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همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  جهن 

باتک تاصخشم 

.ق  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هسانشرس : 

 / حلاص یحبـص  رتکد  موحرم  هدـش  حیحـصت  نتم  يور  زا  همان 31 /  حرـش  همجرت و  نتم و  هغالبلا :  جـهن  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.يزاریش مراکم  هللا  تیآ  حرش  یتشد /  دمحم  همجرت 

1398 ناهفصا -  هیمئاق  يا  هنارای  تاقیقحت  زکرم  یلاتیجید /  رشن :  تاصخشم 

.ص  236 يرهاظ :  تاصخشم 

اه همان  .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  عوضوم : 

هرود کی  تسا ، هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  نیرت  ینالوط  رتشا  کلام  همان  زا  دـعب  هک  مکی  یـس و  همان  حیـضوت : 
هزومآ فراعم و  زا  ییایرد  همان  نیا.تسا  هللا  یلا  كولـس  ریـس و  سوفن و  تیبرت  يزاسدوخ ، سفن ، بیذـهت  قالخا ، سرد  لماک 

هک یناسک  مامت  يارب  تسا ، یقالخا  يداقتعا و  ياه  لـمعلا  روتـسد  نیرتهب  زا  يروشنم  تقیقح  رد  تسا و  یقـالخا  ینید و  ياـه 
، راگدرورپ تمظع  دـیحوت ، نایب  رب  هوالع  همان ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  .دـنراد  تایونعم  قالخا و  ورگ  رد  لد 

.دیامرف یم  حرطم  ار  ناسنا  يونعم  يدام و  یگدنز  ياهزاین  نیرت  مهم  ...و ، داعم  شنیرفآ ، فده  یهلا ، تافص 

1 ص :

همجرت نتم و 

عوضوم

نیفص نم  هفارصنا  دنع  نیرضاحب (1)  هیلإ  اهبتک  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسحلل  مالسلا  هیلع  هل  هیصو  نم  و 

همجرت

لاس 38 رد  دوب  هدیـسر  نیرـضاح »  » نیمزرـس هب  تشگ و  یم  زاب  نیفـص  گنج  زا  یتقو  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  هماـن 
يرجه

راگزور ثداوح  ناسنا و  -1

نتم

اَم ِلِّمَؤُْملا  ِدُولْوَْملا  َیلِإ  ًادَغ  اَْهنَع  ِنِعاَّظلا  یَتْوَْملا َو  َنِکاَسَم  ِنِکاَّسلا  اَْینُّدِلل  ِِملْـسَتْسُْملا  ِرُمُْعلا  ِِربْدُْملا  ِناَمَّزِلل (2)  ِّرِقُْملا  ِناَْفلا  ِِدلاَْولا  َنِم 
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ِروُرُْغلا َو ِرِجاَت  اَْینُّدلا َو  ِدـْبَع  ِِبئاَصَْملا َو  ِهَّیِمَر (5)  ِماَّیَْألا َو  ِهَنیِهَر (4)  ِماَقْسَْألا َو  ِضَرَغ (3)  َکَلَه  ْدَق  ْنَم  َلِیبَس  ِِکلاَّسلا  ُكِرْدـُی  َال 
.ِتاَْومَْألا ِهَفِیلَخ  ِتاَوَهَّشلا َو  ِعیِرَص (7)  ِتاَفْآلا (6) َو  ِبُُصن  ِناَزْحَْألا َو  ِنیِرَق  ِموُمُْهلا َو  ِفِیلَح  ِتْوَْملا َو  ِریِسَأ  اَیاَنَْملا َو  ِمیِرَغ 

َو   َ يَاِوـس نَم  ِرکِذ  نَع  ُِینَعَزی (9)  اَم    ّ َِیلإ ِهَرِخـآلا  ِلاَـبقِإ  ّیَلَع َو  ِرهّدـلا (8)  ِحوُمُج  ّیَنع َو  اَینّدـلا  ِرَابدِإ  نِم  ُتنّیَبَت  اَمِیف  ّنِإَف  ُدـَعب  اّمَأ 
َحّرَص َو    َ يَاَوه نَع  ِیَنَفَرـص  ِییَأر َو  ِیَنَفَدَـصف (11)  ِیـسَفن  ّمَه  ِساّنلا  ِموُمُه  َنوُد  ِیب  َدّرَفَت  ُثیَح  ّیَنأ  َریَغ  ِیئَاَرو (10)  اَِمب  ِماَِمتهِالا 
یّتَح ُّیلک  َُکتدَجَو  َلب  ِیـضَع  َُکتدَجَو  ٌبِذَک َو  ُُهبوُشَی  َال  ٍقدِص  ٌبَِعل َو  ِهِیف  ُنوُکَی  َال  ّدِـج  َیلِإ  ِیب  یَـضفَأَف  ِيرَمأ (12)  ُضحَم  ِیل 

ِینَاَنَعف ِینَاَتأ  َكاَتَأ  َول  َتوَملا  ّنَأَک  ِیَنبَاَصأ َو  ََکباَصَأ  َول  ًائیَش  ّنَأَک 

.ُتِینَف ْوَأ  ََکل  ُتیَِقب  اَنَأ  ْنِإ  ِِهب (13)  ًارِهْظَتْسُم  ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُْتبَتَکَف  یِسْفَن  ِْرمَأ  ْنِم  ِینِینْعَی  اَم  َكِْرمَأ  ْنِم 

همجرت

نکـسم درادن - يا  هراچ  ایند  ندش  يرپس  رد  هک  هداهن - رـس  تشپ  ار  یگدـنز  نامز ، تشذـگ  هب  هدـنراد  فارتعا  یناف ، يردـپ  زا 
متخ یتسین  هب  هک  یهار  هدنور  دیآ ، یمن  تسد  هب  هک  يزیچ  دنمزآ  يدنزرف  هب  ادرف ، هدننک  چوک  و  ناگتشذگ ، هاگیاج  رد  هدیزگ 

يرامیب فده  ایند  رد  دوش ، یم 

.نیّفص یحاون  یف  هدلب  مسا  نیرضاح : - 1
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.مهسلا هباصأ  ام  هّیِمَرلا : - 5
.ینقرافی يأ ال  مضلاب :-  ینیع -  بصن  نالف  مهلوق : نم  وه  .للعلا و  هقرافت  ال  تافآلا : بُُصن  - 6

.حیرطلا عیرصلا : - 7
.هبّلغت هؤاصقتسا و  رهدلا : حومُج  - 8

.ینّدصی ینّفکی و  ینُعَزَی : - 9
.هرخآلا رمأ  نع  هیانک  یئارو : ام  - 10

.هفرص هَفَدَص : - 11
.هصلاخ رمألا : ضحم  - 12

.هب انیعتسم  يأ  هب : ارهطتسم  - 13
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مه گرم ، ریـسا  اه ، يدوبان  راد  ماو  راـک ، بیرف  ياـیند  هدـننک  ادوس  اـیند ، راـتفرگ  بئاـصم ، سرریت  رد  و  راـگزور ، ورگ  رد  اـه ،
شیاتـس زا  سپ  .تسا  ناگتـشذگ  نیـشناج  و  اه ، شهاوخ  هداتفا  رد  كاخ  هب  اهالب ، جامآ  اـه ، هودـنا  نیـشن  مه  اـهجنر ، دـنگوس 

هب ارم  هجوت  مامت  هتـشاد و  زاب  مدوخ  ریغ  دای  زا  ارم  ترخآ ، ندروآ  يور  و  راـگزور ، یگریچ  و  رمع ، تشذـگ  اـنامه  راـگدرورپ ،
يوریپ زا  و  تفرگ ، نارگید  زا  ار  مرظن  هک  مدش ، نادرگ  يور  مدوخ  ریغ  زا  منک و  یم  رکف  نتشیوخ  هب  هک  تسا ، هدناشک  ترخآ 
یغورد هک  دناسر  یتقیقح  هب  و  دراد ، یمن  رب  یخوش  هک  دناشک  یهار  هب  ارم  و  دنایامن ، ارم  راک  تقیقح  و  دنادرگ ، زاب  اهـشهاوخ 

رگا و  تسا ، هدیسر  نم  هب  دسر  وت  هب  یبیسآ  رگا  هک  هنوگنآ  ینم ، ناج  همه  هکلب  نم ، نت  هراپ  هک  مدید  ار  وت  .درادن و  هار  نآ  رد 
یتخـس رد  ار  وت  ات  متـشون ، وت  يارب  يا  همان  و  مدرمـش ، دوخ  راک  ار  وت  راک  سپ  تسا ، هتفرگ  ارم  یگدنز  دیآ ، وت  غارـس  هب  گرم 

.مشابن ای  مشاب  هدنز  نم  لاح  .دشاب  نومنهر  یگدنز  ياه 

يزاسدوخ لحارم   - 2

نتم

ِهَّللا َْنَیب  َکَْنَیب َو  ٍبَبَس  ْنِم  َُقثْوَأ  ٍبَبَس  ُّيَأ  ِِهْلبَِحب َو  ِماَِصتْعِالا  ِهِرْکِِذب َو  َِکْبلَق  ِهَراَمِع  ِهِْرمَأ َو  ِموُُزل  َّیَُنب َو  ْيَأ  ِهَّللا  يَْوقَِتب  َکیِصوُأ  یِّنِإَف 
! ِِهب َتْذَخَأ  َْتنَأ  ْنِإ 

ُهْرَِّصب (2) ِءاَنَْفلِاب (1) َو  ُهْرِّرَق  ِتْوَْملا َو  ِرْکِِذب  ُْهلِّلَذ  ِهَمْکِْحلِاب َو  ُهْرَِّون  ِنیِقَْیلِاب َو  ِهِّوَق  ِهَداَهَّزلِاب َو  ُْهتِمَأ  ِهَظِعْوَْملِاب َو  َکَْبلَق  ِیْحَأ 

ْنَم َباَصَأ  اَِمب  ُهْرِّکَذ  َنیِضاَْملا َو  َراَبْخَأ  ِْهیَلَع  ْضِرْعا  ِماَّیَْألا َو  ِیلاَیَّللا َو  ِبُّلَقَت  َشُْحف  ِرْهَّدلا َو  ََهلْوَص  ُهْرِّذَح  اَْینُّدلا َو  َِعئاَجَف (3) 

2 ص :
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ِنَع اُولَقَْتنا  ِدَـق  ْمُهُدِـجَت  َکَّنِإَف  اُولََزن  اوُّلَح َو  َْنیَأ  اُولَقَْتنا َو  اَّمَع  اُولَعَف َو  اَمِیف  ْرُْظناَف  ْمِهِراَثآ  ْمِهِراَیِد َو  ِیف  ْرِـس  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  َکَْلبَق  َناَک 
اَمِیف َال َلْوَْقلا  ِعَد  َكاَْینُِدب َو  َکَتَرِخآ  ِْعبَت  َكاَْوثَم َو َال  ِْحلْـصَأَف  ْمِهِدَحَأَک -  َتْرِـص  ْدَـق  ٍلِیلَق  ْنَع  َکَّنَأَک  َِهبْرُْغلا َو  َراَیِد  اوُّلَح  ِهَّبِحَْألا َو 

ِلاَوْهَْألا ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ِلَالَّضلا  ِهَْریَح  َْدنِع  َّفَْکلا  َّنِإَف  ُهََتلَالَض  َْتفِخ  اَذِإ  ٍقیِرَط  ْنَع  ْکِْسمَأ  ْفَّلَُکت َو  َْمل  اَمِیف  َباَطِْخلا  ُفِْرعَت َو 

