعا 

یبیرغ رما  زور  نیا  زا  لبق  ناتسربق  نیا  رد  نم  تفگ : خیش  هب  فراع  صخش  نآ  .دوب  هدیزُگ  يوْأَم  ناهفـصا  رباقم  زا  يا  هربقم  رد 
.دنتفر عضوم و  نالف  رد  دندرک  نفد  ناتـسربق  نیا  رد  دندروآ  ار  يا  هزانج  یتعامج  مدـید  هک  تسا  نیا  رما  نآ  و  مدرک ، هدـهاشم 
منادب ات  مدرک  رظن  دوخ  ِپچ  تسار و  هب  .مدنام  ّریحتُم  .دوبن  هَأشَن  نیا  ياهوب  زا  هک  مدینش  یشوخ  يوب  تشذگ  یتعاس  نوچ  سپ 
ات تفر  سپ  ربق ، نآ  دزن  دور  یم  تسا  كولم  سابل  رد  یتروص  شوخ  ناوج  مدید  هاگان  هک  دمآ  اجک  زا  شوخ  يوب  نیا  هک 

ص:136
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.ربق نآ  هب  دیسر 

.دش ربق  رد  لخاد  ایوگ  دش ، دوقفم  مدید  ربق ، نآ  دزن  تسشن  نوچ  سپ  ربق ، نآ  دزن  وا  ندمآ  زا  مدرک  رایسب  بجعت  نم 

یم یگـس  مدید  مدرک  هاگن  سپ  دوب ، رتدـیلپ  يدـب  يوب  ره  زا  هک  مدینـش  یثیبخ  يوب  هاگان  هک  تشذـگن  ینامز  هعقاو  نیا  زا  سپ 
.دش ناهنپ  ربق و  نآ  هب  دیسر  ات  ناوج ، نآ  رثا  رب  دور 

نامه زا  حورجم و  ندـب  اب  تئیه ، دـب  لاح و  دـب  دـمآ  نوریب  ناوج  نآ  هاگان  هک  مدوب  بجعت  لاح  رد  مدـش و  بّجعت  رد  نم  سپ 
.تشگرب دوب  هدمآ  هک  یهار 

مدوب رومأم  مدوب و  ّتیم  نیا  حلاص  لمع  نم  تفگ : .دـیوگب  نم  يارب  ار  لاح  تقیقح  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زاو  متفر  وا  بقع  نم 
افو ات  منک  نوریب  ربق  زا  ار  وا  متـساوخ  نم  .دوب  وا  حلاص  ریغ  لمع  وا  دـمآ و  يدـید  هک  یگـس  نیا  هاگان  هک  مشاب ، وا  اب  ربق  رد  هک 

اب هک  تشاذگن  ارم  و  ینیب ، یم  هچنانچ  درک  حورجم  ارم  دنک و  ارم  تشوگ  تفرگ و  نادند  ارم  گس  نآ  وا ، تبحُـص  ِّقح  هب  منک 
.متشاذگ ار  وا  مدمآ و  نوریب  منامب ، وا  ربق  رد  متسناوتن  رگید  مشاب ، وا 

، یتفگ تسار  دومرف : خیش  درک  لقن  خیش  يارب  ار  تیاکح  نیا  فِشاکُم ، ِفراع  نوچ 

« لاوْحَْالا ِبَسَِحب  ِهَبَسانُْملا  ِهروُّصلِاب  اهِرُّوَصَت  ِلامْعَْالا و  ِدُّسَجِتب  َنُوِلئاق  ُنْحَنَف  »

«.[ میلئاق دقتعم و  تالاح  اب  بسانم  تروص  هب  نآ  نتفای  تروص  لامعا و  مّسجت  هب  ام  ]»
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تـسنآ شَـصّخَُلم  هدرک و  تایاور  یلامَا »  » لوا رد  قودص » خیـش   » هک ربخ  نیا  ار ، تیاکح  نیا  دنک  یم  قیدصت  هک  دیوگ  فلؤم 
ترضح نآ  زا  دندیسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  میمت  ینب  زا  یتعامج  اب  يرَقنِم » مصاع  نب  ْسِیق   » هک

يارب زا  تسین  يا  هراچ  سیق  يا  دومرف : هلمج  زا  شیوخ ، تاملک  هب  دومرف  هظعوم  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  دنتـساوخ ، هعفاـن  هظعوم 
دهاوخ یمارگ  دـشاب  میرک  وا  رگا  سپ  يا ، هدرم  وت  وا و  اـب  وت  يوش  یم  نفد  تسا و  هدـنز  وا  و  وت ، اـب  دوش  نفد  هک  ینیرق  زا  وـت 

لاؤس و  وا ، اـب  رگم  يوشن  ثوعبم  و  وا ، اـب  رگم  دـش  یهاوخن  روشحم  و  ار ، وت  تشاذـگ  دـهاوخ  او  دـشاب  میئل  رگا  و  ار ، وت  تشاد 
دـساف رگا  وا و  اب  تفرگ  یهاوخ  سنُا  دشاب  حـلاص  رگا  هک  اریز  حـلاص ، رگم  ار  نآ  هدـم  رارق  سپ  وا ، زا  رگم  دـش  یهاوخن  هدرک 

.تسا وت  ِلمع  وا  و  وا ، زا  رگم  دومن  یهاوخن  تشحو  دشاب 

تـسام کیدزن  هک  ره  رب  نآ  هب  مینک  راختفا  ام  ات  دوش  هدروآ  مظن  هب  هظعوم  نیا  هک  متـشاد  تسود  هَّللا ! َِّیبَن  ای  درک : ضرع  سیق 
.ار نآ  دروآ  مظن  هب  هک  دـننک  رـضاح  ار  رعاـش -  تباـث -  نب  ناّـسح  داتـسرف  باـنج  نآ  .میدرک  یم  هریخذ  ار  نآ  مـه  برع و  زا 

: تفگ دیایب و  ناّسَح  هکنآ  زا  شیپ  ار ، نآ  دروآرد  مظن  هب  دوب و  رضاح  سمَهلَد  ِنب  ِلاصلَص 

امَّنِا َِکلاِعف  ْنِم  ًاطیلَخ  ْرَّیََخت 

ُلَعْفَی َناک  ام  ِْربَْقلا  ِیف  یتَْفلا  ُنیرَق 

ُهَّدُِعت ْنَا  ْنِم  ِتوَْملا  َدَعب  َُّدبال  َو 

ُِلبُْقیَف ِهیف  ُءْرَْملا  يَداُنی  ٍمْوَِیل 
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ْنُکَت الَف  ْیَِشب ٍء  ًالوُغشم  َتنک  نِاف 

ُلَغْشَت ُهَّللا  ِِهب  یضْرَی  يذَّلا  ِْریَِغب 

ِهتْوَم ِدَْعب  ْنِم  َناْسنِْالا  َبَحْصَی  ْنَلَف 

ُلَمْعَی َناک  يّذلا  َِّالا  ِهْلبَق  ْنِم  َو 

ِهلْهَِال ٌفیَض  ُناْسنِالا  اَمَّنِا  الَا 

ُلَحْرَی َُّمث  ْمُهَْنَیب  ًالیلَق  ُمیُقی 

هدامآ هکنیا  زا  گرم  زا  سپ  تسین  يا  هراچ  تسوا و  لمع  ربق  رد  صخش  نیـشنمه  انامه  .نک  باختنا  یتسود  دوخ ، ياهراک  زا  ]
نآ رد  ادخ  يدونـشخ  هچنآ  هب  زج  یتسه  لوغـشم  يراک  هب  رگا  .دیآ  یم  وا  دـننک و  یم  ادـن  ار  ناسنا  هک  يزور  يارب  ار  نآ  ینک 

ناشیوخ نامهم  ناسنا  شاب  هاگآ  دوب ، دهاوخن  وا  ِبِحاصُم  ناسنا ، ِلمع  زج  نآ  زا  لبق  گرم و  زا  سپ  زگره  .شابن  لوغـشم  تسا 
.[ (1) دنک یم  چوک  سپس  هدنام  اهنآ  نیب  مک  یتدم  تسا و  دوخ 

ترضح دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هللا  همحر  قودص  خیش 
یسیع ترضح  هراب  رگید  لاسکی ، زا  سپ  دندرک ، یم  باذع  ار  ربق  نآ  بحاص  هک  يربق  هب  تشذگ  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع 

لاس رد  ربق  نیا  هب  متـشذگ  نم  نم ! راگدرورپ  يا  تفگ : سپ  .هدـش  هتـشادرب  ربق  نآ  بحاص  زا  باذـع  دـید  درک ، روبع  اـجنآ  زا 
یسیع هب  دیـسر  یحو  سپ  هدش ؟ هتـشادرب  وا  زا  باذع  منیب  یم  متـشذگ  وا  رب  هک  لاسما  دوب و  باذع  رد  شبحاص  مدید  هتـشذگ ،

يارب زا  هَّللا ! حور  ای  هک  مالسلا  هیلع 
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سپ داد ، ياج  هانپ و  ار  یمیتی  درک و  تسرد  حالـصا و  ار  یهار  سپ  دیـسر ، غولب  ّدـح  هب  هک  دوب  یحلاص  دـنزرف  ربق  نیا  بحاص 
(1) .دروآ اجب  شدنزرف  هک  لمع  نیا  ببس  هب  ار  وا  مدیزرمآ  نم 

ص:140
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تمایق مراهچ  لصف 

رد یلاعت  قح  تسا و  ربکا  عَزَف  شعَزَف  مظعا و  یلوَه ، ره  زا  هکلب  میظع ، شلوَه  هک  تسا  تمایق  ترخآ ، كانلوه  لزاـنم  زا  یکی 
: هدومرف نآ  فصو 

»(1)؛ ...ًهَتَغب ِّالا  ْمُکیتَأت  ِضْرَْالا ال  ِتاومَّسلا َو  ِیف  ْتَلُقَث  »... 

ّنِج و هکئالم و  زا  اهنآ  لها  رب  ینعی  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  وا  ياهلوَه  دـئادش و  ِثیِح  زا  تمایق  تسا  میظع  نارگ و  نیگنـس و  »... 
« ...ناهگان رگم  ار  امش  دیاین  سنِا ،

یِک دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  لیئربج  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدنوار  ِبُطق 
سپ .درک  ّشَغ  و ]  ] داتفا هک  يّدح  هب  ار ، وا  تفرگ  هزرل  دینش  تمایق  مسا  نوچ  لیئربج  دش ؟ دهاوخ  اپرب  تمایق 
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.(1) دناوخ دش  رکذ  هک  ار  هفیرش  هیآ  سپ  لئاس ، زا  ِملعا  تمایق ، ِرما  هب  ِلوئسم  تسین  هَّللا ، َحوُر  ای  تفگ  دمآ  لاح  هب  نوچ 

یلص لوسر  ترضح  یتقو  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هللا  همحر  یّمق  میهاربا  نب  یلع  لیلج  خیـش  و 
نامـسآ بناج  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  رظن  هاگان  هک  دوب  ترـضح  نآ  دزن  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  دوب و  هتـسشن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  دینابسچ  ار  دوخ  سپ  .دش  نارفعز  دننام  هک  يّدح  هب  سرت  زا  درک  رییغت  شگنر  سپ  داتفا ،
.درب هانپ  ترضح  نآ  هب  و 

قرشم و هدرکرپ  هک  ار  یکَلَم  دید  دوب ، هداتفا  شرظن  لیئربج  هک  اجنآ  هب  دنکفا  رظن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  سپ 
هیلع هللا  یلـصدمحم  اـی  تفگ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  درک  ور  کَـلَم  نآ  سپ  .تسا  نیمز  باـق  اـیوگ  هک  ار  برغم 

یـشاب و هدنبای  وت ؛ يوس  هب  تسا  رتهب  لوسر ، یـشاب و  هاشداپ  هک  مزاس  رَّیَُخم  ار  وت  هک  وت  يوس  هب  میادـخ  لوسر  نم  ملـسو ، هلآو 
؟ لوسر

.هدمآ لاح  هب  هتشگرب و  لوا  لاح  هب  شگنر  دید  لیئربج ، يوس  هب  درک  تافتلا  ترضح  سپ 

.دیشاب لوسر  هدنب و  هک  دینک  رایتخا  هکلب  درک : ضرع  لیئربج 

رد تشاذگ  درک و  دنلب  ار  تسار  ياپ  کَلَم  نآ  سپ  .مشاب  لوسر  هدنب و  مهاوخ  یم  تفگ : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  سپ 
نیمه هب  .موس  نامسآ  رد  تشاذگ  ار  تسار  ياپ  نآ  زا  دعب  مود ، نامسآ  رد  تشاذگ  درک و  دنلب  ار  پچ  ياپ  ایند و  نامسآ  نایم 

، درک دوخ  ماگ  کی  ار  ینامسآ  ره  .متفه  نامسآ  ات  تفر  وحن 
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.دش یکچوک  غرم  هزادنا  هب  هکنآ  ات  دش  کچوک  تفر  الاب  هچ  ره  و 

هدیناسرت رتشیب  ارم  هک  ار  يزیچ  مدیدن  يدـیدش و  سرت  وت  زا  مدرک  هدـهاشم  نم  انامه  دومرف : درک و  لیئربج  هب  ور  ترـضح  سپ 
لیفارـسا نیا  دوب ؟ یک  کَلَم  نیا  هک  دـیتسناد  ایآ  .امرفم  تمالم  ارم  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : لـیئربج  وت ! گـنر  ندرک  رییغت  زا  دـشاب 

مدید ار  وا  نم  نوچ  . (1) هدماین نییاپ  دوخ  ناکم  زا  هدومرف  قلخ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  یلاعت  قح  هکینامز  زا  دوب و  ّبّرلا » ُبِجاح  »
هک درک  رییغت  نانچ  مگنر  تمایق  سرت  زا  سپ  تمایق ، ندرک  اـپرب  يارب  تسا  هدـمآ  هک  مدرک  ناـمگ  دـیآ ، یم  نیمز  يوس  هب  هک 

.دیدومرف هدهاشم 

امـش دزن  هب  ار  وا  امـش ، یگرزب  تهج  هب  هدـیزگرب  ار  امـش  نوـچ  یلاـعت  قـح  هکلب  هدـماین ، تماـیق  رما  يارب  هک  مدـید  نوـچ  سپ 
.(2) ربخلا -  .تشگرب -  نم  يوس  هب  مسَفَن  دمآ و  لّوا  لاح  هب  مگنر  هداتسرف ،

هکنآ رگم  ییایرد  هن  ییارحـص و  هن  یهوک و  هن  يداب و  هن  ینیمز و  هن  ینامـسآ و  هن  یبّرَقُم و  ِکَـلَم  تسین  هک  تسا  یتیاور  رد  و 
.(3) نآ رد  دوش  یم  اپرب  تمایق  هکنآ  يارب  هعمج  زور  زا  دنسرتب 

رد نیرّسفم  هکنانچ  دشاب ، اهنآ  ِنیلّکَُوم  اهنآ و  لها  ندیسرت  دش ، رکذ  هک  ءایشا  ریاس  نیمز و  نامـسآ و  ندیـسرت  دیاش  دیوگ  ریقف 
ْتَلُقَث  » هیآ ینعم 

ص:143

اب دشاب  هتـشادن  تافانم  ات  هدمآ ، اجنیا  هک  يوحن  نیا  لثم  هدماین  نیئاپ  ربخ  یب  اهنت و  يرفن  کی  هک  دشاب  نآ  دارم  دـیاش  . 186 - 1
.هنم .ملاعلا  هَّللاو  نآ  ِوحن  ای  طول ، ِموق  ِكالها  يارب  لیئاکیم  لیئربج و  اب  وا  ندمآ  نیئاپ 

ص 292. ج 16 ، راونالاراحب ، . 187 - 2
ح 1. ص 58 ، ج 7 ، راونالاراحب ، . 188 - 3
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.دنا هتفگ   (1)« ِضْرَْالاَو ِتاوامَّسلا  ِیف 

و ترضح ، نآ  توص  دش  یم  دیدش  دومن ، یم  رکذ  ار  تمایق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  هدش  تیاور  و 
.(2) بانج نآ  راسخر  دش  یم  خرس 

تعجارم هنیدـم  هب  كوبت »  » هِوزَغ زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوـچ  هک  هدرک  لـقن  داـشرا »  » رد دـیفم » خیـش   » و
نمیا ار  وت  ادـخ  اـت  ورمع ! يا  رواـیب  مالـسا  دومرف : وا  هب  ترـضح  بَرَکیدـعَم ،» ِنب  ورمَع   » ترـضح نآ  تمدـخ  هب  دیـسر  دومرف ،
مادـک ربـکا  ِعَزَف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  يا  تفگ : ورمع  .تساهـسرت  نیرتـگرزب  هک  یـسرت  ینعی  ربـکا ، ِعَزَف  زا  دـنادرگ 

.دوش یمن  دراو  نم  رب  سرت  هک  متسه  یسک  نم  تسا ؟

حوُتف هدوب و  راگزور  یماـن  ناعْجَـش  زا  وا  هک  هدـش  لـقن  .ورمع  بلق  تّوق  يریلد و  دوش  یم  مولعم  مـالک  نیا  زا  هک  دـیوگ  فلؤم 
مامت تبرـض ، کی  هب  ریـشمش ]  ] وا اب  یتقو  و  دوب ، فورعم  هماصْمَـص »  » وا ریـشمش  و  هدـش ، عقاو  وا  تسد  رب  نآ  زا  يرایـسب  مَجَع ،

، دـهد وا  ناشن  ار  ریـشمش  نآ  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  دوخ  تفالخ  نامز  رد  باّـطخلا  نب  رمع  و  . (3) درک ادـج  مه  زا  ار  رتش  مئاوق 
: تفگ دـنکفا و  رود  ار  وا  رمع  .درکن  رثا  ًادـبا  دـنک  ناحتما  ار  وا  يزیت  هک  دز  یّلحم  رب  دیـشک و  ارنآ  رمع  .درک  رـضاح  ارنآ  ورمع 

ریشمش نآ  هک  ییوزاب  هن  دیدیبلط  ریشمش  نم  زا  امش  ریما ! يا  تفگ : ورمع  .تسین  يزیچ  نیا 

ص:144

هیآ 187. فارعا ، هروس  . 189 - 1
ح 31. ص 301 ، ج 2 ، راونالاراحب ، . 190 - 2

ص 482. ج 6 ، راحبلا ، هنیفس  . 191 - 3
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.(2) دزب ار  وا  یلوق  هب  درک و  باتع  ار  وا  دمآ و  شََدب  ورمع  نخس  زا  رمع  . (1) دز یم  ار 

تسین نینچ  ورمع ! يا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مسرت ، یمن  ربکا  ِعَزَف  زا  نم  تفگ  ورمع  نوچ  هلمُْجلِاب  و 
هدـنز دـنامن  دوش و  هدـنز  هکنآ  رگم  یتّیم  دـنامن  یقاب  هک  يا  هحیـص  کی  مدرم  رب  دوش  هدز  يا  هحیـص  انامه  .يا  هدرک  نامگ  هک 

دنوش و هدـنز  یمامت  هک  دوش  هدز  ناشیارب  رگید  هحیـص  کی  سپ  .دـنریمن  هتـساوخ  ادـخ  هک  یئاهنآ  رگم  دریمب ، هکنآ  رگم  يا ] ]
هدنکفا اههوک و  دننام  دوش  ادج  منهج  شتآ  زا  اه  هراپ  و  دوش ، هدنکارپ  یشالتم و  اههوک  دوش و  هتفاکش  نامسآ  و  دنشکب ، فص 

ادخ هک  یناسک  رگم  دوش  دوخ  هب  لوغـشم  دـنک و  دای  ار  شهانگ  دوش و  هدـنک  شلد  هکنآ  رگم  یحور  بحاص  دـنامن  سپ  .دوش 
.(3) تسا گرزب  میظع و  هک  ار  يرما  مونش  یم  نم  انامه  تفگ : ورمع  نیا ؟ زا  ورمع  يا  وت  ییاجک  سپ  .دشاب  هتساوخ 

.دوخ موق  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص   ] لوسر ادخ و  هب  دروآ  نامیا  سپ 

تمایق يّدح  هب  تسگرزب و  رایـسب  لوه  تمایق  لوه  هک  دوشیم  هدافتـسا  یگمه  زا  هک  تسا  رایـسب  باب  نیا  رد  تایاور  هلمجلاب  و 
هب هک  ناگدرم  زا  یـضعب  هک  يوحن  هب  دـنراد  ار  نآ  تشحو  لْوَه و  زین  ربق  خزرب و  ملاع  رد  ناـگدرم  تاوما و  هک  تسا  كاـنلوه 

، دندیسرپ ار  اهنآ  يوم  يدیپس  ببس  .هدوب  دیفس  مامت  ناش  ياهوم  هک  دندش  هدید  دندش  هدنز  ادخ  ءایلوا  ياعد 

ص:145

ٍلََطب ْيَدَی  یف  َِّالا  ُلَمْعَی  َْسَیل  هِرَهْوَِجب َو  وُهْزَی  ْنَا  ِْفیَّسلا  ُهَداع  َو  . 192 - 1
ص 399. ج 4 ، راحبلا ، هنیفس  . 193 - 2

ص 158. ج 1 ، داشرالا ، . 194 - 3
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ام ياهوم  یمامت  تمایق  ِلوَه  تشحو و  زا  هدش و  اپرب  تمایق  هک  میدرک  نامگ  ندـش ، هدـنز  هب  دـندرک  رما  هک  یتقو  ار  ام  دـنتفگ :
.دش دیپس 

اهنآ دوب و  دهاوخ  ربکا  ِعَزَف  زا  ینمیا  تمایق و  ِدـئادش  زا  صُّلََخت  ببـس  هک  ار  ییاهزیچ  ي   ] ضعب مینک  یم  رکذ  اجنیا  رد  ام  کنیا 
: تسا رما  هد 

دوـش ثوـعبم  هک  تماـیق  زور  بش ، ره  رد  اـی  زور  ره  رد  ار  مالـسلا » هیلع  فـسوی   » هروـس دـناوخب  هک  ره  هـک  هدـش  تـیاور  لوا :
.(1) تمایق زور  رد ]  ] یسرت عَزَف و  وا  هب  دسرن  و  دشاب ، مالسلا  هیلع  فسوی  لامج  دننام  شلامج 

ار وا  یلاعت  قح  هلفان ، هضیرف و  ياهزامن  رد  ار  ناخُد »  » هروس دناوخب  هک  ره  هک  تسیورم  مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 
.(2) دنسرت یب  نمیا و  هک  ییاهنآ  هلمج  رد  دیامرف  ثوعبم 

هب دسرن  هعمج ، ره  رد  ای  بش  ره  رد  ار  فاقحَا »  » هروس دناوخب  هک  ره  هک  تسا  يِوْرَم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  و 
.(3) تمایق زور  سرت  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دنادرگ  نمیا  و  ایند ، رد  یسرت  وا 

تروص اب  تمایق  زور  دوش  ثوعبم  دوخ ، هلفان  ياهزامن  رد  ار  رصَعلاَو »  » هروس دناوخب  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  زین  و 
.(4) دوش تشهب  لخاد  ات  دشاب  نشور  شمشچ  دشاب و  هدوشگ  هدنخ  هب  شناهد  و  نشور ، دیفس و 

هک هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ینیلک  خیش  مود :

ص:146

ص 293. راونالاراحب ج 7 ، . 195 - 1
ص 295. نیشیپ ، . 196 - 2

.نیشیپ . 197 - 3
ص 298. نیشیپ ، . 198 - 4
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هدرک دـیپس  ار  دوخ  يوم  مالـسا  رد  هک  ار  یـسک  دـنک  میظعت  مارتـحا و  هک  ره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.(1) تمایق زور  سرت  عَزَف و  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دنادرگ  نمیا  دشاب ،

نمیا نتشگرب ، تقو  رد  ای  دشاب  نتفر  تقو  رد  هاوخ  هکم  هار  رد  دریمب  هک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  موس :
.(2) تمایق زور  گرزب  سرت  ینعی  ربکا ، ِعَزَف  زا  ددرگ  سرت  یب  و 

اَمُهَداز هنیدم -  مرح  هّکم و  مرح  ینعی  مَرَح ، ود  زا  یکی  رد  دریمب  هک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  قودص  خیـش  و 
.(3) دنسرت یب  نمیا و  هک  ییاهنآ  هلمج  زا  ار  وا  دیامرف  ثوعبم  دنوادخ  ًامیظْعَت -  ًافَرَش َو  ُهَّللا 

 - همّظعم هکم  مرح  ینعی  مرح -  رد  دوش  نفد  هک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینیلک  خیـش  مراهچ :
.(4) ربکا ِعَزَف  زا  دوش  نمیا 

سپ یتوهش ، ای   (5) هشحاف ار  وا  دیآ  شیپ  هک  ره  هک  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  قودص  خیـش  مجنپ :
زا ار  وا  دـنادرگ  نمیا  و  ار ، مّنهج  شتآ  وا  رب  دـیامرف  مارح  یلاعَت  قح  ّلَجَوَّزَع -  دـنوادخ -  زا  سرت  تهج  هب  نآ  زا  دـنک  بانتجا 

.(6) تمایق زور  گرزب  سرت 

ص:147

ص 302. نیشیپ ، . 199 - 1
.نیشیپ . 200 - 2
.نیشیپ . 201 - 3
.نیشیپ . 202 - 4

.هنم .درذگ  دح  زا  هک  يدب  ره  انز و  ینعی  هشحاف  . 203 - 5
ج 7 ص 303. راونالاراحب ، . 204 - 6
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وا یلاعت  قح  دنادرگ  نمیا  ار -  مدرم  هن  ار -  دوخ  سفن  دریگ  نمـشد  هک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  مشش :
.(1) تمایق زور  سرت  زا  ار 

ار و دوخ  مشخ  دروخ  ورف  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  یّمق  میهاربا  نب  ّیلع  لجا  خیـش  متفه :
.(2) تمایق زور  نامیا  نما و  زا  ار  وا  لد  دنوادخ  دنک  رپ  ارنآ ، دنادرگ  ناور  دنک و  يراج  هک  ار  وا  دشاب  نکمم  هکنآ  لاح 

: دومرف لمن  هروس  رد  یلاعت  قح  متشه :

؛» َنُونِمآ ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  اْهنِم َو  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِهنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  »

.(3)« دننمیا زور  نآ  عَزَف  زا  ناشیا  نآ و  زا  رتهب  تسا  وا  يارب  زا  سپ  ار  هنسح  تمایق  زور  رد  دروآ  هک  ره  »

.(4) تسا تیب  لها  ام  ّتبحم  تیالو و  تفرعم و  هیآ ، نیا  رد  هنَسَح » : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا 

زا ار  هنشت   ] نیگهودنا نمؤم  ردارب  دنک  تناعا  هک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قودص  خیـش  مهن :
وا يارب  شتجاح ، ءاضق  رب  ار  وا  دنک  يرای  ای  شهودنا ، مغ و  زا  ار  وا  دهد  شیاسآ  و  دوخ ، ییاناوت 

ص:148

ص 302. ج 7 ، راونالاراحب ، . 205 - 1
ص 303. نیشیپ ، . 206 - 2

هیآ 89. لمن ، هروس  . 207 - 3
ار هدش  دای  هیآ  سپس  تسا ، تیب  لها  ام  ینمـشد  تیالو و  راکنا  هَئِّیَـس »  » و ثیدح :} هّمتت  ، } ج 7 ص 305 راونالاراحب ، . 208 - 4

.دومرف تئارق 
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رمأ وا ، هب  دـنک  حالـصا  هک  دـیامرف  تمحرم  وا  هب  ایند  رد  یلاعت  قح  ار  اـهنآ  زا  یکی  هک  تمحر  ود  داـتفه و  یلاـعت  قح  زا  دـشاب 
.(1) وا تمایق  زور  ياهلوه  اهسرت و  يارب  ار  رگید  تمحر  کی  داتفه و  دیامن  هریخذ  و  ار ، ششاعم 

مالسلا هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هلمج  زا  .هدش  لقن  رایسب  تایاور  ینید  ناردارب  ِجئاوح  ِءاضق  صوصخ  رد  هک  دیوگ  ّفلؤم 
و دروآرد ، هتـشرف  رازه  جـنپ  داـتفه و  هیاـس  رد  ار  وا  یلاـعت  قـح  دوـخ ، ناملـسم  ردارب  تجاـح  یپ  دورب  هکیـسک  هک  تسا  يِوْرَم 

دوش غراف  نوچ  و  يا ، هجرد  وا  يارب  دََرب  الاب  و  يا ، هئّیـس  وا  زا  دیامرف  وحم  و  يا ، هنـسح  وا  يارب  دسیونب  هکنآ  رگم  یمدق  درادنرب 
.(2) دشاب هدروآ  اجب  يا  هرمع  هّجح و  هکیسک  رجا  وا  يارب  دسیونب  وا ، تجاح  زا 

هّجح و هّجح و  جح و  کی  ینعی   ] هِّجَح زا  تسا  لضفا  ینمؤم  درم  تجاح  ءاضق  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
.(3) جح هد  ات  درمش 

یعـس شـشوک و  تادابع ، همه  زا  درک  یم  رایتخا  دیـسر  یم  تدابع  تیاهن  هب  يدـباع  هاگره  لیئارـسا  ینب  رد  هک  هدـش  تیاور  و 
.(4) ار مدرم  ياهتجاح  رد  ندرک 

تاملک نیا  جارعم  بش  رد  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  یمق » لیئربج  نب  ناذاش  ، » لیلج خیـش  و 
مود رد  رب  هک  دید  ار 

ص:149

ص 179. لامعالا ، باوث  . 209 - 1
ص 197. ج 2 ، یفاک ، . 210 - 2

ح 13. ص 73 ، لامعالا ، باوث  . 211 - 3
ص 199. ج 2 ، یفاک ، . 212 - 4
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راهچ ترخآ  رد  ِرورس  هلیح  (1) و  تـسیا هلیح  زیچ  ره  يارب  زا  ِهَّللا » ُِّیلَو  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُلُوسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  َِّالا  َهِلا  ال  : » هدش هتـشون  تشهب 
زا يراتـسرپ  دّـهعت و  و  نانمؤم ، ِتجاح  ِیپ  نتفر  و  ناـنز ، هویب  رب  ندرک  یناـبرهم  و  ناـمیتی ، رـس  رب  ندـیلام  تسد  تسا : تلـصخ 

.ِکلذ ِریَغ  یلا  ... (2) نانیکسم ناریقف و 

شلقن ياج  هک  هدش  لقن  باب  نیا  رد  ناشیا  زا  یتایاکح  دنتشاد و  نینمؤم  جئاوح  ءاضق  رد  مامتها  یلیخ  نید  ناگرزب  املع و  اذهل 
.تسین

ربق و رب  ار  دوخ  تسد  دراذگب  دوخ و  ردارب  ربق  دزن  دیایب  هک  ره  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  زا  ینیلک  خیـش  مهد :
.(3) ربکا ِعَزَف  زور  ددرگ  نمیا  هبترم ، تفه  ار  رْدَْقلا » ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  اَّنِا  : » دناوخب

.ربق يور  دراذگب  تسد  دنک و  هلبق  هب  ور  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  هک  دیوگ  فلؤم 

ّتیم يارب  تسا  لَمَتُحم  و  تسا ، ربخ  رهاظ  هچنانچ  دشاب  هدنناوخ  يارب  تسا  نکمم  تمایق ، زور  گرزب  سرت  زا  ندوب  نمیا  نیا  و 
.دوش یم  رهاظ  تایاور  یضعب  زا  هچنانچ  دشاب 

داتسا ربق  ترایز  هب  دیهش ، خیش  هب  فورعم  یِلماع  ِیّکم  ِنب  دّمحم  هَّللادبع  وبا  هقفا ، ّلجا  خیش  هک  يا  هعومجم  رد  مدید  ریقف  نیا  و 
زا منک  یم  لقن  تفگ : دـمآ و  نیعَمجَا -  مِهیَلَع  هَّللا  ُناوضِر  یّلح -  همالع  هَّللا ، هیآ  ِلـَجن  نیقِّقَحُملا ، ُرخَف  ملاـع ، ِّلـجا  ِخیـش  دوخ 

ِدلاو زا  درک  لقن  وا  ربق و  نیا  بحاص 

ص:150

خ د هْیلِح » . 213 - 1
ص 144. ج 8 ، راونالاراحب ، . 214 - 2

ص 229. ج 3 ، یفاک ، ص 302 و  ج 7 ، راونالاراحب ، . 215 - 3
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ار و ردَـق »  » هروس وا  دزن  دـناوخب  ار و  دوخ  نمؤم  ردارب  ربق  دـنک  ترایز  هکره  هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  شدـجام 
: دیوگب

ْمُهَتَدْحَو ِهب  ُلِصَت  ام  َِکتَمْحَر  ْنِم  ْمِْهَیِلا  ْنِکْـسَا  ًاناوْضِر َو  َْکنِم  ْمُهْدِز  ْمُهَحاوْرَا َو  َْکَیِلا  ْدِعاص  ْمِِهبُونُج َو  ْنَع  َضْرَْالا  ِفاج  َّمهَّللَا  »
« ٌریدَق یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ْمُهَتَشْحَو ، ُِسنُوت  َو 

.(1) ّتیم هدنناوخ و  ربکا ، ِعَزَف  زا  دوش  نمیا 

تسا و فرـشا  فجن  رد  دوش -  یم  رهاظ  هیقف  حرـش  رد  لوا  ِیـسلجم  مالک  زا  هچنآ  رباـنب  نیقِّقَحُملا -  ُرخَف  ربق  هک  دـیوگ  فلؤم 
.دشاب رهطم  ناویا  رد  هللا  همحر  هماّلع  شدلاو  ربق  کیدزن  دیاش 

ص:151

.دومن هدافتسا  راونالاراحب ص 295 و ص 300  تایاور ج 102  زا  ناوت  یم  . 216 - 1
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ربق زا  ندمآ  نوریب  مجنپ : لصف 

هک تسا  تعاـس  هس  نآ  زا  یکی  تعاـس  نیا  دـیآ و  نوریب  دوخ  ربق  زا  یمدآ  هک  تسا  یتعاـس  تماـیق ، كاـنلوه  ياـهاج  زا  یکی 
: هدومرف جِراعَم  هروس  رد  یلاعت  قح  . (1) مدآ نادنزرف  رب  تسا  اهنآ  نیرتکانتشحو  تاعاس و  نیرت  تخس 

(3)«(2)  - هَروُّسلا ِرِخآ  یلا  اُوبَْعلَی -  اوُضوُخَی َو  ْمُهْرَذَف  »

يزور .دنا  هدش  دوعوم  هک  يزور  نآ  ار ، دوخ  زور  دننک  تاقالم  ات  دننک ، يزاب  دوخ و  لطاب  رد  دـنوش  دراو  هک  ار  ناشیا  راذـگب  »
ایوگ هک  دنشاب  هدننک  باتش  هک  یلاح  رد  ناش  ياهربق  زا  دنیآ  نوریب  هک 

ص:153

ص 105. ج 7 ، راونالاراحب ، . 217 - 1
ًهَعِـشاخ َنوُِضفُوی ، ٍبُُصن  یِلا  ْمُهَّنَاَک  ًاعارِـس  ِثادْـحَْالا  َنِم  َنوُجُرْخَی  َمْوَی  َنوُدَـعُوی ، يذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقالُی  یّتَح  : » تایآلا هیقب  . 218 - 2

«. نوُدَعُوی اُوناک  يذَّلا  ُمْوَْیلا  َِکلذ  ٌهَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت  ْمُهُراْصبَا 
هیآ 42. جراعم ، هروس  . 219 - 3

( گرم زا  سپ  یگدنز   ) هرخآلا www.Ghaemiyeh.comلزانم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 162 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2029/AKS BARNAMEH/#content_note_153_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2029/AKS BARNAMEH/#content_note_153_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2029/AKS BARNAMEH/#content_note_153_3
http://www.ghaemiyeh.com


رد دنود ، نانک  باتش  نآ  بناج  هب  دننیبب  اپرب  ار  دوخ  ِمَلَع  هک  هدنکارپ  رکـشل  هکنانچ  دننک ، یم  تعرـس  هدش  اپ  رب  یمَلَع  يوس  هب 
هدعو هک  يزور  نآ  تسا  نیا  .يراوخ  ار  ناشیا  هتفرگ  ورف  و  دننک ، رظن  لوه  زا  دـنناوت  یمن  هک  هداتفا  ورف  ناش  ياه  مشچ  هکیلاح 

«. دندش یم  هدیسرت  نآ  هب  دندش و  یم  هداد 

انامه دومرف : بانج  نآ  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  رد  مدوب  هتسشن  نم  : » تفگ هک  هدش  تیاور  دوعـسم » نبا   » زا
ندـب اب  لاس  رازه  دـنوش  یم  سبح  هک  تسا  ربق  زا  ِندـمآ  نوریب  ِفقوم  لوا ، .لاس  رازه  یفقوم  ره  تسا  فقوم  هاـجنپ  تماـیق  رد 

هب ادـخ و  هب  دـشاب  هتـشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  دوخ  ربق  زا  دـیآ  نوریب  هک  ره  سپ  یگنـشت ، یگنـسرگ و  لاح  اب  هنهرب  ياپ  هنهرب و 
ادخ بناج  زا  هک  ار  هچنآ  ار و  شربمغیپ  دشاب  هدننک  قیدـصت  دـشاب و  ادـخ  هب  ّرِقُم  تمایق و  باسح و  ثعب و  هب  خزود و  تشهب و 

.(1)« یگنشت یگنسرگ و  زا  تفای  دهاوخ  تاجن  هدمآ ،

: هدومرف هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 

ُمِِهب ْتَفَجَر  ُقَرَْعلا َو  ُمُهَمَْجلَا  ْدَـق  ًاماِیق  ًاعوُضُخ  ِلاـمْعَْالا ، ِءازَج  ِباـسِْحلا َو  ِشاـِقِنل  َنیرِخآـْلا  َنیلَّوَاـْلا َو  ِهیف  ُهَّللا  ُعَمْجَی  ٌمْوَی  َکـِلذ  «َو 
(2) «. ًاعَسَّتُم هِسَفَِنل  ًاعِضْوَم َو  ِْهیَمَدَِقل  َدَجَو  ْنَم  ًالاح  ْمُُهنَسْحَاَف  ُضْرَْالا ،

ص:154

ج 7 ص 111. راونالاراحب ، . 220 - 1
.تسا هدش  طبض  ِهِسْفَن »  » اه هخسن  زا  یضعب  رد  هبطخ 101 و  مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  . 221 - 2
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: هک هدومرف  .اهربق  زا  ار  مدرم  ندمآ  نوریب  ار و  تمایق  زور  ترضحنآ  هدرک  فصو 

ّتقد و هب  ناـشیا  باـسح  هب  یگدیـسر  يارب  ار  نیرخآ  نیلوا و  قـلخ  نآ ، رد  یلاـعت  قـح  دـیامرف  یم  عـمج  هک  تـسا  يزور  نآ  »
ِقَرَع و  دـنا ، هداتـسیا  نتورف  عضاخ و  هک  تسا  وحن  نیا  هب  زور  نآ  رد  مدرم  لاح  ناشلامعا و  قفاوم  ار  ناـشیا  نداد  ازج  هشقاـنم و 

هک تسا  رتهب  یسک  نآ  لاح  مدرم ، ِیگمه  زا  و  دنابنج ، یم  تّدش  یتخـس و  هب  ار  ناشیا  نیمز ، هدیـسر و  ناشیا  ياهنهد  ات  ناشیا 
«. دشاب هتشاد  سَفَن  ِلحم  دشکب  سَفَن  دهاوخب  هک  يردق  هب  دشاب و  ییاج  وا  ياه  مَدَق  يارب 

راگدرورپ رما  يارب  دنا  هداتسیا  هک  یتقو  رد  تمایق  زور  مدرم ، ِلَثَم  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینیلک  خیـش  و 
ياج ِیگنت  زا  هک  يّدح  هب  دنهد  یم  ياج  شکرت  رد  هدرک  هتسد  ار  اهریت  هکنانچمه  ینعی   (1) .شِکَرت رد  تسا  ریت  دننام  نیملاع ،

تردق وا و  ِمَدَق  ِعضوم  رگم  وا  يارب  زا  تسین  هک  يدح  هب  زور ، نآ  رد  تسا  گنت  زین  یمدآ  ياج  روط  نیمه  دنروخ ، یمن  ناکت 
.دوش ادج  دوخ  ّلحم  زا  هک  درادن 

تقو رد  صاخشا  ضعب  لاح  رد  يربخ   ] يزیچ دنچ  مینک  رکذ  اجنیا  رد  تسا  هتـسیاش  میظع و  تسا  یفقوم  فقوم ، نیا  هلمجلاب  و 
.ناشربق زا  ناشیا  ندمآ  نوریب 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ساّبع  نبا  زا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  قودص  خیش  لوا :

ص:155

ص 111. ج 7 ، راونالاراحب ، . 222 - 1
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ندرگ رد  دوخ و  ربق  زا  تمایق  زور  دوش  هتخیگنارب  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لضف  رد  هدننک  کش  دومرف : ترـضح  نآ  هک 
وا و يور  رد  دنک  شُرت  ور  هک  دشاب  یناطیـش  نآ  زا  يا ]  ] هبعـش ره  رب  هک  .دشاب  هبعـش  دصیـس  نآ  رد  هک  شتآ ، زا  دشاب  یقوَط  وا 

(1) .وا تروص  رد  دنکفا  نهد  بآ 

ینامدرم تمایق  زور  دنازیگنارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ینیلک  خیـش  مود :
تسد هب  دنریگب  هک  دنشاب  هتشادن  تردق  هک  يّدح  هب  ناش ، ياه  ندرگ  هب  ناش  ياه  تسد  دشاب  هدش  هتـسب  هک  ناش  ياهربق  زا  ار 

صاخشا نیا  دنیوگب : یتخس ، شنزرـس  ار  ناشیا  دننک  شنزرـس  هک  دنـشاب  هکئالم  ناشیا  اب  تشگنا ، رـس  کی  هزادنا  هب  ناش  ياه 
دندرک عنم  سپ  هداد  اطع  ناشیا  هب  یلاعت  قح  هک  دنتـسه  یـصاخشا  اهنیا  رایـسب ، ریخ  زا  یمک  ریخ  دـندرک  عنم  هک  دنتـسه  یناسک 

(2) .دوب ناش  لاوما  رد  هک  ار  ادخ  ّقح  ناشیا 

ینیچ نخس  یماّمن و  هک  ره  هک  ینالوط  یثیدح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  قودص  خیـش  موس :
دیآ نوریب  دوخ  ربق  زا  نوچ  سپ  .تمایق  زور  ات  ار  وا  دنازوسب  هک  یشتآ  شربق  رد  وا  رب  یلاعت  قح  دنک  ّطلـسم  رفن ، ود  نیب  ام  دنک 

(3) .دوش مّنهج  لخاد  ات  دنَِکب  نادند  هب  ار  وا  تشوگ  هک  یگرزب  هایس  رام  وا  رب  یلاعت  قح  دیامرف  طلسم 

ار دوخ  مشچ  دنک  ُرپ  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  و  مراهچ :

ص:156

.192 نیشیپ ، . 223 - 1
ص 197. ج 7 ، راونالاراحب ، . 224 - 2

ص 214. نیشیپ ، . 225 - 3
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ياه خـیم  هب  ار  وا  دنـشاب  هدرک  زود  خـیم  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  ار  وا  دـیامرف  روشحم  یلاعت  قح  مرحماـن ، نز  هب  ندرک  هاـگن  زا 
(1) .شتآ يوس ]  ] هب دنربب  ار  وا  هک  دوش  رما  سپ  مدرم ، نیب  ام  دیامرف  مکح  یلاعت  قح  ات  یشتآ ،

یلاح رد  تمایق  زور  دوش  یم  روشحم  رمخلا  براش  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ -  هیلع و  هَّللا  تاولص  ترضحنآ -  زا  زین  و  مجنپ :
هدرک نوریب  و  شناهد ، بآ  دشاب  يراج  و  شناهد ، جنُک  دـشاب  هدـش  جـک  لیام و  و  دـشاب ، دوبک  شیاهمـشچ  و  هایـس ، شیور  هک 

(2) .شیافق زا  ار  شنابز  دشاب 

رد تماـیق  زور  دوـش  یم  روـشحم  رمخلا  براـش  هک  حیحـص  ثیدـح ]  ] رد هدـش  تیاور  هک  تسا  ضیف  ثّدـحم  نیقیلا  مـلع  رد  و 
تنعل تسا ، نیمز  يور  رب  هک  يرادرم  ره  زا  تسا  رت  هدـیدنگ  شیوب  شتـسد و  رد  حَدَـق  تسا و  شندرگ  رد  يا ]  ] هزوک هکیلاـح 

.قیالخ زا  وا  رب  درذگ  یم  هک  ره  ار  وا  دنک  یم 

رد دیآ  یم  ور  ود  صخش  تمایق  زور  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  قودص  خیـش  مشش :
يافق زا  ار  شنابز  هدرک  نوریب  هک  یلاح 

ص:157

راب درآ  نتسیرگ  نتسیرگن ، راک  رخآ  هک  ناُتب  رد  رگنم  هک :  هدش ، هدورس  بوخ  هچ  و  [ ؛ لیق ام  َمِْعَنل  َو  ص 215 . نیشیپ ، . 226 - 1
(. * ْهنِم  ) دشاب لد  لوغ  لوغرم ،* ِفلز  دشاب  لسک  لد  لوتفم * ِدعُج  گرگ  ار  لد  دنفسوی  ار  هدید  گرزب  دروخ و  هنامزنآ  دهاش 

.بات چیپ و  لوغرم : .هدش *  هدیچیپ  يوم  لوتفم : دعُج 
ص 218. نیشیپ ، . 227 - 2
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وا دسج  دنک  هتخورفا  ات  شتآ  زا  دنشک  یم  هلعش  هک  یلاح  رد  ور  شیپ  زا  هدروآ  نوریب  هک  وا  يارب  تسا  رگید  نابز  کی  و  دوخ ،
(1) .دوش یم  هتخانش  تمایق  زور  نیا ، هب  هدوب و  نابز  ود  ور و  ود  ایند  رد  هک  یسک  نآ  تسا  نیا  دوش  هتفگ  سپ  .ار 

.مینک یم  هراشا  نآ  زا  زیچ  دنچ  هب  ام  تسا و  رایسب  فقوم ، نیا  يارب  تسا  عفان  هک  ییاهزیچ  هکنادب  و 

یتایار دشاب  ناشیا  اب  هک  يا  هکئالم  وا  هب  دیامرف  لّکوم  یلاعت  قح  ار ، يا   ] هزانج دنک  عییشت  هک  ره  هک  هدش  دراو  یثیدح  رد  لوا :
(2) .شرشحم ات  شربق  زا  ار  وا  دننک  عییشت  ییاه ،  مچرپ  ]

فرطرب یلاعت  قح  یهودـنا ، ینمؤم  زا  دـنک  فرطرب  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قودـص  خیـش  مود :
(3) .دشاب درس  کنخ و  شلد  هک  یلاح  رد  دوخ  ربق  زا  دیآ  نوریب  ار و  ترخآ  ياه  هودنا  وا  زا  دنک 

هک دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تفگ : هک  ینالوط  يربخ  رد  دنا  هدرک  تیاور  یفریص  ریدس  زا  قودص  ینیلک و  خیش  موس :
هچ ره  سپ  دـشاب ، وا  يور  شیپ  هک  يدـبلاک  بلاق و  ینعی  یلاثم  وا  اب  دوش  نوریب  دروآ ، نوریب  شربق  زا  ار  نمؤم  یلاعت  قح  نوچ 
زا تمارک  رورـس و  هب  ار  وت  داب  هدژم  سرتم و  وشم و  كانهودنا  دـیوگ : وا  هب  لاثم  نآ  تمایق ، زور  ياهلوه  زا  یلوَه  نمؤم ، دـنیبب 

یلاعت قح  سپ  .باسح  ماقم  رد  ات  دهد  تراشب  ار  وا  هتسویپ  یلاعت و  قح 

ص:158

ص 218. نیشیپ ، . 228 - 1

ص 208. نیشیپ ، . 229 - 2

ص 198. نیشیپ ، . 230 - 3
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تمحر ادخ  دیوگ : وا  هب  نمؤم  سپ  .دـشاب  وا  ولج  رد  لاثم  نآ  و  تشهب ، هب  ار  وا  دـیامرف  رما  یناسآ و  باسح  ار  وا  دـشک  باسح 
قح زا  تمارک  رورـس و  هب  ارم  يداد  تراـشب  هتـسویپ  نم و  ربـق  زا  نم  اـب  يدـمآ  نوریب  .نم  يارب  يدوب  یقیفر  بوخ  ار ، وـت  دـنک 
قح .ایند  رد  دوخ  نمؤم  ردارب  رب  يدرک  لخاد  هک  متسه  يداش  رورـس و  نآ  نم  دیوگ : یتسیک ؟ وت  سپ  .ار  نآ  نم  مدید  ات  یلاعت 

(1) .مهد تراشب  ار  وت  ات  نآ  زا  ارم  هدومرف  قلخ  یلاعت 

ای یناتـسمز  سابل  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ینیلک  خیـش  زین  و  مراـهچ :
و دنک ، ناسآ  ار  گرم  ياه  یتخس  وا  رب  هکنآ  و  دناشوپب ، تشهب  ياه  هماج  زا  ار  وا  هک  یلاعت  قح  رب  تسا  قح  دناشوپب ، یناتسبات 
تراشب و ار  وا  هکئالم  ینعی  .دـنک  تاقالم  هدژم  هب  ار  هکئـالم  دـیآ  نوریب  دوخ  ربق  زا  هک  یتقو  هکنآ  دـنک و  داـشگ  ار  وا  ربق  وا  رب 

: هفیرش هیآ  تسا  نیمه  هب  هراشا  دنهد و  هدژم 

(3)(2)« نودَعُوت ُمْتنُک  يذَّلا  ْمُکُمْوَی  اذه  ُهَِکئالَْملا  ُمُهیّقََلت  «َو 

«.[ دیدش یم  هداد  هدعو  نآ  هب  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  دنیوگ  یم  هدرک و  تاقالم  اهنآ  اب  ناگتشرف  ]»

نابعش هام  رد  هک  یسک  ره  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  لابقا  باتک  رد  سوواط  نب   ] دیـس مجنپ :
یلاعت قح  دسیونب  َنوُکِرْشُْملا » َهِرَک  َْول  َنیّدلا َو  َُهل  َنیِصلُْخم  ُهاَِّیا  َِّالا  ُُدبْعَن  ُهَّللا َو ال  َِّالا  َهِلا  ال  : » دیوگب هبترم  رازه 

ص:159

ص 197. نیشیپ ، . 231 - 1
هیآ 103. ءایبنا ، هروس  . 232 - 2

ص 198. ج 7 ، راونالاراحب ، . 233 - 3
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هام دننام  دشاب  ناشخرد  شیور  تمایق و  زور  شربق  زا  دـیایب  نوریب  و  لاس ، رازه  هانگ  وا  زا  دـنک  وحم  لاس و  رازه  تدابع  وا  يارب 
(1) .دوش هتشون  نیقیّدِص  زا  هدراهچ و  بش 

(2) .تسا ناضمر  هام   ] رهش لوا  رد  ریبک  نشوج  ياعد  ندناوخ  مشش :

ٌْمتَح ُهُرْکِذ  ٌْمتَخ 

: مینک متخ  نآ  هب  ار  لصف  نیا  .مینک و  لقن  تسا  ماقم  بسانم  هک  يزیچ  کی  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هتسیاش 

کیدزن لبج  نب  ذاعم  دوب  هتسشن  تفگ : هک  بزاع » نب  ِءاُرب   » زا هدرک  لقن  نایبلا  عمجم  رد  هللا  همحر  یسربط  نیّدلا  نیما  ّلجَا  خیش 
: یلاعت قح  لوق  زا  هد  ربخ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : ذاعُم  سپ  يراصنَا ،» بّویَا  یبَا   » لزنم رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

 - « تایآلا رخآ ] یلا   - ] (3) ًاجاْوفَا َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  »

« جوف جوف  امش  دییایب  سپ  روص  رد  دوش  هدیمد  هک  يزور  »

(4) .ار دوخ  ياهمشچ  درک  اهر  سپ  یمیظع ! رما  زا  يدرک  لاؤس  ذاعُم  يا  دومرف : ترضح 

هک هدنکارپ ، قّرفَتُم و  نم  ِتّما  زا  فنِص  هد  دنوش  روشحم  دومرف : سپ 

ص:160

ص 294. ج 3 ، لامعالا ، لابقا  . 234 - 1
ص 384. ج 94 ، راونالاراحب ، ریبک ، نشوج  ياعد  نانجلا ، حیتافم  . 235 - 2

هیآ 18. ءابن ، هروس  . 236 - 3
.درک هیرگ  هک  دشاب  نآ  دارم  دیاش  . 237 - 4
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: اه تروص  نیا  هب  ار  ناش  تروص  دشاب  هداد  رییغت  و  ناناملسم ، زا  ار  ناشیا  دشاب  هدرک  ادج  دنوادخ 

.دنشاب هنیزوب  تروص  هب   ] یضعب لوا :

[ . دنشاب  ] اه كوخ  تروص  رب  یضعب  مود :

هب اـه  تروص  هب  ار  ناـشیا  دنـشِکب  ریز و  زا  ناـشیاه  تروص  ـالاب و  زا  ناـشیاهاپ  هک  قیرط  نیا  هب  دنـشاب ، راـسنوگن  یـضعب  موس :
.رشحم

.دننک دمآ  تفر و  هک  دنشاب  روک  یضعب  مراهچ :

.دننکن مهف  ي   ] زیچ هک  دنشاب  ناگنُگ  نارَک و  یضعب  مجنپ :

دنرمـش دـیلپ  هک  يوحن  هب  ناش  ناهد  بآ  ضوع  ناش  ناهد  زا  كرچ  دـشاب  ناور  سپ  ار ، ناش  ياه  ناـبز  دـنکمب  یـضعب  مشش :
.دنا هدش  عمج  تمایق  رد  هک  یصاخشا  ار  ناشیا 

.ناشیاهاپ اهتسد و  دشاب  هدیرب  یضعب  متفه :

.یشتآ تخرد  ياه  هنت  هب  دنشاب  هتخیوآ  یضعب  متشه :

.رادرم زا  دنشاب  رت  هدیدنگ  یضعب  مهن :

ياهتـسوپ هب  دشاب  هدیبسچ  دشاب و  هتفرگ  ار  ناشیا  مادـنا  مامت  هک   (1) نارطَق زا  زارد  مامت و  ياه  هِّبُج  دنشاب  هدیـشوپ  یـضعب  مهد :
.ناشیا

.دننک یم  یماّمن  ینیچ و  نخس  هک  دنتسه  یصاخشا  ناشیا  دنا  هنیزوب  تروص  هب  هک  ییاهنآ  سپ 

ینعی تْحُس ، لها  دنناشیا  دنشاب  اه  كوخ  تروص  هب  هک  ییاهنآ  و 

ص:161

.هتخادگ برس  . 238 - 1
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.هوشر لثم  مارح  ياه  بسک 

.دنشاب یم  ابر  ناگدنروخ  سپ  دنراسنوگن ، هک  نانآ  اما  و 

.دننک یم  مکح  ملظ  و   ] رْوَج هب  هک  دنتسه  یناسک  دنروک ، هک  نانآ  و 

.دننک یم  بْجُع  دوخ  ياهلمع  هب  هک  دنتسه  یصاخشا  دنشاب ، یم  ْگنُگ  رک و  هک  نانآ  و 

.ناش لاوقا  اب  تسا  فلاخم  ناش  لامعا  هک  دننایضاق  املع و  ار ، ناشیاه  نابز  دنکم  یم  هک  نانآ  و 

.ار ناگیاسمه  دننک  یم  ّتیذا  هک  دنشاب  یناسک  تسا ، هدیرب  ناش  ياهاپ  اهتسد و  هک  نانآ  و 

.ناطلس دزن  مدرم  يارب  دننک  یم  ینیچ  نخس  تیاعس و  هک  دنتسه  یناسک  دنا ، هدش  هتخیوآ  یشتآ  راد  هب  هک  نانآ  و 

رد هک  ار  ادخ  ِّقح  دننک  یم  عنم  و  تاذـل ، تاوهـش و  زا  دـنرب  یم  هرهب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  رادرم ، زا  دـنرت  هدـیدنگ  هک  نانآ  و 
.تسا ناش  لاوما 

(1) .ْربِک رخف و  لها  دنناشیا  سپ  نارطق ، زا  ي  ا ]  ] اه هِّبُج  دنا  هدیشوپ  هک  نانآ  و 

ص:162

.أبن هروس  ریسفت  رد  ص 423  ج 10 ، نایبلا ، عمجم  . 239 - 1
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نازیم مشش : لصف 

حیضوت

تسا لامعا  ندیجنس  نازیم و  فقوم  تمایق  هلوهم  فقاوم  زا  یکی 

: فارْعَْالا ِهَروُس  ِِلئاوَا  یف  یلاعَت  ُهَّللا  َلاق 

اُوناـک اـِمب  مُهَـسُْفنَا  اوُرِـسَخ  َنیذَّلا  َکـِئلوُاَف  ُُهنیزاوَم  ْتَّفَخ  نَم  َنوُِحْلفُْملا َو  ُمُه  َکـِئلوُاَف  ُُهنیزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ٍذـِئَموَی  ُنْزَوـْلا  «َو 
(1)« َنوُِملْظَی اِنتایِآب 

دنناـشیا سپ  وا ، تانــسح  ینعی  وا   (2) ياـهوزارت دـشاب  نیگنـس  هک  ره  سپ  تـسا  قـح  تماـیق  زور  رد  لاـمعا  ندیجنـس  نزو و  »
دندرک نایز  هک  دنناشیا  سپ  وا  ياهوزارت  دشاب  کبس  سک  ره  و  ناراگتسر ،

ص:163

هیآ 8 و 9. فارعا ، هروس  . 240 - 1
عاونا زا  عون  ره  هک  دشاب  نآ  دوشیم  هدومرف ، رکذ  یلاعت  ّقح  عمج ، هغیـص  هب  ار  نازیم »  » هکنآ ببـس  دـنا : هتفگ  نیرـسفم  . 241 - 2

.هنم .وا  هدیجنس  ِلامعا  ینعی  دشاب  نوزوم »  » ِعمج نیزاوم » [ » تسا نکمم   ] دوشیم دشاب و  ینازیم  ار  تاعاط 
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«. دننک قیدصت  هکنآ  ضوع  دندرک  یم  راکنا  ینعی  دندرک  یم  ملظ  ام  تایآ  هب  هک  دندوب  هچنآ  ببس  هب  ار  دوخ  ياهناج 

« ...هعراق هروس  رخآ  ات  ُهَعِراْقلا  اَم  ُهَعِراْقلَا  : » هدومرف هعراق  هروس  رد  و 

اناد هچ  و  تمایق ؟ تسیچ  تمایق و  : » دـشاب نینچ  ینعم  سپ  .سرت  عَزَف و  هب  ار  اهلد  دـبوک  یم  هکنآ  تهج  هب  تمایق  ینعی  هعراـق » »
یجّالح هدش و  گنر  مشپ  دننام  اههوک  دنـشاب  یم  و  هدنکارپ ، هناورپ  دننام  مدرم  دنـشاب  یم  هک  يزور  نآ ؟ تسیچ  هک  ار  وت  درک 

دمآ کبس  هکنآ  اما  و  هدیدنسپ ، تسا  یشیع  رد  وا  سپ  شتاریخ  تانـسح و  ینعی  شیاه  هدیجنـس  دمآ  نارگ  هکنآ  اما  سپ  .هدش 
(1) «. هدنزوس رایسب  تسا  یشتآ  نآ  هیواه ؟ تسیچ  هک  ار  وت  درک  اناد  هچ  و  تسا ، هیواه »  » شیاوأم سپ  شیاه  هدیجنس 

مهیلع هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  لآ  لوسر و  ترـضح  رب  تاولـص  لثم  یلمع  چیه  دیاش  لامعا  نازیم  ندرک  نیگنـس  يارب  هکنادب 
ِنـسُح رد  تیاکح  دـنچ  اب  تیاور  هس  تاوَلَـص و  ِتلیـضف  رد  ربخ  دـنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  و  دـشابن ، قلُخ  ِنسُح  لثم  و  نیعمجا - 

.میهد یم  تنیز  ار  دوخ  باتک  قلُخ ،

تاولص لضف  رد  رابخا  اما 

لوا ]

: دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک  خـیش 
مهیلع همالس  هَّللا و  تاولص  دمحم -  لآ  دمحم و  رب  تاولص  زا  رت  نیگنس  يزیچ  نازیم  رد  دوش  یمن  هتشاذگ 

ص:164

.رخآ ات  هیآ 1  هعراق ، هروس  . 242 - 1
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رد دنراذگب  ار و  تاولص  دنروآ  نوریب  سپ  شنازیم ، دشاب  کبس  سپ  نازیم ، رد  صخـش  لامعا  دوش  هتـشاذگ  انامه  و  نیعمجا - 
(1) .شنازیم دوش  نیگنس  سپ  شنازیم ،

مود ]

دشاب رایسب  شناهانگ  هک  ره  سپ  منازیم ، دزن  تمایق  زور  نم  دومرف : هک  تسا  ّيِورَم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
(2) .ار شتانسح  هّفک  نآ  هب  منک  نیگنس  ات  هداتسرف ، نم  رب  هک  ار  وا  تاولص  نم  مروایب  دنک ، نیگنس  ار  شتائّیس  هّفک  هک 

موس ]

هک يزیچ  رب  دـشاب  هتـشادن  تردـق  هک  ره  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  ترـضح  زا  هللا  همحر  قودـص  خیـش  زین  و 
(3) .ار ناهانگ  دنک  یم  ناریو  بارخ و  نآ ، هک  دتسرفب  دمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  رایسب  سپ  دنک  فرطرب  ار  شناهانگ 

مراهچ ]

هس زور  ره  نم  رب  دتسرفب  تاولص  هک  ره  هک  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لقن  يدنوار » ِتاوَعَد   » زا
ناهانگ دزرمایب  هک  ّلجوّزع -  دنوادخ -  رب  تسا  قح  نم ، هب  قوش  تبحم و  يور  زا  هبترم  هس  بش  ره  رد  هبترم و 

ص:165

ح 15. ص 494 ، ج 2 ، یفاک ، . 243 - 1
ح 31. ص 56 ، ج 94 ، راونالاراحب ، . 244 - 2

.توریب پاچ  ح 4 ، ص 131 ، مهدفه ، سلجم  قودص ، یلاما  . 245 - 3
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(1) .تسا هدرک  زور  نآ  بش و  نآ  رد  هک  ار  وا 

مجنپ ]

شیپ رد  هک  ار  بلاـط  یبا  نب  رفعج  مردارب  ِبلَّطُملا و  ُدـبَع  نب  هزمح  میومع  مدـید  اـیؤُر  رد  هک  تسا  ّيِورَم  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
نآ زا  یتعاس  کی  سپ  دش ، روگنا  هب  لَّدَـبُم  ردِـس  نآ  زا  سپ  دـندرک  لیم  نآ  زا   (2) یتعاس کی  سپ  ردِـس ، زا  تسا  یقَبَط  اهنآ 
هچ داب ، امش  يادف  مردپ  متفگ : متفر و  ناشیا  کیدزن  نم  .دندرک  لیم  نآ  زا  یتعاس  کی  سپ  دش ، بَطُر  روگنا  نآ  سپ  دندروخ 

و وت ، رب  تاولـص  ار  لامعا  لضفا  ام  میتفای  داب ، وت  يادف  ام  ناردام  ناردـپ و  دـنتفگ : دـشاب ؟ لضفا  لامعا  همه  زا  هک  دـیتفای  یلمع 
(3) .مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تبحم  و  بآ ، ِتیاقِس 

مشش ]

هک یمادام  دننک  رافغتـسا  وا  يارب  هکئالم  هتـسویپ   (4)، یباتک رد  نم  رب  دتـسرفب  تاولـص  هکره  هک  تسا  ّيِورَم  ترـضح  نآزا  زین 
(5) .تسا باتک  نآ  رد  نم  مسا 

متفه ]

رکذ هاگره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینیلک  خیش 

ص:166

ِلیذ ح 63. ص 70 ، ج 94 ، راونالاراحب ، . 246 - 1
.دشاب هقیقد  لماش 60  فورعم ، ِتعاس  دوصقم  هن  يرادقم ، ینعی : . 247 - 2

.نیشیپ . 248 - 3
.يا هتشون  ینعی : . 249 - 4

ص 71. ج 94 ، راونالاراحب ، . 250 - 5
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هللا یلصربمغیپ  رب  دتسرف  تاولص  هک  ره  هک  یتسردب  سپ  .دیتسرفب  وا  رب  تاولص  رایسب  سپ  دوش ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 
تاقولخم زا  دـنامن  یقاب  و  هکئالم ، زا  فص  رازه  رد  تاولـص  رازه  وا  رب  یلاعت  قح  دتـسرف  تاولـص  هبترم ، کـی  ملـسو  هلآو  هیلع 

رد دنکن  تبغر  هک  یسک  سپ  .شا  هکئالم  تاولـص  ادخ و  تاولـص  تهج  هب  هدنب ، نآ  رب  دتـسرف  تاولـص  هکنآ  رگم  يزیچ  یهلا 
(1) .شتیب لها  لوسر و  ادخ و  وا  زا  تسا  رازیب  هک  رورغم  تسا  یلهاج  وا  سپ  نیا ،

ُهَتَِکئالَم َهَّللا َو  َّنِا   » ینعم رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هدرک  تیاور  رابخالا  یناعم  رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  هک  دیوگ : ریقف 
زا تسا و  هیکزت  هکئالم  زا  تسا و  تمحر  ّلجوّزع  دنوادخ  زا  تاولـص  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هیآلا .» -  ...ِِّیبَّنلا -  یَلَع  َنوُّلَُـصی 

(2) .تساعد مدرم 

: دییوگ یم  دومرف : مالسلا ؟ مهیلعدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  میتسرفب  تاولص  هنوگچ  ام  تفگ : يوار  هک  تسا  تیاور  نامه  رد  و 

ِهَّللا َو ُهَمْحَر  ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع َو  ُمـالَّسلا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِهِْقلَخ  ِعـیمَج  ِِهلُـسُر َو  ِِهئاـِیْبنَا َو  ِِهتَِکئـالَم َو  ُتاوَلَـص  ِهَّللا َو  ُتاوَلَـص  »
« ُُهتاکََرب

هب  ] تسا شناهانگ  زا  ندمآ  نوریب  شباوث  دومرف : دتسرفب ؟ ربمغیپ  رب  ار  تاولص  نیا  هک  یـسک  يارب  تسا  باوث  هچ  متفگ : تفگ :
(3) .هدش ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  لثم  مسق ] ادخ 

ص:167

ح 6. ص 492 ، ج 2 ، یفاک ، . 251 - 1
ص 368. يرافغ ،} ربکا  یلع  قیقحت   } رابخالا یناعم  . 252 - 2

.نیشیپ . 253 - 3
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متشه ]

نامـسآ هب  نوچ  جارعم  بش  رد  دومرف : هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  يزار » حوـُتُْفلا  وـُبَا  خیـش  »
زا .ناتشگنا  هب  ندرک  هرامش  ندرک و  باسح  هب  دوب  لوغـشم  تشگنا و  رازه  یتسد  ره  رد  تشاد  تسد  رازه  مدید  یکَلَم  مدیـسر 

، ناراب ياه  هناد  هب  لّکَُوم  تسا  یکَلَم  نیا  تفگ : لیئربج  دـنک ؟ یم  باـسح  ار  زیچ  هچ  کَـلَم و  نیا  تسیک  هک  مدیـسرپ  لـیئربج 
یلاعت قح  هک  ینامز  زا  یناد  یم  وت  هک  کَلَم  نآ  هب  متفگ  نم  سپ  .هدـش  لزان  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هرطق  دـنچ  هک  دـنک  یم  ظـفح 

قح هب  ار  وت  هک  ییادـخ  نآ  هب  مَسَق  هَّللا ! لوـسر  اـی  تفگ : هدـمآ ؟ نیمز  هب  نامـسآ  زا  ناراـب  هرطق  دـنچ  تسا  هدرک  قـلخ  ار  اـیند 
ایرد هب  هرطق  دنچ  مناد  یم  لیـصفت  هب  نیمز ، هب  نامـسآ  زا  هدش  لزان  هرطق  دـنچ  مناد  یم  نم  هکنآ  زا  ریغ  قلخ ، يوس  هب  هداتـسرف 

رد هرطق  دـنچ  راز و  هروش  رد  هرطق  دـنچ  و  ناتـُسب ، رد  هرطق  دـنچ  هروـمعم و  رد  هرطق  دـنچ  و  ناـبایب ، رد  هرطق  دـنچ  هدـمآ و  دورف 
.دوخ باسح  رد  وا  رّکذت  ظفح و  زا  مدرک  بجعت  نم  دومرف : ترضح  ناتسربق ،

نآ متفگ : .مرادن  تردق  ار  يزیچ  کی  ندرک  باسح  مراد  هک  ناتشگنا  اهتـسد و  رکذت و  ظفح و  نیا  اب  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : سپ 
یم تاولـص  سپ  ناشیا ، دزن  دوش  یم  هدرب  وت  مسا  دنوش و  یم  رـضاح  ییاج  رد  هک  وت  تما  زا  یموق  تفگ : تسا ؟ باسح  مادـک 

(1) .منک هرامش  ار  اهنآ  باوث  مرادن  تردق  نم  وت ، رب  دنتسرف 

ص:168

ص 443. ج 4 ، يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت  . 254 - 1
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مهن ]

: هعمج رصع  ِتاوَلَص  نیا  لیذ  رد  هدرک  تیاور  ینیلک  خیش 

ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ُمالَّسلا  َِکتاکََرب َو  ِلَْضفَِاب  ْمِْهیَلَع  كِراب  َِکتاوَلَص َو  ِلَْضفَِاب  َنیّیِـضْرَْملا  ِءایِـصْوَْألا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »
« ُُهتاکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َو 

دشاب و لوبقم  زور  نآ  رد  شلمع  و  يا ، هنَـسَح  هدنب  ره  ددع  هب  وا  رب  دـنک  ّدر  دـنوادخ  دـیوگب  هبترم  تفه  ار  تاوَلَـص  نیا  هک  ره 
(1) .دشاب يرون  شناگدید  نیب  ام  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  دیایب 

مهد ]

: دیوگب رهظ  زامن  حبص و  زامن  زا  دعب  هک  ره  هک  هدش  تیاور 

« ْمُهَجَرَف ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »

(2) .دیامن كرد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  ات  دریمن 

تسا نینچ  سپ  قلُخ  ِنسُح  رد  تایاور  اما  و 

لوا تیاور 

نآ فیرـش  نت  رب  مدوب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  یتقو  تفگ : هک  تسا  لوقنم  کلام » ِنب  ِسَنَا   » زا
ار ترضح  نآ  يادر  دمآ و  کیدزن  ینابایب  یبرع  هاگان  هک  دوب ، ْربِز  ظیلغ و  نآ  رانک  هیشاح و  هک  دوب  يدُرب  بانج 

ص:169

ح 5. ص 429 ، ج 3 ، یفاک ، . 255 - 1
ص 77. ج 86 ، راونالاراحب ، . 256 - 2
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رتش ود  نیا  رب  نک  راب  دّـمحم ! يا  تفگ : سپ  .درک  رثا  باـنج  نآ  ِندرگ  ُِنب  رد  ادر  هیـشاح  هک  يوحن  هب  دیـشک  تخـس  تفرگ و 
.وت ردپ  لام  هن  وت و  لام  هن  تسا  ادخ  لام  نآ  هک  اریز  تسا ، وت  دزن  هک  یلام  زا  نم 

وت زا  منکب  صاصق  ایآ  دومرف : سپ  .متسه  ادخ  هدنب  نم  تسا و  ادخ  لام  لام ، دومرف : هاگنآ  دومن ، توکس  وا  باوج  رد  ترـضح 
ترـضح .ینکن  تافاکم  يدب  هب  ار  يدب  هک  تسنآ  وت  ِقلُخ  هویـش و  هک  اریز  تفگ : ارچ ؟ دومرف : ترـضح  .هن  تفگ : یبارعَا ؟ يا 

(1) .دومرف تمحرم  وا  هب  و  امرخ ، شرگید  رتش  رب  دندرک و  راب  وج  وا  ِرتش  کی  رب  هک  دومرف  رما  دیدنخ و 

لوسر ترضح  قلُخ  نسُح  نایب  يارب  هن  تسا  نّمیت  كّربت و  تهج  هب  ماقم  نیا  رد  ار  تایاور  نیا  نم  ِندرک  رکذ  هک  دیوگ  فلؤم 
دیامرف و دای  میظع » قلُخ   » هب میرک  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  ار  یصخش  اریز  مالـسلا ، مهیلع  يده  همئا  ای  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

زیچ رگید  دنـشاب ، هدومنن  ءاصحا  ار  نآ  ِراشعَا  زا  يرـشُع  دنـشاب و  هتـشون  اهباتک  شا  هدـیمح  لاـصخ  تریـس و  رد  ْنیَقیرف  ياـملع 
: لاق ْنَم  َداجَا  دََقل  .تسا َو  تجامس  باب  نیا  رد  نم  نتشون 

ِْنیَلَقَّثلا ِنْینْوَْکلا َو  ُدِّیَس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص   ] ٌدَّمَُحم

ٍمَجَع ْنِم  ٍبْرُع َو  ْنِم  ِْنیَقیرَْفلا  َو 

ٍُقلُخ یف  ٍْقلَخ َو  یف  َنیِّیبَّنلا  َقاف 

ٍمَرَک ٍْملِع َو ال  یف  ُهُوناُدی  َْمل  َو 
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ٌسِمَْتُلم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص   ] ِهَّللا ِلوُسَر  ْنِم  ْمُهُّلُک  ُو 