همجرت

وا نامسیر  هب  و  ینک ، هدنز  ادخ  دای  اب  ار  تلد  و  یشاب ، وا  نامرف  رد  هتسویپ  هک  منک  یم  شرافس  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وت  انامه  مرسپ 
هدـنز وکین  زردـنا  اب  ار  تلد  .يریگ  تسد  رد  ار  نآ  هتـشر  رـس  رگا  تسادـخ  اب  وت  هطبار  زا  رت  نئمطم  يا  هلیـسو  هچ  ینز ، گنچ 
گرم دای  اب  و  شخب ، یئانـشور  تمکح  رون  اب  و  نک ، دـنمورین  نیقی  اب  ار  ناج  ناریمب ، مارح  هب  ییانتعا  یب  اـب  ار  سفن  ياوه  نک ،
یتشز و  راگزور ، ینوگرگد  زا  و  شخب ، یهاگآ  وا  هب  ایند  راوگان  تالوحت  یـسررب  اب  و  ریگ ، فارتعا  وا  زا  يدوباـن  هب  نک ، مارآ 

رد .روآ  شدای  هب  تسا  هدـمآ  ناینیـشیپ  رـس  رب  هک  هچنآ  و  امنب ، وا  رب  ار  ناگتـشذگ  خـیرات  ناسرتب ، ار  وا  زور  بش و  شدرگ  ياه 
عمج زا  دـندمآ  دورف  اـجک  رد  و  هدرک ، چوـک  اـجک  زا  دـندرک  هچ  اـهنآ  هک  شیدـنیب  و  نک ، شدرگ  ناـگتفر  ناریو  راـثآ  راـید و 

، نک دابآ  ار  هدنیآ  هاگیاج  سپ  ینانآ  زا  یکی  مه  وت  هک  درذگ  یمن  ینامز  ایوگ  دندرک ، رفس  تبرغ  راید  هب  هدش و  ادج  ناتـسود 
ترخآ

3 ص :
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یـسرت یم  نآ  یهارمگ  زا  هک  يا  هّداج  رد  و  رواین ، نابز  رب  تسین  مزـال  وت  رب  هچنآ  و  وگم ، یناد  یمن  هچنآ  و  شورفم ، اـیند  هب  ار 
.تساه یهابت  رد  طوقس  زا  رتهب  یهارمگ ، ینادرگرس و  ماگنه  هب  يراددوخ  اریز  راذگم ، مدق 

یعامتجا قالخا   - 3

نتم

َال ِهِداَهِج َو  ّقَح  ِهّللا  ِیف  دِـهاَج  َكِدـهُِجب َو  ُهَلَعَف  نَم  ِْنیاـَب (1)  َکـِناَِسل َو  َكِدَِـیب َو  َرَْکنُْملا  ِرِْکنَأ  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  ْنُکَت  ِفوُْرعَْملاـِب  ُْرمْأ  َو 
َمِْعن ِهوُرْکَْملا َو  یَلَع  َرُّبَـصَّتلا  َکَـسْفَن  ْدِّوَع  ِنیِّدـلا َو  ِیف  ْهَّقَفَت  َناَـک َو  ُْثیَح  ِّقَْحِلل  ِتاَرَمَْغلا (2)  ِضُخ  ٍِمئَـال َو  ُهَمَْول  ِهّللا  ِیف  َكذُـخأَت 

ٍزیِزَع َو ٍِعناَـم  ٍزیِرَح (4) َو  ٍفْهَک (3)  َیلِإ  اَُـهئِْجُلت  َکَّنِإَـف  َکَِـهلِإ  َیلِإ  اَـهِّلُک  َكِرُومُأ  ِیف  َکَـسْفَن  ْئِْجلَأ  ِّقَْحلا َو  ِیف  ُُربَـصَّتلا  ُقـُلُْخلا 
َْریَخ َّنِإَف  ًاْحفَص (6)  َْکنَع  َّنَبَهْذَت  ِیتَّیِصَو َو َال  ْمَّهَفَت  َهَراَِختْسِالا (5) َو  ِِرثْکَأ  َناَمْرِْحلا َو  َءاَطَْعلا َو  ِهِدَِیب  َّنِإَف  َکِّبَِرل  َِهلَأْسَْملا  ِیف  ِْصلْخَأ 

.ُهُمُّلَعَت ُّقِحَی (7)  ٍْملِِعب َال  ُعَفَْتُنی  ُعَْفنَی َو َال  ٍْملِع َال  ِیف  َْریَخ  ُهَّنَأ َال  ْمَلْعا  َعَفَن َو  اَم  ِلْوَْقلا 

همجرت

ادخ هار  رد  و  یشاب ، رود  ناراکدب  زا  ات  شوکب  و  نک ، راکنا  ار  اهیدب  نابز  تسد و  اب  و  شاب ، راکوکین  دوخ  نک و  رما  اه  یکین  هب 
تالکشم و رد  قح  يارب  .درادن  زاب  ادخ  هار  رد  شالت  زا  ار  وت  نارگتمالم  شنزرس  زگره  و  نک ، شالت  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگنآ 

هار رد  ییابیکش  هک  هد ، تداع  تالکشم  ربارب  تماقتسا  يارب  ار  دوخ  ناسر ، لامک  هب  نید  رد  ار  دوخ  تخانش  نک ، انش  اه  یتخس 
اب اعد  رد  يا ، هدیـسر  يدـنمورین  نئمطم و  هاـگهانپ  هب  هک  راذـگاو ، ادـخ  هب  ار  دوخ  اـهراک  ماـمت  رد  تسا ، هدیدنـسپ  یتداـع  قح 

صالخا

4 ص :
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.شاـب هتـشاد  یکین  ریخ و  تساوـخرد  ادـخ  زا  ناوارف  و  تسوا ، تسد  هب  ندرک  مورحم  ندیـشخب و  هـک  ناوـخب ، ار  تراـگدرورپ 
دنمدوس هک  یملع  نادب  دشاب ، دنمدوس  هک  تسا  نآ  نخـس  نیرتهب  اریز  رذـگن ، نآ  زا  یگداس  هب  و  بایرد ، یتسردـب  ارم  ّتیـصو 

.درادن يدوس  تسین  يریگ  دای  راوازس  هک  یشناد  و  تشاد ، دهاوخن  يا  هدیاف  دشابن ،

دنزرف تیبرت  رد  باتش   - 4

نتم

ِیب َلَْجعَی  ْنَأ  َْلبَق  اَْهنِم  ًالاَصِخ  ُتْدَرْوَأ  َْکَیلِإ َو  ِیتَّیِصَِوب  ُتْرَدَاب  ًانْهَو (2)  ُداَدْزَأ  ِیُنْتیَأَر  ًاّنِس (1) َو  ُْتغََلب  ْدَق  ِیُنْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  َّیَُنب  ْيَأ 
ِتاَبَلَغ ُضَْعب  َْکَیلِإ  ِینَِقبْـسَی  ْوَأ  یِمْـسِج  ِیف  ُتْصُِقن  اَـمَک  ِییْأَر  ِیف  َصَْقنُأ  ْنَأ  ْوَأ  یِـسْفَن  ِیف  اَِـمب  َکـَْیلِإ  َیِْـضفُأ (3)  ْنَأ  َنوُد  ِیلَجَأ 

َُکتْرَداَبَف ُْهتَِلبَق  ٍءْیَـش  ْنِم  اَهِیف  َیِْقلُأ  اَم  ِهَِیلاَْخلا  ِضْرَْألاَک  ِثَدَْـحلا  ُْبلَق  اَمَّنِإ  َو  ِروُفَّنلا (5) . ِْبعَّصلاَک (4)  َنوُکَتَف  اَْینُّدـلا  ِنَِتف  يَوَْهلا َو 
ُهََتبِرْجَت ُهَتَیُْغب (7) َو  ِبِراَجَّتلا  ُلْهَأ  َكاَفَک  ْدَـق  اَـم  ِْرمَأـْلا  َنِم  َِکیْأَر (6)  ِّدِِـجب  َِلبْقَتْـسَِتل  َکُُّبل  َلِغَتْـشَی  َُکْبلَق َو  َوُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَأـْلِاب 

اَْنیَلَع َمَلْظَأ  اَمَّبُر  اَم  ََکل  َناَبَتْـسا (8)  ِهِیتَْأن َو  اَّنُک  ْدَـق  اَم  َِکلَذ  ْنِم  َكاَتَأَف  َِهبِرْجَّتلا  ِجَالِع  ْنِم  َتِیفوُع  ِبَلَّطلا َو  َهَنُوئَم  َتیِفُک  ْدَـق  َنوُکَتَف 
.ُْهنِم

یَّتَح ْمِهِراـَثآ  ِیف  ُتْرِـس  ْمِهِراَـبْخَأ َو  ِیف  ُتْرَّکَف  ْمِِهلاَـمْعَأ َو  ِیف  ُترَظَن  دَـقَف  ِیلَبق  َناَـک  نَم  َرُمُع  ُترّمُع  نُکَأ  َمل  نِإ  ِّینإ َو    ّ َُینب يَأ 
ْنِم ُهَعْفَن  ِهِرَدَـک َو  ْنِم  َِکلَذ  َْوفَـص  ُْتفَرَعَف  ْمِهِرِخآ  َیلِإ  ْمِِهلَّوَأ  َعَم  ُتْرِّمُع  ْدَـق  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ََّیلِإ  یَهَْتنا  اَِمب  یِّنَأَک  َْلب  ْمِهِدَـحَأَک  ُتْدُـع 
ْنِم ِیناَـنَع  ُْثیَح  ُْتیَأَر  َُهلوُهْجَم َو  َکـْنَع  ُْتفَرَـص  ُهَلیِمَج َو  َکـَل  ُْتیَّخَوَـت (10)  ُهَلیَِخن (9) َو  ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  َکـَل  ُتْصَلْخَتْـساَف  ِهِرَرَض 

ِرُمُْعلا َو ُِلبْقُم  َْتنَأ  َِکلَذ َو  َنوُکَی  ْنَأ  َِکبَدَأ  ْنِم  ِْهیَلَع (11)  ُْتعَمْجَأ  َقیِفَّشلا َو  َِدلاَْولا  ِینْعَی  اَم  َكِْرمَأ 

5 ص :
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ٍهَِیفاَص ٍسْفَن  ٍهَمِیلَس َو  ٍهَِّین  وُذ  ِرْهَّدلا  ُلَبَتْقُم (1)

همجرت

شزرا و  مدرک ، باتش  وت  يارب  ّتیـصو  نتـشون  هب  تفر ، یتساک  هب  ور  ییاناوت  و  تشذگ ، نم  زا  ینایلاس  مدید  هک  یماگنه  مرـسپ 
مرظن رد  و  مشاـب ، هدرکن  لـقتنم  وـت  هب  ار  منورد  ياـهزار  ،و  دـسر ارف  لـجأ  هک  نآ  زا  شیپ  .مدرمـش  رب  وـت  يارب  ار  یقـالخا  ياـه 

شریذپ و  دنروآ ، موجه  وت  هب  ایند  ياه  ینوگرگد  اهشهاوخ و  هک  نآ  زا  شیپ  و  دمآ ، دیدپ  ممسج  رد  هکنانچ  دیآ  دیدپ  یشهاک 
سپ .دوش  هدیشاپ  نآ  رد  هک  تسا  يرذب  ره  شریذپ  هدامآ  هدشن ، هتشاک  نیمز  نانوچ  ناوجون  بلق  اریز  ددرگ ، لکـشم  تعاطا  و 