ِمَیِّدلا َنِم  ًافْشَر  ْوَا  ِرْحَْبلا  َنِم  ًافْرَغ 

ُُهتَروُص ُهانْعَم َو  َّمَت   (1) يذَّلا َوُه  َو 

ِمَسَّنلا يِراب ُء  ًابیبَح  ُهافَطْصا  َُّمث 

ِِهنِساحَم یف  ٍکیرَش  ْنَع  ٌهَّزَنُم 

ٍمِسَْقنُم ُْریَغ  ِهیف  ِنسُْحلا  ُرَهْوَجَف 

ٌرََشب ُهَّنَا  ِهیف  ِْملِْعلا  ُغَْلبَمَف 

(2) ْمِهِّلُک ِهَّللا  ِْقلَخ  ُْریَخ  ُهَّنَا  َو 

مود تیاور 

سپ مدید ، ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مدش ، همّظعم  هنیدم  لخاد  یتقو  تفگ : هک  هدش  لقن  یماش » ِقَلَطْـصُْملا  ِْنب  ِماصِع   » زا
رد وا  ردـپ  زا  هک  ار  یتوادـع  ضغب و  نآ  منک  رهاظ  هک  ارم  تشاداو  دـسح  سپ  وا ، هزیکاـپ  رظنم  وکین و  شور  ارم  دروآ  بَجَع  هب 
هب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  ماش  لها  هک  دشاب  مولعم  بارت - ؟ وبا  رـسپ  یئوت  متفگ : مدش و  کیدزن  سپ  متـشاد ، هنیس 
یم بارت  وبا  تقو  ره  هکنآ  لاح  دـننک و  یم  بانج  نآ  صیقنت  مسا ، نیا  هب  هک  دـندرک  یم  نامگ  دـندرک و  یم  ریبعت  بارت » وبا  »

 -. دندیناشوپ یم  ترضح  نآ  هب  لَلُح  ِّیلُح و  ایوگ  دنتفگ 

؟ بارت وبا  رسپ  ییوت  متفگ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تفگ : ماصع »  » هلمجلاب

ص:171

.دشاب یم  يذَّلا » َوُهَف   » لصا رد  . 258 - 1
.دشن هدید  روکذم  كردم  رد  هک  لّوا  تیب  رگم  ص 679 ، نیشیپ ، . 259 - 2

( گرم زا  سپ  یگدنز   ) هرخآلا www.Ghaemiyeh.comلزانم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 180 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2029/AKS BARNAMEH/#content_note_171_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2029/AKS BARNAMEH/#content_note_171_2
http://www.ghaemiyeh.com


.یلب دومرف :

« متفگ شردپ  ترضح و  نآ  هب  ازسان  مانشد و  متسناوت  هچ  ره   » ینعی ِهیبَا ؛ ِْمتَش  ِهِْمتَش و  یف  ُتَغلابَف 

(1): دومرف درک و  نم  رب  ینابرهم  تفوطع و  يور  زا  يرظن  سپ  ٍفوؤَر  ٍفِطاع  َهَرْظَن  ََّیِلا  َرَظَنَف 

َُّمث یلاعَت -  ِِهلْوَق  یِلا  َنیلِهاْجلا -  ِنَع  ْضِرْعَا  ِفْرُْعلِاب َو  ُْرمأ  َْوفَْعلا َو  ِذُـخ  ، » میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیجَّرلا ، ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللاـِب  ُذُوعَا 
(2)« َنُورِصُْقی ال 

هلمج زا  .هدومرف  بیدأت  نآ  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ] شربمغیپ یلاعت  قح  هک  قالخا  مراکم  هب  تسا  هراشا  تاـیآ  نیا  و  - 
رد و  دنادرگب ، ور  نانادان  زا  و  دهدن ، تافاکم  يدب  هب  ار  يدب  دـشابن و  رتدایز  ِعِّقَوَتُم  دـنک و  افتکا  مدرم  ِقالخا  زا  ِروسیم  هب  هکنآ 

 -. دریگ ادخ  هب  هانپ  ناطیش  هسوسو  ماقم 

«. ََکل یل َو  َهَّللا  ِرِفْغَتِْسا  َْکیَلَع ، ْضِّفَخ  : » لاق ّمث 

انامه  (3) .دوخ يارب  نم و  يارب  ادـخ  زا  نک  شزرمآ  بلط  دوخ ، رب  ار  راک  نک  ناـسآ  کبـس و  نک و  هتـسهآ  دومرف : نم  هب  سپ 
زا ینک  يرای  بلط  وت  رگا 

ص:172
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يارب ادخ  زا  منک  یم  شزرمآ  بلط  ینعی  دشاب  هدحو -  مّلکتم  تئیه  هب  هَّللا - » ُرِفْغَتْسَا   » ترابع هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  . 262 - 3
.دسر یمن  رظن  هب  هیجو  ترضح  نآ  يارب  وا  شزرمآ  بلط  هب  ار  یماش  صخش  بانج  نآ  ندرک  رمأ  اریز  وت ، يارب  دوخ و 
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.مینک داشرا  ار  وت  ینک  داشرا  بلط  رگا  و  مینک ، اطع  ار  وت  ینک  اطع  بلط  رگا  مینک و  يرای  ار  وت  ام ،

: دومرف .ارم  ینامیشپ  تفای  تسارف  هب  ترضح  نآ  .مدش  نامیشپ  دوخ  ياه  تراسج  زا  نم  تفگ : ماصع » »

«. نیمِحاَّرلا ُمَحْرَا  َوُه  مَُکل َو  ُهَّللا  ُرِفغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیْرثَت  «ال 

اهنآ تاریـصقت  زا  وفع  ماـقم  رد  هک  دوخ  ناردارب  هب  تسا  مالـسلا  هیلعربـمغیپ  فـسوی  ترـضح  مـالک  تیاـکح  هفیرـش  هیآ  نیا  و 
(1) «. نیمِحاّرلا ُمَحرَا  تسا  وا  ار و  اهامش  دنوادخ  دزرمایب  امش ، رب  تسین  یتمالم  باتع و  : » هک هدومرف 

نآ هب  ترـضح  هک  تسا  یلَثَم  نیا  و  ِمَزْخَا » ْنِم  اُهفِرْعَا  ٌهَنِْـشنِش  : » دومرف .یلب  متفگ : یماش ؟ لها  زا  وت  هک  نمب  دومرف  باـنجنآ  سپ 
تـشاذگ تَّنُـس  اهنآ  نایم  رد  هیواعُم  هک  تسا  ماش  لها  يوخ  تداع و  ام  هب  ِنتفگ  ازـسان  مانـشد و  نیا  هکنآ  لـصاح  تسُج  لُّثَمَت 

ارم یبای  یم  هک  هاوخب  ام  زا  ار  دوخ  ِتجاح  ییور  هداشگ  طاِسبنِا و  وحن  هب  يراد  هک  یتجاـح  ره  َكاَِّیا » ُهَّللا َو  اـَناَّیَح  : » دومرف سپ 
یلاعَت ُهَّللا  َءاشنِا  نم  هب  دوخ  ِّنظ  ِلضفأ  دزن  رد 

گنت نم  رب  نیمز  نانچ  دز  رس  نم  زا  هک  اه  مانـشد  اه و  تراسج  نآ  لباقم  رد  ترـضح  نآ  هفیرـش  قالخا  نیا  زا  تفگ : ماصع » »
هب مدرب  یم  مدرم  هب  هانپ  هک  یلاح  رد  مدش  نوریب  هتـسهآ  ترـضح  نآ  دزن  زا  مرجال  مور ، ورف  نیمز  هب  هک  متـشاد  تسود  هک  دـش 

زا رت  تسود  یصخش  نم  دزن  دوبن  سلجم  نآ  زا  دعب  نکل  دنیبن ، ارم  دوشن و  نم  تفتلم  بانج  نآ  هک  يوحن 
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(1) .شردپ زا  ترضح و  نآ 

نآ هب  لّثمت  مالسلا  هیلعءادهّشلادّیس  ترضح  هک  َمْوَْیلا - » ُمُْکیَلَع  َبیْرثَت  ال   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  فاّشک »  » بحاص هک  دیوگ  فلؤم 
ناردارب هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  .تسا و  بساـنم  اـجنیا  رد  شرکذ  هک  هدرک  لـقن  قیّدِـص  ِفسوی  ِقلُخ  ِنسُح  زا  یتیاور  تسُج - 

هرفس ِرَـس  ماش  حبـص و  یناوخ  یم  ار  ام  وت  هک  دنداد  ماغیپ  بانج  نآ  يارب  ار ، فسوی  دنتخانـش  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  فسوی 
.هدز رس  وت  بانج  هب  تبسن  ام  زا  هک  یتاریصقت  نآ  هطساو  هب  وت ، زا  مینک  یم  ایح  میشک و  یم  تلاجخ  ام  دوخ ،

رب نم  هچ  رگا  هک  اریز  دیتسه ؟ نم  ِفَرَش  تّزع و  ببس  امـش  هکنآ  لاح  دینک و  یم  ایح  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
: دنیوگ یم  دننک و  یم  رظن  نم  هب  لّوا  مشچ  نامه  هب  ناشیا  نکل  مراد  تنطلس  رصم  لها 

« َغََلب ام  ًامهْرِد ، َنیرْشِِعب  َعیب  ًادبَع  َغََّلب  نَم  َناْحبُس  »

« تعفر زا  هبترم  نیا  هب  هدش  هدیرخ  مهرد  تسیب  هک  ار  يا  هدنب  دیناسر  هک  يدنوادخ  تسا  هّزَنُم  »

نم دیتسه و  نَم  ناردارب  امش  دنتسناد  هک  اریز  مدش ، گرزب  اهمشچ  رد  مدرک و  ادیپ  فَرَش  امش  هطساو  هب  نآلا  نم  هک  قیقحت  هب  و 
(2) .ملیلخ میهاربا  هداون  هکلب  مدوبن  دبع 

دندیسر مه  هب  فسوی  بوقعی و  ترضح  نوچ  هک  هدش  تیاور  زین  و 
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هک سرپب  هکلب  دندرک ، هچ  نم  اب  مناردارب  هک  نم  زا  سرپم  اباب  تفگ : دمآ ؟ ترس  رب  هچ  هک  میارب  وگب  ناج  رـسپ  دیـسرپ : بوقعی 
(1) .درک هچ  نم  اب  یلاعت  قح 

موس تیاور 

هیلع یـسوم  ماـما  ترـضح  هتـسویپ  هک  مود  هفیلخ  دـالوا  زا  دوب  يدرم  هبّیط  هنیدـم  رد  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  دـیفم و  خـیش 
مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  هب  و  دـید ، یم  ار  ترـضح  نآ  هک  تقو  ره  تفگ  یم  باـنج  نآ  هب  ازـسان  درک و  یم  تـّیذا  ار  مالـسلا 

یهن ار  ناشیا  ترضح  میشکب ، ار  رجاف  نیا  ام  راذگب  هک  درک  ضرع  ترضح  نآ  ناسک  زا  یـضعب  يزور  هکنآ  ات  داد ، یم  مانـشد 
هنیدـم یحاون  زا  یکی  رد  دـندرک  ضرع  تساـجک ؟ درم  نآ  هک  دیـسرپ  ار و  ناـشیا  درک  رجز  و  يدـیدش ، یهن  راـک ، نیا  زا  درک 

.درب فیرشت  وا  ندید  هب  هنیدم  زا  دش  راوس  ترضح  .تسا  تعارز  لوغشم 

ادص درم  نآ  .دـش  وا  هعرزم  لخاد  دوب  رامح  رب  راوس  هک  وحن  نامه  هب  ترـضح  .تشاد  فقوت  دوخ  هعرزم  رد  وا  هک  دیـسر  یتقو 
ییور و هداشگ  اب  وا و  دزن  تسـشن  دیـسر و  ات  تفر  تفر ، یم  هک  وحن  نامه  هب  ترـضح  .این  اـجنآ  زا  لاـمن ، ار  اـم  تعارز  هک  دز 

دیما رادـقم  هچ  دومرف : .یفرـشا  دـص  تفگ : يا ؟ هدرک  دوخ  ِتعارز  جرخ  رادـقم  هچ  هک  وا  زا  درک  لاؤـس  و  تفگ ، نخـس  هدـنخ 
مراد دیما  تفگ : دوشب ؟ تدیاع  يراد  دیما  هزادـنا  هچ  متفگ  نم  دومرف : ترـضح  .مناد  یمن  بیغ  تفگ : يربب ؟ هرهب  نآ  زا  يراد 

تسیود هک 
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.دوش دیاع  یفرشا 

زین تتعارز  ریگب و  ار  نیا  دومرف : درک و  تمحرم  وا  هب  و  دوب ، یفرـشا  دصیـس  نآ  رد  هک  دندروآ  نوریب  يرز  هسیک  ترـضح  سپ 
.يراودیما هچنآ  نآ  رد  ار  وت  دومرف  دهاوخ  يزور  یلاعت  قح  تسا و  یقاب 

ترضح .دیامرف  وفع  ار  وا  درذگب و  وا  تاریصقت  زا  هک  تساوخرد  بانج  نآ  زا  دیسوب و  ار  ترـضح  نآ  رـس  تساوخرب و  يرَمُع 
.تشگرب دومرف و  مسبت 

: تفگ داتفا  ترضح  نآ  هب  شهاگن  نوچ  هتسشن ، دندید  دجسم  رد  ار  يرَمُع  نیا  زا  سپ 

(1) «. ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَا  ُهَّللَا  »

سپ دیونـشب ، زاـب  متفگ  هچنآ  دیدینـش  تفگ : یتـفگ ؟ یم  نیا  ریغ  نیا  زا  شیپ  وت  تسیچ ، وـت  هصق  هک  دـنتفگ  يو  اـب  شباحـصا 
.درک همصاخم  ناشیا  اب  زین  وا  دندرک ، هَمَصاُخم  وا  اب  شباحصا  .ندرک  اعد  ترضح  نآ  هب  درک  عورش 

نم اـنامه  مدرک ؟ هدارا  نم  هچنآ  اـی  دـیدوب  هدرک  هدارا  امـش  هچنآ  دوب ، رتـهب  کـی  مادـک  هک  دومرف  دوخ  ناـسک  هب  ترـضح  سپ 
(2) .نآ هب  ار  وا  ّرش  مدرک  تیافک  یلوپ و  رادقم  هب  ار  وا  رما  مدرک  حالصا 

ص:176

هیآ 124. ماعنا  هروس  . 267 - 1
ص 102. ج 48 ، راونالاراحب ، . 268 - 2

( گرم زا  سپ  یگدنز   ) هرخآلا www.Ghaemiyeh.comلزانم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 185 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2029/AKS BARNAMEH/#content_note_176_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2029/AKS BARNAMEH/#content_note_176_2
http://www.ghaemiyeh.com


تسا نینچ  سپ  قلخ  نسُح  رد  تایاکح  اما  و 

لوا تیاکح 

زا يا   ] هماّمع شرس  رب  ماخ و  زا  ینهاریپ  بانج  نآ  نت  رب  و  هفوک ، رازاب  رد  تشذگ  یم  هللا  همحررتشا  کلام  يزور  هک  تسا  لقن 
 - هقُدـُنب فافختـسا ، ءازهتـسا و  يور  زا  درک و  هاگن  وا  هب  تراقح  رظن  هب  تخانـش  یمن  ار  وا  هک  يرازاب  نامدرم  زا  یکی  .دوب  ماخ 

یتسناد ایآ  هک  دنتفگ  درم  نآ  هب  سپ  تفگن ، وا  هب  يزیچ  تشذگب و  وا  زا  کلام  .دـنکفا  بانج  نآ  بناج  هب  نیلِگ -  هلولگ  ینعی 
.دوب مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  رای  رتشا -  کلام  صخش  نیا  دنتفگ : .هن  تفگ : يدومن ؟ ءازهتسا  تناها و  نیا  سک  هچ  اب  هک 

هب هتفر و  دجـسم  رد  هک  تفای  ار  کلام  .دیامن  یهاوخرذـع  دـبایرد و  ار  وا  ات  تفرب  کلام  بقع  تفرگ و  هزرل  سرت و  ار  درم  نآ 
.دسوبب هک  کلام  ياهاپ  يور  داتفا  درم  نآ  دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  .هداتسیا  زامن 

ادـخ هب  وترب ، تسین  یکاـب  هک  دومرف : کـلام  .ما  هدرک  هک  یتراـسج  نآ  زا  مهاوخ  یم  رذـع  تفگ : تسا ؟ رما  هچ  دومرف : کـلام 
(1) .وت يارب  منک  رافغتسا  هکنآ  يارب  رگم  مدشن  دجسم  لخاد  نم  هک  دنگوس 

رکـشل ءارما  زا  هکنآ  اب  هدرک ، قالخا  بسک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  درم  نیا  هنوگچ  هک  نک  هظحالم  دیوگ : فلؤم 
مَـسَق یـسک  رگا  هک  هتفگ  دیدَحلا  ِیبَا  ِنبِا  هک  تسا  يا  هبترم  هب  شتعاجـش  تسا و  هکوّشلا  دـیدش  عاجـش و  تسا و  ترـضح  نآ 

زا رتعاجش  مجع  برع و  رد  هک  دروخب 

ص:177
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ِتایح هک  یسک  ّقح  رد  میوگب  هچ  .دشاب  تسار  شمَـسَق  هک  منک  یم  نامگ  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  شداتـسا  رگم  تسین  رتشا 
نم يارب  رتشا  هک  هدومرف  وا  ّقح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  ار ، قارع  لـها  درک  مِزَهنُم  وا  ِتاـمم  ار و  ماـش  لـها  درک  مِزَهنُم  وا 
رفن ود  وا  لثم  امش  نایم  رد  شاک  هک  هدومرف  دوخ  باحصا  هب  و  مدوب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب  نم  هک  دوب  نانچ 

.دوش یم  مولعم  تسا  راوگرزب  نآ  زا  هک  راعشا  نیا  رد  لّمأت  زا  نمشد ، رب  شَتَکوَش  ِتّدش  .متشاد و  وا  لثم  رفن  کی  شاک  هکلب 

یلُعلا ِنَع  ُتفَرَْحنا  (1) َو  يرَفَو تیقب 

ٍسُوبَع ٍهْجَوِب  یفایْضأ  ُتیَقل  َو 

ًهَراغ ٍدنِه  ِْنب  یَلَع  َّنُشَا  َْمل  ْنِا 

ٍسوُُفن  (2) ِباِهن نِم  ًامْوَی  ُلَْخت  َمل 

(4) ًابَّزُش یلاعَّسلا (3)  ِلاْثمَاَک  ًْالیَخ 

(5) ٍسوُش ِهَهیرَْکلا  ِیف  ٍضیِبب  وذغَت 

ُهَّنَاَکَف ْمِْهیَلَع  ُدیدَْحلا  َیِمَح 

(7) ٍسوُمُش ُعاعُش  وَا  ٍقَْرب   (6) ُناضَم َو 

ص:178

.هنم .لام ظ  زا  يرایسب  يرگناوت و  ینعی  رفو  . 270 - 1
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.اهلوغ . 272 - 3
.هدرمژپ کیراب و  رغال و  . 273 - 4

.لاوُطلا . 274 - 5
.ندیشخرد . 275 - 6
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مرواین موجه  هیواعم  رب  رگا  مشاب  رود  يزاون  نامهم  تفارش و  دوج و  زا  ]* 

منازاتن وا  رب  دنلب  ياهریشمش  اب  هارمه  هدیزرو  رکیپ  لوغ  نابسا  و  * 

مرابب شرکشل  رب  هتفات  نهآ  يا  هنوگ  هب  * 

[ .دنکفا وترپ  دیشروخ  ای  دهج و  یم  نامسآ  قرب  ییوگ  هک  * 

تناها وا  هب  یقوس  درم  کی  هک  هدیـسر  يا   ] هبترم هب  وا  ِقلُخ  ِنسُح  تکوش ، تّدش و  تعاجـش و  تلالج و  زا  ماقم  نیا  اب  هلمجلاب 
.دیامن وا  يارب  رافغتسا  اعد و  دناوخب و  زامن  دجـسم  رد  دور  یم  هکلب  دوش  یمن  ادیپ  وا  يارب  یلاح  رییغت  ًادبا  دیامن ، یم  ءازهتـسا  و 

هیلع نینمؤملاریما  لاق  .تسا  وا  یندـب  تعاجـش  زا  رتالاب  دوخ  ياوه  سفن و  رب  وا  هبلغ  تعاجـش و  نیا  ینک  هظحـالم  بوخ  رگا  و 
: مالسلا

»(1)؛ هاوَه َبَلَغ  ْنَم  ِساَّنلا  ُعَجشَا  »

«.[ دوش بلاغ  دوخ  سفن  ِياوه  رب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  عاجش  ]»

مود تیاکح 

نَم ُداتـُسا  مظعا ، ریزو  نیمّلکتملا ، ءامکحلا و  لضفا  نیّققحملا و  ءاـملعلا و  ناطلـس  همجرت  رد  كردتـسم  همتاـخ  رد  موحرم  خـیش 
زا دیسر  شتسد  هب  يذغاک  يزور  هک  هدرک  لقن  هرـس  سدق  یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  بانج  یـسدُقلا  ِضیَفلاوُذ  مَّدَقَت ، َرَّخَأت َو 

«. بلَک َنب  َبلَک  ای  : » هک دوب  نآ  رد  هحیبق  هملک  نیا  هلمج  زا  تشاد ، ناشیا  هب  ییوگدب  تشز و  تاملک  نآ ، رد  هک  یصخش 

ص:179
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زا .یتشز  هملک  کی  نودب  تشاد  موقرم  شوخ  تارابع  تناتم و  هب  ار  نآ  باوج  دومرف  هعلاطم  ار  ذـغاک  نآ  نوچ  روکذـم  ِقّقحم 
دور و یم  هار  اـپ  تسد و  راـهچ  هب  گـس  هک  اریز  تسین  حیحـص  نیا  گـس ، يا  نم : هب  باـطخ  وت  لوق  هک ، دوـمرف  موـقرم  هلمج 
، مشاب هتشاد  مشپ  بلک ، دننام  هکنآ  هن  تسا ، نایامن  رهاظ و  ما  هِرََشب  ما و  هماقلا  ُبِصَتنُم  نم  نکل  تسا و  زارد  لیوط و  شیاهنخان 
هب تسا و  بلک  صاوخ  لوصف و  فالخ  هب  تسا  نم  رد  هک  یّـصاوخ  لوصف و  نیا  سپ  مکحاض ، قطان و  تسا و  نهپ  میاهنخان  و 

(1) .تشاذگ تناهِم  ِّبُج  َِتبایَغ  رد  ار  وا  تشاگن و  ار  وا  ذغاک  باوج  وحن  نیمه 

وا قح  رد  هیلع -  هَّللا  ُناوضِر  یّلح -  همالع  هَّللا  هیآ  هک  اریز  درادـن  یبَجَع  لـیلج  ققحم  نیا  زا  فیرـش  قلُخ  نیا  هک  دـیوگ  فلؤم 
رب هّیعرـش -  ماـکحا  تمکح و  ملع  رد  يرایـسب  بتک  هّیلقن و  هّیلقع و  مولع  رد  دوب  دوخ  رـصع  لـها  لـضفا  خیـش ، نیا  هک  هدوـمرف 

(2) .قالخا رد  دوب  همه  زا  فرشا  راوگرزب  نیا  قافآ ، رد  میدرک  هدهاشم  ام  هک  ار  یناگرزب  هدومرف و  فینصت  هّیماما -  بهذم 

: تسا رعش  نیا  هب  لّثمت  ياج  اجنیا  دیوگ  ریقف  نیا 

يونش لَفنَرَق  کشم و  زا  هک  يوب  ره 

يونش لبنس  وچ  فلُز  نآ  تلود  زا 

هک يا  هدنیـشن  اـیآ  هدرک ، ذـخا  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  راـهطا -  همئا  رادرک  لمعلاروتـسد و  هب  عوجر  زا  ار  قلُخ  ِنسُح  نیا  هجاوـخ 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ص:180
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شاب مارآ  ربنق » ای  ًالهم  : » درک ادن  ار  وا  ترضح  هک  دنادرگرب  ار  وا  مانشد  هک  تساوخ  ربنق  دهد ، یم  مانشد  ار  ربنق  يدرم  هک  دینش 
رد مشخ  هب  ار و  نامحر  دنوادخ  ینک  یم  دونشخ  دوخ  توکس  هب  انامه  دوش ، راوخ  هدنهد  مانشد  صخش  نیا  هک  راذگب ، ربنق ، يا 

دونشخ نمؤم  هک  دیرفآ  ار  مدرم  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  .ار  دوخ  نمشد  ینک  یم  هجنکش  ار و  ناطیش  يروآ  یم 
يزیچ ار  قمحا  دنک  یمن  هجنکش  و  یشوماخ ، لثم  يزیچ  هب  ار  ناطیش  دنک  یمن  كانمشخ  ملح و  لثم  يزیچ  هب  ار  ادخ  دنک  یمن 

(1) .وا باوج  زا  توکس  لثم 

هک هتفگ  وا  همجرت  رد  هّیبَرَعلا » ِهَغّللا  ُبادآ   » رد نادـیِز » یجرُج  ، » دـنا هدومن  شیاتـس  حدـم و  ار  هجاوخ  فلاؤم  فلاخم و  هلمجلاب 
َهَفِسالَفلا َو َنیمِّجَنُملا َو  َماقَا  .دوب َو  دَّلَُجم  رازه  دصراهچ  زا  هدایز  شددع  هک  ُبتُک ، زا  ار  نآ  درک  ّولمَم  درک و  ذاّخِتا  يا   ] هناخباتک

(2) .ٍهَّمَِهلْدُم ٍهَْملُظ  یف  ٌرینُم  ٌسَبَق  ُهَّنَاَک  ّیِسراْفلا  اَذه  ِدَی  یلَع  ِلوُغُْملا  ِدِالب  یف  ُملِْعلا  اَهَزَف  َفاقْوَْالا  اَهیلَع  َفَقَو 

باتک نآ  روخارف  هک  يا  هزادنا  هب  ار  راوگرزب  نیا  همجرت  تسا  هّیماما  ءاملع  مجارت  رد  هک  هّیوّضرلا » دـئاوف   » باتک رد  رقحا  نیا  و 
تدالو نکل  تسا ، مق  هدلب  یخسرف  هد  دورهِج »  » ِكوُلب زا  یکی  هک  تسا  هراشِو »  » زا بانج  نآ  لصا  هک  متشون  (3) و  متشاگن دوب 

رد هدش  عقاو  سوط  رد  شتداعس  اب 

ص:181

ص 424. ج 71 ، راونالاراحب ، . 280 - 1
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رد درک و  تافو  هنس 672  هجحلا  يذ  مهدجیه  هبنـشود  زور  رخآ  رد  و  تفهو -  دون  دصناپ و  هنس 597 -  یلوالا  يدامج  مهدزای 
: دنتشون شرازم  حول  رب  تفر و  كاخ  هب  اهینِکاس -  یلَع  ِهَّللا  ُمالَس  هیمظاک -  هرّونم  هعقب 

(1)« ِدیصَْولِاب ِْهیَعارِذ  ٌطِساب  ْمُُهْبلَک  «َو 

: هتفگ هدروآرد ، مظن  هب  ار  بانج  نآ  توف  خیرات  یضعب 

لضف روشک  هاشداپ  نید ، ّتلم و  ِریصن 

دازن هنامز  ِردام  ُونُچ  هک  يا  هناگی 

هَّجِحلا يذ  هب  ود  داتفه و  دصشش و  لاس  هب 

دادغب رد  تشذگرد  مهدجیه  زور  هب 

موس تیاکح 

شیپ ناهفصا  رد  هیلع -  هَّللا  ناوضر  ءاطِغلا - » ُفشَک   » بحاص رفعج  خیش  جاح  موحرم  ماظِعلا ، ءاهقفلا  خیـش  يزور  هک  هدش  لقن 
ود نیب  دش ، رادربخ  ریقف  تاداس  زا  یکی  .داتـسیا  زامن  هب  نآ  مامتا  زا  سپ  دومن ، تمـسق  ارقف  هب  یهجو  دـنک  عورـش  زامن  هکنآ  زا 

.هد زاب  نم  هب  ار  مّدج  لام  هک  درک  ضرع  دیسر و  خیش  تمدخ  زامن 

.مهدب وت  هب  هک  هدنامن  يزیچ  رگید  نونکا  يدمآ و  رید  وت  دومرف :

رد تفرگ و  ار  دوخ  نماد  و  تساخرب ، بارحم  زا  خیـش  .دنکفا  خیـش  ِكرابم  ِنِساحَم  رب  ار  دوخ  ناهد  بآ  دـش و  بضغ  رد  دـیس 
دّیس هب  دراد  یم  تسود  ار  خیش  شیر  هک  ره  دومرف : درک و  شدرگ  تعامج  ِفوفص  نایم 
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.داتسیا رصع  زامن  هب  نآ  زا  سپ  داد ، دّیس  هب  ار  اهنآ  خیش  .دندومن  لوپ  زا  رپ  ار  خیش  نماد  مدرم  سپ  دنک ، تناعا 

لها هیقف  مالـسالا و  هّجح  نیملـسم و  سیئر  هک  راوگرزب ، نیا  رد  هدیـسر  هبترم  هچ  هب  هک  فیرـش  ِقلُخ  نیا  رد  نک  هظحالم  بوخ 
یم هک  هدـش  لقن  هدرک و  فینـصت  رفـس  رد  ار  ءاطِْغلا » ُفشَک   » باـتک هک  هدوب  يا  هبترم  هب  شتهاـقف  و  هدوب ، مالـسلا  اـمهیلع  تیب 
لیلج ءاملعو  اهقف  یمامت  شدالواو  مسیون » یم  ار  تاید  اـت  تراـهط  زا  ظـفح  زا  نم  دـنیوشب ، ار  همه  ار  هّیهقف  بتک  رگا  : » هدومرف

.دنا هدوب 

نآ تبظاوـم  رد  دـنک  لـّمأت  رّکفت و  یـسک  رگا  هک  هدوـمرف  باـنج  نآ  لاـح  رد  هیلع -  هَّللا  همحر  يروـن -  مالـسالا  هقث  اـم  خـیش 
یم هک  دوخ -  سفن  اب  وا  تاـبطاخم  راـگدرورپ و  يارب  وا  ِلُّلَذـَت  نتـسیرگ و  راحـسا و  رد  شتاـجانم  بادآ و  ننُـس و  رب  راوگرزب 

ینعی يدـش ، نیملـسم  سیئر  سپ  یتـشگ ، قارع  ِخیـش  سپ  یتـشگ ، رفعج  خیـش  سپ  يدـش ، رفعج  سپ  يدوب ، رِفیَعُج  وت  : » تفگ
فـصو مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  یناسک  ناـمه  زا  وا  هک  ار  وا  تفاـی  دـهاوخ  ار - ،» دوخ  لـئاوا  نکم  شومارف 

(1) .سیق نب  فنحا  يارب  هدومرف  ار  ناشیا 

هلمج زا  لَمَج ، ِلها  ِلاِتق  زا  دـعب  هدومرف  فَنحَا  يارب  هک  دوخ  باحـصا  فاصوا  رکذ  رد  لـیوط  تسا  یثیدـح  نآ  هک  دـیوگ  ریقف 
: تسا نیا  شتارقف 

ِمْوَی ُلْوَه   (2) مُهَهَنهَن دَق  ِروکُْولا َو  ِیف  ِْریَّطلا  َنِم  ُتاکَرَْحلا  ِتَنَکَس  ُتاوْصَْالا َو  ِتأَدَه  ُنُویُعلا َو  ِتَمان  دَق  مِِهتَلَیل َو  یف  مُهَْتیَأَر  ْوَلَف  »
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َنیعِزَف َو اَهل  اوُظَقیَتْساَـف   (1) »؟ َنوُِمئان مُه  ًاتاَیب َو  انُـسَأب  مُهَِیتْأَی  ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَفَأ  : » ُهَناْحبُـس َلاق  امَک  ِداـقُّرلا  ِنَع  ُدـیعَْولا  ِهَماـیِْقلا َو 
وَلَف َنوُْکبَی ، َءامَْهب  ًهَِملْظُم  ًهَْلَیل  َنوُّفَطْـصَی  َنوُّنِرَی ، ْمِِهبیراحَم َو  یف  َنوُْکبَی  َنیحِّبَـسُم  يرُْخا  ًهَراـت َو  َنیکاـب  َنیلِْوعُم  ْمِِهتولَـص  یِلا  اُوماـق 

مُُهبیَحن َو مُُهلاوْعَأ َو  تَّدَتْـشا  ِدَـق  ْمِِهتولَِـصل ، ِنآرُْقلا  َءازجَا  َنُولتَی  ْمُهُروُهُظ ، ًهَِینَْحنُم  ْمِِهفارْطَا ، یلَع  ًاـماِیق  مِِهتَْلَیل  یف  ُفَنْحَا  اـی  ْمُهَْتیَأَر 
یف مُهَْتیَأَر  وَلَف  مِِهقانْعَا ، یف  تَدِّفُص  دَق  َلِسالَّسلا  َْتبِسَح  اُولَوْعَا  اِذا  َو  ْمِهِمیقالَح ، یِلا  مُْهنِم  ْتَذَخَأ  ْدَق  َراَّنلا  َْتلِخ  اوِرفَز  اِذا  مُهُریفَز ،
اوُّرَم اِذا   » َو  (2)« ًامالَـس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اِذا  َو  ، » ًانـسُح ِساَّنِلل  َنُولوُقَی  ًاـنوَه َو  ِضْرَاـْلا  یَلَع  َنوُشمَی  ًاـمْوَق  َتیأََرل  ًاِذا  مِهِراـهَن ،

ْنَا ْمُهَعامْـسَا  اوُمَجَـس  َو  ِساَّنلا ، ِضارْعَا  یف  اوُمَّلَکَتَی  ْنَا  مُهَتَنِْـسلَأ  اوُمَْکبَا  ِتاـمَهُّتلا َو  َنِم  مُهَمادـْقَأ  اوُدَّیَق  دَـق  ، (3)« ًامارِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب 
ِْبیَّرلا َو َنِم  ًانِمآ  َناـک  اـهَلَخَد  ْنَم  یتَّلا  ِمـالَّسلا  َراد  اوَحَْتنا  یـصاعَْملا َو  َنِم  ِرَـصَْبلا  ِّضَِغب  ْمُهَراـْصبَا  اُولَحَک  ٍِضئاـخ َو  ُضوَخ  اـهَِجلَی 

(4) «. ِنازْحَْالا
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مارآ اه  هنایـشآ  رد  اهغرم  هدـش و  تکاس  اهادـص  هتفر و  باوخ  هب  اهمـشچ  هک  یتقو  رد  ناشیا ، ياه  بش  رد  ار  ناـشیا  ینیبب  رگا  »
نمیا ایآ  : » هدومرف یلاعت  قح  هکنانچمه  نتفخ ، زا  ار  ناشیا  هتـشادزاب  دـیعو  ِموَی  تماـیق و  زور  ِلوَه  هک  ار  ناـشیا  ینیب  یم  هتفرگ ،

هب دنشاب  رادیب  اهبش  سپ  دنشاب »؟ هدیباوخ  ناشیا  هک  یلاح  رد  بش ، رد  ام  باذع  ار  ناشیا  دیایب  هکنیا  زا  اه ] هیرق   ] يُرق ِلها  دندش 
یم دنـشاب  لوغـشم  حیبست  هب  یهاگ  دننک و  هیرگ  دـننک و  گناب  هک  یلاح  رد  دنـشاب  هداتـسیا  زامن  هب  و  تمایق ، لوه  زا  سرت  لاح 

ینیبب رگا  سپ  .هایـس  کیرات  بش  رد  هیرگ  لاح  اب  تدابع  يارب  ار  اهمَدَق  دنا  هدـینارتسگ  .دـننک  یم  دایرف  ناشبارِحم و  رد  دـنیرِگ 
دیدش ناشزامن ، رد  ار  نآرق  ِءازجا  دـنناوخ  یم  ناشیاهرمک ، هدـش  مخ  دـنا ، هداتـسیا  اهاپ  يور  اه  بش  رد  هک  فَنحَا  يا  ار  ناشیا 

هک یتقو  و  ناش ، موقلح  ات  ار  ناشیا  هتفرگ  شتآ  هک  ینک  یم  لایخ  دـننک ؛ یم  گناب  هک  یتقو  ناـش  گـناب  هیرگ و  داـیرف و  هدـش 
رد ار  ناشیا  ینیبب  هاگره  سپ  ار ، ناش  ياه  ندرگ  دنا  هدرک  ریجنز  دـنبرد و  هک  ینک  یم  نامگ  دوش  دـنلب  هیرگ  هب  ناشیا  يادـص 

نخـس هک  یتقو  و   » .یبوخ مدرم  يارب  دـنیوگ  یم  يرابدرب و  یگتـسهآ و  هب  نیمز  رب  دـنور  یم  هار  هک  ار  یناـمدرم  ینیب  یم  زور ،
ار دوخ  ياه  مدق  دنـشاب  هدرکدنب  رد  یمارگ .» دنرذگب  هدوهیب ، وغل و  هب  دنرذگب  هاگره   » و مالـس » دنیوگ : نانادان ، ناشیا  اب  دنیوگ 

دنـشاب هدرک  عـنم  و  مدرم ، ياـه  ضرِع  رد  دـننک  مّلکت  هکنآ  زا  ار  ناـش  ياـه  ناـبز  دنـشاب  هدرک  گـنُگ  و  تمهت ، ياـه  عـضومزا 
لخاد هکنآ  زا  ار  دوخ  ياهشوگ 
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ار مالّسلاراد  دنا  هدرک  دصق  و  یصاعم ، رب  رظن  زا  ار  نآ  نتشاذگ  مه  دنا ، هدرک  دوخ  مشچ  همرُس  و  لطاب ، ياه  فرح  نآ  رد  دوش 
«. نازحا ْبیر و  زا  دوب  دهاوخ  نمیا  دوش  نآ  لخاد  هک  ره  هک 

سدـقملا تیب  باب  یلع  ًابهار  تیأر  لاـق : دـهازلا ، مثق  نع  لـقن  اـم  وه  نأـشلا و  میظع  بهار  نم  مـالک  لـقن  اـنه  بساـنی  و  لوقا :
: لاقف ینِصْوأ  هل : تلقف  ِهلاْولاَک ،

َنوُّرَتْغُْملا َو ِهیف  َنِمَا  اِذا  ٍهَفاخَم  ُْلَیل  ُُهْلیَلَف  ُهُشَْهنَتَف  َوُْهلَی  ْوَا  ُهُسِرَتْفَتَف  َوُهْـسَی  ْنَا  ُفاخَی  ٌروُعْذَـم ، ٌِفئاخ  َوُهَف  ُعابِّسلا ، ُْهتَـشَوَتَِحا  ٍلُجَرَک  ْنُک  »
.ءآْملا ِریسَِیب  ُعَنْقَی  نآْمَّظلا  َّنِا  َلاقَف : ینْدِز  ُْتلُقَف : ینَکََرت  ّیلو َو  ُهَّنِا  َُّمث  َنُولاَّطَْبلا ،» ِهیف  َحِرَف  اِذا  ٍنْزُح  ُراهَن  ُهُراهَن 

مراهچ  ] تیاکح

بحاص .داد  وُِدب  درک و  رضاح  یتبرش  ِحَدَق  شنامالغ  زا  یکی  .دیبلط  یتبرش  داّبَع ،» ِنب  ِبِحاص  هافُکلا  ِیفاک   » يزور هک  تسا  لقن 
ِتـسد هب  ار  حَدَق  هک  یمالغ  دنا و  هتخیمآ  نآ  رب  رهز  هک  اریز  ار  نیا  روخم  تفگ : وا  هب  وا  ِّصاوخ  زا  یکی  دماشایب  تساوخ  نوچ 

هب هک  سک  نامه  هب  هدب  ار  نیا  .نک  هبرجت  تفگ : تسیچ ؟ وت  لوق  تّحص  رب  لیلد  تفگ : بحاص  .دوب  هداتـسیا  دوب  هداد  بحاص 
هکنآ هب  نک  هبرجت  سپ  تفگ : .مناد  یمن  لـالح  مهد و  یمن  هزاـجا  ار  نیا  نم  هک  تفگ  بحاـص  .دوش  مولعم  اـت  دروخب  هداد  وـت 
مالغ نآ  هب  دنزیر و  نیمز  رب  درک  رما  درک و  ّدر  ار  حدق  سپ  .تسین  زیاج  ندرک  تبوقع  ار  یناویح  تفگ : .دماشایب  یغرم  هب  هدـب 

لخاد نم و  دزن  زا  ورب  هک  دومرف 

ص:186

( گرم زا  سپ  یگدنز   ) هرخآلا www.Ghaemiyeh.comلزانم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


ندرک تبوقع  و  درک ، دیابن  عفد  ّکش  هب  ار  نیقی  دومرف : و  دننکن ، عطق  دـنهدب و  ار  وا  هیرهـش  هک  دومرف  رما  نکل  و  وشم ، نم  هناخ 
.تسا یسکان  زا  یسک ، ِيزور  ِعطق  هب 

تّزع فَرَـش و  هداوناخ  زا  تلود و  ّتلم و  ِعَجرَم  ّصاوخ و  ماوع و  أـجلم  هّیَُوب و  لآ  يارزو  زا  داـّبع  نب  بحاـص  هک  دـیوگ  فلؤم 
.هدوب شیوخ  رصع  هناگی  رهد و  هبوُجُعا  تَِّیبَرَع  ِملع  لامک و  لضف و  ّتِیبَدأ و  رد  هک  تسا  سک  نامه  و  هدوب ،

یلمَتسُم رفن  شش  هک  يّدح  هب  دنتشگ  یم  عمج  شبانج  زا  هدافتسا  يارب  رایسب  قلخ  ءالما ، يارب  تسشن  یم  هک  یتقو  هک  هدش  لقن 
، دوب رتش  تصـش  هب  جاتحم  لقن  لمح و  لاح  رد  دوب  وا  دزن  رد  هک  یتغل  بتک  و  دندیناسر -  یم  مدرم  هب  ار  وا  مالک  ینعی  دندوب - 
فینصت و هب  ار  ناشیا  درک و  یم  جیورت  ءاملع  زا  دنتشاد و  عیفر  یتبترم  عینم و  یّلحم  وا  دزن  ءالـضف  ءاملع و  تاداس و  نیّیوَلَع و  و 
و هدرک ، فیلأت  ار  مق » خـیرات   » یّمق دّـمحم  نب  نسح  بانج  رهام  ریبخ  لضاف  خیـش  وا  رطاـخ  تهج  هب  و  دومن ، یم  قیوشت  فیلأـت 
و هدومرف ، فینـصت  ار  مالـسلا » هیلعاّضِّرلا  ِرابخَا  نُویُع   » باتک وا  تهج  هب  هللا  همحر  قودـص  باـنج  نیثّدـحملا  سیئر  ّلـجا  خـیش 

فورعم ارعـش  تاداس و  ءاـملع و  ءاـهقف و  رب  وا  ِلاـضِفا  ناـسحا و  ترثک  .تسا و  هدرک  عمج  ار  رهَّدـلا » ُهَمیتَی   » وا تهج  هب  یبلاـعث 
یم لخاد  وا  رب  سک  ره  رـصع  زا  دعب  ناضمر  هام  رد  و  اجنآ ، ءاهقف  يارب  داتـسرف  یم  دادغب  هب  یفرـشا  رازه  جنپ  لاس  ره  رد  .تسا 

راطفا رفن  رازه  زا  شلزنم  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  بش  ره  رد  مَرَجال  دـنک ، راطفا  وا  دزن  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دورب  تشاذـگ  یمن  دـش 
رد شتاقدص  اطع و  و  دوبن ، یلاخ  هدننک 
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ءادعا بلاثم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  رد  رایسب  راعشا  .داد و  یم  مدرم  هب  لاس  مامت  رد  هک  هچنآ  اب  دوب  لباقم  ناضمر  هام 
رد شربق  دـندرک ، لمح  ناهفـصا  هب  ار  شا  هزانج  دـش ، عقاو  ير  رد  رفـس  هب  هنس 385  رفص  رد 24  شتافو  هدورس ، ترـضح  نآ 

(1) .تسا رازم  فورعم و  ناهفصا 
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یسرباسح متفه :  لصف 

تسا باسح  فقوم  هلوهم ، فقاوم  هلمج  زا 

: ءاِیْبنَْالا ِهَروُس  یف  یلاعَت  ُهَّللا  َلاق 

(1)« نوُضِْرعُم ٍهَْلفَغ  یف  ْمُه  ْمُُهباسِح َو  ِساَّنِلل  َبَرَْتِقا  »

«. نآ يارب  دادعتسا  هّیهت و  نآ و  رد  ِرّکفت  زا  دنا  هدرک  ضارعا  دنتلفغ و  رد  ناشیا  ناشباسح و  تقو  مدرم  يارب  زا  هدش  کیدزن  »

: ِقالَّطلا هروس ]  ] ِیف یلاعَت  هَّللا   ] َلاق َو 

.تایآلا ِرِخآ ] یِلا   ] (2)« ًادیدَش ًاباسِح  اهاْنبَساحَف  ِهلُسُر  اهِّبَر َو  ِْرمَا  نَع  ْتَتَع  ٍهَیرَق  نِم  نِّیَأَک  «َو 

نامرف زا  دندرک  یشکرس  هک  هیرق -  لها  ینعی  هیرق -  زا  اسب  «و 
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سپ دب ، رَکنُم و  یباذـع  ار  ناشیا  میدرک  باذـع  تخـس و  یباسح  ار  ناشیا  میدرک  باسح  سپ  ادـخ ، ناربمغیپ  دوخ و  راگدرورپ 
سپ یتخـس ، باذـع  ناـشیا  يارب  ادـخ  دومرف  هداـمآ  .ناـیز  نارـسخ و  ناـشراک  ماـجنا  دوب  و  ار ، دوخ  ِياـهراک  ِتبوقع  دندیـشچ 

 -. کلاذ ریغ  یلا  اه - » لقع  نابحاص  يا  ادخ  زا  دیزیهرپب 

: ربخ دنچ  رکذ  هب  میئوج  كّربت  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هتسیاش  و 

: دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  امهیلع  تیب  لها  قیرط  هب  هللا  همحر  قودص  خیـش  لوا 
و هدرک ؟ مامت  یناف و  زیچ  هچ  رد  هک  وا  رمع  زا  زیچ : راهچ  زا  وا  زا  دـننک  لاؤس  ات  هدـنب  ياـه  مدـق  دوش  یمن  هتـشادرب  تماـیق  زور 

لها اـم  ّتبحم  زا  و  هدوـمن ؟ جرخ  زیچ  هچ  رد  هدرک و  ادـیپ  اـجک  زا  هک  شلاـم  زا  و  هدرک ؟ هنهک  زیچ  هچ  رد  هـک  ار  دوـخ  یناوـج 
؟(1) تیب

یم باسح  هدـنب  زا  هک  يزیچ  لوا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  مود 
(2) .دوش یم  لوبق  نآ  ياوس  ام  دش  لوبق  رگا  سپ  تسا ، زامن  دنشک 

تـسا هتفرگ  ضرق  هکنآ  رگا  دـنک ، یم  تیاکـش  دـیآ و  یم  ضرق  بحاـص  تماـیق  زور  رد  هک  هدرک  تیاور  قودـص  خیـش  موـس 
(3) .دنراذگ یم  وا  رب  ار  ضرق  بحاص  ناهانگ  درادن  هنسح  رگا  دنریگ و  یم  ضرق  بحاص  يارب  زا  دراد  تانسح 
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و دوـش ، یمن  وزارت  ِبصن  كرِـش ، لـها  يارب  زا  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نـب  ّیلع  ترـضح  زا  ینیلک  خیـش  مراـهچ 
مالـسا لها  يارب  زا  نیواود  رـشن  نیزاوم و  بصن  دـنرب و  یم  مّنهج  هب  باـسح  یب  جوف  جوف  ار  ناـشیا  دوش ، یمن  هدوشگ  اـهناوید 

(1) .تسا

باسح يارب  زا  ار  نمؤم  هدنب  ود  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قودص  خیـش  مجنپ 
ارم هچ  يارب  زا  اراگدرورپ  دـیوگ : ریقف  سپ  ایند ، رد  ینغ  يرگید  دـشاب و  ریقف  یکی  دنـشاب ، تشهب  لـها  زا  ود  ره  هک  دـنراد  زاـب 

لاـم منک و  روج  اـی  نآ  رد  منک  تلادـع  هک  يدوب  هدادـن  یتـموکح  یتیـالو و  نم  هب  یناد  یم  هک  مسق  وت  تّزع  هب  يراد ؟ یمزاـب 
هب يداد  یم  فافک  ردق  هب  ارم  يزور  و  مشاب ، هدادن  ای  مشاب  هداد  دـشاب و  هدـش  بجاو  نآ  رب  وت  قح  هک  يدوب  هدادـن  نمب  يدایز 

، نم نمؤم  هدنب  دیوگ  یم  تسار  هک  دـیامرف  لیلج  دـنوادخ  سپ  يدوب ؟ هدرک  رَّدَـقُم  تسا و  یفاک  ارم  هک  یتسناد  یم  هچنآ  ردـق 
دنک تیافک  دنم ]  ] اشایب رتش  لهچ  رگا  هک  دوش  يراج  وا  زا  قرع  ردـق  نآ  ات  دـنام  یم  ینغ  نآ  .دوش و  تشهب  لخاد  ات  دـیراذگب 

.دوش تشهب  لخاد  نآ  زا  سپ  ار ، اهنآ 

رهاظ تاریـصقت  زا  يزیچ  زا  دعب  يزیچ  هتـسویپ  باسح ، لوط  دیوگ : تشادهاگن ؟ ار  وت  زیچ  هچ  هک  وا ، هب  دـیوگ  ریقف  هدـنب   ] سپ
نم دیوگ : یتسیک ؟ وت  سپ  ناراک ، هبوت  هب  ارم  دینادرگ  قَحُلم  تفرگ و  ورف  دوخ  تمحر  هب  ارم  هکنآ  ات  دیشخب  یم  ادخ  دش و  یم 

.مدوب رشحم  رد  وت  اب  هک  مریقف  نآ 
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(1) .متخانشن ار  وت  نم  هک  تسا  هداد  رییغت  ار  وت  تشهب  میعن  دیوگ :

نایعیش باسح  هب  دنادرگ  لَّکَُوم  ار  ام  یلاعت  قح  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  یـسوط  خیـش  مشش 
هب تسا ، ام  ّقح  زا  هچنآ  و  دوب ، دهاوخ  ناشیا  زا  نآ  سپ  دشخبب  ام  يارب  زا  هک  مینک  یم  لاؤس  ادخ  زا  تسا  ادخ  زا  هچنآ  سپ  ام ،

: دناوخ ار  هیآ  نیا  ترضح  سپ  .میشخب  یم  ناشیا 

(3).(2)« ْمَُهباسِح اْنیَلَع  َّنِا  َُّمث  ْمَُهباِیا ، اْنَیِلا  َّنِا  »

یم ّتقد  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ینیلک  خیـش  متفه 
(4) .لقع زا  هداد  ناشیا  هب  ایند  رد  هچنآ  ردق  هب  تمایق  زور  رد  باسح  رد  ناگدنب  اب  یلاعت  قح  دنک 

تیاکح

رد ار   (5) یناراد نامیلـس  وبا  مدرک  وزرآ  هک  تفگ  يراوَحلا » ِیبأ  نب  دـمحا   » هک هدـش  لقن  هَمحَّرلا -  هیلع  دیهـش -  خیـش  ّطـخ  زا 
.مدید باوخ  رد  ار  وا  لاس  کی  زا  دعب  هکنآ  ات  منیبب  باوخ 

یتقو کی  دمحا ! يا  تفگ : وت ؟ اب  یلاعت  قح  درک  هچ  مّلعم  ای  متفگ : وا  هب 
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ص 264. نیشیپ ، . 299 - 3
ص 267. ج 7 ، راونالاراحب ، . 300 - 4

قشمد يارق  زا  هک  اّیَراد »  » رد هنـس 235  رد  هک  تسا  فورعم  دهاز  هّیطع ، نب  دمحا  نب  نامحرلادبع  یناراد ، نامیلـس  وبا  . 301 - 5
.هنم .نادـلبلا  مجعم  یف  اذـک  .تسا  وا  باحـصا  زا  يراوـحلا  یبا  نب  دـمحا  تـسا و  فورعم  اـجنآ  رد  شربـق  درک و  تاـفو  تـسا 

فلؤم ]
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زا بوچ  کی  نم  سپ  دنیوگ -  یم  حیـش  ار  نآ  یبرع  هب  هک  تسا  یهایگ  نآ  و  هنمرد -  زا  يرتش  راب  مدید  ریغـص ، باب  زا  مدمآ 
هب التبم  نم  هک  تسا  لاس  کی  تّدم  لاحلأ  مدنکفا ، رود  مدرکن و  نادند  رد  هکنآ  ای  مدرک  لالخ  نآ  اب  هک  مناد  یمن  متفرگ ، نآ 

(1) .متسه نآ  باسح 

[ : دیامرف یم  نامقل  لوق  زا  هک   ] هفیرش هیآ  ار ، نآ  دنک  یم  قیدصت  هکلب  تیاکح  نیا  درادن  داعِبتِسا  هک  دیوگ  فلؤم 

(2)« ...ُهَّللا اَِهب  ِتأَی  ِضْرَْالا  ِیف  وَا  ِتاومَّسلا  ِیف  وَا  ٍهَرْخَص  یف  ْنُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  َلاقثِم  ُکَت  نِا  اهَّنِا  َّیَُنب  ای  »

: ینعی دنا : هتفگ  نیرّسفم 

دشاب یلَدرَخ و  نزو  مه  يدرُخ  رد  دشاب  رگا  ناسحا ، ای  هئاسا  يدب و  زا  تسا  یمدآ  رد  هک  یتلصخ  هک  یتسردب  نم ! كرـسپ  يا  »
« ...دنک باسح  نآ  رب  باسح و  فقوم  رد  ار  نآ  ادخ  دروایب  نیمز ، رد  ای  دشاب  اه  نامسآ  رد  ای  گرزب  ِگنس  فوج  رد 

: دوخ بَطُخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ِلوَق  َو 

(3)؛ »؟ ًَهلُوئْسَم ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  ِلاْقثِم  ْنَع  ُسوُفُّنلا  ِتَْسَیلَا  »

»؟ دش دهاوخ  لاؤس  لَدرَخ  هناد  کی  نزو  مه  زا  سوفن ، زا  هک  تسین  ایآ  »

هتشون رکب » یبا  نب  دمحم   » هب هک  يذغاک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   ] و
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: هدومرف

»(1)؛ ریبَکلا مُِکلَمَع َو  نِم  ِریغَّصلا  ِنَع  مُُکِلئاس  َّلجوَّزَع  َهَّللا  َّنِا  ِهَّللا  َدابِع  اوُمَلعا  «َو 

«. امش لمع  زا  گرزب  کچوک و  ره  زا  امش  زا  درک  دهاوخ  لاؤس  لجوّزع -  دنوادخ -  هک  ادخ  ناگدنب  يا   ] دینادب «و 

: هدومرف هتشاد  موقرم   (2)« سابع نبا   » هب هک  يذغاک  رد  و 

»(3)؛ باسِْحلا َشاِقن  ُفاَخت  امَا  »

«. باسح رد  هشقانم  زا  یسرت  یمن  ایآ  »

تقد و لامک  ندـب  زا  راخ  ندروآ  نوریب  رد  هکنانچمه  ینعی  .ار  راـخ  درک  نوریب  ینعی  تسا ، َهَکوَّشلا » َشَقَن   » زا هشقاـنم »  » ِلـصا و 
هب ینیب  کیراب  ّتقد و  باسح  رد  روط  نیمه  دـنروآ ، نوریب  هدرک و  ادـیپ  ار  نآ  ات  دـنروآ  یم  لمع  هب  ار  ینیب  کـیراب  شواـک و 

.دنروآ یم  لمع 

ار و دوخ  سفن  ایند  رد  دنک  باسح  هک  یسک  رگم  باسح  نازیم و  رطخ  زا  دبای  یمن  تاجن  هک  هتفگ  نیقّقحم  زا  یـضعب  هکنادب  و 
هدش دراو  هکنانچمه  .ار  دوخ  تاظحل  تارطخ و  لاوقا و  لامعا و  عرش ، نازیم  هب  دجنسب 

ص:194

« ...هریبکلا مکلامعا و  نم  هریغصلا  نع  هدابع  رشعم  مکلئاسی  یلاعت  هَّللا  ّناف  همان 27 ...« : هغالبلا ، جهن  . 305 - 1
.تسا هدوبن  سابع  نبا  هک  دنا  هتفگ  یضعب  تسا و  هدش  فالتخا  رایسب  تسیک ، همان  نیا  رد  بطاخم  هکنیا  رد  . 306 - 2

.تسا لبق  هلمج  رب  فطع  هک  دشاب  یم  ...ُفاخت  ام  َوأ  ترابع ...: لصا  رد  یلو  همان 41 ، هغالبلا ، جهن  . 307 - 3
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زا شیپ  ار  دوخ  لامعا  دیجنـسب  و  امـش ، زا  دنَـشِک  باسح  هکنآ  زا  شیپ  ار  دوخ  ياهْـسْفَن  دینک  باسح  دندومرف : هک  ربخ  رد  تسا 
(1) ...ار امش  لامعا  دنجنسب  هکنآ 

تیاکح

سپ .دوخ  زور  بش و  تاـقوا  رتـشیب  رد  ار  دوخ  سفن  درک  یم  باـسح  وا  هک  هدـش  لـقن   (2) «، هَّمِص نب  هبوت   » وا مان  دوب  یـصخش 
هک تفای  ار  نآ  ماّیا  درک  باسح  سپ  تسا  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  تصـش  تفای  ار ، دوخ  رمع  هتـشذگ  ماـّیا  درک  باـسح  يزور 

رازه و کـی  تسیب و  هب  ار  کـلام  درک  مهاوـخ  تاـقالم  نم  اـیآ  نم ، رب  ياو  تفگ : .دوـش  یم  زور  دـصناپ  رازه و  کـی  تسیب و 
(3) .درک تافو  یشوهیب  نامه  رد  داتفا و  شوهیب  تفگ و  ار  نیا  هانگ ، دصناپ 

باحصا هب  دومرف  سپ  یهایگ ، یب  نیمز  هب  دمآ  دورف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  یتقو  هک  هدش  تیاور  دیوگ : ریقف 
دروایب دومرف : دوش ، یمن  تفای  نآ  رد  مزیه  هک  میهایگ  یب  نیمز  رد  ام  هَّللا ! لوسر  ای  دندرک  ضرع  دیروایب ، مزیه  دـیورب  هک  دوخ 

دش عمج  اهمزیه  نوچ  .مه  يور  ترضح  نآ  لباقم  دنتخیر  دندروآ و  مزیه  سپ  دوش ، یم  شنکمم  هچ  ره  سک  ره 

ص:195

« رَبْکَْالا ِضْرَْعِلل  اوُزَّهََجت  َو  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ثیدـح ، رخآ  رد  ص 73 و  ج 70 ، راونالاراحب ، . 308 - 1
.دیوش لامعا  گرزب  هضرع  هدامآ  و  ینعی :

ط هَّیِهَْبلا ، راوـنا  یلو  ص 218 ، ج 3 ، دـیدج ، پاچ  راـحبلا ، هنیفـس  دـننام  تسا ، هدـش  طبـض  هبوث »  » بتک زا  یـضعب  رد  . 309 - 2
.تسا هدرک  لقن  هاَّنَثُم » ءات  اب   » هبوت ص 154 ، میدق ، و ط  ص 307 ، دیدج ،

ص 218. ج 3 ، راحبلا ، هنیفس  . 310 - 3
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(1) .ناهانگ دوش  یم  عمج  روط  نیمه  دومرف : ترضح 

نابایب نآ  رد  هک  روط  نیمه  دنوش  تفتلم  باحـصا  هک  دوب  نیا  مزیه  ندروآ  هب  ندومرف  رما  زا  ترـضح  نآ  دـصقم  هک  دـش  مولعم 
، دش هتخیر  مه  يور  دش و  عمج  مزیه  ریثک  يرادقم  دندش  نآ  يوجتسج  بلط و  رد  هک  یتقو  دمآ  یمن  رظن  هب  مزیه  هایگ  زا  یلاخ 
ره يارب  هَّمِـص » نب  هبوت   » هکنانچ دوش  یم  عمج  يرایـسب  ناهانگ  دوش  باسح  وجتـسج و  نوچ  دـیآ ، یمن  رظن  هب  هاـنگ  وحن  نیمه 

.دش هانگ  دصناپ  رازه و  کی  تسیب و  درک  باسح  درک  ضرف  هانگ  کی  دوخ  رمع  زور 

ص:196

ص 288. ج 2 ، یفاک ، . 311 - 1
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هدنورپ متشه :  لصف 

: هدومرف تمایق  فاصوا  رد  یلاعت  قح  هکنانچ  دوش  هداد  لامعا  ياه  همان  هک  تسا  یفقوم  تمایق  هلوهم  فقاوم  زا  یکی 

»(1)؛ تَرُِشن ُفُحُّصلا  اَِذا  «َو 

«. دوش نهپ  رشتنم و  اه  هفیحص  هک  یتقو  »

(2) .تسا مدرم  لامعا  ياه  هفیحص  دارم  هک  تسا  هتفگ  میهاربا » نب  یلع  »

: هدومرف قاقشنا  هروس  رد  یلاعت  قح  زین  و 

 ] (3) «. ًاریسَی ًاباسِح  ُبَساُحی  َفْوَسَف  ِهنیمَِیب  َُهباتِک  َِیتُوا  ْنَم  اّماَف  »

ص:197

هیآ 10. ریوکت ، هروس  . 312 - 1
ص 407. ج 2 ، یمق ، ریسفت  . 313 - 2

.12 هیآ 7 -  قاقشنا ، هروس  .[ - 314 - 3
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؛ تایآلا رخآ  یلا 

داش و شناسک  يوس  هب  ددرگرب  و  یناسآ ، باسح  دوش  هدرک  باسح  يدوز  هب  سپ  شتـسار  تسد  هب  وا  همان  دوش  هداد  هکنآ  اما  »
رد دزوسب  ای  دیآرد  و  ارُوُبث ، او  دیوگب : ینعی  ار  كاله  دـناوخب  يدوز  هب  سپ  وا  رـس  تشپ  هب  وا  همان  دوش  هداد  هک  نآ  اما  .مرخ و 

«. هتخورفا شتآ 

، ناوخب دنیوگ : دنهدب و  ار  وا  همان  سک  ره  هب  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یشایع 
يوحن هب  ار  اهنیا  ریغ  نتـشادرب و  مدق  نتفگ و  نخـس  ندرک و  هاگن  زا  ار  وا  ياه  هدرک  عیمج  دروآ  یم  وا  رطاخ  هب  یلاعت  قح  سپ 

هن ار و  يا  هریغـص  هن  تسا  هدرکن  كرت  هک  ار ؟ همان  نیا  دوش  یم  هچ  ام ، رب  ياو  يا  : » دیوگ یم  سپ  تسا ، هدرک  لاحلأ  ایوگ  هک 
(1) «. ار نآ  تسا  هدرک  ءاصِْحا  هکنآ  رگم  ار  يا  هریبک 

ناضمر و هام  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دـنک  ترایز  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ْهیَِولُوق  ِنبِا 
(2) .میب فوخ و  نودب  وش  تشهب  لخاد  هک  دنیوگ  وا  هب  دوب و  دهاوخن  یباسح  ضْرَع و  وا  يارب  زا  ترایز ، هار  رد  دریمب 

ارم هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم  ربـتعم  دنـس  ود  هب  هدوـمرف : هفحترد  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع 
، نم ربق  يرود  نآ  اب  دنک  ترایز 

ص:198

ص 328. ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  ص 315 ، ج 7 ، راونالاراحب ، هیآ 49 ، فهک ، هروس  . 315 - 1
.. ح 331 ص 330 ، تارایزلا ، لماک  ص 97 ، ج 101 ، راونالاراحب ، . 316 - 2
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تسار تسد  رد  ناراکوکین  ياه  همان  هک  یتقو  رد  اهنآ ! لاوها  زا  مشخب  یـصالخ  ار  وا  ات  تمایق  زور  ِنطوم  هس  رد  وا  دزن  هب  میایب 
(1) .لامعا يوزارت  دزن  و  طارص ؛ دزن  و  دنک ؛ زاورپ  ناشیا  پچ  تسد  هب  ناراکدب  ياه  همان  و  دنهدب ]  ] ناشیا

یلاعت قح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دهز  باتک  رد  دیعس  نب  نیسح  هک  هدومرف  نیقیلا  قح  رد  و 
علّطم يرگید  هک  دـنک  باسح   ] ار وا  وا ، نایم   ] دوخ و ناـیم  و  دـهد ؛ وا  تسار  تسد  هب  ار  وا  هماـن  دـنک  باـسح  ار  نمؤم  دـهاوخ 

هک دیامرف  میرک  دنوادخ  سپ  ما  هدرک  نم ! راگدرورپ  يا  یلب  : ] دـیوگ يدرک ، راک  نالف  راک و  نالف  نم  هدـنب  يا  دـیوگ : دوشن و 
و تسا !؟ هتشادن  هانگ  کی  هدنب  نیا  هَّللا ! ناْحبُـس  دنیوگ : مدرم  سپ  .تانـسح  هب  ار  اهنآ  مدرک  لََدب  وت و  يارب  زا  ار  اهنآ  مدیزرمآ 
ار وا  درک  دـنهاوخ  باسح  نآ  زا  دـعب  سپ  دوش  هداد  وا  تسار  تسد  هب  وا  همان  هک  ره  سپ  هک  : » ] یلاعت قح  لوق  ینعم  تسا  نیا 

(2) «. لاحشوخ رورسم و  دوخ  لها  يوس  هب  ددرگ  یمرب  یناسآ و  باسح 

.دشاب نمؤم  رگا  تشهب ، رد  دنیوا  لها  هتشاد  ایند  رد  هک  یلها  دومرف : لها ؟ مادک  دیسرپ : يوار 

یم مامت  وا  رب  ار  تّجح  قیالخ و  روضح  رد  هینالع  ار  وا  دنک  یم  باسح  دشاب  هتـشاد  يدـب  هدارا  هدـنب  هب  تبـسن  رگا  دومرف : سپ 
هب ار  شا  همان  دنک و 

ص:199

.مراهچ لصف  مهن ، باب  میدق ، پاچ  رئاّزلا  هفحت  ص 34 ، ج 102 ، راونالاراحب ، . 317 - 1
«. ...دش دهاوخ  هدیدرگ  باسح  : » تسا نیا  هیآ  حیحص  همجرت  ، 9 هیآ 7 -  قاقشنا ، هروس  . 318 - 2
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دهاوخ ارُوُبث  او  سپ  دـنهد  یم  وا  رـس  تشپ  زا  ار  وا  هماـن  هکنآ  اـما  و  تسا : هدومرف  یلاـعت  قح  هچناـنچ  دـنهد ، یم  وا  پچ  تسد 
ترخآ هب  هک  درک  یم  ناـمگ  اـیند و  رد  ینعی  .دوب  داـش  دوخ  لـها  رد  هک  یتسرد  هب  .دـیدرگ  دـهاوخ  منهج  زورفا  شتآ  تفگ و 

(1) .تشگ دهاوخنرب 

ناشیا پچ  تسد  هب  رس  تشپ  زا  ار  ناشیا  همان  دننک و  یم  ّلُغ  ندرگ  رد  ار  ناقفانم  نارفاک و  ياهتـسد  هکنیا  هب  تسا  هراشا  نیا  و 
تسار تسد  هب  ارم  همان  هدب  ادنوادخ  هک  اهتسد  نتسش  ماگنه  رد  ءوضو  ياهاعد  رد  تسا  هدش  هراشا  تلاح  ود  نیا  هب  دنهد و  یم 

پچ تسد  هب  ارم  همان  هدـم  ادـنوادخ ! و  ناسآ ، باسح  ارم  نک  باـسح  نم و  پچ  تسد  هب  تشهب  رد  ارم  ِندوب  دَّلَُخم  هماـن  نم و 
هللا همحر  یسلجم  همّالع  موحرم  مالک  رخآ  ات   ] یهَْتنِا (2) نم ، ندرگ  رد  هدرک  ّلُغ  ارم  تسد  نادرگم  و  نم ، رـس  تشپ  زا  هن  نم و 

.