ییاهراک لابقتـسا  هب  ات  ددرگ ، لوغـشم  يرگید  زیچ  هب  وت  لقع  و  دوش ، تخـس  وت  لد  هک  نآ  زا  شیپ  مدرک ، باتـش  وت  تیبرت  رد 
اهنآ تاّیبرجت  زا  هچنآ  و  دنا ، هتخاس  زاین  یب  نتفای  شالت و  زا  ار  وت  و  دنا ، هدیشک  ار  نآ  نومزآ  تمحز  هبرجت ، نابحاص  هک  يورب 

نم هک  تسا  تسرد  مرسپ  .ددرگ  نشور  امش  يارب  دوب  هدنام  ناهنپ  ام  رب  هک  یتاّیبرجت  زا  یخرب  و  هدیسر ، مه  وت  هب  دش ، ام  بیصن 
هک اجنآ  ات  مدرک  ریس  ناشراثآ  رد  و  مدیـشیدنا ، ناشرابخا  رد  و  مدنکفا ، رظن  اهنآ  رادرک  رد  اّما  ما ، هدرکن  رمع  ناینیـشیپ  هزادنا  هب 

نشور و ياه  تمـسق  سپ  ما ، هدوب  نانآ  اب  ناشرمع  نایاپ  ات  لّوا  زا  ایوگ  نانآ ، خیرات  هعلاطم  اب  هکلب  ما ، هدـش  نانآ  زا  یکی  ایوگ 
ره زا  سپـس  مدرک ، ییاسانـش  شرابنایز  نارود  اب  ار  نانآ  دنمدوس  یناگدنز  و  متخانـش ، یگریت  نارود  زا  ار  نانآ  یگدـنز  نیریش 

ار نآ  دنمشزرا  مهم و  يزیچ 

6 ص :
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نابرهم يردـپ  هک  هنوگنآ  سپ  مدرک ، رود  ار  نانآ  ياه  هتخانـشان  و  مدـیزگرب ، وت  يارب  ار  نآ  نیریـش  اـبیز و  يا ، هثداـح  ره  زا  و 
هب هزات  يراد ، رارق  یگدنز  زاغآ  رد  اریز  منک ، تیبرت  اه  یبوخ  اب  ار  وت  مدش  نآ  رب  زین  نم  ددنـسپ ، یم  شدنزرف  يارب  ار  اه  یکین 

.يراد افص  اب  یحور  ملاس و  یتّین  يا ، هدروآ  يور  راگزور 

دنزرف تیبرت  شور   - 5

نتم

ِهِْریَغ َیلِإ  َِکب  َِکلَذ  ُزِواَجُأ (1)  ِهِماَرَح َال  ِِهلَالَح َو  ِهِماَکْحَأ َو  ِمَالْسِْإلا َو  ِِعئاَرَـش  ِِهلیِوْأَت َو  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَتِک  ِمِیْلعَِتب  َکَئِدَْتبَأ  ْنَأ  َو 
یَلَع َِکلَذ  ُماَکْحِإ  َناَکَف  ْمِْهیَلَع  َسَبَْتلا (3)  يِذَّلا  َْلثِم  ْمِِهئاَرآ  ْمِِهئاَوْهَأ َو  ْنِم  ِهِیف  ُساَّنلا  َفَلَتْخا  اَم  َکـْیَلَع  َسِبَْتلَی  ْنَأ  ُْتقَفْشَأ (2)  َُّمث 

َكِدْشُِرل َو ِهِیف  ُهَّللا  َکَقِّفَُوی  ْنَأ  ُتْوَجَر  َهَکَلَْهلا (4) َو  ِِهب  َْکیَلَع  ُنَمآ  ٍْرمَأ َال  َیلِإ  َکِمَالْـسِإ  ْنِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  َُهل  َکِهِیْبنَت  ْنِم  ُتْهِرَک  اَم 
.ِهِذَه ِیتَّیِصَو  َْکَیلِإ  ُتْدِهَعَف  َكِدْصَِقل  َکَیِدْهَی  ْنَأ 

ِهیَلَع یَـضَم  اَِمب  ُذـخَألا  َکیَلَع َو  ُهّللا  ُهَضَرَف  اَم  یَلَع  ُراَِصتقِالا  ِهّللا َو  يَوقَت  ِیِّتیَـصو  نِم    ّ َِیلإ ِِهب  ٌذِـخآ  َتنَأ  اَم  ّبَحَأ  ّنَأ    ّ َُینب اَی  مَلعا  َو 
ُّمث ٌرّکَفُم  َتنَأ  اَمَک  اوُرّکَف  ٌرِظاَن َو  َتنَأ  اَمَک  مِهِـسُفنَِأل  اوُرَظَن  نَأ  اوُعَدَـی  َمل  مُّهنِإَف  َکـِتَیب  ِلـهَأ  نِم  َنوُِحلاّـصلا  َکـِئَابآ َو  نِم  َنُولّوَـألا 

ْنُکَْیلَف اوُِملَع  اَمَک  َمَْلعَت  ْنَأ  َنوُد  َِکلَذ  َلَبْقَت  ْنَأ  َکُسْفَن  َْتبَأ  ْنِإَف  اوُفَّلَُکی  َْمل  اَّمَع  ِكاَْسمِْإلا  اُوفَرَع َو  اَِمب  ِذْـخَْألا  َیلِإ  َِکلَذ  ُرِخآ  مُهّدَر 
ِیف ِْهَیلِإ  ِهَبْغَّرلا  َکَِهلِِإب َو  ِهَناَِعتْـسِالِاب  َِکلَذ  ِیف  َكِرَظَن  َْلبَق  ْأَدـْبا  ِتاَموُصُْخلا َو  ِقَلُع  ِتاَُهبُّشلا َو  ِطُّرَوَِتب  ٍمُّلَعَت َال  ٍمُّهَفَِتب َو  َِکلَذ  َُکبَلَط 

ْدَق ْنَأ  َْتنَْقیَأ  ْنِإَف  ٍَهلَالَض  َیلِإ  َْکتَمَلْسَأ  ْوَأ  ٍهَْهبُش  ِیف  َْکتََجلْوَأ (6)  ٍهَِبئاَش (5)  ِّلُک  ِكْرَت  َکِقِیفْوَت َو 

7 ص :
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.ضمغ سبتلا : - 3
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ْنِم ُّبُِحت  اَم  ََکل  ْعِمَتْجَی  َْمل  ْنِإ  ََکل َو  ُتْرَّسَف  اَمِیف  ْرُْظناَف  ًادِـحاَو  ًاّمَه  َِکلَذ  ِیف  َکُّمَه  َناَک  َعَمَتْجاَف َو  َُکیْأَر  َّمَت  َعَشَخَف َو  َکـُْبلَق  اَـف  َ
ْوَأ َطَبَخ  ْنَم  ِنیِّدـلا  ُِبلاَط  َْسَیل  َءاَْـملَّظلا َو  ُطَّرَوَـتَت (2)  َءاَوْشَْعلا (1) َو  ُطـِبْخَت  اَـمَّنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعاَـف  َكِرِْکف -  َكِرَظَن َو  ِغاَرَف  َکِـسْفَن َو 

ُلَْثمَأ (4). َِکلَذ  ْنَع  ُكاَْسمِْإلا (3)  َطَلَخ َو 

همجرت

مالـسا و تعیرـش  و  مزومایب ، وت  هب  تایآ ، ریـسفت  اب  هارمه  ار  گرزب  اناوت و  يادـخ  باتک  ات  متفرگ  میمـصت  تیبرت ، زاـغآ  رد  سپ 
ار مدرم  هک  ییاوه  يأر و  اداـبم  هک  مدیـسرت  نآ  زا  اـّما  .مزادرپـن  يرگید  زیچ  هب  مهد و  میلعت  وـت  هب  مارح ، لـالح و  زا  نآ  ماـکحا 

روما نیا  هب  تبـسن  ار  وت  ندرک  هاگآ  هچ  رگ  دروآ ، موجه  زین  وت  هب  تخاس ، كاـن  ههبـش  ناـنآ  رب  ار  راـک  و  درک ، فـالتخا  راـچد 
وت دنوادخ  مراودیما  و  يدرگن ، یعامتجا  ياه  تکاله  میلست  ات  مداد ، حیجرت  ار  تندنام  راوتـسا  ندش و  هاگآ  اّما  متـشادن ، شوخ 

هچنآ نادب  مرسپ  .ما  هدرک  میظنت  هنوگنیا  ار  دوخ  ّتیصو  نیا  رب  انب  دیامرف ، تیاده  تسار  هار  هب  و  دنادرگ ، زوریپ  يراگتسر  رد  ار 
ناـحلاص و  تناردـپ ، هک  تـسا  یهار  ندوـمیپ  و  تاـبجاو ، ماـجنا  و  ادـخ ، زا  سرت  مراد  تـسود  متّیـصو  يریگ  راـک  هـب  زا  رتـشیب 

.دنتشاد رظن  شیوخ  روما  رد  ینک  یم  رظن  نتشیوخ  روما  رد  وت  هک  هنوگنآ  نانآ  اریز  .دنا  هدومیپ  تنادناخ 

ار هچنآ  هک  دوـب  نیا  رد  ناـنآ  شـالت  و  دندیـشیدنا ، یم  ناـشدوخ  هب  تبـسن  یـشیدنا ، یم  نتـشیوخ  هراـب  رد  وـت  هک  هنوگناـمه  و 
وت سفن  رگا  و  دننادرگ ، يور  دنرادن  فیلکت  هچنآ  رب  و  دننک ، باختنا  دنتخانش 

8 ص :
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، دشاب یهاگآ  كرد و  يور  زا  وت  ياه  تساوخرد  ات  نک  شالت  سپ  دنادب ، دنتسناد  نانآ  هکنانچ  دهاوخ  دنز و  زابرس  نتفریذپ  ز 
وا هار  رد  و  يوجب ، يرای  دنوادخ  زا  ناکاپ ، هار  ندومیپ  زا  لبق  .يریگ و  کمک  اه  ینمشد  زا  يروآ و  يور  تاهبـش  هب  هک  نآ  هن 

نیقی نوچ  .زیهرپب و  دنک  یهارمگ  میلـست  ای  دزادنا ، دـیدرت  کش و  هب  ار  وت  هک  يراک  ره  زا  و  يوش ، زوریپ  ات  نک  لمع  قایتشا  اب 
هـشیدنا سپ  تشگ ، زکرمتم  زیچ  کی  هب  تا  هدارا  و  دیدرگ ، لماک  دـمآ و  درگ  تا  هشیدـنا  و  دـش ، نتورف  نشور و  تلد  يدرک 
هـشیدنا رکف و  یگدوـسآ  و  دـشن ، مهارف  يراد  یم  تسود  ار  هچنآ  هار  نیا  رد  رگا  مـنک ، یم  ریـسفت  وـت  يارب  هـک  هـچنآ  رد  نـک 

رد هن  و  دـنک ، یم  هابتـشا  هن  نید  بلاط  اریز  يراپـس ، یم  هر  یکیرات  رد  و  ییامیپ ، یم  یتسین  نمیا  هک  ار  یهار  هک  نادـب  ینتفاین ،
.تسا رتهب  يراد  دوخ  یتلاح  نینچ  رد  هک  تسا ، ینادرگرس  دیدرت و 