: تیاور کی  رکذ  هب  میوج  كّربت  مدید  بسانم  ماقم  نیا  رد  هک  دیوگ  فلؤم 

ترضح دش  یم  لخاد  ناضمر  كرابم  هام  نوچ  هک : تسنآ  شلصاح  هک  هدرک  لقن  يربخ  هیلع -  هَّللا  ناوضر  سوواط -  نب  دیس 
یباتک رد  تشون  یم  دندرک  یم  تمدخ  رد  يریـصقت  هک  مادک  ره  دز و  یمن  ار  دوخ  زینک  مالغ و  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

نآ رد  ار  وا  ریصقت  ار و  زینک  ای  مالغ  نآ  مسا 

ص:200

ص 325. ج 7 ، نیشیپ ، . 319 - 1
هّیمالسا و هّیملع  پاچ  لوا و ص 444 ، پاچ  یبرقلا ، يوذ  رـشان  ص 541 ، مهدزای ، لصف  نیقیلا ، قح  یـسلجم ، همالع  . 320 - 2

.میدرک حالصا  نیقیلا ، ّقح  هخسن  دنچ  هب  هعجارم  اب  ار  فالتخا  عضاوم 
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یم ار  اهنآ  بش  نآ  ناضمر ، هام  رخآ  بش  ات  دش  یم  عمج  تاریـصقت  نیا  و  دنک ، هجنکـش  بیدأت و  ار  وا  هکنآ  نودـب  نَّیَعُم ، ِزور 
یم سپ  .دوب  نآ  رد  ناـشیا  تاریـصقت  هک  ار  یباـتک  نآ  دروآ  یم  نوریب  هاـگنآ  دوـخ ، رود  رب  ار  ناـشیا  دوـمن  یم  عـمج  دـیبلط و 
َنباَی یلب  درک : یم  ضرع  ار ؟ وت  مدرکن  بیدأت  نم  يدروآ و  اجب  ار  ریـصقت  نالف  زور  نالف  رد  يروآ  یم  دای  ایآ  نالف ! يا  دومرف :

یم اهنآ  زا  رارقا  ار و  ناش  تاریـصقت  دروآ  یم  ناـشدای  ار  کـی  کـی  ره  نینچمه  دومرف و  یم  ار  نیا  يرگید  هب  سپ  .هَّللا  ِلوُسَر 
؛ رخآ هب  ات  تفرگ 

مه وت  راگدرورپ  نیسحلا ! نب  یلع  يا  هک : دییوگب  دینک و  دنلب  ار  اهادص  هک  اهنآ  هب  دومرف  یم  ناشیا و  طسو  رد  داتسیا  یم  هاگنآ 
تسا یباتک  ادخ  دزن  ار و  ام  لامعا  ام  رب  يدرمش  يدرک و  طبض  وت  هکنانچمه  هدرک  طبض  هدرمش و  ار  وت  لمع  يا ]  ] هدرک هچ  ره 

هچ ره  یبای  یم  و  هتشاد ، هاگن  هدرک و  طبض  هکنآ  رگم  ار  وت  لمع  گرزب  کچوک و  دراذگ  یمن  ورف  و  قح ، هب  دنک  یم  قطن  هک 
ام زا  نک  ضامغا  وفع و  سپ  وت ، دزن  رـضاح  ار  دوخ  لاـمعا  میتفاـی  اـم  هکناـنچمه  نآ  رد  هدـش  هتـشون  نآ و  دزن  رـضاح  يا  هدرک 

.دنک وفع  ار  وت  هک  ّوُفَع  ِدنوادخ  زا  يراودیما  هکنانچمه 

سپ یلَدرَخ ، هناد  نزومه  دـنک  یمن  ملظ  هک  یلداع  مکاح  راگدرورپ  لباقم  رد  ار  دوخ  ماـقم  ِّتلِذ  نیـسحلا ! نب  یلع  يا  نک  داـی 
: هدومرف شدوخ  هک  اریز  درذگب ، وت  زا  دنک و  وفع  وت  زا  کیلم  ِدنوادخ  ات  ام  زا  نک  وفع 

؛» مَُکل ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَا  َنوُّبُِحت  الَا  اوُحَفْصَْیلَو  اوُفْعَْیل  «َو 

: هک تسا  نیا  هفیرش  هیآ  ینعم 

يور هدش و  رداص  ناراکهانگ  زا  هک  ار  همیرج  دننک  وفع  دیاب  »
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(1) .»؟ ار امش  رم  يادخ  دزرمایب  هک  دیراد  یمن  تسود  ایآ  دنیامن ، ضامِغا  و  ماقتنا ، زا  دننادرگب 

نآ هب  ار  تاملک  نیا  ار و  ترـضح  نآ  دـندرک  یم  ادـن  ناشیا  تاملک و  وحن  نیا  هب  ار  ناشیا  دومرف  یم  نیقلت  ترـضح  هتـسویپ  و 
ار ام  يدومرف  رما  وت  اراگدرورپ ! تفگ : یم  درک و  یم  هحون  هیرگ و  دوب و  هداتسیا  ناشیا  نیب  رد  بانج  نآ  و  دنتفگ ، یم  ترضح 

وفع هب  اـم  زا  یتـسه  یلوَا  وت  اـنامه  .اـم  زا  نک  وفع  مه  وت  سپ  میدرک ، وفع  اـم  سپ  هدرک ، ملظ  اـم  رب  هک  یـسک  زا  مینک  وفع  هک 
دیما میدـمآ و  وت  هاگرد  هب  تَنَکـسَم  لاؤس و  يور  زا  ام  اراگدرورپ ! .مینکن  در  هناخ  رد  زا  ار  لئاس  هک  ار  ام  يدومرف  رما  و  ندرک ،

.تفگ یم  تاملک  عون  نیا  زا  نادرگمرب و  دیمون  ار  ام  ام و  رب  راذگ  ّتنم  سپ  میراد ، ار  وت  ناسحا 

زا دـیتشذگ  دـیدرک و  وفع  نم  زا  مه  امـش  ایآ  امـش ، زا  مدرک  وفع  نم  دومرف : یم  دوخ و  نازینک  ناـمالغ و  هب  درک  یم  ور  هاـگنآ 
ِلداع ِداوج  ِمیرک  ِکلام  يارب  زا  مکولمم  مشاب و  یم  ملاظ  ِدـَب  ِکـلام  نم  هک  اریز  اهامـش ؟ هب  تبـسن  هدزرـس  نم  زا  هک  اـه  يدـب 

.يدرکن يدب  ام  هب  وت ، ام ، ياقآ  يا  وت  زا  میدرک  وفع  ام  دندرک : یم  ضرع  نازینک  نامالغ و  لِّضَفَتُم ! ِنسُحم 

ار ام  هک  نانچمه  شتآ  زا  ار  وا  نک  دازآ  و  درک ، وفع  ام  زا  هک  نانچمه  نیـسحلا  نب  ّیلع  زا  نک  وفع  ایادـخ ! دـییوگب : دومرف : یم 
: تفگ یم  ترضح  نآ  دنتفگ و  یم  ار  تاملک  نیا  اهنآ  .یگدنب  دیق  زا  درک  دازآ 

ُْتقَتْعَا ْمُْکنَع َو  ُتْوَفَع  ْدَقَف  اُوبَهِْذا  َنیَملاْعلا  َّبَر  َنیمآ  َّمُهَّللَا  »
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 . یتَبَقَر ِْقتِع  یّنَع َو  ِْوفَْعِلل  ًاءآجَر  ْمَُکباقِر 

دنک وفع  هک  نیا  دیما  هب  مدرک  دازآ  ار  امش  متشذگ و  امـش  زا  دیورب  دومرف - : یم  و  اه -  ملاع  راگدرورپ  يا  نک  تباجا  ایادخ ! ]»
«.[ دنک مدازآ  شتآ  زا  ارم و  ادخ 

تـسد رد  هک  هچنآ  زا  دنک  زاین  یب  دنک و  ظفح  ار  اهنآ  هکیرادقم  هب  ناشیا  هب  داد  یم  هزیاج  تشگ ، یم  رطف  دـیع  زور  نوچ  سپ 
: تفگ یم  رتدایز و  ای  رتمک  يزیچ  ای  رفن  تسیب  ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  درک  یم  دازآ  هکنآ  رگم  دوبن  یلاس  چـیه  و  تسا ، مدرم 

شتآ ِبِجوَتـسُم  یگمه  هک  دـنک  یم  دازآ  منهج  شتآ  زا  رفن  رازه  رازه  داتفه  راطفا  تقو  ناـضمر  هاـم  زا  بش  ره  رد  یلاـعت  قح 
ارم ادـخ  هک  مراد  یم  تسود  نم  دـیامرف و  دازآ  هدرک  دازآ  ناـضمر  هاـم  عیمج  رد  هک  يرادـقم  هب  دوش  رخآ  بش  نوچ  دنـشاب و 

(1) .منهج شتآ  زا  دیامرف  دازآ  ارم  هکنآ  دیما  هب  ایند  راد  رد  ار  دوخ  ناگدنب  مدرک  دازآ  نم  هک  دنیبب 
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طارص مهن :  لصف 

لخاد درذـگن  نآ  زا  یـسک  ات  دنـشک و  یم  منهج  يور  رب  هک  تسا  يرـسِج  نآ  تسا و  طارـص  ترخآ  كانلوه  ياـهاج  زا  یکی 
.دوش یمن  تشهب 

تیاهن رد  صلاـخ  ناـنمؤم  و  تسا ، رت  مرگ  شتآ  زا  رت و  هدـنَُّرب  ریـشمش  زا  رت و  کـیراب  وم  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  تاـیاور  رد  و 
هب نآ  ِتابَقَع  زا  یـضعب ، و  دـنبای ؛ یم  تاجن  اما  دـنرذگ  یم  يراوشد  هب  یـضعب  و  هدـنهج ؛ قرب  دـننام  دـنرذگ  یم  نآ  زا  یناـسآ 

همئا نینمؤملاریما و  ترضح  تعباتم  تیالو و  هار  قح و  نید  هک  تسا  ایند  ِمیقتسم  ِطارـص  هنومن  ترخآ  رد  نآ  .دنتفا و  یم  مّنهج 
ای راتفگ  رد  تسا ، هدرک  لطاب  هب  لیم  لودـع و  طارـص  نیا  زا  هک  ره  تسا و  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  وا -  هّیرذ  زا  نیرهاـط 

دمح هروس  ِمیقتسم  ِطارص  دتفا و  یم  منهج  هب  دزغل و  یم  ترخآ  ِطارص  زا  هبقع  نامه  زا  رادرک ،
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(1) .تسا ود  ره  هب  هراشا 

رب هک  یتابَقَع  رد  ام  داقتعا  دومرف : هک  هدرک  لقن  هللا  همحر  قودـص  خیـش  دـیاقع  باتک  زا  نیقیلا  قح  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
هک دـسرب  يا  هبقع  ره  هب  ناسنا   ] سپ یهلا ، یهاون  رماوا و  زا  تسا  یـضرف  یبجاو و  مسا  يا ، هبَقَع  ره  هک  تسنآ  تسا  رـشحم  هار 
ادخ ّقح  بلط  دنراد و  یم  زاب  لاس  رازه  هبقع  نآ  رد  ار  وا  تسا  هدرک  بجاو  نآ  رد  ریصقت  رگا  تسا  بجاو  نآ ]  ] مسا هب  یّمسُم 
ادخ زا  یتمحر  هب   ] ای دشاب  هداتـسرف  شیپ  رد ]  ] هک وا ]  ] حلاص لمع  هب  نآ  هدهع  زا  دـمآ  نوریب  رگا  دـننک ، یم  وا  زا  بجاو  نآ  رد 

ره دزن  دـنرب و  یم  رگید  هبقع  هب  يا  هبقع  زا  ار  وا  هتـسویپ  سپ  رگید ، هبقع  هب  دـسر  یم  نآ و  زا  دـبای  یم  تاجن  دـبایرد  ار  وا  هک 
یم یهتنم  تفر  نوریب  تمالـس  همه  زا  رگا  سپ  تسا ، هدرک  ریـصقت  هبقع  نآ  مسا  بحاـص  رد  وا  هچنآ  زا  دـننک  یم  لاؤـس  هـبقع 

نکاس دشاب و  یمن  نآ  اب  تواقش  هک  دبای  یم  یتداعـس  دشاب و  یمن  نآ  رد  گرم  زگره  هک  دبای  یم  یتایح  سپ  ءاقب ، راد  هب  دوش 
.یلاعت يادخ  ناگدنب  زا  ناحلاص  و  [ (2) ءاعفش  ] نیقیّدص و ججُح و  ناربمغیپ و  اب  ادخ  راوج  رد  دوش  یم 

هک یحلاص  لمع  ار  نآ  دـهدن  تاـجن  هدرک و  نآ  رد  ریـصقت  هک  ار  یّقح  وا  زا  دـننک  بلط  دـننک و  سبح  يا  هبقع  رب  ار  وا  رگا  و 
ورف هبقع و  نآ  زا  شمدق  دزغل  یم  یلاعت  قح  بناج  زا  یتمحر  ار  وا  دباین  رد  دشاب و  هداتسرف  شیپ 
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.نآ زا  یلاعت  يادخ  هب  میرب  یم  هانپ  .منهج  رد  دور  یم 

لاؤس دـنراد و  یم  زاب  هبقع  نآ  دزن  ار  قیالخ  همه  هک  تسا  تیالو  اـهنآ  زا  هبقع  کـی  مسا  و  تسا ، طارـص  رب  همه  تاـبَقَع  نیا  و 
یم دـبای و  یم  تاجن  تسا  هدرک  نآ  هب  ناـیتا  رگا  مالـسلا ، مهیلعوا  زا  دـعب  همئا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیـالو  زا  دـننک  یم 

: تسا هدومرف  یلاعت  قح  هکنانچ  مّنهج  يوس  هب  دور  یم  ورف  هن ، رگا  درذگ و 

»(1)؛ َنُولُؤسَم ْمُهَّنِا  ْمُهوُِفقَو  »

«.[ دوش یم  لاؤس  اهنآ  زا  هک  دیراد  هگن  ار  اهنآ  ]»

: تسا داصِرم  تابَقَع ، ِّمهأ  و 

»(2)؛ داصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِا  »

«. تسا هاگ  نیمک  رد  تراگدرورپ  انامه  »

.یملاظ ملظ  درذگ  یمن  نم  زا  منک  یم  دای  دنگوس  دوخ  لالج  تزع و  هب  دیامرف : یم  یلاعت  قح 

تسا يا   ] هبقع ییهن  ای  يرما  ای  یـضرف  ره  مسا  هب  .زامن و  يرگید  مسا  تسا و  تناما  يرگید  مسا  و  تسا ، مِحَر  هبقع  کی  مسا  و 
(3) ...یهَتنِا .دننک  یم  لاؤس  ضرف  نآ  زا  دنراد و  یم  زاب  هبقع  نآ  دزن  ار  هدنب  هک 
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ص 128 و 129.
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: دش لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا 

(1)« ...َمَّنَهَِجب ٍِذئَموَی  یج َء  «و 

« ...ار مّنهج  زور  نآ  رد  دنروایب  «و 

یلاعت قح  نوچ  هک  هداد  ربخ  ارم  نیمالا  حور  هک : دومرف  ار ، هیآ  نیا  ینعم  دندیسرپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
، تظلغ تدش و  تیاهن  رد  کَلَم  رازه  دص  ار  وا  دنَـشِک  هک  راهم  رازه  اب  ار  مّنهج  دنروایب  دنک ، عمج  تمایق  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و 
هن رگا  هک  دوش  رهاظ  نآ  رد  ییادص  دشکب و  یـسَفَن  سپ  دشاب ، هدوب  میظع  بضغ  شورخ و  نتـسکش و  مهرد  يادص  ار  مّنهج  و 
زا يا  هدنب  چیه  دنامن  سپ  دـنک ، كاله  ار  همه  هنیآ  ره  باسح ، يارب  زا  تسا  هدرک  ریخأت  ار  مدرم  رما ]  ] یلاعت قح  هک  دـشاب  نآ 

: دنک دایرف  هکنآ  رگم  يربمغیپ  هن  یکَلَم و  هن  ادخ  ناگدنب 

؛  یسْفَن یسْفَن  ِّبَر  »

« هد تاجن  ارم  ِناج  ارم ، ِناج  اراگدرورپ ! »

.ینک اعد  دوخ  تّما  يارب  زا  یتَُّما و  یتَُّما  : » هک ینک  ادن  ادخ ! ربمغیپ  يا  وت  و 

دشاب و تناما  هرَطنَق  کی  رب  دشاب ، هتشاد  هرَطنَق  هس  نآ  و  رت ، هدنَُّرب  ریشمش  زا  رتکیراب و  وم  زا  دنراذگب ، نآ  يور  رب  ار  طارص  سپ 
یم فیلکت  ار  مدرم  سپ  ناگدـنب ، ياه  همَلظَم  رد  مکح  ینعی  ناـیملاع ، راـگدرورپ  تلادـع  موس  رب  و  زاـمن ، مود  رب  و  مِحَر ، هلص 

هبقع رد  سپ  دیرذگب ، طارص  رب  هک  دننک 
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دنرذگ یمن  هبقع  نیا  زا  دنشاب  هدرک  مدرم  لاوما  رد  تنایخ  مِحَر و  عطق  رگا  دراد ؛ یم  هاگن  ار  ناشیا  تناما -  مِحَر و  هلـص  لّوا - 
تاجن هبقع  نیا  زا  رگا  و  دراد ، یم  هاگن  ار  ناشیا  زامن ، دنتفای ، تاجن  رگا  هبقع  نیا  زا  دنتفا و  منهج  هب  ای  دنیآ  ردب  نآ  هدـهع  زا  ات 

: هدومرف یلاعت  قح  هچنآ  تسا  نیا  هب  هراشا  و  دراد ؛ یم  هاگن  ار  ناشیا  دابع  ملاظم  يارب  یهلا  تلادع  دنتفای 

»(1)؛ داصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِا  »

«. تسا هاگنیمک  رد  ای  هار  رس  رب  وت  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  »

دراد و یم  هاگن  ار  دوخ  رگید  ياپ  هب  هدـیزغل  شیاـپ  کـی  یـضعب  دـنا و  هدـیبسچ  تسد  هب  یـضعب  دـنور و  یم  طارـص  رب  مدرم  و 
هب رادب و  ملاس  دوخ و  لضف  هب  نک  وفع  زرمایب و  رابدرب ! میلح  دنوادخ  يا  هک  دننک  یم  ادن  اعد و  هداتـسیا و  ناشیا  رود  رب  هکئالم 
یم تشذگ  تفای و  تاجن  ادخ  تمحر  هب  هک  یـسک  سپ  هرپ ، بش  دننام  شتآ  رد  دنزیر  یم  مدرم  و  ار ، ناشیا  نارذـگب  تمالس 

تاجن هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  تانسح و  دنک  یم  ّومن  تاحلاص و  لامعا  دوش  یم  مامت  ادخ  تمعن  هب  و  ِهَّلل ، ُدمَحلَا  دیوگ :
ياهلمع تسا  هدننک  رکش  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  دوخ  لضف  ّتنم و  هب  مدوب  هدش  دیماان  هکنآ  زا  دعب  وت  زا  ارم  داد 

(2) .ار دوخ  ناگدنب 

یضر رذوبا -  ترضح  دزن  دمآ  يدرم  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  يزاوها  دیعس  نب  نیـسح  لیلج  هقث 
 - هنم یلاعت  هَّللا 
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.دندش رایسب  هدروآ و  دالوا  تدنفـسوگ  هک  ار  وت  داب  هدژم  رذوبا ! يا  تفگ : سپ  شنادنفـسوگ ، ندروآ  دالوا  هب  ار  وا  داد  تراشب 
نم دزن  تسا  رتهب  دنک ، تیافک  دشاب و  مک  هچنآ  سپ  ار ، نیا  مرادن  تسود  ناشیا و  ِيرایسب  ارم  دزاس  یمن  رورسم  دومرف : رذوبا ] ]

تمایق زور  طارص ، فرط  ود  رب  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمغیپ  هک  مدینش  انامه  دنک ، لوغـشم  دشاب و  رایـسب  هچنآ  زا 
طارـص فرط  ود  نآ  تسا ، تناما  هدننک  ءادا  مِحَر و  هدننک  هلـص  هک  یـسک  نآ  رب  درذـگب  هک  یتقو  رد  سپ  تسا ، تناما  مِحَر و 

(1) .شتآ رد  دتفیب  هک  دنراذگ  یمن 

یلمع ار  وا  دـهدن  عفن  تلـصخ  ود  نیا  اب  مِحَر ، هدـننک  عطق  تناما و  رد  هدـننک  تناـیخ  درذـگب  رگا  هک   ] تسا رگید  تیاور  رد  و 
(2) .شتآ رد  ار  وا  دنکفیب  طارص  و  رگید ،

تیاکح

شبقانم و  رایسب ، شنأش  تلالج  هک  یفجن -  ِیلین  ِمیرکلادبع  دیس  نب  یلع  دّیـس  نیدلا ، ءاهب  ریرِحن ، همّالع  دّیَُؤم ، ِلَمکَا  ّلَجَا  دّیس 
هیلع نینمؤملاریما  ترضح  لیاضف  باوبا  رد  هَئیضُملا » ُراونَا   » باتک رد  تسا -  نیقّقحملا  رخف  دیهش و  خیش  ِذیمِلت  تسا و  رامش  یب 

دجـسم تیلوت  هک  هدوب  یـصخش  دشاب  ناشدوخ  هیرق  هک  هلین  هیرق  رد  هک  هدرک  لقن  شدلاو  زا  ار  تیاکح  نیا  یتبـسانم  هب  مالـسلا 
وا ندب  هک  دش  مولعم  دندرک  قیقحت  نوچ  مناوت ، یمن  هک  دروآ  رذع  دندیبلط  ار  وا  دـماین ، نوریب  هناخ  زا  يزور  دوب ، وا  اب  هیرق  نآ 

شتآ هب 
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.هدرک رارق  یب  ار  وا  َملَا  درد و  دندید  و  هدـنام ، ظوفحم  نتخوس  بیـسآ  زا  هک  اهوناز  فرط  ات  وا  ياهنار  فرط  ود  ياوس  هتخوس ،
.دندیسرپ ار  نآ  ببس 

زا نم  دنور و  یم  مک  تشهب  هب  دنور و  یم  شتآ  هب  رایسب  دنمیظع و  ِجَرَح  رد  مدرم  هدش و  اپرب  تمایق  هک  مدید  باوخ  رد  تفگ :
دنتفگ دوب ، گرزب  نآ  لوط  ضرع و  هک  مدیسر  یلپ  هب  متفر  یم  تشهب  هب  ور  هک  نیمه  دنداتـسرف ، ارم  تشهب  هب  هک  مدوب  یناسک 

ات تشگ  یم  رایسب  شلوط  و  مک ، شـضرع  میدرک  یم  ّیط  نآ  زا  هچ  ره  میدرک و  روبع  نآ  يور  زا  ام  سپ  تسا  طارـص  نیا  هک 
، تسا یهایس  شتآ  نآ  رد  تسا و  یگرزب  رایسب  يداو  هک  میدید  نآ  ریز  رد  میدرک  هاگن  دش ، ریشمش  يزیت  لثم  هک  دیسر  یئاجب 

یم لیم  هتـسویپ  نم  دـنتفا و  یم  شتآ  رد  یـضعب  و ]  ] دـنبای یم  تاجن  یـضعب  مدرم  و  اه ، هوک  ياه  هلق  لثم  ییاه  هرمج  نآ  رد  و 
متـسناوتن مدیـسر  هک  اجنآ  هب  طارـص ، رخآ  هب  مدـیناسر  ار  دوخ  اـت  دـتفیب  دـهاوخب  هک  یـسک  لـثم  رگید ، فرط  هب  یفرط  زا  مدرک 
متخادـنا تسد  هچ  ره  يداو و  رانک  هب  مدـناسر  ار  دوخ  سپ  شتآ ، نایم  رد  متفر  ورف  مداتفا و  شتآ  رد  هاـگان  هک  منک  يراددوخ 

سپ دوب ، هدیرپ  نم  زا  لقع  و  مدرک ، یم  هثاِغتِسا  نم  و  دوخ ، ِنایرج  ِتّوق  هب  دیـشک  یم  نییاپ  ارم  شتآ  دشن و  دنب  ییاج  هب  متـسد 
نب ّیلع  وا  هک  داتفا  ملد  رد  هداتـسیا ، يداو  رانک  هب  يدرم  مدـید  مدـنکفا  رظن  سپ  بلاطیبا ، نب  ّیلع  اـی  متفگ : هکنآ  هب  مدـش  مَهُلم 
دوخ تسد  مدیـشک  سپ  کیدزن ، ر  و ]  ] ایب ار  دوخ  تسد  دومرف : نینمؤملاریما ! ای  نم ، ياقآ  يا  متفگ : .تسا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 

نم ِنار  ِفرط  ود  زا  ار  شتآ  سپ  يداو ، رانک  رب  ارم  دنکفا  نوریب و  ارم  دیـشک  ارم و  تسد  تفرگ  سپ  ترـضح ، نآ  بناج  هب  ار 
هک دوخ  فیرش  تسد  هب  درک  رود 
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ماما هک  ییاجنآ  رگم  شتآ  زا  نم  ندب  هدنامن  ملاس  دینیب و  یم  هک  مدید  ار  دوخ  لاح  نیا  اب  متسج و  باوخ  زا  هدومن  تشحو  نم 
هب ار  تیاکح  نیا  دـنک  لقن  هک  دوب  مک  نآ  زا  دـعب  دـش و  رتهب  اه  هتخوس  ات  درک  يراـک  مهرم  هاـم  هس  تّدـم  سپ  .هدـیلام  تسد 

یهَتنِا (1) ار ، وا  تفرگ  یم  بت  هکنآ  رگم  يدحا  تهج 

: تشذگ هک  تنامَا  ِءادا  مِحَر و  هلص  زا  ریغ  هبقع  نیا  زا  نتشذگ  تلوهس  يارب  لمع  دنچ  رکذ 

دمح هب  دنک  زامن  تعکر  تسیب  برغم  زامن  زا  دـعب  بجر  هام  لوا  بش  رد  هک  هدرک  تیاور  لابقا  باتک  رد  سوواط  نب  دّیـس  لوا 
زا و  دشاب ، هانپ  رد  ربق  باذع  زا  و  شدالوا ، لام و  لها و  شدوخ و  دنامب  ظوفحم  ات  دهد  مالـس  تعکر  ود  ره  زا  دعب  و  دـیحوت ، و 

(2) .درذگب قرب  دننام  باسح  یب  طارص 

(3) ...باسح ِریَِغب  طارص  رب  درذگب  تمایق و  زور  دشاب  نینِمآ  زا  ...دریگب  هزور  بجر  هام  زا  زور  شش  هک  ره  هک  هدش  تیاور  مود 

کی دمح  تعکر  ره  رد  دناوخب  و ]  ] دنک زامن  تعکر  هد  نابعش  مهن  تسیب و  بش  رد  هک  یـسک  هک  هدرک  تیاور  دیـس  زین  موس و 
و نیدـهتجم ، باوـث  وا  هب  یلاـعت  قـح  دـیامرف  اـطع  هبترم ، هد  دـیحوت  و  هبترم ، هد  نیَتَذَّوَـعُم »  » هبترم و هد  ُرثاـکَّتلا » ُمُکیْهلأ   » هبترم و

(4) .هدنهج قرب  لثم  طارص  رب  درذگب  و  ار ، باسح  وا  رب  دنادرگ  ناسآ  و  تانَسَح ، زا  ار  وا  نازیم  دنک  نیگنس 
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ص 95. ج 2 ، باقلْألا ، ینُْکلأ َو  . 333 - 1
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ص 126 و 127. همجرت ، اب  ص 79 و  لامعالا ، باوث  . 335 - 3
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ترـضح نآ  شفیرـش ، ربق  يرود  نآ  اب  ار  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  دـنک  ترایز  هک  ره  هک  تشذـگ  قباس  لصف  رد  مراهچ 
(1) .تسا طارص  دزن  اهنآ  زا  یکی  هک  اهنآ  لاوها  زا  دشخب  یصالخ  ار  وا  ات  تمایق  ِزور  ِنِطوَم  هس  رد  وا  دزن  دیایب 
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منهج باذع  همتاخ :

هراشا

ياهلَثَم زا  یلَثَم  دـنچ  نافئاخ و  صَِـصق  زا  يا  هّصق  دـنچ  و  اْهنِم -  یلاـعَت  ُهَّللا  اـَنَذاعَا  منهج -  باذـع  یتخـس  رد  ربخ  دـنچ  رکذ  رد 
: رابخا اما  .تسا  نانمؤم  ِهُّبَنَت  بجوم  هک  نآ  ریغ  فسازُوی و  رِهُوُلب و 

مالسلا مهیلعراهطا  هّمئا  زا  ربخ  دنچ  رکذ  رد  ]

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  هک  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  هب  هک  تسا  لوقنم  ریـصب  وبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  لّوا 
.تسا هدیناسر  مهب  تواسق  رایسب  ملد  هک  یهلا  باذع  زا  ناسرتب  ارم 

یناگدنز نآ  رکف  تسین و  تیاهن  ار  نآ  هک  تسترخآ  ِیگدنز  هک  زارد  رود و  ِیناگدنز  يارب  شاب  ّدِعَتْـسُم  دّـمحم ! وبا  يا  دومرف :
شرت ور  دـمآ ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  يزور  لـیئربج  هک  یتسرد  هب  نک ، تسرد  ار  نآ  هّیهت  نکب و  ار 

ترـضح سپ  دمآ ، یم  لاحـشوخ  نادـنخ و  مِّسَبَتُم و  دـمآ  یم  هاگره  نآ ، زا  شیپ  و  دوب ، رهاظ  شا  هرهچ  رد  هودـنا  راثآ  هدرک و 
يا هک : دومرف 
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؟ يا هدمآ  نوزحم  كانبضغ و  نینچ  زورما  ارچ  لیئربج !

.دنتشاذگ تسد  زا  دندیمد  یم  منهج  شتآ  رب  هک  ار  ییاه  ْمَد  زورما  هک : تفگ  لیئربج 

؟ لیئربج يا  تسیچ  منهج  شتآ  ياه  مد  دندومرف :

خرـس ات  دندیمد  رگید  لاس  رازه  سپ  دش ، دیفـس  ات  دـندیمد  منهج  شتآ  رب  لاس  رازه  هک  دومرف  رما  یلاعت  قح  دّـمحم ! يا  تفگ :
زا مّنهج  لها  ِقَرَع  هک  عیرـض -  زا  يا  هرطق  رگا  و  کیرات ، تسه و  هایـس  نونکا  و  دش ، هایـس  ات  دندیمد  رگید  لاس  رازه  سپ  دش ،

ياه بآ  رد  دـنناروخ -  یم  مّنهج  لها  هب  بآ  ضوع  هب  هدیـشوج و  مّنهج  ياهگید  رد  هک  تسا  ناراکانز  ِياهجرَف  ِمیر  كرچ و 
لها ندرگ  رب  تسا و  عرذ  داتفه  هک  يریجنز  زا  هقلح  کی  رگا  و  دنریمب ، شدنگ  يوب ]  ] زا ایند  لها  عیمج  هنیآ  ره  دزیرب  ایند  لها 

نیمز و نایم  رد  ار  شتآ  لها  ياه  نهاریپ  زا  ینهاریپ  رگا  .دزادـگب و  ایند  مامت  نآ  یمرگ  زا  دـنراذگب ، ایند  رب  دـنراذگ  یم  منهج 
.دنوش یم  كاله  نآ  دب  يوب  زا  ایند  لها  دنزیوایب ، نامسآ 

سپ .دندمآرد  هیرگ  هب  ود  ره  لیئربج  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دومرف : نایب  ار  اهنیا  مالـسلا  هیلع   ] لیئربج نوچ 
زا مدینادرگ  نمیا  ار  امش  نم  هک  دیامرف  یم  ار و  امش  دناسر  یم  مالس  امش  ِراگدرورپ  هک  ناشیا  يوس  هب  داتسرف  یکَلَم  یلاعت  قح 

مِّسَبَتُم و دمآ  یم  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  لیئربج  هک  هاگره  نآ  زا  دعب  سپ  .دـیوش  نم  ِباذـع  ِبِجوَتـسُم  هک  دـینک  یهانگ  هکنآ 
.دوب نادنخ 

، تشهب لـها  و  دـنناد ، یم  ار  یهلا  باذـع  منهج و  تمظع  شتآ ، لـها  زور  نآ  رد  هک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  سپ 
ار نآ  میعن  تشهب و  تمظع 
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هب نوچ  دـنناسر ، یم  منهج  يالاب  هب  ار  دوخ  ات  دـننک  یم  یعـس  لاس  داتفه  دـنوش  یم  منهج  لـخاد  منهج  لـها  نوچ  .دـنناد و  یم 
رییغت ار  ناشیا  ياهتـسوپ  سپ  دندرگ ، یمرب  مّنهج  رعق  هب  ات  دـنبوک  یم  ناشیا  هّلک  رب  نهآ  ياهزرگ  هکئالم  دنـسر  یم  منهج  رانک 
هچنآ هک  تفگ  ریـصب  وبا  هب  ترـضح  سپ  .دنک  ریثأت  رتشیب  ناشیا  رد  باذع  هک  دنناشوپ  یم  ناشیا  ندب  رب  هزات  تسوپ  دـنهد ، یم 

(1) .تسا یفاک  ارم و  تسا  سب  تفگ : تسا ؟ یفاک  ار  وت  متفگ :

ُهَلَیل رد  هک : دـندومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  يربـخ  رد  مود 
میظع هک  هکئالم  زا  یکَلَم  هب  مدیسر  هکنآ  ات  دش  لاحشوخ  نادنخ و  دید  ارم  هک  یکَلَم  ره  مدش  لوا  نامـسآ  لخاد  نوچ  جارعِملا 

اجب نم  هب  تبـسن  اعد  ّتیحت و  زا  رگید  هکئالم  هچنآ  سپ  رهاـظ ، شنیبج  زا  بضغ  رَکنُم و  رایـسب  یتئیه  اـب  مدـیدن  یکَلَم  وا  زا  رت 
زا نم  هک  تسیک  نیا  هک  مدیـسرپ  لـیئربج  زا  تشادـن ! وا  دنتـشاد  نارگید  هک  یلاحـشوخ  دـیدنخن و  نکل  دروآ  اـجب  وا  دـندروآ ،

؟ مدش ناسرت  رایسب  وا  ندید 

يزور زا  تسا و  هدیدنخن  زگره  تسا و  منهج  ِنزاخ  کلام »  » نیا .میناسرت  وا  زا  همه  ام  یـسرتب و  وا  زا  هک  دراد  شیاجنگ  تفگ :
ادخ و  ددرگ ، یم  هدایز  تیصعم  لها  ادخ و  نانمشد  رب  شبـضغ  مشخ و  هتـسویپ  لاح  ات  هدینادرگ  منهج  ِیلاو  ار  وا  یلاعت  قح  هک 

درک یم  نیا  زا  دعب  ای  دوب  هدرک  تاقالم  هدنخ  هب  یسک  اب  رگا  دشکب و  ناشیا  زا  ماقتنا  هک  دومرف  دهاوخ  ار  کَلَم  نیا 
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.دومن یم  حَرَف  راهظا  وت  ندید  زا  دیدنخ و  یم  وت  يور  رب  هتبلا 

تکوش تلزنم و  ببس  هب  متفگ -  لیئربج  هب  نم  سپ  داد ، تشهب  ِتراشب  ارم  و  دومن ، نم  هب  مالس  ِّدر  مدرک و  مالس  وا  رب  نم  سپ 
.دیامنب نم  هب  ار  خزود  شتآ  هک  امرفب  کلام  هب  دندومن -  یم  تعاطا  ار  وا  تاوامس  لها  عیمج  هک  اهنامسآ  رد  وا 

زا يرد  تفرگرب و  ار  يا  هدرپ  کلام  سپ  .ار  منهج  شتآ  امنب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ] دّمحم هب  کلام ، يا  هک : تفگ  لیئربج 
.مدش میب  رد  هک  دمآ  شورخ  هب  دیدرگ و  عطاس  دش و  دنلب  نامسآ  هب  يا  هنابز  نآ ، زا  هاگان  دوشگ  مّنهج  ياهرد 

سپ درگرب ، دوـخ  ياـج  هـب  هـک : ار  هناـبز  نآ  دوـمرف  رما  کـلام  لاـحلا ، ِیف  .دزادــنیب  ار  هدرپ  هـک  وـگب  لـیئربج ! يا  مـتفگ : سپ 
(1) .تشگرب

رد یلزنم  هکنآ  رگم  تسا  هدومرفن  قلخ  ار  سک  چیه  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  موس 
، دـنوش یم  نکاس  منهج  رد  مّنهج  لها  دـنریگ و  رارق  تشهب  رد  تشهب  لها  نوچ  هدومرف ؛ رَّرقُم  وا  يارب  مّنهج  رد  یلزنم  تشهب و 

ياه لزنم  منهج و  يوس  هب  دننک  یم  رظن  دنوش و  یم  فِرشُم  سپ  منهج ، يوس  هب  دینک  رظن  هک  ار  تشهب  لها  دنک  یم  ادن  يدانم 
سپ .دـیدش  یم  لزانم  نیا  لخاد  دـیدرک  یم  یهلا  تیـصعم  رگا  هک  تسا  یلزنم  نیا  هک  دـنیامن  یم  ناشیا  هب  منهج  رد  ار  ناـشیا 

.دنا هتفای  تاجن  یباذع  نینچ  زا  هکنآ  يداش  زا  دنریمب  دشاب  تشهب  رد  گرم  رگا  هک  دهد  ور  يداش  حَرَف و  ار  ناشیا  نادنچ 
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اجنآ رد  هک  یئاهتمعن  تشهب و  رد  ار  ناشیا  لزانم  دننک  رظن  نوچ  دـینک ، رظن  الاب  بناج  هب  هک  ار  مّنهج  لها  دـنک  ادـن  يدانم  سپ 
ار ناشیا  سپ  دیدش ، یم  فِّرـصَتُم  ار  لزانم  نیا  دیدرک  یم  یهلا  تعاطا  رگا  هک  ناشیا  هب  دـنیوگب  دـنیامنب و  ناشیا  هب  هدـش  رّرَقُم 

.دنریمب دشاب  گرم  رگا  هک  هودنا  زا  دهد  ور  یلاح 

نیا ریـسفت  تسنیا  دـنهد و  ناراکدـب  هب  منهج  رد  ار  تشهب  لها  لزانم  دـنهد و  ناراکوکین  هب  تشهب  رد  ار  مّنهج  لها  لزاـنم  سپ 
رادـیاپ دَّلَُخم و  نآ  رد  ار و  تشهب  دـنرب  یم  ثاریم  هب  هک  ناـثراو  دـنناشیا  : » دـیامرف یم  تشهب  لـها  نأـش  رد  یلاـعت  قـح  هک  هیآ 

(2)(1) «. دوب دنهاوخ 

بناج زا  يدانم  دـنیآرد ، منهج  هب  منهج  لها  دـنوش و  تشهب  لخاد  تشهب  لـها  نوچ  هک  تسیورَم  ترـضح  نآ  زا  زین  مراـهچ و 
؟ ارنآ تخانش  دیهاوخ  دیآرد  اهتروص  زا  یتروص  هب  گرم  رگا  مّنهج ! لها  يا  و  تشهب ! لها  يا  هک  دنک  ادن  هَّزِعلا  ُّبَر 

، دینیبب دنیوگ : ناشیا  هب  دنرادب و  خزود  تشهب و  نایم  رد  يدیفـس و  هایـس و  دنفـسوگ  تروص  هب  ار  گرم  دنرایب  سپ  .هن  دنیوگ :
.تسا گرم  نیا 

گرم ار  امـش  دوب و  دـیهاوخ  تشهب  رد  هشیمه  تشهب ، لـها  يا  هک  دـیامرف  دـنیامن و  حـبذ  ار  نآ  هک  دـیامرف  رما  یلاـعت  قح  سپ 
لوق تسا  نیا  .تسین و  گرم  ار  امش  دوب و  دیهاوخ  مّنهج  رد  هشیمه  مّنهج ، لها  يا  و  تسین ،
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: دومرف هک  نایملاع  دنوادخ 

(1) [ « ...ٍهَْلفَغ یف  ْمُهَو   ] ُْرمَْالا َیُِضق  ِْذا  ِهَرْسَْحلا  َمْوَی  مُهْرِْذنَا  «َو 

زور نآ  زا  ناشیا  دـشاب و  هدیـسر  ناـیاپ  هب  دـشاب و  هدـش  یـضقنم  سک  ره  راـک  هک  يزور  رد  ترـسح  زور  زا  ار  ناـشیا  ناـسرتب  »
«. دنلفاغ

ناشیا گرم  دنـشاب و  دوخ  ياج  رد  هشیمه  دـهد  نامرف  ار  مّنهج  تشهب و  لها  یلاعت  قح  هک  تسا  زور  نیا  دارم  دومرف : ترـضح 
(2) .ددرگ عِطَقنُم  ناشیا  دیما  دهدن و  يدوس  دنََرب و  ترسح  مّنهج  لها  زور  نآ  رد  هک  دشابن  ار 

ياهاپ ،(3) و  دـنا هدز  شتآ  نایم  رد  اهبقَن  تیـصعم  لها  يارب  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  مجنپ 
هدیناشوپ هتخادُگ  ِسِم  زا  اهنهاریپ  ناشیا  ياهندب  رب  و  دنا ، هدرک  ّلُغ  ندرگ  رد  ار  ناشیا  ياهتـسد  و  دـنا ، هدرک  ریجنز  رد  ار  ناشیا 

يور رب  ار  مّنهج  ياهرد  هدیـسر و  تیاهن  هب  شَیِمرَگ  هک  دنراتفرگ  یباذع  نایم  رد  دـنا ، هدـیرب  ناشیا  يارب  شتآ  زا  اه  هِّبُج  دـنا و 
فرطرب ناشیا  زا  یمغ  زگره  دوش و  یمن  لخاد  ناشیا  رب  یمیـسن  زگره  دـنیاشگ و  یمن  ار  اهرد  نآ  زگره  سپ  دـنا ، هتـسب  ناـشیا 