تاّیونعم هب  هجوت  ترورض   - 6

نتم

َوُه َِیلَْتبُْملا  َّنَأ  ُدـیِعُْملا َو  َوُه  َِینْفُْملا  َّنَأ  ُتیِمُْملا َو  َوُه  َِقلاَْخلا  َّنَأ  ِهاَیَْحلا َو  ُِکلاَم  َوُه  ِتْوَْملا  َِکلاَم  َّنَأ  ْمَلْعا  ِیتَّیِـصَو َو  َّیَُنب  اَـی  ْمَّهَفَتَف 
ْنِإَف ُمَْلعَت  اَّمِم َال  َءاَش  اَم  ْوَأ  ِداَعَْملا  ِیف  ِءاَزَْجلا  ِءَالِْتبِالا َو  ِءاَمْعَّنلا َو  َنِم  ِْهیَلَع  ُهَّللا  اَهَلَعَج  اَم  یَلَع  َّالِإ  َّرِقَتْـسَِتل  ْنُکَت  َْمل  اَْینُّدـلا  َّنَأ  ِیفاَعُْملا َو 

ِْرمَْألا َو َنِم  ُلَهْجَت  اَم  َرَثْکَأ  اَم  َتْمِّلُع َو  َُّمث  ًالِهاَج  ِِهب  َْتِقلُخ  اَـم  ُلَّوَأ  َکَّنِإَـف  َکـَِتلاَهَج  یَلَع  ُْهلِمْحاَـف  َکـِلَذ  ْنِم  ٌءْیَـش  َکـْیَلَع  َلَکْـشَأ 
يِذَّلِاب ْمِصَتْعاَف  َِکلَذ  َدَْعب  ُهُرِْصُبت  َُّمث  َكُرََصب  ِهِیف  ُّلِضَی  َُکیْأَر َو  ِهِیف  ُرَّیَحَتَی 

9 ص :
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َُکتَقَفَش (1). ُْهنِم  َُکتَبْغَر َو  ِْهَیلِإ  َكُدُّبَعَت َو  َُهل  ْنُکَْیل  َو  َكاَّوَس -  َکَقَزَر َو  َکََقل َو  َ

ًادـِئاَق ِهاَجَّنلا  َیلِإ  ًادـِئاَر (2) َو  ِِهب  َضْراَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ُلوُسَّرلا  ُْهنَع  َأَْبنَأ  اَمَک  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  ِنَع  ِْئْبُنی  َْمل  ًادَـحَأ  َّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
.ََکل يِرَظَن  َغَْلبَم  َتْدَهَتْجا  ِنِإ  َکِسْفَِنل َو  ِرَظَّنلا  ِیف  َُغْلبَت  َْنل  َکَّنِإ  .ًهَحیِصَن َو  َُکلآ (3)  َْمل  یِّنِإَف 

اَمَک ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ُهَّنَِکل  ِِهتاَفِص َو  َُهلاَْعفَأ َو  َْتفَرََعل  ِِهناَْطلُس َو  ِهِْکُلم َو  َراَثآ  َْتیَأََرل  ُُهلُسُر َو  َْکتَتََأل  ٌکیِرَـش  َکِّبَِرل  َناَک  َْول  ُهَّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو 
ْنَأ ْنَع  َمُظَع  ٍهَیاَِهن  َِالب  ِءاَیْـشَْألا  َدَْعب  ٌرِخآ  ٍهَِّیلَّوَأ َو  َِالب  ِءاَیْـشَْألا  َْلبَق  ٌلَّوَأ  ْلَزَی  َْمل  ًاَدبَأ َو  ُلوُزَی  ٌدَـحَأ َو َال  ِهِْکُلم  ِیف  ُهُّداَُضی  ُهَسْفَن َال  َفَصَو 
ِهَْرثَک ِِهتَرِدْقَم َو  ِهَِّلق  ِهِرَطَخ (4) َو  ِرَغِـص  ِیف  ُهَلَعْفَی  ْنَأ  َِکْلثِِمل  یِغَْبنَی  اَمَک  ْلَْعفاَف  َِکلَذ  َْتفَرَع  اَذِإَف  ٍرََـصب  ْوَأ  ٍْبلَق  ِهَطاَـحِِإب  ُُهتَِّیبُوبُر  َُتْبثَت 

َکَْهنَی َْمل  ٍنَسَِحب َو  َّالِإ  َكُْرمْأَی  َْمل  ُهَّنِإَف  ِهِطْخُـس  ْنِم  ِهَقَفَّشلا  ِِهَتبوُقُع َو  ْنِم  ِهَیْـشَْخلا  َو  ِِهتَعاَط -  ِبَلَط  ِیف  ِهِّبَر  َیلِإ  ِِهتَجاَـح  ِمیِظَع  ِهِزْجَع و 
.ٍحِیبَق ْنَع  َّالِإ 

همجرت

هدنروآ دـیدپ  و  وا ، تسد  رد  یگدـنز  هک  تسا  نامه  گرم  هدـنراد  رایتخا  رد  هک  نادـب  شیدـنیب ، تسرد  نم  ّتیـصو  رد  مرـسپ 
، دهد یم  زین  افـش  دنک  یم  رامیب  هک  نآ  و  دنک ، یم  هدنز  هرابود  هک  تسا  نامه  هدننک  دوبان  و  دـناریم ، یم  ومه  تسا ، تادوجوم 

شاداپ و  اه ، شیامزآ  عاونا  و  اه ، تمعن  ندرک  اطع  زا  تسا ، رارقرب  تسا  هتساوخ  ادخ  هک  هنوگنآ  و  تسین ، هنادواج  ایند  هک  نادب 
و ناهج ، هراب  رد  رگا  .یناد  یمن  وت  تسا و  هتساوخ  وا  هک  ار  هچنآ  ای  و  داعم ، رد  نداد 

تالّوحت
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ارف ار  مولع  سپـس  يدش و  ّدلوتم  یهاگآان  اب  ادتبا  وت  اریز  هد ، طابترا  یهاگآ  مدع  هب  ار  نآ  دـمآ  دـیدپ  وت  يارب  یلکـشم  راگزور 
سپـس درادن ، هار  نآ  رد  وت  شنیب  و  نادرگرـس ، تا  هشیدنا  هک  دناد ، یم  ادخ  یناد و  یمن  هک  ار  هچنآ  تسا  رایـسب  هچ  و  یتفرگ ،

يارب طقف  وت  یگدنب  تسا ، هدروآ  وت  مادنا  رد  لادتعا  و  هداد ، يزور  هدیرفآ ، ار  وت  هک  رب  هانپ  یتردـق  هب  سپ  .یـسانش  یم  ار  اهنآ 
زا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  سک  چیه  مرسپ  نادب  .سرتب  وا  زا  اهنت  و  شاب ، هتـشاد  ار  وا  قایتشا  اهنت  و  دشاب ، وا 
وت يارب  يزردنا  چیه  زا  نم  انامه  ریذـپب ، ار  وا  ییامنهار  يراگتـسر ، يارب  و  شاب ، اریذـپ  ار  وا  يربهر  تسا ، هدادـن  یهاگآ  ادـخ 
ادخ رگا  مرـسپ  .یـشاب  یناوت  یمن  تردـپ  دـننامه  یـشیدنیب ، شیوخ  حالـصا  هب  و  ینک ، شـشوک  ردـق  ره  وت  و  مدرکن ، یهاتوک 

، ادخ اّما  یتخانش ، یم  ار  شتافص  رادرک و  و  يدید ، یم  ار  شتردق  راثآ  و  دندمآ ، یم  وت  يوس  هب  زین  وا  ناربمایپ  تشاد ، یکیرش 
و تسین ، یندـش  دوباـن  درادـن ، یعازن  وا  يراد  تکلمم  رد  سک  چـیه  درک ، فیـصوت  دوـخ  هک  هنوگناـمه  هناـگی ، تـسا  ییادـخ 

تردـق هک  تسا  نآ  زا  رترب  تشاد ، دـهاوخن  نایاپ  هک  يزیچ  ره  رخآ  و  درادـن ، زاـغآ  هک  تسا  يزیچ  ره  لّوا  ، تسا هدوب  هراومه 
راوازـس وت  دـننامه  هکنانچ  نآ  شوکب  لمع  رد  یتفاـیرد ، ار  تقیقح  نیا  هک  لاـح  .دـنک  كرد  هشیدـنا  رکف و  ار  وا  يراـگدرورپ 

،و رایسب شا  یناوتان  و  فیعض ، شا  ییاناوت  و  كدنا ، نآ  تلزنم  هک  دشوکب ، تسا 

11 ص :
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زا زج  و  هدادن ، نامرف  يراکوکین  هب  زج  ار  وت  ادخ  اریز  تسا ، نازیرگ  وا  مشخ  زا  و  ناسرت ، شباذـع  زا  و  قاتـشم ، ار  ادـخ  تعاطا 
.تسا هدومرفن  یهن  اه  یتشز 

ییارگ ترخآ  ترورض   - 7

نتم

َلاَْثمَْألا اَمِهِیف  ََکل  ُتبَرَض  اَهِیف َو  اَِهلهَِأل  ّدِعُأ  اَم  ِهَرِخآلا َو  ِنَع  َُکتأَبنَأ  اَِهلاَِقتنا َو  اَِهلاَوَز َو  اَِهلاَح َو  اَینّدلا َو  ِنَع  َُکتأَبنَأ  دَق  ِّینإ    ّ َُینب اَی 
اوُّمَأَف (5) ٌبیِدَج (4)  ٌلِْزنَم  ْمِِهب  اَبَن (3)  ٍْرفَس (2)  ٍمْوَق  ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  َرَبَخ (1)  ْنَم  ُلَثَم  اَمَّنِإ  اَْهیَلَع  َوُذْحَت  اَِهب َو  َِربَتْعَِتل 

َهَعَس اُوتْأَِیل  ِمَعْطَملا  ََهبوُشُج (9)  ِرَفَّسلا َو  َهَنوُشُخ  ِقـیِدَّصلا َو  َقاَِرف  ِقـیِرَّطلا َو  َءاَثْعَو (8)  اُولَمَتْحاَف  ًاعیِرَم (7)  ًاباَنَج (6)  ًابیِـصَخ َو  ًالِْزنَم 
 - ْمِِهلِْزنَم ْنِم  ْمَُهبَّرَق  اَّمِم  ْمِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  َءْیَش  ًامَْرغَم َو َال  ِهِیف  ًهَقَفَن  َنْوَرَی  ًاَملَأ َو َال  َِکلَذ  ْنِم  ٍءْیَِشل  َنوُدِجَی  َْسیَلَف  ْمِهِراَرَق  َلِْزنَم  ْمِهِراَد َو 

.ْمِِهتَّلَحَم ْنِم  ْمُهاَنْدَأ  َو 

ِهَقَراَفُم ْنِم  ْمُهَْدنِع  َعَْظفَأ  ْمِْهَیلِإ َو َال  َهَرْکَأ  ٌءْیَش  َْسیَلَف  ٍبیِدَج  ٍلِْزنَم  َیلِإ  ْمِِهب  اَبَنَف  ٍبیِـصَخ  ٍلِْزنَِمب  اُوناَک  ٍمْوَق  ِلَثَمَک  اَِهب  َّرَتْغا  ِنَم  ُلَثَم  َو 
.ِْهَیلِإ َنوُریِصَی  ِْهیَلَع (10) َو  َنوُمُجْهَی  اَم  َیلِإ  ِهِیف  اُوناَک  اَم 