رس هب  ناشیا  رمع  هن  دوش و  یم  یناف  ناشیا  هناخ  هن  تسا ، هزات  هشیمه  ناشیا  باقع  تسا و  دیدش  هتـسویپ  ناشیا  باذع  دوش ، یمن 
ُِکلام ای  اْوَدان  َو  ، ]» دیآ یم 
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یم باوج  رد  .دناریمب  ار  ام  هک  بلطب  دوخ  راگدرورپ  زا  هک  دننک  یم  هثاغتسا  کلام  هب  [ (1)« نُوثِکام ْمُکَّنِا  لاق  َکُّبَر  اْنیَلَع  ِضْقَِیل 
(2) .دوب دیهاوخ  باذع  نیا  رد  هشیمه  هک  دیوگ 

، دنیامن یم  هَذاِعتِسا  نآ  زا  منهج  لها  هک  تسا  یهاچ  منهج  رد  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  مشش 
توادع هک  ره  دشاب و  هتشادن  تمایق  زور  هب  نامیا  هک  يّربَکَتُم  ره  دِّرَمَتُم و  ِناطیـش  ره  تسا و  ِدناعُم  ِراّبَج  رِّبَکَتُم و  ره  ياج  نآ  و 

.دشاب هتشاد  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ 

رد شتآ  زا  لعن  ود  دشاب و  شتآ  يایرد  رد  هک  تسا  یـسک  دشاب  رت  کبـس  نارگید  زا  شباذـع  منهج  رد  هک  یـسک  هک  دومرف  و 
زا هک  دـنک  نامگ  دـشاب و  شوج  رد  گید  دـننام  شغامد  زغم  ترارح ، تّدـش  زا  هک  دـشاب  شتآ  زا  شنیلعن  دـنب  دـشاب و  وا  ياپ 

(3) .دشاب رت  لهس  همه  زا  وا  باذع  هکنآ  لاح  تسا و  رتدب  شباذع  مّنهج  لها  عیمج 

نافئاخ ِصَصِق  رکذ  رد 

لوا هصق 

دندش راوس  یتشک  رد  شلها  اب  یصخش  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  خیش 
تسکش و ناشیا  یتشک  و 
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.داتفا رحب  رئازج  زا  يا  هریزج  هب  دش و  دنب  يا  هتخت  رب  هک  درم  نآ  نز  رگم  دندش  قرغ  یتشک  نآ  لها  عیمج 

؟ ّنج زا  اـی  یـسنِا  زا  وت  تفگ : داـتفا  نز  نآ  رب  شرظن  نوچ  تشذـگ  یمن  یقـسف  چـیه  زا  هک  یقـساف  نزهار  درم  هریزج  نآ  رد  و 
دید دش  حیبق  لمع  نآ  هجوتم  نوچ  دمآرد ، تعماجم  تئیه  هب  دیبسچ و  وا  رب  تفگن و  نخس  نز  نآ  اب  رگید  سپ  .مَسنِا  زا  تفگ :

؟ ینک یم  بارطضا  ارچ  هک  دیسرپ  .دزرل  یم  دنک و  یم  بارِطِضا  نز  نآ  هک 

ادـخ تّزع  هب  هن ، تفگ : يا ؟ هدرک  راک  نیا  لثم  زگره  هک  دیـسرپ  .مسرت  یم  دوخ  دـنوادخ  زا  هک  درک  نامـسآ  هب  هراشا  نز  نآ  ]
.ما هدادن  انز  زگره  هک  دنگوس 

هتـشاد راک  نیا  رب  ربج  هب  ار  وت  تسین و  وت  رایتخا  هب  هکنآ  لاح  یـسرت و  یم  ادخ  زا  نینچ  يا  هدرکن  يراک  نینچ  زگره  وت  تفگ :
تفگن نخس  نز  نآ  هب  چیه  دومن و  لمع  نآ  كرت  تساخرب و  سپ  ندوب ، فئاخ  هب  مرتراوازـس  ندیـسرت و  هب  میالوَا  نم  سپ  ما ،

.دوخ ياه  هدرک  زا  دوب  نامیشپ  دنک و  هبوت  هک  تشاد  رطاخ  رد  دش و  ناور  دوخ  هناخ  يوس  هب  و 

: هک تفگ  ناوج  نآ  هب  بهار  .دـش  مرگ  رایـسب  باتفآ  دـنتفر  هار  يا  هراپ  نوچ  دـش ، قیفر  وا  اـب  دروخرب و  یبهار  هب  هار  ياـنثا  رد 
.دنکفا هیاس  ار  ام  هک  دتسرف  يربا  ادخ  هک  نک  اعد  تسا ، مرگ  رایسب  باتفآ 

: تفگ بهار  .میامن  بلط  یتجاح  ادخ  زا  منک و  تأرج  هک  ما  هدرکن  يریخ  راک  تسین و  يا  هنـسح  ادخ  دزن  ارم  هک : تفگ  ناوج 
.دندرک نینچ  وگب ، نیمآ  وت  منک  یم  اعد  نم 
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هب ناوج  دش و  ادج  ناشیا  هار  دنتفر  هار  يرایسب  نوچ  دنتفر ، یم  ربا  نآ  هیاس  رد  دش و  ادیپ  ناشیا  رس  رب  يربا  ینامز  كدنا  زا  دعب 
! دنام باتفآ  رد  بهار  دش و  ناور  ناوج  اب  ربا  نآ  و  تفر ، رگید  هار  هب  بهار  تفر و  یهار 

هدرک راک  هچ  وگب  دشن ، باجتـسم  نم  ياعد  دـش و  باجتـسم  وت  ياعد  هک  يدوب  رتهب  نم  زا  وت  ناوج ! يا  هک : تفگ  وا  هب  بهار 
؟ يا هدش  تمارک  نیا  ّقحتسم  هک  يا 

هدیزرمآ ار  وت  هتـشذگ  ناهانگ  ادخ  يدرک  وا  تیـصعم  كرت  ادخ  فوخ  زا  نوچ  هک : تفگ  بهار  .درک  لقن  ار  دوخ  هصق  ناوج 
(1) .یشاب بوخ  نیا  زا  دعب  هک  نک  یعس  تسا ،

مود هصق 

دمآ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  نایرگ  لَبَج » ِنب  ِذاعُم   » يزور هک  هدرک  تیاور  هرـس  سدق   ] قودص خیش 
؟ تسیچ وت  هیرگ  ببس  ذاعم  ای  تفگ  دومرف و  باوج  ترضح  .درک  مالس  و 

شدنزرف هک  ینز  دـننام  دـنک  یم  هیرگ  دوخ  یناوج  رب  هداتـسیا و  یتروص  شوخ  هزیکاپ  ناوج  يارـس ، رد  رب  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ :
.شروایب هک  دومرف  ترضح  .دیایب  وت  تمدخ  هب  دهاوخ  یم  دشاب و  هدرم 

هیرگ ارچ  ناوج  يا  هک  دیسرپ  و  دومرف ، باوج  ترضح  .درک  مالـس  دمایب و  ناوج  نآ  نوچ  .دروآ  ار  ناوج  نآ  تفر و  ذاعم  سپ 
: تفگ ینک ؟ یم 
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درب و دهاوخ  مّنهج  هب  ارم  دیامن  هذخاؤم  ارم  اهنآ  زا  یـضعب  هب  یلاعت  قح  رگا  هک  ما  هدرک  رایـسب  هانگ  هکنآ  لاح  میرگن و  هنوگچ 
.دیزرمآ دهاوخن  درک و  دهاوخ  هذخاؤم  ارم  هک  تسا  نیا  نم  نامگ 

رگم تفگ : .مشاـب  هدـش  كرـشم  وا  هب  هکنیا  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هاـنپ  تفگ : يا ؟ هدروآ  كرـش  ادـخ  هب  رگم  هک : دومرف  ترـضح 
: تفگ .تمظع  رد  دشاب  اههوک  دننام  رگا  دزرمآ  یم  ار  تناهانگ  ادخ  هک  دومرف : ترضح  .هن  تفگ : يا ؟ هتشک  قحان  هب  ار  یسک 

.تسا رت  میظع  اههوک  زا  نم  ناهانگ 

ادخ تاقولخم  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  ناتخرد و  اهایرد و  هناگتفه و  ياهنیمز  لثم  هچ  رگا  دزرمآ  یم  ار  تناهانگ  ادخ  هک : دومرف 
شرع و لثم  ناگراتس و  اه و  نامسآ  لثم  هچ  رگا  دزرمآ  یم  ار  تناهانگ  ادخ  دومرف : .تسا  رتگرزب  زین  اهنآ  زا  تفگ : .دشاب  هدوب 

.تسا رتگرزب  زین  اهنآ  زا  تفگ : .دشاب  یسرک 

رد يور  رب  ناوج  نآ  سپ  وت ؟ راگدرورپ  ای  تسا  رت  میظع  وت  ناهانگ  ناوج  يا  تفگ : دومرف و  رظن  وا  يوس  هب  كانبضغ  ترضح 
.تسا رتراوگرزب  زیچ  همه  زا  وا  تسین و  رت  میظع  نم  راگدرورپ  زا  زیچ  چیه  نم ، راگدرورپ  تسا  هزنم  تفگ : داتفا و 

و هَّللا ، لوسر  ای  هَّللاو  هن  هک  تفگ  ناوج  میظع ؟ راگدرورپ  زا  ریغ  هب  ار  میظع  ناـهانگ  دزرمآ  یم  یـسک  رگم  هک : دومرف  ترـضح 
.دش تکاس 

؟ ییوگ یمن  ار  دوخ  ناهانگ  زا  یکی  ناوج ! يا  هک : دومرف  ترضح 

نوچ .دندرک  نفد  ار  وا  دُرم ، راصنا  زا  يرتخد  سپ  .مدیدزد  یم  ار  اه  هدرم  نفک  متفاکش و  یم  ار  اهربق  هک  دوب  لاس  تفه  تفگ :
دمآرد بش 
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لاح نیا  رد  .متـشگرب  متـشاذگ و  ربق  رانک  رد  ناـیرع  ار  وا  متـشادرب و  ار  شنفک  مدروآ و  نوریب  ار  وا  متفاکـش و  ار  وا  ربق  متفر و 
؟ يدیدن ار  شنار  یهبرف  و  يدیدن ؟ ار  شندـب  يدیفـس  ایآ  تفگ : یم  داد و  یم  تنیز  نم  رظن  رد  ار  وا  درک و  هسوسو  ارم  ناطیش 

رـس تشپ  زا  ییادـص  هاگان  .متـشگرب  متـشاذگ و  لاح  نآ  اب  ار  وا  و  مدرک ، یطَو  وا  اب  متـشگرب و  اـت  درک  یم  هسوسو  نینچ  ارم  و 
هک میتسیاب -  وا  دزن  همـصاخم  هب  وت ، نم و  هک  يزور  تماـیق -  زور  مکاـح  زا  وت  رب  ياو  ناوج ! يا  هک  تفگ  یم  هک  مدینـش  دوخ 

.موش روشحم  تبانج  اب  هک  یتشاذگ  ارم  يدیدزد و  ار  منَفَک  يدروآ و  ردـب  مربق  زا  یتشاذـگ و  ناگدرم  نایم  رد  نایرع  نینچ  ارم 
.منهج شتآ  زا  وت  یناوج  رب  ياو  سپ 

.زگره مونشب  ار  تشهب  يوب  هک  مرادن  نامگ  لامعا  نیا  اب  نم  هک : تفگ  ناوج  سپ 

ار نیا  رّرکم  ترضح  .مّنهج  هب  وت ، یکیدزن  رایسب  هچ  مزوسب ، وت  شتآ  هب  هک  مسرت  یم  قساف ! يا   (1) وش رود  هک : دومرف  ترضح 
.تفر نوریب  ناوج  نآ  ات  دندومرف  یم 

ار شیاهتسد  دش و  تدابع  لوغـشم  دیـشوپ و  یـسالپ  تفر و  هنیدم  ياههوک  زا  یکی  هب  تفرگ و  هشوت  دمآ و  هنیدم  ِرازاب  هب  سپ 
: درک یم  دایرف  درک و  ّلُغ  ندرگ  رد 

؛» ٌلُولغَم َْکیَدَی  َْنَیب  ُلُولُهب ، َكُدبَع  اذه  ِّبَر  »
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، هدرک ّلُـغ  دوخ  ندرگ  رد  ار  شتـسد  هداتـسیا و  وـت  تمدـخ  رد  هک  لوـلهب  تسا  وـت  هدـنب  کـنیا  نم ، راـگدرورپ  يا  : » تفگ یم 
هبوت راـهظا  متفر و  تربمغیپ  دزن  هب  مدـش و  نامیـشپ  اراـگدرورپ ! ادـنوادخ ! .یناد  یم  ارم  هاـنگ  یـسانش و  یم  ارم  وت  اراـگدرورپ !

تیهاشداپ ِتمظع  لالج و  هب  تراوگرزب و  ياـهمان  ِّقحب  وت ، زا  منک  یم  لاؤس  سپ  درک ، هداـیز  ارم  فوخ  درک و  رود  ارم  مدرک ،
«. ینکن سویأم  دوخ  تمحر  زا  ارم  ینادرگن و  لطاب  ارم  ياعد  و  نم ! دنوادخ  يا  ینادرگن ، دیماان  نم  دیما  زا  ارم  هک 

هب تسد  دش  مامت  زور  لهچ  نوچ  .دنتسیرگ  یم  وا  رب  تاناویح  ناگدنرد و  تسیرگ و  یم  تفگ و  یم  ار  نیا  زور  هنابـش  لهچ  ات 
هب يا  هدـیزرمآ  ارم  هانگ  يا و  هدـینادرگ  باجتـسم  ارم  ياعد  رگا  يدرک ؟ هچ  ارم  تجاـح  ادـنوادخ ! تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ 

یـشتآ سپ  ینک ، باقع  ارم  یهاوخ  یم  ما و  هدشن  هدیزرمآ  هدشن و  باجتـسم  نم  ياعد  رگا  منادب و  نم  هک  امرف  یحو  تربمغیپ 
.نک صالخ  ارم  تمایق  زور  تحیضف  زا  نک و  التبم  ایند  رد  ارم  یتبوقع  هب  ای  دنازوسب ، ارم  هک  تسرفب 

: داتسرف وا  هبوت  لوبق  رب  ار  هیآ  نیا  نایملاع  دنوادخ  سپ 

ُرْجَا َمِْعن  َو  یلاعَت -  ِهلوَق  یِلا  ُهَّللا -  َِّالا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم  ْمِِهبُونِِذل َو  اوُرَفْغَتْساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَا  اوُمَلَظ  ْوَا  ًهَشِحاف  اُولَعَف  اِذا  َنیذَّلا  «َو 
(1)« نیِلماْعلا
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یم شزرمآ  بلط  دوخ ، ناهانگ  يارب  .دـنتفا  یم  ادـخ  دای  هب  دـننک ، متـس  دوخ  هب  ای  دـنوش ، تشز  یلمع  بکترم  یتقو  هک  اـهنآ  ]»
شزرمآ اـهنآ  شاداـپ  .دـنناد  یم  هـکنآ  اـب  دـنزرو  یمن  رارـصا  هاـنگ  رب  و  دـشخبب - ؟ ار  ناـهانگ  هـک  ادـخ  زج  تـسیک  و  دـننک - 

لها شاداپ  تسوکین  هچ  دـننام ، یم  نآ  رد  هنادواج  .تسا  يراج  ییاهرهن  شناتخرد ، ریز  زا  هک  تسا  ییاه  تشهب  و  راگدرورپ ،
«.[ لمع

ای تفگ : ذاعم  دندیسرپ ، یم  ار  لولهب  لاوحا  دندومرف و  یم  مّسبت  دندناوخ و  یم  دندمآ و  نوریب  ترـضح  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ 
نآ هک  دـندید  دـنتفر ، الاب  هوک  نآ  رب  دـندش و  هوک  نآ  هّجوتم  هباحـص  اب  ترـضح  .تسا  عضوم  نالف  رد  هک  میدینـش  هَّللا ! لوسر 
زا شمـشچ  ياه  هژم  هدـش و  هایـس  باـتفآ  ترارح  زا  شیور  هتـسب و  ندرگ  رد  ار  اـه  تسد  هداتـسیا و  گنـس  ود  ناـیم  رد  ناوج 

متـسناد یم  شاک  يدرک ، قلخ  وکین  تروص  هب  ارم  و  یتخاس ، وکین  ارم  ِقلَخ  نم ! دـنوادخ  يا  دـیوگ : یم  هتخیر و  هیرگ  يرایـسب 
، اهِلا دینادرگ ؟ یهاوخ  نکاس  ارم  تشهب  رد  دوخ  راوج  رد  ای  دـنازوس ، یهاوخ  شتآ  رد  ارم  ایآ  يراد ، هدارا  هچ  نم  هب  تبـسن  هک 

ایآ .دوب  دهاوخ  هچ  نم  رما  رخآ  هک  متسناد  یم  رگا  اغیرد  يراد ، نم  رب  رایـسب  تمعن  ّقح  يا و  هدرک  رایـسب  نم  هب  تبـسن  ناسحا 
ِشرع عساو و  ّیِسرُک  نیمز و  اهنامـسآ و  زا  نم  هانگ  اهِلا  داتـسرف ؟ یهاوخ  مّنهج  هب  ّتلذم  هب  ای  درب  یهاوخ  تشهب  هب  تّزع  هب  ارم 

؟ درک یهاوخ  اوسر  ارم  تمایق  رد  ای  دیزرمآ  یهاوخ  ارم  هانگ  هک  متسناد  یم  رگا  يدوب  هچ  تسا ، رتگرزب  میظع 

تخیر و یم  رس  رب  كاخ  تسیرگ و  یم  تفگ و  یم  نانخس  باب  نیا  زا 
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.دندرک یم  تقفاوم  وا  اب  هیرگ  رد  دندوب و  هدز  فص  شرس  رب  ناغرم  دندوب و  هدز  هقلح  شرود  رب  ناگدنرد  تاناویح و 

دندومرف دندرک و  كاپ  شرس  زا  كرابم  تسد  هب  ار  كاخ  و  دندوشگ ، شندرگ  زا  ار  شتسد  دنتفر و  وا  کیدزن  هب  ترضح  سپ 
نوچمه ار  ناهانگ  كرادت  هک  دندومرف  هباحـص  هب  سپ  منهج  شتآ  زا  ییادـخ  هدرک  دازآ  وت  هک  ار  وت  داب  تراشب  لولهب ، يا  هک 

(1) .دندومرف تراشب  تشهب  هب  ار  وا  دندناوخ و  وا  رب  ار  هیآ  درک و  لولهب  هچنانچ  دینکب  وا 

دیاـب هک  تسا  نیا  شَـصَّخَُلم  هک  هدومرف  یمـالک  ربخ ، نیا  لـیذ  رد  هویَْحلا » ُْنیَع   » رد هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  هک  دـیوگ  فلؤم 
.تسا ثعاوب  طیارش و  ار  هبوت  هک  تسناد 

رد تسا و  هدرک  وا  تیـصعم  هک  يدـنوادخ  تـمظع  رد  دـیامن  رکفت  هـک  تـسنآ  دراد  یم  هبوـت  رب  ار  یمدآ  هـک  هبوـت  ثعاـب  لوا 
رابخا تایآ و  رد  هک  اهنآ  ِترخآ  ایند و  ِدـب ]  ] ِياه هجیتن  ناهانگ و  تاـبوقع  رد  تسا و  هدـش  اـهنآ  بکترم  هک  یناـهانگ  تمظع 

اهنآ زا  ِبّکَُرم  هبوـت ، هک  زیچ ، هس  رب  دوـش  یم  ثعاـب  ار  وا  تمادـن  نیا  دوـش و  وا  تمادـن  ثعاـب  رّکفت  نیا  سپ  تسا ، هدـش  دراو 
: تسا

.تسا هدوب  اهنآ  بکترم  هک  ار  ناهانگ  نآ  دنک  كرت  لاحلأ  هک  دراد  لاح  هب  قلعت  اهنآ  زا  لوا - 

هب دْوَع  نیا  زا  دعب  هک  دنکب  مزج  ار  مزع  هک  هدنیآ  هب  تسا  قلعتم  مود - 
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.رمع رخآ  ات  دنکن  ناهانگ  نیا 

.دشاب هتشاد  كرادت  رگا  دنکب  اه  هتشذگ  كرادت  اه و  هتشذگ  زا  دشاب  نامیشپ  هک  هتشذگ  هب  تسا  قلعتم  موس - 

: تسا مسق  دنچ  رب  دوش  یم  عقاو  هبوت  نآ  زا  هکیناهانگ  هکنادب  و 

تـسد هب  الط  رتشگنا  و   ] ریرح ندیـشوپ  دننام  دـشابن ، ترخآ  تبوقع  زا  ریغ  هب  رگید  ِمکح  ِمزلتـسم  هک  دـشاب  یهانگ  هکنآ  لوا - 
.يوَرُخا ِباقع  ندش  فرطرب  يارب  تسا  یفاک  ندرکن  رب  ِمزع  تمادن و  نیمه  نآ  هبوت  رد  هک  نادرم  يارب  ندرک 

تسا یلاعت  دنوادخ  قح  رگا  .قلخ  ّقح  ای  تسا ، ادخ  ّقح  ای  تسا : مسق  دنچ  رب  نآ  تسه و  رگید  ِمکح  ِمزلتسم  هک  تسنآ  مود - 
درواین لمع  هب  ات  دشاب  نآ  رب  رداق  رگا  سپ  دـنک ، دازآ  ار  يا   ] هدـنب دـیاب  یم  هک  تسا  هدرک  یهانگ  هکنآ  لثم  تسا ، یلام  ّقح  ای 

.دنک ادا  ار  هراّفک  نآ  هک  تسا  بجاو  و  دوش ، یمن  وا  زا  باقع  عفر  تمادن ، ضحم  هب 

هک تسا  هدرک  يراک  رگا  دروآ و  اجب  ار  اهنآ  ياضق  دیاب  یم  تسا  هدـش  توف  وا  زا  هزور  ای  زامن  هکنآ  لثم  تسا  یلام  ریغ  قح  ای 
یم دراد  رایتخا  تسا  هدشن  تباث  عرش  مکاح  شیپ  رگا  سپ  تسا ، هدروخ  بارـش  هکنآ  لثم  تسا ، هتخاس  رّرقم  نآ  رب  ادخ  يّدح 

راهظا دنزب و  ّدح  ار  وا  هک  دنک  یم  رارقا  مکاح  دزن  دـهاوخ  یم  دـنک و  یمن  نآ  راهظا  ادـخ و  دوخ و  نایم  دـنک  یم  هبوت  دـهاوخ 
.تسا رتهب  ندرکن 

رگا دـشاب ، یلام  ریغ  ّقح  رگا  دـناسرب و  وا  ثراو  ای  لام  بحاص  هب  هک  تسا  بجاو  تسا  یلاـم  ّقح  رگا  دـشاب ، ساـنلا  قح  رگا  و 
هدرک هارمگ  ار  یسک 
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نیا هکنیا  هب  دـشاب  ملاع  صخـش  نآ  رگا  سپ  تسا ، هتفگ  شحف  هکنیا  لثم  دـشاب  يّدـح  رگا  و  دـنک ، داـشرا  ار  وا  دـیاب  یم  تسا 
داقتعا ار  رثکا  املع و  نایم  تسا  فالخ  دنادن ، رگا  ّدح و  يارب  زا  دنکب  دوخ  نیکمت  دـیاب  یم  تسا  هدـش  عقاو  وا  هب  تبـسن  تناها 

(1)  - یهتنا ...دشاب -  هدرک  یسک  تبیغ  رگا  نینچمه  تسین ، مزال  تسوا و  تناها  رازآ و  ثعاب  وا  هب  نتفگ  هک  تسا  نیا 

موس هصق 

رایـسب زور  رد  دـندوب  هتـسشن  یتخرد  هیاس  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  لقن  هیَِوباـب » ِنبِا  »
یناشیپ یهاگ  ار و  دوخ  مکـش  یهاگ  دـیطلغ و  یم  غاد   ] مرگ نیمز  رد  دـنک و  ار  دوخ  ياه  هماج  دـمآ و  یـصخش  هاـگان  .یمرگ 

یلـص لوسر  ترـضح  .تسا  رت  میظع  نیا  زا  یهلا  باذع  هک  شچب ، سفن ! يا  تفگ : یم  دـیلام و  یم  غاد   ] مرگ نیمز  رب  ار  دوخ 
! ادخ هدنب  يا  هک  دـندومرف  دـندیبلط و  ار  وا  ترـضح  .دیـشوپ  ار  دوخ  ياه  هماج  وا  سپ  .دومرف  یم  رظن  وا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

دوخ سفن  هب  و  دش ، نیا  ثعاب  ارم  یهلا  سرت  تفگ : دـش ؟ نیا  رب  ثعاب  ار  وت  زیچ  هچ  ما  هدـیدن  يرگید  زا  هک  مدـید  وت  زا  يراک 
.درادن بات  تسا -  رتدیدش  نیا  زا  هک  ار -  یهلا  باذع  دنادب  هک  مدیناشچ  ار  یمرگ  نیا 

هکئالم اب  وت  هب  درک  تاهابم  وت  راگدرورپ  هکیتسرد  هب  و  تسا ، ندیسرت  طرـش  هچنآ  يا  هدیـسرت  ادخ  زا  هک : دومرف  ترـضح  سپ 
هب سپ  .تاوامس 
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رما نک  عمج  ادنوادخ ! تفگ : دندمآ  وا  کیدزن  هب  نوچ  .دـنک  اعد  امـش  يارب  ات  دـیور  درم  نیا  کیدزن  هک  دومرف  دوخ  باحـصا 
(1) .نادرگ تشهب  يوس  هب  ار  ام  تشگزاب  نادرگ و  ام  هشوت  ار  اوقت  و  تیاده ، رب  ار  همه 

مراهچ هصق 

لیئارسا ینب  ناناوج  زا  يرایسب  هک  دوب  لیئارسا  ینب  نایم  رد  يراکانز  نز  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  « رقاب دمحم  ماما   » ترضح زا 
نز نآ  .دش  دهاوخ  هتفیرف  دنیبب  ار  نیا  روهـشم ، دباع  نالف  رگا  هک  دنتفگ  ناناوج  نآ  زا  یـضعب  يزور  .دوب  هتخاس  دوخ  نوتفم  ار 

ار رد  دومن و  دباع  نآ  لزنم  دصق  بش  نامه  رد  سپ  .منک  دوخ  نوتفم  ار  وا  ات  مورن  هناخ  هب  هَّللا  و  تفگ : دینش  ار  نخس  نیا  نوچ 
زا یـضعب  هک  تفگ  نز  نآ  دوـمن ، اـبِا  دـباع  .مروآ  زور  هب  ار  بش  وـت  لزنم  رد  هک  هد  هاـنپ  بشما  ارم  دـباع ، يا  تـفگ : دـیبوک و 
یم تحیـضف  نم و  هب  دنـسر  یم  ناشیا  ییاشگ  یمن  رد  رگا  ما و  هتخیرگ  ناشیا  زا  دـنراد و  انز  دـصق  نم  اب  لیئارـسا  ینب  ناـناوج 

.دوشگ ار  رد  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  دباع  .نم  هب  دنناسر 

دش و رایتخا  یب  قوش  زا  دومن  هدهاشم  ار  وا  لامج  نسُح و  دـباع  نوچ  .دـنکفا  ار  دوخ  ياه  هماج  دـمآرد  دـباع  لزنم  هب  نز  نوچ 
تفر و تخوس ، یم  نآ  ریز  رد  شتآ  هک  تشاد  راب  رد  یگید  تشادرب و  وا  زا  تسد  دش و  رِّکَذَتُم  لاح ، رد  دیناسر و  وا  هب  تسد 
هک ییاطخ  نآ  يازج  هب  منازوس  یم  ار  دوخ  تسد  تفگ : ینک ؟ یم  راک  هچ  هک  تفگ  نز  .تشاذگ  گید  ریز  رد  ار  دوخ  تسد 

لیئارسا ینب  تفاتش و  نوریب  نز  سپ  .دش  رداص  نم  زا 
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(1) .دوب هتخوس  مامت  شتسد  دندمایب  نوچ  .دنازوس  یم  ار  دوخ  تسد  دباع  هک  درک  ربخ  ار 

مجنپ هصق 

هباحص زا  یعمج  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  دجـسم  رد  يزور  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رَیبُّزلا  نب  ِهَورُع  زا  هیَِوباب » ِنبِا  »
ربخ دیهاوخ  یم  موق ! يا  هک : تفگ  ءادرَّدـلاُوبأ  .ار  ناوضر  تعیب  لها  ردـب و  لها  تادابع  لامعا و  میدرک  دای  سپ  میدوب  هتـسشن 

؟ صخش نآ  تسیک  دنتفگ : .دوب  هدایز  تدابع  رد  شیعس  رتشیب و  شلمع  رتمک و  هباحص  همه  زا  شلام  هک  یـسک  هب  ار  امـش  مهد 
.مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ :

تقفاوم وت  اب  سکچیه  هک  یتفگ  ینخـس  هک : تفگ  وا  هب  راصنا  زا  یـصخش  سپ  دندینادرگ ، وا  زا  ور  یگمه  تفگ ، ار  نیا  نوچ 
هب راّجَّنلا  ِیَنب  ِناتـسلخن  رد  یبش  نم  .دییوگب  نارگید  زا  دیا  هدید  هچ  ره  زین  امـش  متفگ ، مدوب  هدـید  هچنآ  نم  هک : تفگ  وا  .درکن 

همغن نیزح و  زاوآ  هب  دوب و  هدیدرگ  ناهنپ  امرخ  ناتخرد  تشپ  رد  دوب و  هدرک  هرانک  ناتسود  زا  هک  مدیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ 
هچ (2) و  ارم ، ینک  تبوقع  اهنآ  لباقم  رد  هکنآ  زا  يدرک  ملح  هک  هدـننک  كاله  ناهانگ  رایـسب  هچ  یهلا ! : » تفگ یم  كاـندرد 

رداص نم  زا  هک  اهیدب  رایسب 
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میظع لامعا  همان  رد  نم  ناهانگ  تشذـگ و  رایـسب  وت  تیـصعم  رد  نم  رمع  رگا  یهلا ! .ارم   (1) يدرکن اوسر  يدرک و  مرک  دـش و 
«. مرادن وزرآ  وت  يدونشخ  ریغ  هب  مرادن و  دیما  وت  شزرمآ  زا  ریغ  نم  سپ  دش ،

ترـضح نآ  مدـش و  ناـهنپ  ناـتخرد  تشپ  رد  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هک  متـسناد  متفر ، ادـص  ِیپ  زا  سپ 
: هک دوب  نیا  دندناوخ  یم  هچنآ  هلمج  زا  و  دندش ، تاجانم  هیرگ و  اعد و  لوغشم  دندش  غراف  نوچ  دندرازگ ، زامن  رایسب  تاعکر 

رب اهاطخ  هّیلب  مروایب  دای  هب  ار  وت  میظع  باذـع  نوچ  دوش و  یم  ناسآ  نم  رب  هانگ  منک  یم  رکف  وت  شـشخب  وفع و  رد  نوچ  یهلا ! »
، يا هدومرف  اصِحا  ار  اهنآ  وت  ما و  هدرک  شومارف  هک  ار  دـنچ  یهاـنگ  دوخ  لـمع  ياـه  هماـن  رد  مناوخب  رگا  هآ  دوش ، یم  میظع  نم 
دیشخب و دنناوت  یمن  تاجن  ار  وا  وا ، هریـشع  هک  يریـسا  هدش و  هتفرگ  نینچ  رب  ياو  سپ  ار ، وا  دیریگب  هک  هکئالم  هب  ییامرفب  سپ 

«. دننک یم  محر  وا  رب  رشحم  لها  عیمج  دیسر و  دنناوت  یمن  شدایرف  هب  وا  هلیبق 

هدنریگ ورف  زا  هآ  ار ، رس  ياهتسوپ  دَنَک  یم  هک  یشتآ  زا  هآ  دنک ، یم  نایرب  ار  اه  هدرُگ  ار و  اهرگج  هک  یـشتآ  زا  هآ  : » دومرف سپ 
«. مّنهج ياه  هنابز  زا 

زا دش  بلاغ  ترضح  نآ  رب  باوخ  هتبلا  متفگ : دوخ  اب  .مدینشن  ترـضح  نآ  زا  تکرح  ادص و  رگید  هکنآ  ات  تسیرگ  رایـسب  سپ 
هب دومرفن و  تکرح  ار ، بانج  نآ  مداد  تکرح  هک  نادـنچ  منک ، رادـیب  ار  وا  رجَف  ِزاـمن  يارب  هک  متفر  کـیدزن  .يرادـیب  يرایـسب 

نآ هناخ  بناج  هب  مدیود  و  َنُوعِجار » ِْهَیِلا  اَّنِا  ِهَّلل َو  اَّنِا   » متفگ .دوب  هداتفا  ّسح  یب  شکرابم  دسج  کشخ ، بوچ  هباثم 
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هدید هچنآ  نم  دوب ؟ نوچ  وا  هصق  هک : دومرف  ترـضح  نآ   ] .مدیناسر اهیلع -  هَّللا  تاولـص  همطاف -  ترـضح  هب  ار  ربخ  ترـضح و 
یبآ سپ  .دـهد  یم  ور  یهلا  سرت  زا  ار  وا  تاقوا  بلاغ  رد  هک  تسا  یـشغ  نیا  ءادرَد ، ُوبا  يا  هَّللاو  هک : دومرف  .مدرک  ضرع  مدوب 
یم هچ  زا  هک : دومرف  متـسیرگ  یم  نم  دومرف و  نم  يوس  هب  رظن  و  دـمآ ، زاـب  شوـه  هب  دندیـشاپ ، ترـضح  نآ  يور  رب  دـندروآ و 

رد و  دـنناوخب ، باسح  يوس  هب  هک  ارم  ینیبب  رگا  هک : دومرف  .ینک  یم  دوخ  اـب  وت  هک  منیب  یم  هچنآ  زا  متفگ : ءادردوبا ؟ يا  ییرگ 
دنوادخ دزن  دنـشاب و  هدرک  هطاحا  ارم  وخدنت ، هینابز  ظالِغ و  هکئالم  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  باذع  هب  نیقی  ناراک  هانگ  هک  یماگنه 

رتشیب نم  رب  زور  نآ  رد  هنیآره  دـننک ، محر  نم  رب  همه  ایند  لها  دـنراذگاو و  ارم  لاح  نآ  رد  ناتـسود  عیمج  و  دـنرادب ، ارم  راّبج 
.تسین هدیشوپ  وا  رب  يرما  چیه  هک  مشاب  هداتسیا  يدنوادخ  دزن  هک  درک  یهاوخ  محر 

(1) .مدیدن ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحصا  کی  چیه  زا  یتدابع  نینچ  هک  هَّللاو  تفگ : ءادرد  وبا  سپ 

ره ات  منک  لقن  دناوخ  یم  بانج  نآ  دوخ  هک  ظافلا  نامه  هب  ار  ترضح  نآ  زا  تاجانم  نیا  هک  مدید  هتسیاش  نم  هک  دیوگ  فلؤم 
« حالَْفلا ُحاتْفِم   » باتک رد  هللا  همحر  ییاهبلا  انخیـش  هکناـنچ  دـناوخب ، ار  نآ  دوخ  ِدّـجهت  تقو  رد  بش  لد  رد  دـشاب  هتـساوخ  سک 

: تسا نیا  فیرش  تاجانم  نآ  هدرک و  نینچ 

ْنِم ْمَک  َِکتَمِقَِنب َو  اِهتََلباقُم  ْنَع  َتُْملَح  ٍهَِقبُوم  ْنِم  ْمَک  یهِلا  »
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َو ال َِکناْرفُغ ، َْریَغ  ٌلِّمَُؤم  اَنَا  امَف  یْبنَذ  ِفُحُّصلا  ِیف  َمُظَع  يرْمُع َو  َِکنایْصِع  یف  َلاط  ْنِا  یهِلا  َکِمَرَِکب ، اهِفشَک  ْنَع  َْتمَّرَکَت  ٍهَریرَج 
« َِکناوْضِر َْریَغ  ٍجاِرب  اَنَا 

یتَِّیَلب َّیَلَع  ُمُظْعَتَف  َكِذْخَا  ْنِم  َمیظَْعلا  ُرُکْذَا  َُّمث  یتَئیطَخ  َّیَلَع  ُنوُهَتَف  َكِْوفَع  یف  ُرِّکَُفا  یهِلا  »

(1)« ُُهتَلیبق ُهُعَْفنَت  ُُهتَریشَع َو ال  ِهیْجُنت  ٍذوُخْأَم ال  ْنِم  َُهلایَف  ُهوُذُخ ؛ ُلُوقَتَف : اهیصُْحم  َْتنَا  اهیسان َو  اَنَا  ًهَئِّیَس  ِفُحُّصلا  ِیف  ُْتأَرَق  اَنَا  ْنِا  ْهآ  »