همجرت

يارب هچنآ  ترخآ و  زا  و  مدرک ، هاگآ  شندـیدرگ  تسد  هب  تسد  يدوبان و  و  شنوگانوگ ، تالّوحت  ایند و  زا  ار  وت  نم  مرـسپ  يا 
انامه يزومایب ، یگدـنز  مسر  هار و  و  يریذـپ ، دـنپ  ات  مدز ، اـه  لاـثم  ود  ره  يارب  و  مداد ، عـالّطا  تسا  مهارف  اـجنآ  رد  اـه  ناـسنا 
چوک دصق  دنراد و  تماقا  راوشد  فلع و  بآ و  یب  یلزنم  رـس  رد  هک  تسا  ینارفاسم  نانوچ  دومزآ ، ار  ایند  هک  سک  نآ  ناتـساد 

،و دننک یم  لّمحت  ار  هار  تالکشم  سپ  .تسا  مهارف  هافر  شیاسآ و  اجنآ  رد  هک  دنراد  ار  ینیمزرس  هب  ندرک 

12 ص :
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.هتغب هیلإ  یهتنا  هیلع : مجه  - 10
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، نمأ هاگلزنم  و  عیسو ، هاگیاج  هب  ات  دننک ، یم  لوبق  لد  ناج و  اب  ار  اذغ  يراوگان  و  رفس ، یتخس  و  دنریذپ ، یم  ار  ناتسود  ییادج 
یمن تمارغ  ار  هدش  فرـصم  ياه  هنیزه  و  دنرادن ، یتحاران  ساسحا  رفـس  لوط  ياه  یتخـس  مامت  زا  و  دـنراذگب ، مدـق  شمارآ  اب 

ناتـسرپ ایند  ناتـساد  اّما  .دنـسرب  شمارآ  لحم  و  نمأ ، لزنم  هب  هک  نآ  زج  تسین  ینتـشاد  تسود  نانآ  يارب  زیچ  چـیه  و  دـنرامش ،
رظن رد  سپ  دننک ، چوک  فلع  بآ و  یب  کشخ و  نیمزرـس  هب  دنهاوخ  یم  اه  تمعن  زا  رپ  یهاگیاج  زا  هک  تسا  یهورگ  دننامه 

.دننک لّمحت  دیاب  ار  اه  یتحاران  و  دنوش ، یم  ادج  دوخ  هاگیاج  زا  هک  تسین  نیا  زا  رت  هدننک  تحاران  يزیچ  نانآ 

یعامتجا طباور  ياهرایعم   - 8

نتم

ُّبُِحت اَمَک َال  ِْملْظَت  اََهل َو َال  ُهَرْکَت  اَم  َُهل  ْهَرْکا  َکِسْفَِنل َو  ُّبُِحت  اَم  َكِْریَِغل  ِْببْحَأَف  َكِْریَغ  َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَمِیف  ًاناَزیِم  َکَسْفَن  ْلَعْجا  َّیَُنب  اَی 
ْنِم ْمَُهل  ُهاَضْرَت  اَِمب  ِساَّنلا  َنِم  َضْرا  َكِْریَغ َو  ْنِم  ُهُِحبْقَتْـسَت  اَم  َکِسْفَن  ْنِم  ِْحبْقَتْـسا  َْکَیلِإ َو  َنَسُْحی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَمَک  ْنِسْحَأ  َمَلُْظت َو  ْنَأ 

.ََکل َلاَُقی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم َال  ْلُقَت  ُمَْلعَت َو َال  اَم  َّلَق  ْنِإ  ُمَْلعَت َو  اَم َال  ْلُقَت  َکِسْفَن َو َال 

َتیِدُه َْتنَأ  اَذِإ  َكِْریَِغل (4) َو  ًانِزاَخ  ْنُکَت  َـال  َکِحْدَک (3) َو  ِیف  َعساَف  ِباَبلَألا (2)  ُهَفآ  ِباَوّصلا َو  ّدِـض  َباَـجعِإلا (1)  ّنَأ  مَلعا  َو 
.َکِّبَِرل ُنوُکَت  اَم  َعَشْخَأ  ْنُکَف  َكِدْصَِقل 

همجرت

تـسود زین  نارگید  يارب  يراد  تسود  دوـخ  يارب  هک  ار  هچنآ  سپ  هد ، رارق  نارگید  دوـخ و  ناـیم  نازیم  ار  دوـخ  سفن  مرـسپ  يا 
، دنسپم نارگید  يارب  يدنسپ ، یمن  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  و  رادب ،

13 ص :
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ار هچنآ  و  دننک ، یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  هنوگنآ  شاب ، راکوکین  دوش ، متـس  وت  هب  يرادـن  تسود  هک  هنوگنآ  رادـم ، اور  متس 
، يدنـسپ یم  دوـخ  يارب  هک  هدـب  تیاـضر  مدرم  يارب  ار  يزیچ  و  رامـشب ، تشز  زین  دوـخ  يارب  يراد  یم  تشز  نارگید  يارب  هـک 
، وگم نارگید  هراـب  رد  دـنهد ، تبـسن  وت  هب  يرادـن  تسود  ار  هچنآ  تسا ، كدـنا  یناد  یم  ار  هچنآ  هچ  رگ  وگن ، یناد  یمن  هچنآ 

رکف رد  و  شاب ، هتـشاد  یگدـنز  رد  ار  شـشوک  تیاـهن  تسا ، لـقع  تفآ  و  یتسار ، فلاـخم  رورغ ، ینیب و  گرزب  دوخ  هک  نادـب 
.شاب رت  عضاخ  ینتورف  ره  زا  تراگدرورپ  ربارب  رد  يدش ، تیاده  تسار  هار  هب  هک  هاگنآ  شابم ، نارگید  يارب  يزاس  هریخذ 

هشوت داز و  يروآ  عمج  رد  شالت   - 9

نتم

ِداَّزلا َنِم  َکِغَالَب (2)  ِرْدَق  ِداَِیتْرِالا (1) َو  ِنْسُح  ْنَع  ِهِیف  َِکب  یَنِغ  ُهَّنَأ َال  ٍهَدیِدَش َو  ٍهَّقَـشَم  ٍهَدیَِعب َو  ٍهَفاَسَم  اَذ  ًاقیِرَط  َکَماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
ُلِمْحَی ْنَم  ِهَقاَْفلا (3)  ِلْهَأ  ْنِم  َتْدَـجَو  اَذِإ  َْکیَلَع َو  ًالَابَو  َِکلَذ  ُلـِْقث  َنوُکَیَف  َکـِتَقاَط  َقْوَف  َكِرْهَظ  یَلَع  َّنَلِمْحَت  َـالَف  ِرْهَّظلا  ِهَّفِخ  َعَم 
َکَّلَعَلَف ِْهیَلَع  ٌرِداَق  َْتنَأ  ِهِدـیِوْزَت َو  ْنِم  ِْرثْکَأ  ُهاَّیِإ َو  ُْهلِّمَح  ُهِْمنَتْغاَف َو  ِْهَیلِإ  ُجاَـتْحَت  ُْثیَح  ًادَـغ  ِِهب  َکـِیفاَُویَف  ِهَماَـیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  َكَداَز  َکـَل 

.َِکتَرْسُع ِمْوَی  ِیف  ََکل  ُهَءاَضَق  َلَعْجَِیل  َكاَنِغ  ِلاَح  ِیف  َکَضَْرقَتْسا  ِنَم  ِْمنَتْغا  ُهُدِجَت َو  َالَف  ُُهُبلْطَت 

َّنَأ ِعِرْـسُْملا َو  َنِم  ًالاَح  ُحَْـبقَأ  اَْـهیَلَع  ُئِْطبُْملا  ِلِْقثُْملا (6) َو  َنِم  ًـالاَح  ُنَسْحَأ  اَـهِیف  ُّفِخُْملا (5)  ًادوُؤَـک (4)  ًهَبَقَع  َکَـماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
ِتْوَْملا َدـَْعب  َْسیَلَف  َِکلُولُح  َْلبَق  َلِْزنَْملا  ِئِّطَو  َکـِلوُُزن َو  َلـْبَق  َکِـسْفَِنل  ْدَـتْراَف (7)  ٍراَن  یَلَع  ْوَأ  ٍهَّنَج  یَلَع  اَّمِإ  ََهلاَحَم  َـال  اَِـهب  َکَِـطبْهَم 

ٌفَرَْصنُم (9). اَْینُّدلا  َیلِإ  ٌبَتْعَتْسُم (8) َو َال 

همجرت

رپ یهار  نادب 

14 ص :

.ههجو نم  هنایتإ  هنسح : .بلطلا و  دایترالا : - 1
.رقفلا هقافلا : - 2

.هیافکلا حتفلاب :-  غالَبلا -  - 3
.یقترملا هبعص  ًادوؤک : - 4

.هلمح ففخ  يذلا  رسکف :-  مضب  ّفِخُملا -  - 5
.رازوألاب هرهظ  لقثأ  نم  وه  لِْقثُملا : - 6

.لزنملا هدوج  یلع  هب  هقثلا  کفقوت  لامعألا  تابیط  نم  ادئار  ثعبا  ِهِدَتْرا : - 7
.لمعلا فانئتساب  الإ  هباضغإ  دعب  یضرتسی  هّللا ال  نأ  دارملا  .ءاضرتسالا و  باتعتسالا : .بتعتسا و  نم  یمیم  ردصم  بَتْعَتْسُملا : - 8

.توملا دعب  ایندلا  یلإ  فارصنا  دارملا ال  .فرصنا و  نم  یمیم  ردصم  فَرَْصنُملا : - 9
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و هشوت ، داز و  يریگ  هزادنا  و  ناوارف ، شالت  و  هتـسیاب ، شـشوک  نودـب  هار  نیا  رد  و  يراد ، يور  شیپ  رد  ینالوط  سب  تّقـشم و 
روآ باذع  وت  يارب  نآ  ینیگنس  هک  هنم ، شود  رب  اه  ّتیلوئـسم  راب  دوخ  لّمحت  زا  شیب  دوب ، یهاوخن  ّقفوم  هانگ ، راب  ندرک  کبس 

ار وا  کمک  دـنادرگ ، یم  زاب  وت  هب  يراد  زاین  نآ  هب  هک  ادرف  و  درب ، یم  تمایق  اـت  ار  تا  هشوت  هک  يدـید  ار  يدنمتـسم  رگا  .تسا 
نکمم اریز  تسرفب ، وا  هارمه  و  نک ، قاـفنا  رتشیب  يراد  یلاـم  تردـق  رگا  و  راذـگب ، وا  شود  رب  ار  هشوت  داز و  و  رامـشب ، تمینغ 
تمینغ دهاوخ ، ماو  وت  زا  یسک  رگا  يزاین ، یب  ماگنه  هب  .یباین  ار  وا  یشاب و  يدرف  نینچ  يوجتـسج  رد  زیخاتـسر  رد  يزور  تسا 

هک دراد ، دوجو  يروبعلا  بعـص  ياه  هندرگ  وت ، يور  شیپ  رد  هک  نادب  دنادرگ ، زاب  وت  هب  یتسدگنت  یتخـس و  زور  رد  ات  رامـشب ،
ماجنارـس و  دـشاب ، یم  هدـنریگ  باتـش  زا  رتدـب  شلاح  دور  دـنک  هک  نآ  و  تسا ، ناراب  نیگنـس  زا  رتهب  بتارم  هب  نارابکبـس  لاـح 

زا شیپ  ار  دوخ  هاگیاج  و  زاس ، اّیهم  یلئاسو  ترخآ  هب  ندیـسر  زا  لبق  شیوخ  يارب  سپ  دوب ، دـهاوخ  خزود  ای  تشهب و  تکرح ،
.درادن دوجو  یتشگ  زاب  هار  و  دوش ، یمن  هتفریذپ  يرذع  گرم ، زا  سپ  اریز  نک ، هدامآ  تندمآ 

یهلا تمحر  ياه  هناشن   - 10

نتم

َکَیِطُعِیل َو َُهلَأسَت  نَأ  َكَرَمَأ  َِهباَجِإلِاب َو  ََکل  َلّفَکَت  ِءاَعّدـلا َو  ِیف  ََکل  َنِذَأ  دَـق  ِضرَـألا  ِتاَواَمّـسلا َو  ُِنئاَزَخ  ِهِدَِـیب  يِذـّلأ  ّنَأ  مَلعا  َو 
ُعَفْشَی ْنَم  َیلِإ  َْکئِْجُلی  َْمل  ُْهنَع َو  َُکبُجْحَی  ْنَم  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  ْلَعْجَی  َْمل  َکَمَحرَِیل َو  ُهَمِحرَتسَت 

15 ص :
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َِکب ُهَحیِضَْفلا  ُْثیَح  َکْحَضْفَی  َْمل  َِهباَنِْإلِاب (1) َو  َكْرِّیَُعی  َْمل  ِهَمْقِّنلِاب َو  َْکلِجاَُعی  َْمل  َِهبْوَّتلا َو  َنِم  َتْأَسَأ  ْنِإ  َکْعَنْمَی  َْمل  َو  ِْهَیلِإ -  َکـَل 
ًهَنَسَح ِْبنَّذلا  ِنَع  َکَعوُُزن (2)  َلَعَج  َْلب  ِهَمْحَّرلا  َنِم  َکِْسیُْؤی  َْمل  ِهَمیِرَْجلِاب َو  َکِْشقاَُنی  َْمل  َِهباَنِْإلا َو  ِلُوبَق  ِیف  َْکیَلَع  ْدِّدَُشی  َْمل  َیلْوَأ َو 

ُهَْتیَجاَن اَذِإ  َكاَِدن َو  َعِمَـس  ُهَْتیَداَن  اَذِإَف  ِباَتِْعتْـسِالا  َبَاب  ِباَتَْملا َو  َبَاب  ََکل  َحَتَف  ًارْـشَع َو  َکَتَنَـسَح  َبَسَح  ًهَدِحاَو َو  َکَتَئِّیَـس  َبَسَح  َو 
ََکبوُرُک (7) َو ُهَتْفَشْکَتْسا  َکَموُمُه َو  ِْهَیلِإ  َتْوَکَـش  َکِسْفَن (6) َو  َتاَذ  ُهَْتثَْثبَأ (5)  َکـِتَجاَِحب َو  ِْهَیلِإ  َْتیَْضفَأَف (4)  َكاَوَْجن (3)  َِملَع 

َكِرُومُأ یَلَع  ُهَْتنَعَتْسا 

همجرت

.تسا هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تباجا  و  هداد ، تساوخرد  هزاجا  وت  هب  تسوا ، تسد  رد  نیمز  نامـسآ و  ياه  جنگ  هک  ییادخ  نادب ،
رارق ار  یـسک  شدوخ  وت و  نیب  دـنوادخ  و  دـیاشخبب ، ات  ینک  تمحر  تساوخرد  دـنک ، اطع  ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هداد  ناـمرف  ار  وت 

رد هانگ  باکترا  تروص  رد  و  يربب ، هانپ  يا  هطـساو  عیفـش و  هب  هک  هتخاسن  روبجم  ار  وت  و  دـنک ، داجیا  هلـصاف  باجح و  ات  هدادـن 
ییاوسر هک  اـجنآ  رد  تسا ، هتفرگن  بیع  وت  رب  تشگزاـب ، هبوت و  رد  و  هتـشادن ، باتـش  وت  رفیک  رد  تسا ، هدرکن  دودـسم  ار  هبوـت 
همکاـحم هب  ار  وت  ناـهانگ  رد  تسا ، هدرکن  حرطم  ینیگنـس  طئارـش  شیوـخ  هب  تشگزاـب  يارب  و  هتخاـسن ، اوـسر  تسوـت ، راوازس 

ره و  یکی ، ار  وت  هانگ  ره  .تسا  هدرمـش  یکین  ناـهانگ  زا  ار  وت  تشگزاـب  هکلب  هدرکن ، تدـیما  اـن  شیوخ  تمحر  زا  و  هدیـشکن ،
وا هاگ  ره  .تسا  هدوشگ  وت  يور  هب  ار  هبوت  تشگزاب و  هار  و  هدروآ ، باسح  هب  هد  ار  وت  یکین 

16 ص :

.هّللا یلإ  عوجرلا  هبانإلا : - 1
.کعوجر کعوُزن : - 2

.ارس هملاکملا  هاجاَنُملا : - 3
.تیقلأ ْتیَْضفأ : - 4

.هتفشاک هتثثبأ : - 5
.اهتلاح سفنلا : تاذ  - 6

.کمومغ فشک  تبلط  کبورک : هَتْفَشْکَتْسا  - 7
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لد رد  هچنآ  و  يوگب ، وا  اب  ار  دوخ  تجاح  سپ  دـناد ، یم  ار  وت  زار  ییوگ  لد  زار  وا  اب  نوچ  و  دونـش ، یم  ار  تیادـن  یناوخب ، ار 
يرای ار  وت  تالکـشم  رد  دـنک و  فرط  رب  ار  وت  ياه  مغ  ات  نک ، حرطم  وا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  هودـنا  مغ و  يوگ ، زاب  وا  دزن  يراد 

.دناسر

اعد تباجا  طئارش  - 11

نتم

َْکیَدَـی ِیف  َلَعَج  َُّمث  ِقاَزْرَْألا  ِهَعَـس  ِناَدـْبَْألا َو  ِهَّحِـص  ِراَمْعَْألا َو  ِهَداَیِز  ْنِم  ُهُْریَغ  ِِهئاَـطْعِإ  یَلَع  ُرِدـْقَی  َـال  اَـم  ِِهتَمْحَر  ِِنئاَزَخ  ْنِم  ُهَْتلَأَـس  َو 
َالَف ِهـِتَمْحَر  َبِیبآَـش (1)  َتْرَطْمَتْـسا  ِِهتَمِْعن َو  َباَوـْبَأ  ِءاَعُّدـلِاب  َتْحَتْفَتْـسا  َْتئِـش  یَتَـمَف  ِِهَتلَأْـسَم  ْنِم  ِهِیف  َکـَل  َنِذَأ  اَِـمب  ِِهِنئاَزَخ  َحـِیتاَفَم 

ِءاَطَِعل َلَزْجَأ  ِِلئاَّسلا َو  ِرْجَِأل  َمَظْعَأ  َِکلَذ  َنوُکَِیل  َُهباَجِْإلا  َْکنَع  ْتَرِّخُأ  اَمَّبُر  ِهَّیِّنلا َو  ِرْدَـق  یَلَع  َهَّیِطَْعلا  َّنِإَف  ِِهَتباَـجِإ  ُءاَْـطبِإ  َکَّنَطِّنَُقی (2) 
ِهِیف ُهَْتبَلَط  ْدَـق  ٍْرمَأ  َّبُرَلَف  ََکل  ٌْریَخ  َوُه  اَِمل  َْکنَع  َفِرُـص  ْوَأ  ًالِجآ  ْوَأ  ًالِجاَع  ُْهنِم  ًاْریَخ  َتِیتوُأ  ُهاَتُْؤت َو  َالَف  َءْیَّشلا  َْتلَأَـس  اَـمَّبُر  ِلـِمْآلا َو 

یَْقبَی اَمِیف  َُکَتلَأْسَم  ْنُکَْتلَف  ُهَتِیتوُأ  َْول  َِکنیِد  ُكَالَه 

َُهل یَْقبَت  ََکل َو َال  یَْقبَی  ُلاَْملاَف َال  ُُهلَابَو  َْکنَع  یَْفُنی  ُُهلاَمَج َو  ََکل 

همجرت

و ندب ، یتسردنت  رتشیب ، رمع  دننام  دنک ، اطع  دناوت  یمن  یسک  وا  زج  هک  نک  تساوخرد  ار  ییاهزیچ  وا  تمحر  ياه  هنیجنگ  زا  و 
ره سپ  داد ، ندرک  اعد  هزاجا  وت  هب  هک  هداد  رارق  وت  تسد  رد  ار  دوخ  ياه  هنیجنگ  ياهدیلک  دـنوادخ  سپـس  .يزور  رد  شیاشگ 
ان اعد  تباجا  ریخأت  زا  زگره  .درابب  وت  رب  یهلا  تمحر  ناراب  ات  ییاشگب ، ار  ادـخ  تمعن  ياهرد  اعد ، اب  یناوت  یم  يدرک  هدارا  هاگ 

، هاگ ، تسا ّتین  هزادناب  یهلا  ششخب  اریز  شابم ، دیما 

17 ص :

.اهییحیف تاوملا  ضرألا  یلع  لزنی  رطملاب  هّللا  همحر  هبشأ  ام  و  رطملا ، نم  هعفدلا  وه  و  مضلاب :-  بوبؤشلا -  عمج  بیبآش : - 1
.سأیلا طونقلا : - 2

همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 28 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_17_2
http://www.ghaemiyeh.com


اّما ینک  یم  تساوخرد  یهاگ  دوش ، رت  لماک  دـنموزرآ  يازج  رتشیب و  هدـننک  تساوخرد  شاداپ  ات  دوش  یم  ریخأت  اعد  تباجا  رد 
زا رتهب  ءاطعا  تهج  هب  ای  دیـشخب ، دـهاوخ  وت  هب  صّخـشم ، تقو  رد  ای  يدوز  هب  یتساوخ  هچنآ  زا  رتهب  اریز  دوش ، یمن  هداد  خـساپ 

، دوب دـهاوخ  وت  نید  تکاله  هیام  دوش  هداد  رگا  هک  يراد  ییاه  هتـساوخ  اسب  هچ  اریز  دـسر ، یمن  تباـجا  هب  اـعد  یتساوخ ، هچنآ 
يارب ایند  لام  هن  سپ  دنک ، رود  وت  زا  ار  یتخـس  جنر و  و  نیمأت ، ار  وت  ییابیز  لامج و  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  وت  ياه  هتـساوخ  سپ 