(2) «. یَظل ِتابََهل  ْنِم  ٍهَرْمَغ  ْنِم  ْهآ  يوَّشِلل  ٍهَعاََّزن  ٍران  ْنِم  ْهآ  یلُْکلا  َدابْکَْالا َو  ُجِْضُنت  ٍران  ْنِم  ْهآ  »

مشش هصق 

، دندرازگ حبص  زامن  دجسم ، رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
دیآ و یم  ریز  هب  یباوخ  یب  يرایـسب  زا  شرـس  هک  دندید  دنتفگ : یم  ِکلام » نب  هَثِراح   » ار وا  هک  یناوج  يوس  هب  دندرک  رظن  سپ 

.هتفر ورف  شرس  رد  شیاهمشچ  هتشگ و  فیحن  شندب  هدش و  درز  شیور  گنر 

ص:235

َنُِذا اِذا  ُأَلَْملا  ُهُمَحْرَی  : » تسا هدش  هدروآ  نآ  همجرت  رد  دنچ  ره  تسا ، هداتفا  اج  ّفلؤم  موحرم  ملق  زا  ترابع  زا  هعطق  نیا  . 358 - 1
.دشاب یم  تابهلم  تابهل ، هملک  ياج  هب  هک  دشاب  مولعم  زین  و  لاق : مث  ءادِّنلِاب » َهیف 

ص 11. ج 41 ، راونالاراحب ، . 359 - 2
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؟ هثراح يا  يراد  لاح  هچ  و  يا ؟   ] هدرک حبص  لاح  هچ  هب  هک  دندیسرپ  وا  زا  ترضح 

.نیقی اب  هَّللا ! لوسر  ای  ما  هدرک  حبص  تفگ :

؟ تسیچ وت  نیقی  تمالع  تقیقح و  تسه ، یهاوگ  یتمالع و  یتقیقح و  دننک ، يوعد  هک  زیچ  ره  رب  هک : دومرف  ترضح 

ارم مرگ  ياهزور  دراد و  رادیب  ارم  اهبش  دراد و  نیگمغ  نوزحم و  ارم  هتـسویپ  هک  تسا  نیا  هَّللا ! لوسر  ای  نم  نیقی  تقیقح  تفگ :
هک هدیسر  يا  هبترم  هب  نم  نیقی  هدیدرگ و  نم  لد  هورکم  تسا  ایند  رد  هچنآ  و  هدینادرگ ، يور  ایند  زا  نم  لد  دراد و  یم  هزور  هب 

نایم رد  نم  ایوگ  دنا و  هدش  روشحم  همه  قیالخ  دـنا و  هدرک  بصن  رـشحم  رد  باسح  يارب  هک  ار  مدـنوادخ  شرع  منیب  یم  ایوگ 
دـننک و یم  ییانـشآ  رگیدـکی  اب  هتـسشن  اه  یـسرک  رد  تشهب و  رد  دـنیامن  یم  مُّعَنَت  هک  ار  تشهب  لـها  منیب  یم  اـیوگ  و  مناـشیا ،

ایوگ دننک و  یم  دایرف  هثاغتـسا و  دَنبَّذَعُم و  منهج  نایم  رد  هک  ار  منهج  لها  منیب  یم  ایوگ  و  دـنا ، هدرک  هیکت  دـنراد و  یم  تبحص 
.تسا نم  شوگ  رد  مّنهج  زاوآ  ریفز 

نیا رب  هک  دومرف  سپ  .تسا  هدینادرگ  رّونم  نامیا  رون  هب  ار  وا  لد  ادخ  هک  تسا  يا  هدنب  نیا  هک : دومرف  باحـصا  هب  ترـضح  سپ 
.شاب تباث  يراد  هک  لاح 

دـش هک  يزور  دـنچ  .درک  اعد  ترـضح  .دـنادرگ  نم  يزور  ار  تداهـش  یلاـعت  قح  هک  نک  اـعد  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ : ناوج ، نآ 
(1) .دش دیهش  رفن  هن  زا  دعب  داتسرف و  داهج  هب  رفعج  بانج  اب  ار  وا  ترضح ،

ص:236

ص 174. ج 70 ، راونالاراحب ، . 360 - 1
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تسا نانمؤم  ِهُّبَنَت  بجوم  هک  یلَثَم  دنچ  رکذ  رد 

لوا ِلَثَم 

نآ .دیسر  وا  هب  هکنآ  ات  تفاتش  یم  وا  یپ  زا  لیف  تخیرگ و  یم  نآ  دوب و  افق  رد  یتسم  لیف  ار  يدرم  هک  ما  هدینش  هک  هتفگ  رِهُوُلب 
ِلصا رد  هک  دید  هاگان  سپ  .دوب  هدیئور  هاچ  رانک  رد  هک  يا  هخاش  ود  هب  دز  گنچ  تخیوآ و  یهاچ  رد  ار  دوخ  هدش ، رطضم  درم 

ياپ ریز  رد  رظن  سپ  .خاش  ود  نآ  ياه  هشیر  ندرک  عطق  هب  دنلوغـشم  هایـس ، يرگید  تسا و  دیفـس  یکی  هک  گرزب  شوم  ود  اهنآ 
ناهد ییاهدژا  هک  دـید  تخادـنا  هاچ  رعق  هب  رظن  نوچ  دـنا ، هدرک  نوریب  دوخ  ياهخاروس  زا  رـس  یعفا  راهچ  هک  دـید  دـنکفا  دوخ 

، تسا هدولآ  لسع  زا  یکدنا  خاش ، ود  نآ  رـس  رد  هک  دـید  درک ، الاب  رـس  نوچ  .دََرب  ورف  ار  وا  دـتفا  هاچ  رد  نوچ  هک  تسا  هدوشگ 
ار وا  تقو  هچ  دناد  یمن  هک  اهرام  نآ  زا  دینادرگ  لفاغ  ار  وا  لسع  نآ  ینیریـش  تّذل و  و  لسع ، نآ  ندیـسیل  هب  دـش  لوغـشم  سپ 

.دتفا وا  ماک  رد  هک  یتقو  دوب  دهاوخ  نوچ  وا  لاح  دناد  یمن  هک  اهدژا  نآ  ِرکف  زا  دیزگ و  دنهاوخ 

دیفـس هایـس و  شوم  ود  نآ  و  تسا ، یمدآ  رمع  خاش ، ود  نآ  اه و  تبیـصم  اهالب و  اهتفآ و  زا  تسا  رپ  هک  تسا  ایند  هاـچ ، نآ  اـما 
دنا هدنـشک  ياهرهز  هلزنم  هب  هک  دنا  هنوگ  راهچ  ِطالخأ  یعفا  راهچ  نآ  .دننک و  یم  عطق  هتـسویپ  ار  یمدآ  رمع  هک  دـنزور  بش و 
نآ و  دننک ، كاله  ار  دوخ  بحاص  هک  دنیآ  یم  ناجیه  هب  تقو  هچ  رد  هک  یمدآ  دناد  یمن  هک  نوخ  مغلب و  ءارفص و  ءادوس و  زا 

لفاـغ زیچ  همه  زا  ار  وا  دوـب و  هدـش  وا  هتفیرف  هک  لـسع  نآ  و  تسا ، یمدآ  بلط  رد  هتـسویپ  تسا و  رظتنم  هک  تسا  گرم  اـهدژا 
اه و تّذل  دوب  هدینادرگ 

ص:237
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(1) .تسایند ياه  شیع  اه و  تمعن  اه و  شهاوخ 

رد نیا  زا  رتهب  یلَثَم  ایند ، هیناـف  هلجاـع  تاّذـل  هب  شلاغتـشا  نآ و  زا  دـعب  لاوها  گرم و  زا  یمدآ  تلفغ  يارب  زا  هک  دـیوگ  فلؤم 
.دوش تلفغ  باوخ  زا  هیبنت  ببس  دیاش  ات  دوش  نآ  رد  لّمأت  بوخ  هک  تسا  هتسیاش  سپ  هدشن  رکذ  نآ  ِلَّثَمُم  اب  نآ  ِقابطنا 

، دنشاب یم  ارش  عیب و  لوغشم  هک  مدرم  هب  دومرف  رظن  دش و  هرصب  رازاب  لخاد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  تسا  ربخ  رد  و 
، دیشاب يرگادوس  ندروخ و  دنگوس  لوغشم  اهزور  امش  هاگ  ره  ایند ، لها  ِلاَّمُع  ایند و  دیبع  يا  دومرف : سپ  یتخس  هیرگ  تسیرگ 

يارب هشوت  داز و  نامز  هچ  سپ  دیشاب ، لفاغ  ترخآ  زا  اه  نِیب  نآ  رد  و  دیـشاب ، باوخ  رد  دوخ  ياهـشارف  باوختخر و  رد  اهبـش  و 
(2) !؟ دییامن یم  دوخ  داعم  يارب  يرکف  دینک و  یم  اّیهم  دوخ  رفس 

: منک رکذ  اجنیا  رد  ار  رعش  دنچ  نیا  مدید  بسانم  دیوگ  ریقف 

زیزع رمع  همه  هدینارذگ  تلفغ  هب  يا 

؟ مادک وک و  تلمع  يدرک  هچ  يراد و  هچ  ات 

زارد هار  نیا  رد  تسیچ  تترخآ  هشوت 

مایپ دروآ  لجا  زا  دیفس  يوم  ار  وت  هک 

لمع ملعزا و  يوش  هتشرف  هک  یناوت  یم 

(3) ماد دَد و  اب  يا  هتخاس  نود  تّمه  زا  کیل 

ص:238

ص 399. ج 78 ، راونالاراحب ، . 361 - 1

ص 424. ج 77 ، راونالاراحب ، . 362 - 2
زین هّیویند  فراخز  ینعمب  هریغ و  وهآ و  دننام  تسنآ  سکع  ماد : .امهریغ  گنلپ و  ریش و  نوچ  تسا  هدنرد  ناروناج  دَد : . 363 - 3

.هنم .هدمآ 
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ار وت  هک  یتشهب  ناروح  مدمه  يوش  نوچ 

؟ ماعنأ نوچ  رظن  تسهایگ  بآ و  رد  همه 

مورحم تداعس  ینامن ز  هک  نک  نآ  دهج 

ماقم تسیزور  هس  ود  اجنیا  هک  زاس  دوخ  راک 

: تسا هتفگ  یماظن  خیش  و 

یتسرپ دوخ  یکدوک و  ثیدح 

یتسم دوب و  يرامخ  ناک  نک  اهر 

تسیب زا  هک  ای  تشذگ و  یس  زا  رمع  هچ 

تسیز نالفاغ  نوچ  رگد  دیاش  یمن 

لاس لهچ  ات  دشاب  رمع  طاشن 

لاب رپ و  دزیر  ورف  هتفر  لهچ 

یتسردنت دشابن  هَجنَپ  زا  سپ 

یتسس ياپ  دریذپ  يدنُک  رََصب 

رادیدپ دمآ  تسشن  دمآ  تصش  هچ 

راک زا  تلآ  داتفا  دمآ  داتفه  هچ 

يدیسر رد  نوچ  دون  داتشه و  هب 

يدیشک یتیگ  زا  هک  یتخس  اسب 

یناسر لزنم  دص  هب  رگ  اجنآ  زا 

یناگدنز تروص  هب  یگرم  دوب 

ص:239
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ددرگ ریگ  وهآک  داّیص  گس 

ددرگ ریپ  نوچ  شیوهآ  دریگب 

يدیفس دمآ  هایس  يوم  رد  هچ 

يدیماان ناشن  دمآ  دیدپ 

شوپ نفک  تشوگ  انب  دش  هبنپ  ز 

شوگ زا  يران  نوریب  هبنپ  نیا  زونه 

: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ُِیبَّنلا  َلاق 

ُءاْنبأ ْمَُکلَرْذُعال ،   ] باسِْحلا َیِلا  اوُُّملَه  َنیّتِّسلا  ُءانبأ  ُمتْرَّخأ ؟ اذام  ُمتمَّدَق َو  اذام  َنیـسمَْخلا  ُءاْنبأ  ُهُداصَح ، انَد  ْدَق ]  ] ٌعْرَز َنیَعبْرَْالا  ُءانبأ  »
(2)(1) «. یتْوَملا َنِم ]  ] ِیف مُکَسُْفنَأ  اوُّدُع  َنیْعبَّسلا 

ص:240

ص 391. ج 73 ، راونالاراحب ، . 364 - 1
هاجنپ .تسا  هدش  کیدزن  نآ  ندرک  ورد  هک  دنتسه  یتعارز  ناگلاس  لهچ  : ]» دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  . 365 - 2

[ امش يارب  دشابن  يرذع  هک   ] باسح يارب  دیباتشب  ناگلاس ، تصش  دیا ؟ هتشاذگ  زیچ  هچ  و  دیا ؟ هداتسرف  شیپ  يزیچ  هچ  ناگلاس ،
ارم تسا  هتـشذگ  رمع  ماف  زبس  کلف  نیا  شور  زا  تسا ]: هتفگ  يرگید  و  «.[ ] دـیرآ رامـش  هب  ناگدرم  ءزج  ار  دوخ  ناگلاس ، داتفه 
داد ارم  هچناک  تفگـش  نارود  شدرگ  زا  مدـشاب  راپ  ياه  یـشوخ  سوسفا  ما  هدروخ  راگزور  نیا  زا  یلاس  ره  رـس  رد  ماـع  تصش 
همه نادـند  رهوگ  تخیـسگ  مه  زا  نم  ياّیَُرث  ِدـقِع  تفرب  وم  زا  مه  گنر  خر ، بآ ز  تفرب  وزاـب  وناز و  زا  متّوق  تفرگ  سپ  همه 

هب هداهن  يور  نارفسمه  هاگچوک  نیا  زا  دمآ  لیحر  کناب  لَمَا  ِلوط  دمآ و  هانگ  راب  للخ  دباین  دنام و  اجب  هچنآ  تخیرب  کی  کی 
َِرب هک  يا  هوتـس  دمآ  نم  راب  زا  مه  هوک  هوک  هچ  مشود  رـس  رب  نارگ  راب  دایز  تفاسم  لوط  مک و  داز ، داعم  زور  يداز  یب  هآ ز  هار 
نم هار  دورن  منهج  هب  زج   ] ارم دراذگ  زابرا  تتمـصع  ارم  دریگن  تسد  رگ  وت  لضف  هاک  تسا  راهب  لیـس  ولج  رد  هانگ  تمیظع  ِوفع 

هب هدنزاون  درف و  ییوت  ناسحا  هدنـشخب  قلاخ و  منم  نایـصع  هّجل  نز  هطوغ  منم  نادان  هدنمرـش  هدـنب  نم ]* هاگنب  هتخادـنا  رقـس  رد 
.تسا دوجوم  ص 257  میدق ج 2 ، پاچ  راحبلا ، هنیفس  رد  یلو  دشن  هدید  لوا  پاچ  رد  تیب  نیا  هنم - *  ییوت  نارفغ 
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(1) .نالفاغ يا  دیشاب  وا  دای  رد  دینک و  ادخ  رکذ  هک  دیوگ  یم  دوخ  رکذ  رد  سورخ  هک  تسا  ربخ  رد 

يرحس سورخ  مَد ، هدیفس  ماگنه 

يرگ هحون  دنک  یمه  ارچ  هک  یناد 

حبص هنیئآ  رد  دندومن  هک  ینعی 

يربخ یب  وت  تشذگ و  یبش  رمع  زک 

: ُّیماْجلا ُْخیَّشلا  َلاق  ام  َمِْعَنل  َو 

يزاجم خاک  نیا  رد  یک  ات  الد 

يزابکاخ نالفط  دننام  ینک 

ص:241

ص 412. ج 14 ، راونالاراحب ، . 366 - 1
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خاتسگ غرم  رورپ  تسد  نآ  ییوت 

خاک نیا  زا  نوریب  نایشآ  تدوب  هک 

یتشگ هناگیب  نایشآ  ناز  ارچ 

یتشگ هناریو  نیا  غرم  نانود  وچ 

كاخ شزیماز  رپ  لاب و  ناشفیب 

كالفا ناویا  هرگنک  ات  رپب 

ناناسلیط قرزا  صقر ، رد  نیبب 

ناناشف ملاع  رب  رون  يادر 

هتفرگ يزور  ناهج  رود  همه 

هتفرگ يزوریف  هار  دصقم  هب 

نز نیقی  کلم  ِرَد  اسآ  لیلخ 

نز نیِلفْآلا » ُّبُِحا  ال   » يادن

مود ِلَثَم 

: دنا هتسب  نآ  هب  لد  دنا و  هدروخ  ار  نآ  بیرف  هک  ایند  لها  ایند و  يارب 

یم ادـیپ  تشادـن  عالطا  ناشیا  لاوحا  زا  هک  ار  یبیرغ  درم  هک  دوب  نآ  رهـش  نآ  مدرم  تداع  هک  دوب  يرهـش  کی  هک  تفگ  رِهُوُلب 
هـشیمه هک  درب  یم  نامگ  دوبن  علّطم  ناشیا  لاوحا  رب  نوچ  درم  نآ  و  دـندرک ، یم  اـمرفنامرف  هاـشداپ و  لاـسکی  دوخ  رب  و  دـندرک ،

الب هب  دندرک و  یم  ردب  زیچ  یب  یلاخ و  تسد  نایرع و  دوخ  رهـش  زا  ار  وا  تشذگ  یم  لاس  کی  نوچ  دوب ، دـهاوخ  ناشیا  هاشداپ 
یم وا  تبیـصم  هودنا و  لاب و  بجوم و  تّدـم  نآ  رد  ِیهاشداپ  دوب و  هدرکن  روطخ  شرطاخ  هب  زگره  هک  دـش  یم  التبم  یتقـشم  و 

دیدرگ و
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: تشگ یم  رعش  نیا  قادصم 

تتسم ایند  ّبح  بارش  هدرک  يا 

تتسپ دزاس  خرچ  هک  نیشن  رایشه 

انح گنر  نوچ  هک  وشم  ناهج  رورغم 

تتسد رد  دوبن  يزور  هس  ود  زا  شیب 

ناشیا نایم  رد  هک  دید  تشاد ، هک  یتسارف  هب  درم  نآ  .دندرک  هاشداپ  ریما و  دوخ  رب  ار  یبیرغ  درم  رهـش  نآ  لها  لاس  کی  رد  سپ 
رهش نآ  لاوحا  زا  دوب و  شدوخ  رهش  مدرم  زا  هک  ار  يدرم  درک  بلط  تفرگن و  سنا  ناشیا  اب  ببـس  نیا  هب  .تسا  بیرغ  هناگیب و 
نیا زا  ار  وت  تعامج  نیا  لاسکی  زا  دـعب  هک : تفگ  درم  نآ  .درک  تحلـصم  وا  اب  رهـش  نآ  لها  اب  دوخ  هلماعم  باب  رد  دوب ، ربخ  اب 

لاوما زا  يراد  تعاطتسا  یناوت و  یم  هچنآ  هک  تسا  نآ  رد  وت  حالـص  داتـسرف ، دنهاوخ  ناکم  نالف  هب  درک و  دنهاوخ  نوریب  رهش 
هب نوچ  هک  داتـسرف  دـنهاوخ  اجنآ  هب  لاس  کی ]  ] زا دـعب  ار  وت  هک  ناکم ، نآ  هب  یتسرف  نوریب  لاـس  ضرع  نیا  رد  دوخ ، بابـسا  و 

دومن لمع  صخش  نآ  هدومرف  هب  هاشداپ  سپ  .یشاب  تمعن  تحار و  رد  هشیمه  دشاب و  اّیهم  وت  ّتیهافر  شیع و  بابـسا  يور  اجنآ 
(1) .دینارذگ یم  راگزور  تمعن ، شیع و  هب  دیدرگ و  عفتنم  دوخ  لاوما  زا  دندرک  نوریب  رهش  زا  ار  وا  تشذگب و  لاس  نوچ  و 

: هدومرف دیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  دیوگ  فلؤم 

ص:243
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« َنوُدَهْمَی ْمِهِسُْفنَِالَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  َو  »... 

(1) «. دننارتسگ یم  دوخ  ياهسفن  تحار  شیاسآ و  يارب  دنروآ  یم  اجب  حلاص  لمع  هک  یناسک  »... 

یم وا  عضاوم  دیهمت  وا  يارب  سپ  تشهب  هب  دوخ  بحاص  رب  دیامن  یم  تقبس  حلاص  لمع  هک : هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
(2) .دنک وا  شارف  دیهمت  امش  زا  یکی  مداخ  هکنانچمه  دنک 

: هدومرف دوخ  راصق  تاملک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 

« َكِدَْعب ْنِم  ِهیف  َلَمُْعی  ْنَأ  ُِرثُْؤت  ام  ِکلام  یف  لَمْعا  َکِسْفَن َو  َّیِصَو  نُک  َمَدآ  َْنباَی  »

ِسپ زا  لام ، نآ  رد  دننک  لمع  هک  ینک  یم  رایتخا  هک  هچنآ  دوخ  لام  رد  نک  لمع  شاب و  تدوخ  ّیـصو  تدوخ  مدآ ! دنزرف  يا  »
(3) «. وت

: نم زیزع  يا  سپ 

تسرف شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب 

تسرف شیپ  وت  سپ ، دراین ز  سک 

ناسر تحار  ياشخب و  شوپ و  روخ و 

ناسک رهب  يراد ز  هچ  یم  هگن 

تست ِنآک  هدب  نونکا  تمعن  رز و 

تست نامرف  نوریب ز  وت  زا  دعب  هک 

ص:244
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نتشیوخ هشوت  ربب  دوخ  اب  وت 

نز دنزرف و  دیاین ز  تقفش  هک 

شیوخ هک  روخ  یگدنز  رد  شیوخ  مغ 

شیوخ ِصرح  زا  دزادرپن  هدرم  هب 

وت تشگنا  رس  نوچ  یگراوخمغ  هب 

وت تشپ  ناهج  رد  یسک  دراخن 

: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

«. ٌمِدان َفَّلَخ  ام  یلَع  ٌمِداق َو  َمَّدَق  ام  یلَع  يِْرما ٍء  َّلُک  َّنَا  اوُمَلعا  َو  »... 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

[(1) «. دوش یم  نامیشپ  دراذگ  یم  یقاب  هچنآ  زا  دور و  یم  دتسرف  یم  شیپ  هچنآ  يوس  هب  سک  ره  هک  دینادب  ]»

رد ار  مالـسلا  هیلعرـضخ  ترـضح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتقو  هک  هدش  لقن  دادغب  خـیرات  يروباسین و  دـیفم  یلاما  زا 
: هدش هتشون  نآ  رد  يزبس  طخ  هب  دید  داد ، ناشن  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تسد  فک  وا  .دومرف  بلط  یتحیصن  وا  زا  دید ، باوخ 

ًاّیَح َتْرِصَف  ًاْتیَم  َْتنُک  ْدَق 

ًاْتیَم ُدوُعَت  ٍلیلَق  ْنَع  َو 

ًاتَیب ِءاقَبلا  ِراِدل  ِْنباَف 

ًاتَیب ِءآنَفلا  ِراِدل  ْعَد  َو 

يوش یم  هدرم  دشک  یمن  یلوط  يدش و  هدنز  يدوب  هدرم  ]* 

ص:245
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[(1) راذگاو يا  هناخ  یتسین  انف و  هناخ  يارب  نک و  انب  يا  هناخ  ءاقب  هناخ  يارب  * 

موس ِلَثَم 

هب دیـشوک و  یم  ناشیا  حالـصا  رد  هتـسویپ  و  ّتیعر ، اب  تشاد  ینابرهم  و  تناطف ، لقع و  تیاـهن  رد  دوب  یهاـشداپ  هک  تسا  لـقن 
یم وا  ِتناعا  ّتیعر ، روما  حالـصا  رد  حالـص و  یتسار و  قدص و  هب  فوصوم  تشاد  يریزو  هاشداپ  نآ  .دیـسر و  یم  ناشیا  روما 

، دوب لاونم  نیا  رب  هاـشداپ  اـب  زین  ریزو  تشاد و  یمن  یفخم  وا  زا  ار  يرما  چـیه  هاـشداپ  و  دوب ، وا  تروشم  داـمتعا و  ّلـحم  دوـمن و 
ناج هب  ار  ناشیا  تبحم  و  دوب ، هتفرگ  ارف  ناشیا  زا  قح  نانخس  دوب و  هدیسر  رایـسب  ناکین  ءاحلـص و  ءاملع و  تمدخ  هب  ریزو  نکیل 
یم وا  تمدخ  هب  هاگره  وا  ررض  زا  دوخ  سفن  ظفح  هاشداپ و  زا  هّیقت  تهج  زا  و  دوب ، بغار  ایند  كرت  هب  و  دوب ، هدرک  لوبق  لد  و 

زا هتـسویپ  تشاد  هاـشداپ  نآ  هب  هک  یناـبرهم  قافِْـشا و  ِتیاـغ  زا  دوـمن و  یم  اـهنآ  میظعت  درک و  یم  ناـتب  هدجـس  رهاـظ  هب  دـمآ ،
.دیامن تیاده  ار  وا  دنک و  تحیصن  ار  وا  یبسانم  ّلحم  رد  هک  دوب  تصرف  رظتنم  دوب و  نیگمغ  ریگلد و  وا  تلالض  یهارمگ و 

رهـش نیا  رد  میوش و  راوس  اـیب  هک : تفگ  ریزو  هب  هاـشداپ  دـندوب  هتفر  باوخ  هب  یگمه  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  اهبـش  زا  یبش  هکنآ  اـت 
.تسا هدیراب  ناشیا  رب  ماّیا  نیا  رد  هک  ار  اهناراب  راثآ  مییامن  هدهاشم  تسا و  نوچ  مدرم  لاوحا  هک  مینیبب  میدرگب و 

رهش یحاون  رد  دندش و  راوس  ود  ره  تسا و  کین  رایسب  یلب  تفگ : ریزو 

ص:246
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زا هک  تفگ  ریزو  هب  .تفات  یم  هلبزم  فرط  زا  هک  داتفا  ییانشور  هب  هاشداپ  رظن  دندیسر ، يا  هلبزم  هب  ریـس ، يانثا  رد  دنتـشگ و  یم 
.مینک مولعم  ار  نآ  ربخ  هک  تفر  دیاب  ییانشور  نیا  یپ 

.تفات یم  ینشور  اجنآ  زا  هک  یبقَن  هب  دندیسر ]  ] ات دندش  ناور  دندمآ و  دورف  بکرم  زا  سپ 

و دنزادنا ، اه  هلبزم  رد  هک  ییاه  هماج  زا  هدیـشوپ ، يا  هنهک  رایـسب  ياه  هماج  هک  دندید  يا  هفایقدب  شیورد  درم  دندرک  رظن  نوچ 
هتـشاذگ و بارـش  زا  رپ  نیلافـس  یقیربا  وا  يور  شیپ  رد  تسا و  هدز  هیکت  نآ  رب  هتخاـس  دوـخ  يارب  نیگرـس  هلـضف و  زا  ییاـکّتم 

هداتـسیا شربارب  رد  شدوخ ، هب  هیبش  ساـبل ، یگنهک  تئیه و  يدـب  تقلخ و  یتشز  هب  ینز  دزاون و  یم  هتفرگ و  تسد  رد  يروبنط 
دـنک و یم  صقر  شیارب  نز  نآ  دزاون ، یم  روبنط  هک  هاگ  ره  و  دوش ، یم  وا  یقاـس  نز  نآ  دـبلط ، یم  بارـش  هک  هاـگ  ره  تسا و 
ار دوخ  نز  زین  درم  نآ  و  دننک ، شیاتس  ار  ناهاشداپ  هک  یعون  هب  دیوگ  یم  انث  دنک و  یم  ّتیحت  ار  وا  نز  دشون ، یم  بارش  نوچ 

یم لامج  نسح و  هب  ار  رگیدکی  ود  ره  نآ  و  دهد ، یم  شلیضفت  نانز  عیمج  رب  ار  وا  دناوخ و  یم  ءاسّنلا  هدیس  دنک و  یم  فیرعت 
.دننک یم  شیع  بَرَط  هدنخ و  حَرَف و  رورس و  تیاهن  رد  دنیاتس و 

فیثک لاح  نآ  زا  ناشیا  يداش  تذل و  زا  دندرک و  یم  رظن  ناشیا  لاح  رد  دندوب ، هداتـسیا  اپرب  نینچ  دـیدم  یتّدـم  ریزو  هاشداپ و 
.دنتشگرب نآ  زا  دعب  دندومن ، یم  بّجعت 

ردق نیا  رمع  مامت  رد  ار  وت  ام و  هک  مرادن  نامگ  هک : تفگ  ریزو  هب  هداشداپ 
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نیا رد  بش  ره  هک  مراد  نامگ  و  بش ، نیا  رد  دنراد  دوخ  لاح  نیا  زا  نز  درم و  نیا  هک  دشاب  هداد  ور  یلاحشوخ  رورس و  تّذل و 
.دنشاب راک 

اـم و ياـیند  نیا  هک  مسرت  یم  هاـشداپ ! يا  تفگ : درمـش ، تمینغ  تـصرف  دینـش  هاـشداپ  زا  ار  انـشآ  نانخـس  نـیا  نوـچ  ریزو  سپ 
ْلثِم دـنناد  یم  ار  یمئاد  یهاشداپ  هک  یتعامج  نآ  رظن  رد  میراد ، ایند  ياه  تّذـل  نیا  هب  هک  يرورـس  تجهب و  نیا  وت و  یهاشداپ 

نکاسم هک  یتعامج  نآ  رظن  رد  مینک ، یم  شماکحتـسا  ءاـنب و  رد  یعـس  هک  اـم  ياـه  هناـخ  و  دـیامن ، صخـش  ود  نیا  هلبزم و  نآ 
یگزیکاپ هک  یناسک  دزن  ام  ياهندب  و  دیامن ، یم  ام  رظن  رد  راغ  نیا  هک  دیامن  نانچ  دنراد  رظن  رد  ار  ترخآ  هیقاب  لزانم  تداعس و 

نآ بّجعت  و  دـیامن ، یم  اـم  رظن  رد  تشز  هفایقدـب  ود  نیا  هک  دـیامن  ناـنچ  دـنا ، هدـیمهف  ار  يوـنعم  لاـمج  نـسُح و  تراـضن و  و 
.دنراد هک  یشوخان  لاح  هب  صخش  ود  نیا  تّذل  زا  دشاب  ام  بّجعت  دننام  ایند  ياه  شیع  هب  ام  يداش  تّذل و  زا  نادنمتداعس 

: تفگ هاـشداپ  .یلب  تفگ : ریزو  دنـشاب ؟ فوـصوم  يدرک  ناـیب  هک  تفـص  نیا  هب  هـک  ار  یعمج  یـسانش  یم  اـیآ  تـفگ : هاـشداپ 
هتـسناد ار  نآ  ِتاّذل  ترخآ و  یهاشداپ  کُلم و  دنا و  هدیورگ  یهلا  نید  هب  هک  دـنا  یعمج  ناشیا  هک  تفگ  ریزو  ناشیا ؟ دنتـسیک 
تـسا یتّذل  میعن و  نآ ، تفگ : ریزو  تسا ؟ مادک  ترخآ  کُلم  هک : تفگ  هاشداپ  .دنا  ترخآ  ياه  تداعـس  ِبلاط  هتـسویپ  دـنا و 

.دشاب یمن  جایتحا  رقف و  نآ  زا  دعب  هک  تسا  ییانغ  و  دشاب ، یمن  نآ  زا  دعب  افج  تّدش و  هک 

: هک تفگ  هاشداپ  هکنآ  ات  درک  نایب  ار  ترخآ  ِکُلم  تافص  هلمجلا  یف  سپ 

ص:248
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اّیهم هناخ  نآ  یلب ، تفگ : ریزو  یناد ؟ یم  يا  هلیـسو  یهار و  هنازرف ، ِتداعـس  نآ  هب  ندـش  زیاف  هناخ و  نآ  ندـش  لخاد  يارب  اـیآ 
فاصوا يدومن و  یمن  هار  هناخ  نینچ  هب  ارم  نیا  زا  شیپ  وت  ارچ  هک  تفگ : هاـشداپ  .دـیامن  بلط  شهار  زا  ارنآ  هک  ره  يارب  تسا 

يرما نیا  رگا  هک : تفگ  هاشداپ  .مدرک  یم  رَذَـح  وت  یهاشداپ  تبیه  تلالج و  زا  هک  تفگ : ریزو  يدرک ؟ یمن  نایب  نم  يارب  ارنآ 
ات مینک  دهج  دیاب  هکلب  مییامنن  نآ  لیصحت  رد  یعس  مینک و  عیاض  ار  وا  ام  هک  تسین  راوازـس  دشاب  عقاو  هتبلا  يدرک  فصو  وت  هک 

.میبای رفظ  نآ  هب  مییامن و  صّخشم  ار  نآ  ربخ 

: هک تفگ  هاشداپ  ددرگ ؟ هدایز  امـش  نیقی  اـت  منک  ناـیب  امـش  يارب  ترخآ  فصو  رّرکم  هک  ییاـمرف  یم  تصخر  هک : تفگ  ریزو 
نخـس نیا  زا  تسد  و  مدرگ ، لوغـشم  رگید  رما  هب  نم  هک  يراذـگن  یـشاب و  راـک  نیا  رد  زور  بش و  هک  منک  یم  رما  ار  وـت  هـکلب 

ناوت یمن  لـفاغ  یمیظع  رما  نینچ  زا  درمـش و  ناوـت  یمن  لهـس  ار  نآ  هک  تسا  بیرغ  بیجع و  رما ، نیا  هک  یتـسرد  هب  يرادـنرب 
.دش

(1) .دندیدرگ زئاف  يدبا  تداعس  هب  هتفرگ  شیپ  تاجن  هار  هاشداپ  ریزو و  نانخس  نیا  زا  دعب  و 

بطخ زا  یکی  زا  هملک  دـنچ  رکذ  هب  میوج  كُّرَبـَت  ناـنمؤم  تریـصب  یتداـیز  يارب  ماـقم  نیا  رد  مدـید  هتـسیاش  هک : دـیوگ  فلؤم 
: مالسلا هیلع  لاق  هیلع -  هَّللا  تاولص  نانمؤمریما -  هفیرش 

اهِِّیلُِحب َو ْتَنَّیََزت  یتَّلا  َهَراَّدَْغلا  َهَعاَّدَْخلا  اَْینُّدلا  ِهِذه  اوُرَذِْحا  »

ص:249

ص 410. ج 78 ، راونالاراحب ، . 373 - 1
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ُبُولُْقلا ٌهَفوُعْشَم َو  اِهب  ُسوُفُّنلا  ٌهَرِظان َو  اْهَیِلا  ُنُویُْعلا  ِهَُّولْجَْملا َو  سُورَْعلاَک  ْتَحَبْصَاَف  اِهباَّطُِخل  ْتَقَّوَشَت  اِهلامِآب َو  ْتَّرَغ  اهِروُرُِغب َو  ْتَنَتَف 
«. ٌرِجَدُْزم ِلَّوَْالا  یَلَع  اهَِرثَا  ِءوُِسب  ُرِخْآلا  ٌِربَتْعُم َو َال  یضاْملِاب  ِیقاْبلا  َالَف  ٌهَِلتاق  ْمِهِّلُک  اهِجاوْزَِال  َیِه  ٌهَِقئات َو  اْهَیِلا 

هب ار  اهلد  تسا  هدوبر  و  دوخ ، ياهتنیز  هب  هدرک  شیارآ  ار  دوخ  هک  هدـننک  رکم  هدـنبیرف  ياـیند  نیا  زا  دیـشاب  رَذَـح  رد  مدرم ! يا  »
هک یناسک  هب  درگنب  اـت  هدـمآرب  یّلحم  رب  هتـسارآ و  ار  دوخ  و  دوخ ، ياهدـیما  هب  هدرک  راودـیما  هدوهیب  هتفیرف و  و  دوخ ، ياـهلطاب 

هتفیش سوفن  و  دنا ، هدنکفا  رظن  وا  يوس  هب  اهمشچ  هدش ، هداد  هولج  سورع  دننام  تسا  هدیدرگ  سپ  ار ، وا  دننک  یم  يراگتـساوخ 
(1) .تسا هتشک  ار  دوخ  ياهرهوش  یمامت  وا  دنا و  هتشگ  دنموزرآ  وا  يوس  هب  اهلد  و  دنا ، هدش  وا 

اب اـیند  رثا  يدـب  ببـس  هب  دنتـسه  رخآ  رد  هک  ییاـهنآ  هن  و  دـنریگ ، یم  تربـع  اـه  هتـشذگ  زا  دنتـسه  یقاـب  هک  یـصاخشا  هن  سپ 
«. دنراد یم  زاب  وا  زا  ار  دوخ  دندوب ، لّوا  رد  هک  یصاخشا 