.دنام یهاوخ  یقاب  ایند  لام  يارب  وت  هن  و  رادیاپ ، وت 

گرم دای  ترورض  - 12

نتم

ٍقیِرَط ٍهَْغُلب (2) َو  ِراَد  ٍهَْعُلق (1) َو  ِیف  َکَّنَأ  ِهاَیَْحِلل َو  ِتْوَْمِلل َال  ِءاَقَْبِلل َو  ِءاَنَْفِلل َال  اَْینُّدـِلل َو  ِهَرِخآـِْلل َال  َْتِقلُخ  اَـمَّنِإ  َکَّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
َکَکِرُْدی َو ْنَأ  ِرَذَح  یَلَع  ُْهنِم  ْنُکَف  ُهُکِرْدـُم  ُهَّنَأ  َّدـُب  ُُهِبلاَط َو َال  ُُهتوُفَی  ُُهبِراَه َو َال  ُْهنِم  وُْجنَی  يِذَّلا َال  ِتْوَْملا  ُدـیِرَط  َکَّنَأ  ِهَرِخْآلا َو  َیلِإ 

..َکَسْفَن َتْکَلْهَأ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َِکلَذ  َْنَیب  َکَْنَیب َو  َلوُحَیَف  َِهبْوَّتلِاب  اَْهنِم  َکَسْفَن  ُثِّدَُحت  َْتنُک  ْدَق  ٍهَئِّیَس  ٍلاَح  یَلَع  َْتنَأ 

َتْدَدَش َكَرْذِح (3) َو  ُْهنِم  َتْذَخَأ  ْدَـق  َکَِیتْأَی َو  یَّتَح  ِْهَیلِإ  ِتْوَْملا  َدـَْعب  یِـضُْفت  ِْهیَلَع َو  ُمُجْهَت  اَم  ِرْکِذ  ِتْوَْملا َو  ِرْکِذ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َّیَُنب  اَی 
ْدَقَف اَْهیَلَع  ْمِِهُبلاَکَت (7)  اَْهَیلِإ َو  اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  ِدَالْخِإ (6)  ْنِم  يَرَت  اَِـمب  َّرَتْغَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو  َكَرَْهبَیَف (5) . ًهَتَْغب  َکَِیتْأَی  َـال  َكَرْزَأ (4) َو  َُهل 

اَهیِواَسَم ْنَع  ََکل  ْتَفَّشَکَت  اَهِسْفَن َو  ْنَع  ََکل  َیِه  ْتَعَن (8)  اَْهنَع َو  ُهَّللا  َكَأَّبَن 

همجرت

، ایند هن  يدش ، هدیرفآ  ترخآ  يارب  وت  نادب  مرسپ ،

18 ص :

لقتنی یتم  يردـی  وأ ال  هلزانل ، کلمی  يأ ال  هعلق  لزنم  لاقی  حـتفف :-  مضب  و  نیتمـضب ، و  ماللا ، نوکـس  فاـقلا و  مضب  هْعُلق -  - 1
.هنع

.شیعلا نم  هب  غلبتی  ام  هیافکلا و  هْغُلبلا : - 2
.سارتحالا زارتحالا و  رسکلاب :-  رْذِحلا -  - 3

.هوقلا حتفلاب :-  ِرْزألا -  - 4
.كرمأ یلع  کبلغی  يأ  بلغ ، عنمک :-  َرََهب -  - 5

.اهیلإ مهنوکس  ایندلا : لهأ  دالخإ  - 6
.بثاوتلا بلاکتلا : - 7

.اهئانف نع  اهلاحب  ربخت  ایندلا  .هتومب و  ربخأ  هاعن : - 8
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، ینک چوک  ایند  زا  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  ایند ، رد  هنادواج  یگدنز  هن  گرم ، يارب  نآ ، رد  ندنام  رادـیاپ  هن  ایند ، زا  نتفر  يارب 
وا ماجنارس  و  دسر ، یم  نآ  هب  دیوجب  ار  هک  ره  و  درادن ، یتاجن  نآ  هدننک  رارف  هک  یتسه  یگرم  راکـش  وت  .ییآ و  رد  ترخآ  هب  و 

تلهم گرم  یـشاب و  ندرک  هبوت  راظتنا  رد  ای  هانگ  لاح  رد  هک  دریگ  ار  وت  غارـس  یناـمز  دـنکن  سرتب  گرم  زا  سپ ، .دریگ  یم  ار 
هب هک  هچنآ  دای  هب  و  شاب ، گرم  دایب  ناوارف  مرـسپ  .يا  هدرک  هاـبت  ار  دوخ  لاـح  نیا  رد  هک  دزادـنا ، هلـصاف  هبوت  وت و  نیب  دـهدن و 

ار دوـخ  يورین  شاـب ، هداـمآ  رظن  ره  زا  گرم  اـب  تاـقالم  ماـگنه  اـت  .يریگ  یم  رارق  نآ  رد  گرم  زا  سپ  و  يور ، یم  نآ  يوـس 
مجاـهت و  ناتـسرپ ، اـیند  ناوارف  یگتـسبلد  اداـبم  .دزاـس  بوـلغم  ار  وـت  دـیاین و  ناـهگان  هک  رادـهگن  هتـسب  ار  تّـمه  رمک  و  نوزفا ،

، هداد ربخ  ار  وت  دوخ  عضو  زا  زین  ایند  و  هدرک ، هاگآ  ایند  تالاح  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ، رورغم  ار  وت  ایند ، هب  نانآ  هناصیرح 
.تسا هتشادرب  هدرپ  راگزور  ياه  یتشز  زا  و 

ناتسرپ ایند  تخانش   - 13

نتم

ٌمَعَن (3) اَهَریِغَـص  اَهُرِیبَک  ُرَهقَی  اَهَلِیلَذ َو  اَـهُزیِزَع  ُلُـکأَی  ٍضَعب َو  یَلَع  اَهُـضَعب  ُّرِهَی (2)  ٌهَیِراَض (1)  ٌعاَبِـس  ٌهَیِواَع َو  ٌبَالِک  اَُهلْهَأ  اَـمَّنِإَف 
اَهُمیُِقی َو َال ٍعاَر  اََهل  َْسَیل  ٍثعَو (8)  ٍداَِوب  ٍهَهاَع (7)  ُحوُرُس  اََهلوُهجَم (6)  تَبِکَر  اََهلوُقُع َو  ّتلَضَأ (5)  دَق  ٌهَلَمهُم  يَرخُأ  ٌهَلّقَعُم (4) َو 
اَِهتَمِْعن َو ِیف  اُوقِرَغ  اَِهتَْریَح َو  ِیف  اوُهاَـتَف  يَدُْـهلا  ِراَـنَم  ْنَع  ْمِهِراَْـصبَِأب  ْتَذَـخَأ  یَمَْعلا َو  َقیِرَط  اَْینُّدـلا  ُمِِهب  ْتَکَلَـس  اَهُمیُِـسی  ٌمیِسُم (9) 

ًّابَر اَهوُذَخَّتا 

19 ص :

.سارتفالاب هعلوم  هیراض : - 1
لهأ مامإلا  هبش  دقف  .دربلا  یلع  هربص  هلق  نم  هجاح  نود  هتوص  وه  و  بلکلا ، ریره  اهلصأ  و  حبنی ، يوعی و  ءاهلا :-  رسکب  ّرِهی -  - 2

.هیواعلا بالکلاب  ایندلا 
لبإلا کیرحتلاب :-  مَعّنلا -  - 3

.هعارذ یلإ  هفیظو  دش  دیدشتلاب  ریعبلا -  لّقع  نم  هَلّقَعُم : - 4
.تعاضأ ّتلضأ : - 5

.اهل لوهجملا  اهقیرط  اهلوهجم : - 6
.تافآلا یعرل  نوحرسی  مهنأ  ههاع ) حورس  :) هلوقب دارملاف  هفآلا ، ههاعلا : - 7

.هیف ریسلا  بعصی  وخرلا  ثْعَولا : - 8
.یعرملا یلإ  اهحرس  اهمیسی : هبادلا  ماسأ  نم  میسُم : - 9
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.اَهَءاَرَو اَم  اوُسَن  اَِهب َو  اُوبَِعل  ْمِِهب َو  ْتَبِعَلَف 

َراَهَّنلا َْلیَّللا َو  ُُهتَّیِطَم  َْتناَک  ْنَم  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو  َقَْحلَی ! ْنَأ  َعَرْـسَأ  ْنَم  ُکِـشُوی  ُناَعْظَْألا (2)  ِتَدَرَو  ْدَـق  ْنَأَک  ُمَالَّظلا  ُرِفُْسی (1)  ًاْدیَوُر 
ًاعِداَو (3) ًامیِقُم  َناَک  ْنِإ  َهَفاَسَْملا َو  ُعَطْقَی  ًاِفقاَو َو  َناَک  ْنِإ  ِِهب َو  ُراَُسی  ُهَّنِإَف 

 . ًاعِداَو ًامیِقُم  َناَک  نِإ  َهَفاَسَملا َو  ُعَطقَی  ًاِفقاَو َو  َناَک  نِإ  ِِهب َو  ُراَُسی  ُّهنِإَف  َراَهّنلا  َلیّللا َو  ُُهتّیِطَم  َتناَک  نَم  ّنَأ    ّ َُینب اَی  مَلعا  َو 

همجرت

و دنروآ ، موجه  رگید  یخرب  هب  یخرب  دنباتـش ، رد  دیـص  ندـیرد  يارب  نانک ، وع  وع  هدـنرد ، ياه  گس  نانوچ  ناتـسرپ  ایند  انامه 
یخرب و  هتسب ، ياپ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنتسه  ینارتش  نانوچ  ای  .ار و  اهرت  کچوک  اهرت  گرزب  و  دروخ ، یم  ار  ناوتان  ناشدنمورین ،

هک يرازنـش  رد  و  اه ، تفآ  زا  رپ  يداو  رد  و  دـنتکرح ، رد  یمولعمان  ياه  هّداج  رد  هدرک و  مگ  هار  هک  هدـش ، اهر  ناـبایب  رد  رگید 
.دربب ناشهاگارچ  هب  هک  يا  هدننارچ  هن  و  دـسرب ، ناشراک  هب  هک  دـنراد  یناپوچ  هن  دـنراتفرگ ، دریگ  یم  تروص  يدـنک  اب  تکرح 
هدـش قرغ  اـه  تمعن  رد  و  نادرگرـس ، ههاریب  رد  دـناشوپب ، تیادـه  غارچ  زا  ار  ناشناگدـید  .دـناشک و  يروک  هار  هب  ار  اـهنآ  اـیند 

ار ترخآ  و  هتخادرپ ، يزاب  هب  ایند  اب  اهنآ  مه  و  هتفرگ ، يزاب  هب  ار  اهنآ  ایند  مه  .دـنداد  رارق  دوخ  راـگدرورپ  ار  اـه  تمعن  هک  ، دـنا
باتش هک  سک  نآ  و  دنا ، هدیـسر  لزنم  هب  نارفاسم  ایوگ  دوش ، یم  فرط  رب  یکیرات  يدوزب  هد ، تلهم  یکدنا  .دنا  هدرک  شومارف 

بش و شبکرم  هک  سک  نآ  نادب  مرسپ  .دیسر  دهاوخ  ناوراک  هب  دنک 

20 ص :

.فشکی رِفُْسی : - 1
.هرخآلا یلإ  ایندلا  قیرط  یف  نیرفاسملا  نع  هب  ربع  هأرملا ، هیف  بکرت  جدوهلا  یه  و  هنیعظ :-  عمج  ناعظإلا -  - 2

.حیرتسمل نکاسلا  عداولا : - 3
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دوخ ياج  رد  دنچ  ره  دیامیپ  یم  هار  هراومه  و  درادـنپ ، نکاس  ار  دوخ  دـنچ  ره  دوب ، دـهاوخ  تکرح  رد  هراومه  تسا  هدامآ  زور 
.دشاب تحار  هداتسیا و 