یلاعت دنوادخ  هکنآ  هب  ار  ایند  یتسپ  تئاند و  دومرف  نایب  ترضح  سپ 

ص:250

نز تروصب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يارب  دـش  ْلَّثَمُم  ایند  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  . 374 - 1
؟ يا هتفگ  قالط  ار  یگمه  دومرف : اهنآ ، ددع  تسا  رایـسب  تفگ  يا ؟ هدرک  رهوش  دنچ  دیـسرپ : وا  زا  ترـضح  سپ  یمـشچ  دوبک 
زا دـنریگ  یمن  تربع  هنوگچ  هک  وت  ِیقاـب  ِنارهوش  رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  متـشک ، ار  یگمه  هکلب  هن  تفگ :

{ ُْهنم { .!؟ وت هتشذگ  نارهوش 
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هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  دوخ  ربمغیپ  تشاد  یمارگ  سپ  دوخ ، نانمـشد  يارب  دینارتسگ  تفرگ و  دوخ  ناتـسود  ءایلوا و  زا  ار  ایند 
، دروخ یم  نابایب  هایگ  یگنسرگ  زا  هک  ار  دوخ  میلک  یسوم ، و  تسب ، یم  دوخ  مکش  رب  گنس  یگنـسرگ  زا  هک  یماگنه  ار  ملـسو 

.شندب تشوگ  یمک  يرغال و  ترثک  زا  دش  یم  هدید  شمکش  تسوپ  ریز  زا  اهنآ  يزبس  هک  يوحن  هب 

هلزنم هب  دوخ  زا  ار  ایند  ناربمغیپ ، نیا  هک : دومرف  هاگنآ  .درک  هراشا  ایند  زا  ناش  ضارِعا  ءایبنا و  دهز  زا  یخرب  هب  ترـضح  نآ  سپ 
يرادقم هب  ایند  زا  دندروخ  ترورض ، لاح  رد  رگم  دنک  ریس  ار  دوخ  نآ  زا  هک  يدحا  يارب  تسین  لالح  هک  دندرک  ضرف  يرادرم 

دـشاب هدرک  تدش  نآ  دـنَگ  يوب  هک  دوب  يرادرم  هلزنم  هب  اهنآ  دزن  ایند  و  دورن ، نوریب  ناشحور  دـنامب و  یقاب  ناشیا  رب  یـسَفَن  هک 
هب ار  ناشیا  فّلکت ، هب  هک  يرادـقم  هب  دـنریگ  یم  ایند  زا  ناـشیا  سپ  .دریگب  ار  دوخ  نهد  غاـمد و  درذـگب  نآ  دزن  زا  سک  ره  هک 

دوخ مکـش  دننک و  یم  ریـس  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  دننک  بّجعت  و  نآ ، دنَگ  ِتهج  زا  نآ  زا  دننک  یمن  ریـس  ار  دوخ  دناسرب و  لزنم 
.دشاب ناشیا  هرهب  بیصن و  ایند  هکنآ  هب  دنوش  یم  یضار  و  نآ ، زا  دننک  یم  رپ  ار 

هورکم هدرم  زا  تسا و  رت  هدیدنگ  رادرم  زا  دشاب  دوخ  سفن  هاوخریخ  هک  یـسک  يارب  زا  ایند  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نم ! ِناردارب  يا 
هکنانچ دـنک  یمن  ّتیذا  ار  وا  وا ، ِدـب  يوب  دـبای و  یمن  ار  اجنآ  دـنَگ  يوب  هناخغّابد ، رد  هدرک  اـِمن  وُْشن و  هک  یـسک  نکل  تسا ، رت 

ای دننک  یم  روبع  اجنآ  زا  هک  ار  یناسک  دنک  یم  ّتیذا 
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(1) .ناشیا دزن  دننیشن  یم 

: دومرف ترضح  نآ  زین  و 

یلَع اهُضَْعب  ُّرِهَی  ٌهَیِراض ، ٌعابِـس  ٌهَیِواع َو  ٌبالِک  ْمُهَّنِاَف  ...اْهیَلَع  ْمِِهُبلاکَت  َو  اْهَیِلا ] اْینُّدلا  ُلْهأ   ] اِهلْهَا ِدالِْخا  ْنِم  يَرت  اِمب  َّرَتْغَت  ْنَا  َكاَِّیا  «َو 
(«. اهَلیلَق اهُریثَک   ) اهَلیلَذ َو اهُزیزَع  ُلُکْأَی  ٍضَْعب ،

رـس رد  رگیدـمه  اب  اهنآ  ندرک  عازن  نتـسج و  رب  و  ایند ، هب  ایند  لـها  ندرک  لـیم  زا  ینیب  یم  هک  هچنآ  هب  يوش  هتفیرف  هک  اداـبم  «و 
رب ناشیا  زا  یـضعب  دنک  یم  گناب  هک  هدـنود ، دیـص  ِیپ  دنـشاب  یناگدـنرد  هدـننک و  گناب  دنـشاب  ییاهگـس  ناشیا  هک  اریز  ...ایند 

(2) «. ار دوخ  لیلق  تسا  رایسب  هکنآ  ار و  دوخ  لیلذ  تسا ، بلاغ  زیزع و  هکنآ  دروخ  یم  رگید ، ضعب 

: هدومرف هدروآرد ، مظن  هب  هدرک و  ذخا  ار  بلطم  نیا  ییانس  میکح  دیوگ : ریقف 

تسیرادرم لاثم  رب  ناهج  نیا 

رازه رازه  وا  درِگ  ناسَکْرَک 

بَلِْخم دنز  یمه  ار  نآ  رم  نیا ،

راقنم دنز  یمه  ار  نیا  رم  نآ 

همه دنرذگب  رمالا  رخآ 

رادرم نیا  دنام  زاب  همه  زو 

زیرگب ناگس  نآ  زا  ییانس  يا 

راومه ناهج  نیا  زا  ریگ  يا  هشوگ 

دنکن دوخ  هچ  ار  وت  ات  ناه  ناه و 

رارط هدید  سیلبا  یتشم 

ص:252
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.تاملک زا  یضعب  رد  توافت ، يرادقم  اب  همان 31 ، هغالبلا ، جهن  . 376 - 2
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: مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاق 

«. ٍموُزْجَم ِدَی  یف  ٍریْزنِخ  ِقارِع  ْنِم  یْنیَع  یف  ُنَوْهَا  هِذه  ْمُکاْینَُدل  ِهَّللا  «َو 

ِبحاص تسد  رد  دـشاب  هک  یکوخ  تشوگ  یب  ناوختـسا  زا  نم  ناگدـید  رد  تسا  رتراوخ  امـش  ياـیند  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  »
(1)« ماذُج

رگا صوصخ  و  دشاب ، كوخ  زا  رگا  صوصخ  تسا ، رتراوخ  يردق  یب  ِزیچ  ره  زا  ناوختـسا  هچ  .ایند  زا  تسا  ریقحت  تیاهن  نیا  و 
.تسین رتدیلپ  نآ  زا  زیچ  چیه  لاح  نیا  رد  هک  دشاب  موذجم  تسد  رد 

مراهچ ِلَثَم 

زا ور  هدرک و  مَِعن  ِنارفک  دش ، اهنآ  ءالتبا  ناحتما و  ماقم  نوچ  دنا ، هدینارذگ  یلاعت  قح  تمعن  هب  يرمع  هک  تسا  یـصاخشا  يارب 
.دوبن اهنآ  هتسیاش  هکار  هچنآ  دندش  بکترم  دنتفاتش و  ادخ  ریغ  يوس  هب  دنتفات و  یقیقح  ِمِعنُم 

هدومن و فیرـش  مظن  نامه  هب  افتکا  اجنیا  رد  ام  هدروآرد و  مظن  هب  ار  نآ  هدومن و  رکذ  لوکـشک  رد  یئاهَبلا  اَنُخیَـش  ار  لَـثَم  نیا  و 
: هللا همحر  لاق  مییامن  یم  لقن  لوکشک  زا  ار  نآ 

میقم ُدب  نانبل  ِهوک  رد  يدباع 

میقر باحصا  وچ  يراغ  ُِنب  رد 

هتفاترب قح  ریغ  زا  لد  يور 

هتفای تلزع  ار ز  تّزع  جنَگ 

ص:253

تمکح 228. مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  . 377 - 1
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مایص ِلوغشم  دوب  یم  اهزور 

ماش تقو  شدیسر  یم  نان  ِهَت  کی 

روُحُس یفصن  يُدب  شماش  نآ  فصن 

رورس دص  لد  رد  تشاد  تعانق  زو 

تشذگ یم  شلاح  لاونم  نیمه  رب 

تشد يوس  زگره  هوک  زا  يدمان 

فیغر نآ  دماین  بش  کی  اضق  زا 

فیحن راز و  اسراپ  نآ  عوجز  دش 

اشع هگناو  ادا  ار  برغم  هدرک 

اشع رکف  رد  ساوسو و  زا  رپ  لد 

بارطضا شتوق  رهب  زا  دوب  هک  سب 

باوخ هن  بش  دباع  درک  تدابع  هن 

ریذپلد ماقمناز  دش  نوچ  حبص 

ریزب دباع  نآ  دمآ  یتوق  رهب 

لَبَج نآ  ِبُرق  هب  هیرَق  کی  دوب 

لَغَد ربَگ و  همه  هیرق  نآ  لها 

داتس يربگ  ِرَد  رب  دمآ  دباع 

دادب وج  ِنان  ود  کی  ار  وا  ربگ 

تفگب شرکش  دَتِْسب و  نان  نآ  دباع 

تفکش رطاخ  شا  همعط  لوصو  زو 
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ریلد دوخ  ماقم  گنهآ  درک 

ریعش ِزبُخ  رب  راطفا  دنک  ات 

ص:254
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یگس  (1) نیگرَگ ُدب  ربگ  يارس  رد 

یگر یناوختسا و  عوج  زا  هدنام 

یشک يراگرپ  ّطخ  رگ  وا  شیپ 

یشوخ زا  دریمب  دنیب  نان  لکش 

رَبَخ ظفل  درذگب  رگ  نابز  رب 

رس ششوه ز  دور  درادنپ   (2) زبُخ

تفرگ وپ  دباع  لابند  رد  بلک 

تفرگ وا  تخر  تفر و  وا  یپ  زا 

دنکف ششیپ  یکی  دباع  نان ، ود  ناز 

دنَزَگ وز  دباین  ات  دش  ناور  سپ 

شدمآ یپ  زا  نان و  نآ  دروخب  گس 

شدرازآ رگد  راب  رگم  ات 

ناور شداد  رگد  ِنان  نآ  دباع 

ناما رد  شباذع  زا  دشاب  هک  ات 

دروخ زین  ار  رگید  ِنان  نآ  بلک 

درم لابند  زا  دیدرگ  ناور  سپ 

دیود یم  وا  یپ  زا  هیاس  هچمه 

دیرد یم  شتخر  درک و  یم  فع  ّفع 

ص:255
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ارجام نیا  دیدب  نوچ  دباع  تفگ 

ایح یب  مدیدن  وت  نوچ  یگس  نم 

دادن يزیچ  نان  ود  ریغ  تبحاص 

داهن جک  يا  يُدتِسب  دوخ  ار  ود  ناو 

تسیچ رهب  ندیود  یپ  زا  مرگید 

]؟ تسیچ رهب  ندیرد  متخر  همه  نیو  ]

لامک بحاص  يا  هک  دمآ  قطن  هب  گس 

لامب تمشچ  متسین  نم  ایح  یب 

ریغص نم  مدوب  هک  یتقو  زا  تسه 

ریپ ربگ  نیا  هناریو  منکسم 

منک یم  ینابش  ار  شدنفسوگ 

منک یم  ینابساپ  ار  شا  هناخ 

دهد یم  ینان  فطل  زا  نم  هب  هگ 

دهد یم  یناوختسا  تشم  هاگ 

نم ماعطا  دور  شدای  زا  هاگ 

نم ماک  ددرگ  خلت   (1) تعاجم رد 

ناوتان نیاک  درذگب  يراگزور 

ناوختسا هن ز  ناشن  دبای  نان  هن ِز 

نهک ربگ  نیا  هک  دشاب  مه  هاگ 

نم رهب  هن  دوخ  رهب  دباین  نان 
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ما هدرورپ  وا  هاگرد  رب  هک  نوچ 

ما هدروان  رگید  هاگرد  هب  ور 

ربگ ریپ  نیا  رد  رب  مراک  تسه 

ربص هاگ  وا  تمعن  رکش  هاگ 

تسدب تنان  یبش  کی  دمان  هک  وت 

تسکش دمآ  وت  ربص  يانب  رد 

یتفات رب  ور  قاّزر  رد  زا 

یتفاتشب ناور  يربَگ  رد  رب 

یتشاذگب ار  تسود  ینان  رهب 

یتشآ وا  نمشد  اب  يا  هدرک 

نیزُگ ِدرم  يا  فاصنا  هدب  دوخ 

؟ نیبب وت  ای  نم  تسیک  رتایح  یب 

دش شوهدم  نخس  نیز  دباع  درم 

دش شوهیب  دز و  رس  رب  دوخ  تسد 

ریگ دای  ییاهب  سفن  گس  يا 

ریپ ربگ  نآ  گس  زا   (1) تعانق نیا 

يرد دیاشگن  ربص  زا  رگ  وت  رب 

(2) يرتمک ناربگ  ِنیگرَگ  گس  زا 

ص:257
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: هتفگ هک  يدعس  خیش  زا  مالک  نیا  لقن  ماقم  نیا  رد  تسا  وکین  هچ  دیوگ : فلؤم 

.ساپسان یمدآ  زا  ِهب  سانش  قح  ِگس  نادنمدرخ  قافتا  هب  گس ؛ تادوجوم ، لّذا  تسیمدآ و  رهاظ ، يور  زا  تانئاک  ِّلَجَا 

شومارف زگره  يا  همقل  ار  یگس 

گنس شتبون  دص  ینز  رگ  ددرگن 

ار يا  هلفِس  يزاون  يرمع  رگ  و 

گنج رد  وت  اب  دیآ  يزیچ  رتمک  هب 

: دنک یم  نشور  ار  مشچ  ینارون و  ار  لد  هک  فیرش  ربخ  نیا  رکذ  اجنیا  رد  تسا  هتسیاش  ردقچ  و 

مالغ نآ  تفر  یم  دجسم  هب  هراوس  ترضح  نآ  هاگره  هک  دوب  یمالغ  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  هدش  تیاور 
بانج نآ  ات  تشاد ، یم  هاـگن  ار  رتسا  مـالغ  نآ  دـش  یم  دجـسم  لـخاد  تشگ و  یم  هداـیپ  رتسا  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دوب ، هارمه 

.دنک تعجارم 

، دندش ادـیپ  ناسارخ  لها  زا  رفاسم  رفن  دـنچ  دوب ، هتـشاد  هگن  ار  رتسا  هتـسشن و  دجـسم  رد  رب  مالغ  نآ  هک  اهزور  زا  یکی  رد  ًاقافتا 
ارم هک  ینک  شهاوخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  دوـخ  ياـقآ  زا  هک  يراد  لـیم  مـالغ ! يا  تفگ : وا و  هب  درک  ور  اـهنآ  زا  یکی 
نآ ورب و  وت  مراد ، هنوگ  ره  زا  رایـسب  لام  نم  و  مهدـب ، وت  هب  ار  ملام  منامب و  وت  ياج  هب  مشاب و  وا  مالغ  نم  دـهد و  رارق  وت  ناکم 

.منام یم  اجنیا  وت  ياج  هب  نم  نک و  ضبق  دوخ  يارب  ار  اه  لام 

تمدخ تفر  سپ  ار ، نیا  منک  یم  شهاوخ  دوخ  ياقآ  زا  تفگ : مالغ 
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قح هاـگره  سپ  .ار  متمدـخ  لوط  تدوخ و  هب  تبـسن  ارم  تمدـخ  یناد  یم  موش ، تیادـف  تفگ : مالـسلا و  هیلع  قداـص  ترـضح 
دوخ ریغ  زا  مدوخ و  دزن  زا  داد  مهاوخ  وت  هب  ار  نآ  نم  دومرف : درک ؟ دیهاوخ  نآ  عنم  امـش  دشاب  هدیناسر  نم  يارب  ار  يریخ  یلاعت 

.درک تیاکح  بانج  نآ  يارب  شیوخ  اب  ار  یناسارخ  درم  نآ  هصق  مالغ  سپ  .ار  وت  منک  یم  عنم 

وت میداتـسرف  ار و  وا  ام  میدرک  لوبق  ام ، تمدخ  هب  هدرک  تبغر  درم  نآ  ام و  تمدخ  رد  يا  هدـش  لیم  یب  وت  رگا  دومرف : ترـضح 
.ار

، منکب ار  وت  یتحیـصن  کی  ام  دزن  رد  وت  تمدـخ  لوط  تهج  هب  دومرف : دـیبلط ، ار  وا  ترـضح  نتفر ، هب  درک  تشپ  مالغ  نوچ  سپ 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوش  تماـیق  زور  نوچ  هک  تسا  نیا  تحیـصن  نآ  .دوخ و  راـک  رد  يراـتخم  تقو  نآ 

همئا ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  دـشاب  هتخیوآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  و  هَّللا »  » روـن هب  دـشاب  هدـیبسچ  هتخیوآ و 
هک ییاج  رد  دنوش  لخاد  سپ  ام ، هب  دنشاب  هتخیوآ  ام  نایعیش  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نانمؤمریما -  هب  دنـشاب  هتخیوآ  مالـسلا  مهیلع 

.میوش دراو  ام  هک  ییاجنآ  دنوش  دراو  میوش و  لخاد  ام 

ار ترخآ  منک  یم  رایتخا  دوب و  مهاوخ  امش  تمدخ  رد  مور و  یمن  ییاج  امش  تمدخزا  نم  درک : ضرع  دینـش  ار  نیا  نوچ  مالغ 
نآ ریغ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دزن  زا  يدمآ  نوریب  مالغ ! يا  تفگ : یناسارخ  درم  .درم  نآ  يوس  هب  تفر  نوریب  .ایند و  رب 

ترـضح بانج ، نآ  تمدخ  هب  درب  ار  وا  درک و  لقن  وا  يارب  ار  ترـضح  مالک  مالغ  یتفر ؟ ترـضح  نآ  تمدـخ  نآ  اب  هک  ییور 
لوبق
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(1) .دنداد مالغ  هب  یفرشا  رازه  هک  دومرف  رما  ار و  وا  ِءالِو  دومرف 

ما و هدـید  امـش  هناخ  ِرد  رب  ار  دوخ  ما  هتخانـش  ار  دوخ  ات  نم  نم ! ياقآ  يا  هک : منک  یم  ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  زین  ریقف  نیا 
هناخ ِرد  نیا  زا  دییامرف و  يرادهگن  نم  زا  رمع  رخآ  نیا  رد  هک  تسا  نآ  دیما  .ما  هدیرورپ  امش  تمعن  زا  ار  دوخ  تسوپ  تشوگ و 

: مراد یم  هضرع  هتسویپ  راقتفا  ّتلذ و  ناسل  هب  نم  دییامرفن و  رود  ارم 

ُفِرَصنَا َفیَک  ْمُکامِح  ْنَع 

ٌفَرَش ِِهب  یل  مُکاوَه  َو 

يُرا َموَی  ُتشِع  يدِّیَس ال 

ُِفقَا مُِکباوبَا  يوِس  یف 

تسا نم  فرش  هیام  امش  هب  نم  هقالع  هک  یلاح  رد  مدرگرب  هنوگچ  امش  تظافح  تیانع و  تحت  زا  ]* 

مشاب امش  هناخ  برد  ریغ  رب  هک  يزور  منامن  هدنز  نم  ياقآ  * 

مجنپ ِلَثَم 

.رنه ملع و  رب  صیرحت  و  لهج ، یتسپ  تئاند و  يارب 

ياهـشرف هتـسارآ و  يا  هناخ  دید  يدرم ، رب  دـش  دراو  ییاناد  میکح  درم  هک  هدروآ  هعیرذ »  » باتک رد  یناهفـصا » بغار  مساقلاوبا  »
نآ .ناسنا  تروص  هب  تلیـضف ، زا  یلاخ  ملع ، هیلِح  زا  يراع  ناداـن ، لـهاج و  تسیدرم  لزنم  بحاـص  نکل  هدومن و  نهپ  هناـکولم 

هب دنکفا  فت  دید  نینچ  هک  میکح 

ص:260
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میکح میکح ؟ يا  دز  درـس  وـت  زا  هک  دوـب  يدرخیب  تهافـس و  هچ  نیا  تفگ : تفـشآرب و  میکح  راـک  نیا  زا  درم  نآ  .وا  تروـص 
یم تسا  لزنم  ياهاج  نیرت  تسپ  رت و  سیـسخ  هک  ییاـج  رد  ار  ناـهد  بآ  هک  اریز  .دوب  تمکح  هکلب  دوبن  تهافـس  نیا  دومرف :

وت تروص  هب  ار  دوخ  ناهد  بآ  سپ  مدید  راکنیا  هتـسیاش  ار  وت  مَرَج  ال  ار ! ییاج  وت  زا  رت  تسپ  وت  لزنم  رد  مدیدن  نم  و  دـننکفا ،
(1) .مدنکفا

ندیـشوپ بوخ و   ] لزنم نتـشاد  اب  نآ  یتشز  حبق و  هکنآ  لهج و  تئاند  تحابق و  رب  اناد  میکح  نیا  دومرف  هیبنت  هک  دـیوگ : فلؤم 
.دش دهاوخن  لیاز  رخاف  ياهسابل 

.ددرگ مأوت  هفیرش  تلصخ  نآ  اب  تلیضف  نیا  و  ّمَضنُم ، لمع  اب  هک  تسا  یتقو  ملع  يارب  تلیضف  هک  دنامن  یفخم  نکل  و 

: َلاق ْنَم  َداجَا  ْدََقل  َو 

لزا نامسآ  رهب  زا  تسین 

لمع ملع و  هب ز  هیاپ ، نابدرن 

دََرب هِلا  ِرَد  يوس  ملع ،

درب هاج  لام و  کُلم و  يوس  هن 

ص:261

یقرواپ 6، رد  و  هروصنملا ، ءاـفولا ، راد  پاـچ  ص 60  یناهفـصا ، بغار  مساقلاوبا  فیلأت  هعیرـشلا ، مراکم  یلا  هعیرذـلا  . 384 - 1
، دراد تافانم  دنک -  تناها  دـیابن  مدرم  حالـصا  ماگنهرد  هک  ناملـسم -  ِمیکح »  » کی قالخا  اب  دروخرب  نیا  نکیلو  هدـمآ : نینچ 

.تسا هدش  هداد  رارق  مالسا  رد  يا  هژیو  مارتحا  صاخ و  تمرُح  تروص »  » يارب هک  ًاصوصخ 
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تسا هارمگ  تسین  ملع  ار  هک  ره 

تسا هاتوک  يارسناز  وا  تسد 

تسا روش  رد  مخت  ملع  یب  راک 

تسا روگ  رد  هدنز  راک  یب  ملع 

ندرگ رد  تسا  يدزیا  تّجح 

ندرکان راک  ملع و  ندناوخ 

رآرد راک  هب  يا  هتسناد  هچنآ 

راک یپ  زا  يوج  ملع  ندناوخ 

یسرن لمع  اب  ملع  رد  وت  ات 

یسک هن  یلو  یلضاف  یملاع 

دیان ورف  هلبزم  رد  ملع 

دیاپ یمن  ثَدَح  اب  مَِدق  هک 

یلاتُحم تاهَُّرت  نیا  زا  دنچ 

یلاَّحَک ِفالود  رد  اهمشچ 

جیسب رهب  رتبوخ ز  نآ  شناد 

چیه ینادن  یم  هک  ینادب  هک 

: مالسلا هیلع  مَیرَم  ُنب  یَسیع  َلاق 

 . ِهلَمَِعب ٌلوُهجَم  ِهِْملِِعب ، ِساَّنلا  َدنِع  ٌفوُرعَم  َوُه  نَم  ِساَّنلا  یَقشَا  »

: دومرف مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

ملع و هب  مدرم  دزن  دشاب  فورعم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  یقش  »
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(1) «. لمع هب  دشاب  لوهجم 

: دومرف ییانس  میکح 

زیگنا ادخ  وت  ياهاوه  يا 

رازآ ادخ  وت  نایادخ  يو 

مگ ینآ  زا  يا  هدرک  اهر  هر 

راوخ ینآ  زا  يا  هتسنادن  ّزِع 

دناتسب هن  ار  وت  وت ، زک  ملع 

راب دص  دَُوب  ِهب  ملع  نآ  زا  لهج 

وا زا  هکنآ  ملاع  هن  دشاب  لوغ 

رادرک يونشن  تفگ و  يونشب 

لفاغ وت  تسا و  لفاغ  تملاع 

رادیب دنک  یک  هتفخ  ار  هتفخ 

ینکن ات  هتشرف  دیآ  رد  یک 

راوید زا  تروص  رود و  رد  گس ز 

يو ردنا  هک  لد  هن  نآ  دَُوب  هِد 

راقِع عایِض و  دشاب و  رخ  واگ و 

هَّللا طارص  دئاق و  قئاس و 

رابخا ِهب ز  نادم و  نآرق  ِهب ز 

همین رد  هفیرش ، هلاسر  نیا  رد  نآ  تبث  دوب  هدش  رّدَقُم  هچنآ  دش  مامت 

ص:263
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ص 52. ج 2 ، راونالاراحب ، . 385 - 1
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همالس هَّللا و  تاولـص  یبتجم -  نسح  ماما  بانج  يرولا ، ریخ  ترـضح  ِلیلج  طبـس  تداعـس  اب  تدالو  زور  كرابملا  ناضمر  رهش 
: دوش متخ  فیرش  ياعد  ود  هب  هک  تسا  بسانم  دش  مامت  فیرش  هام  نیا  رد  هلاسر  نیا  نوچ  و  هنس 1347 . هیلع - 

: لوا

مالـسلا هیلعداوج  رفعج  وبا  ترـضح  زا  رایزهم  نب  ّیلع  ردقلا ، لیلج  هقث  زا  هدرک  تیاور  هَِعنقُم »  » باتک رد  هرـس  سدق   ] دیفم خیش 
: نآ رخآ  هب  ات  لّوا  زا  هام ، نیا  ِزور  ای  بش  زا  تقو  ره  رد  ییوگب  رایسب  تسا  بحتسم  هک 

َْسَیل يذَّلاَذ  ای  َو  ْییَش ٌء ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلاَذ  ای  ْییَش ِء ، ُّلُک  ینْفَی  یْقبَی َو  َُّمث  ْییَش ٍء ، َّلُک  َقَلَخ  َُّمث  ْییَش ٍء ، ِّلُک  َْلبَق  َناک  يذَّلا  اَذ  ای  »
یلَع يْوقَی  ًادْـمَح ال  ُدْـمَْحلا  ََکل  ُهُْریَغ ، ُدَـبُْعی  ٌهِلا  َّنُهَْنَیب  َّنُهَتَْحت َو ال  َّنُهَقْوَف َو ال  ـال  یْلفُّسلا َو  َنیـضَرَْالا  ِیف  ـال  یلُْعلا َو  ِتاومَّسلا  ِیف 

(1) «. َْتنَا ّاِلا  اِهئاصِْحا  یلَع  يْوقَی  ًهولَص ال  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَصَف  َْتنَا ، ّاِلا  ِهئاصِْحا 

: مود

نامز رد  هک  دومرف  هَرارُز  ِمیلعت  ار  اـعد  نیا  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  ینیلک و  خـیش 
: دناوخب هعیش  ناحتما  تبیغ و 

َْمل ََکلوُسَر  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  ََکلوُسَر  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَِّیبَن ، ْفِرْعَا  َْمل  َکَسْفَن  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَسْفَن  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  »

ص:264

.یمالسا رشن  رتفد  مق ، ص 320 ، هعنقملا ، دیفم ، خیش  . 386 - 1
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(1)  . ینید ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَتَّجُح  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَتَّجُح ، ْفِرْعَا 

دوجو نآ  يارب  نداد  هقدـص  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  تبیغ ، ناـمز  رد  یمدآ  فیلاـکت  زا  هک  دـنا  هتـشون  اـملع  هکنادـب  ]
لوسر و ترضح  رب  تاولـص  یلاعت و  قح  دیجمت  زا  دعب  ییوگب  هشیمه  هک  تسا  هدش  دراو  هک  ییاهاعد  هلمج  زا  و  تسا ، سدقم 

: مالسلا مهیلعوا  لآ 

ًارِـصان َو ًادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاَّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  نَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهلَّلَا  »
[(3)(2) «. الیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعوَط َو  َکَضْرَا  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

َهَِّینّابَّرلا َو ِتاضُویُفِلل  ًاطَبهَم  َتلاز  هَّیِوَضَّرلا ال  ِهَضوَّرلا  ِراوَج  یف  ٍهأِمثالَث  ٍفلَا َو  َدَعب  نیَعبرَا  ٍعبَـس َو  ِهَنَـس  یف  یّمُقلا  ُساّبَع  ُدبَعلا  ُهَبَتَک  »
«. ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًارِخآ َو  ًالَّوَا َو  ِهَّلل  دُمَحلا 

ص:265

ح 5. ص 337 ، ج 1 ، یفاک ، . 387 - 1
.تسین دوجوم  لوا  پاچ  رد  تمالع ][  لخاد  ِتارابع  . 388 - 2

.تاملک زا  یخرب  ریخأت  میدقت و  رد  فالتخا  كدنا  اب  ح 4 ، ص 162 ، ج 4 ، یفاک ، . 389 - 3
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نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

( یلحر گنر /  راهچ   ) میرک نآرق   - 1

يا هشمق  یهلا  يزیرین / 

میرک نآرق   - 2

يا هشمق  یهلا  هداز /  يرها 

میرک نآرق   - 3

يا هشمق  یهلا  هداز /  يرها 

نانجلا حیتافم  تایلک   - 4

يا هشمق  یهلا  يراشفا / 

( یبیج مین   ) نانجلا حیتافم  تایلک   - 5

يا هشمق  یهلا  يراشفا / 

( یفیک  ) نانجلا حیتافم  تایلک   - 6

يا هشمق  یهلا  يراشفا / 

نانجلا حیتافم  بختنم   - 7

دحوم ینیسح  دمحم 

ادخ اب  طابترا   - 8

تاقیقحت دحاو 

رارسا هنیئآ   - 9

یمق یمیرک  نیسح 

ادیپ دیشروخ  نیرخآ   - 10
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تاقیقحت دحاو 

تیالو لالز  زا   - 11

تاقیقحت دحاو 

مالک ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و   - 12

تاقیقحت دحاو  يدهلا / ملع 

نایدا هاگمزر  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما   - 13

يولع بارهس 

ناراب راهب  راظتنا   - 14

تاقیقحت دحاو 

رصاعم ناسنا  راظتنا و   - 15

يردیح هَّللا  زیزع 

هماقا ناذا و  تیمها   - 16

يدراهتشا يدمحم  دمحم 

اونین رادمچرپ   - 17

يدراهتشا يدمحم  دمحم 

( دلج ود   ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات   - 18

يرئاح ییافص  سابع  خیش 

( دلج ود   ) مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  خیرات   - 19

يرئاح ییافص  سابع  خیش 

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  خیرات   - 20

( گرم زا  سپ  یگدنز   ) هرخآلا www.Ghaemiyeh.comلزانم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 297زکرم  هحفص 283 

http://www.ghaemiyeh.com


يرئاح ییافص  سابع  خیش 

( یسراف ) نارکمج سدقمدجسم  هچخیرات   - 21

تاقیقحت دحاو 

( یبرع  ) نارکمج سدقمدجسم  هچخیرات   - 22

تاقیقحت دحاو 

( یسیلگنا ) نارکمج سدقمدجسم  هچخیرات   - 23

تاقیقحت دحاو 

( ودرا  ) نارکمج سدقمدجسم  هچخیرات   - 24

تاقیقحت دحاو 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  هاگیلجت   - 25

یمیظعریم رفعج  دیس 

مالسلا هیلعرصع  ماما  یناهنپ  ياه  هولج   - 26

روپ یلع  نیسح 

( یلع ماما  مالک  رد  يدهم  ماما   ) ثیدح لهچ   - 27

داژن دیس  قداص  دیس 

تیالو نابات  غورف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح   - 28

يدراهتشا يدمحم  دمحم 

( راعشا هعومجم   ) راعشالا نئازخ   - 29

يرهوج ینیسح  سابع 

( راعشا هعومجم   ) یئالط ياه  هشوخ   - 30
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يدهاجم یلع  دمحم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  ییاهناتساد   - 31

داشرا نسح 

( راعشا هعومجم   ) قیاقش غاد   - 32

يودهم یلع 

مالسلا هیلع  مئاق  يوجتسج  رد   - 33

ییابطابط روپ  دیجم  دیس 

رون يوجتسج  رد   - 34

یناروک یناحبس ، یفاص ،

ص:267
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تشذگ هچ  البرک  رد   - 35

يا هرمک  هوک  / یمق سابع  خیش 

تسود رادید  ترسح  رد  هدشلد   - 36

یشاقلزق ارهز 

كرت لوسر   - 37

یهللا فیس  نسح  دمحم 

هسّدقم هیحان  ترایز   - 38

تاقیقحت دحاو 

تمحر باحس   - 39

يدزی یلیعامسا  سابع 

رانا خرس  دورس   - 40

یتشهب ههلا 

رادید هنشت  دوخ  اقس   - 41

يردیح اروهط 

یسراف رعش  رد  دوعوم  يدهم  يامیس   - 42

يدهاجم یلع  دمحم 

یبرع رعش  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يامیس   - 43

یهللا دبع  رتکد 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ   - 44

يدیهش یمشاه  هَّللا  دسادیس 
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یسیون هضیرع   - 45

داژن دیس  قداص  دیس 

بیس رطع   - 46

یتجح دماح 

( یبرع  ) رردلا دقع   - 47

درفنم يرظن  / یعفاشلا سّدقملا 

تیالو دیراورم  مالسلا  هیلع  یلع   - 48

تاقیقحت دحاو 

خیرات نایاپ  مالسلا و  هیلع  یلع   - 49

نایفسلف دیجم  دیس 

تماما روهظ ، تبیغ ،  - 50

تاقیقحت دحاو 

مالسلا اهیلع  همطاف  راقفلاوذ  كدف   - 51

يدحاو دمحم  دیس 

ربکا زوف   - 52

ینامیا هیقف  رقاب  دمحم 

مالسلا هیلع  يدهملا  تامارک   - 53

تاقیقحت دحاو 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ياه  تمارک   - 54

تاقیقحت دحاو 
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( راعشا هعومجم   ) تسود رذگهر  زا  يدرگ   - 55

نایسنوی رغصا  یلع 

تیودهم نامتفگ   - 56

یناگیاپلگ یفاص  هَّللا  تیآ 

تکرب رون و  هنیجنگ   - 57

( هر ) یناکدرا ینیسح 

راونالا هاکشم   - 58

( هر ) یسلجم همالع 

بئاغ رکذم  درفم   - 59

ینذؤم یلع 

هرخآلا لزانم   - 60

( هر ) یمق سابع  خیش 

اونین روشنم   - 61

رف يردیح  دیجم 

تاجن دیما و  مسجت  مالسلا  هیلع  يدهم   - 62

يردیح هَّللا  زیزع 

یمالسا هشیدنا  رد  مالسلا  هیلعرظتنم  يدهم   - 63

بولقلا بوبحم  يدیمعلا / 

( دلج ود   ) مالسلا هیلعدوعوم  يدهم   - 64

يا هیمورا  یسلجم /  همالع 
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نارکیب رهم   - 65

يدابآ هاش  نسح  دمحم 

ام اب  یلو  ادیپان   - 66

تاقیقحت دحاو 

( یسیلگنا  ) ام اب  یلو  ادیپان   - 67

تاقیقحت دحاو 

بقاثلا مجن   - 68

( هر ) يرون نیسح  ازریم 

وا روهظ  ياه  هناشن   - 69

يزاریش یمداخ  دمحم 

راظتنا هماکچ  رای و  ياه  هناشن   - 70

هدازیلع يدهم 
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دمآ رترید  هک  نآ  و   - 71

یتشهب ههلا 

نارظتنم فیاظو   - 72

تاقیقحت دحاو 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  ياهیگژیو   - 73

يرئازج نیدلارون  دیس 

( یبیج  ) هیدمحا هیده   - 74

ینایتشآ دمحا  ازریم 

( یبیج مین   ) هیدمحا هیده   - 75

ینایتشآ دمحا  ازریم 

مالسلا هیلع  يدهم  دای   - 76

يزاریش یمداخ  دمحم 

( راعشا هعومجم   ) رظن زا  بئاغ  رای   - 77

یتجح دمحم 

( دلج جنپ  یبرع /   ) همکحلا عیبانی   - 78

يدزی یلیعامسا  سابع 

: یناشن اب  دیناوت  یم  قوف ، ياهباتک  دیرخ  هیهت و  تهج 

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  یتسپ 617 ، قودنص  مق - 

.دییامرف لصاح  سامت   0251 هرامش 7253340 -  اب  ای  هبتاکم و 
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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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