( یقالخا نوگانوگ  ياه  شزرا   ) یگدنز رد  يرگن  عقاو  ترورض   - 14

نتم

ِیف لِـمجَأ (2)  ِبَلّطلا َو  ِیف  ضّفَخَف (1)  َکَلبَق  َناَک  نَم  ِلِیبَس  ِیف  َّکنَأ  َکَـلَجَأ َو  َوُدـعَت  َنل  َکَـلَمَأ َو  َُغلبَت  َنل  َکـّنَأ  ًاـنیِقَی  مَلعا  َو 
ٍهِّینَد ّلُک  نَع  َکَسفَن  مِرکَأ  ٍموُرحَِمب َو  ٍلِمُجم  ّلُک  َال  ٍقوُزرَِمب َو  ٍِبلاَط  ّلُـک  َسَیل  ٍبَرَح (3) َو  َیلِإ  ّرَج  دَق  ٍبَلَط  ّبُر  ُّهنِإَف  ِبَسَتکُملا 

ًاّرُح ُهّللا  َکَلَعَج  دَق  َكِریَغ َو  َدبَع  نُکَت  َال  ًاضَوِع (6) َو  َکِسفَن  نِم  ُلُذبَت  اَِمب  َضاَتعَت  َنل  َّکنِإَف  ِِبئاَغّرلا (5)  َیلِإ  َکتَقاَس  نِإ  (4) َو 
!؟  ٍرسُِعب (8) ّالِإ  ُلاَُنی  َال  ٍرُسی (7)  ّرَِشب َو  ّالِإ  ُلاَُنی  َال  ٍریَخ  ُریَخ  اَم  َو 

وُذ ِهَّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  َنوُکَی  َّالَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  َو  ِهَکَلَْهلا (12) . َلِهاَنَم (11)  َكَدِرُوتَف  ِعَمّطلا  اَیاَطَم (10)  َِکب  َفِجُوت (9)  نَأ  َكاّیِإ  َو 
ٌّلُک َناَک  ْنِإ  ِهِْقلَخ َو  ْنِم  ِرِیثَْکلا  َنِم  ُمَرْکَأ  ُمَظْعَأ َو  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  َنِم  َریِسَْیلا  َّنِإ  َکَمْهَـس َو  ٌذِخآ  َکَمْـسَق َو  ٌكِرْدُم  َکَّنِإَف  ْلَْعفاَف  ٍهَمِْعن 

..ُْهنِم

ِءاَکِْولا (16) َو ِّدَِشب  ِءاَعِْولا  ِیف  اَم  ُْظفِح  َکِقِْطنَم َو  ْنِم  َتاَف (15)  اَم  َکِکاَرْدِإ  ْنِم  ُرَْسیَأ  َِکتْمَص  ْنِم  َطَرَف (14)  اَم  َکِیفَالَت (13)  َو 
َنِم ٌْریَخ  ِهَّفِْعلا  َعَم  ُهَفْرِْحلا  ِساَّنلا َو  َیلِإ  ِبَلَّطلا  َنِم  ٌْریَخ  ِسْأَْیلا  ُهَراَرَم  َكِْریَغ َو  ْيَدَـی  ِیف  اَم  ِبَلَط  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َْکیَدَـی  ِیف  اَـم  ُظـْفِح 

نُکَت ِریَخلا  َلهَأ  نِراَق  َرَصبَأ  َرّکَفَت  نَم  َرَجْهَأ (18) َو  َرَثْکَأ  ْنَم  ُهُّرُـضَی -  اَمِیف  ٍعاَس  َّبُر  ِهِّرِِسل (17) َو  ُظَفْحَأ  ُءْرَْملا  ِروُجُْفلا َو  َعَم  یَنِْغلا 
ًاقفِر ُقرُخلا  َناَک   37069  ) ًاقرُخ ُقفّرلا  َناَک  اَذِإ  ِملّظلا  ُشَحفَأ  ِفیِعّضلا  ُملُظ  ُماَرَحلا َو  ُماَعّطلا  َسِئب  مُهنَع  ِنبَت  ّرّشلا  َلهَأ  ِنیَاب  مُهنِم َو 
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ُِعئاََضب اَّهنِإَف  یَنُملا (2)  یَلَع  َلاَکّتِالا  َكاـّیِإ َو  ُحَصنَتـسُملا (1) َو  ّشَغ  ِحِصاّنلا َو  ُریَغ  َحَصَن  اَّمبُر  ًءاَوَد َو  ُءاّدلا  ًءاَد َو  ُءاَوّدـلا  َناَک  اَّمبُر 
ّلُک َال  ُبیُِـصی َو  ٍِبلاَط  ّلُک  َسَیل  ًهّصُغ  َنوُکَت  نَأ  َلبَق  َهَصرُفلا  ِرِدَاب  َکَظَعَو  اَم  َتبّرَج  اَم  ُریَخ  ِبِراَّجتلا َو  ُظفِح  ُلقَعلا  یَکّونلا (3) َو 

یَمنَأ ٍریِسَی  ّبُر  ٌرِطاَُخم َو  ُرِجاّتلا  ََکل  َرُّدق  اَم  َکِیتأَی  َفوَس  ٌهَِبقاَع  ٍرمَأ  ّلُِکل  ِداَعَملا َو  ُهَدَسفَم  ِداّزلا َو  ُهَعاَضِإ  ِداَسَفلا  َنِم  ُبُوئَی َو  ٍِبئاَغ 
َءاَجَر ٍءْیَِـشب  ْرِطاَُخت  ُهُدوُعَق (7) َو َال  ََکل  َّلَذ  اَـم  َرْهَّدلا (6)  ِلِهاَس  ٍنِینَظ (5) . ٍقیِدَـص  ِیف  ٍنیِهَم (4) َو َال  ٍنیِعُم  ِیف  َریَخ  اـَل  ٍرِیثَـک  نِم 

ِجاَجَّللا (8). ُهَّیِطَم  َِکب  َحَمْجَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ُْهنِم َو  َرَثْکَأ 

همجرت

يور یم  یسک  هار  رب  و  درک ، یهاوخن  یگدنز  رتشیب  گرم  نامز  ات  و  دیـسر ، یهاوخن  دوخ  ياهوزرآ  همه  هب  وت  هک  نادب  نیقی  هب 
هچ اریز  نک ، لمع  وکین  يدروآ  تسد  هب  هچنآ  فرـصم  رد  و  شاـب ، مارآ  اـیند  ندروآ  تسد  هب  رد  سپ  تفر ، یم  وت  زا  شیپ  هک 
ره و  دیـسر ، دـهاوخن  هاوخلد  يزور  هب  يرگـشالت  ره  سپ  .دـش  هدـناشک  لاوما  نتفر  جارات  هب  هک  ایند  يارب  هزادـنا  یب  شالت  اسب 
هب یناوت  یمن  اریز  دناسر ، تفادها  هب  ار  وت  دنچ  ره  راد ، زاب  یتسپ  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  سفن  .دش  دهاوخن  مورحم  يا  هدننک  ارادـم 
اب زج  هک  کین  نآ  دـیرفآ ، دازآ  ار  وت  ادـخ  هک  شابم ،  يرگید  هدرب  .يروآ  تسد  هب  ییاهب  یهد  یم  تسد  زا  هک  ییوربآ  هزادـنا 

نآ زا  زیهرپب  .دوب  دهاوخن  شیاسآ  دیآ ، تسد  هب  ناوارف  ياه  یتخس  اب  هک  یتحار  نآ  و  تسین ، یکین  دیاین  تسد  هب  رش 
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.حصنلا هنم  بولطملا  لوعفم :-  مسا  حَْصنَتْسُملا -  - 1
.هیلإ لوصولا  لامتحاب  هسفن  للعی  هسفنل و  صخشلا  هانمتی  ام  نوکسف :-  مضب  هینم  عمج  ینُملا -  - 2

.ینعم انزو و  قمحألاک  وه  و  كونأ ، عمج  یَکّْونلا : - 3
.انیعم نوکی  نأ  حلصی  ریقحلا ال  و  ریقح ، ینعمب  میملا -  حتفب  نیِهَم - : - 4

.مهتملا ءاظلاب : نِینَظلا  - 5
.رسی هلوهسب و  هنم  کظح  ذخ  رهدلا : ِلِهاس  - 6

نم کظح  ذخ  اداقنم و  ماد  ام  رهدلا  لهاس  يأ  لیـصفلل ، .هتجاح و  لک  یف  یعارلا  هدعتقی  يذلا  لمجلا  هلوأ :-  حتفب  دوُعَقلا -  - 7
.هدایق

.هموصخلا حتفلاب :-  جاجللا -  و  یطتمی ، بکری و  ام  هّیِطَملا : - 8
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نینچ دریگن ، رارق  یتمعن  بحاـص  ادـخ  وت و  نیب  هک  یتسناوت  رگا  و  دـنار ، شیپ  هب  تکـاله  يوس  هب  ار  وت  يزرو  عمط  بکرم  هک 
تـسد هب  ناحبـس  يادخ  فرط  زا  هک  یکدنا  رادقم  و  يراد ، یم  رب  دوخ  مهـس  و  ینک ، یم  تفایرد  ار  دوخ  يزور  وت ، اریز  شاب ،

.تسادـخ فرط  زا  همه  هچرگ  يراد ، یم  تفاـیرد  ناگدـنب  تسد  زا  هک  تـسا  یناوارف  لاـم )  ) زا رت  یمارگ  گرزب و  يروآ ، یم 
اب تسا  کـشم  رد  هچنآ  يرادـهگن  هک  ارچ  دورب ، تسد  زا  نخـس  اـب  هک  تسا  نآ  زا  رتناـسآ  یهد  یم  تسد  زا  توکـس  اـب  هچنآ 

نارگید زا  يزیچ  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  نم  شیپ  يراد ، تسد  رد  هک  هچنآ  يرادهگن  و  تسا ، ریذپ  ناکما  نآ  هناهد  نتـسب  مکحم 
اب هک  تسا  یناوارف  تورث  زا  رتهب  ینمادـکاپ ، اب  هارمه  لغـش  .تسا  مدرم  زا  ندرک  تساوخرد  زا  رتهب  يدـیما  اـن  یخلت  و  یهاوخب ،
یم دوخ  نایز  هب  هک  يا  هدننک  شالت  اسب  هچ  تسا ، رتراوازـس  شیوخ  رارـسا  نتـشاد  هاگن  ناهنپ  يارب  درم  دـیآ ، تسد  هب  ناهانگ 

اب و  شاب ، نانآ  زا  وش و  کیدزن  ناکین  اب  دبای ، یهاگآ  دـشیدنیب  هک  سک  نآ  و  دـیوگ ، یم  هوای  دـنک  یفرح  رپ  سک  ره  دـشوک ،
ارادـم هک  ییاج  .تسا  ناوتان  هب  يراکمتـس  اه ، متـس  نیرتدـب  و  مارح ، همقل  اهاذـغ ، نیرتدـب  .نک  يرود  نانآ  زا  وش و  رود  نادـب 

نآ اسب  هچ  و  دـشاب ، نامرد  يرامیب ، و  دـیازفا ، درد  رب  وراد  هک  اسب  هچ  نک ، یتشرد  ارادـم  ياج  هب  دـیآ  باسح  هب  یتشرد  ندرک 
.دشاب راک  لغد  هدننک  تحیصن  و  دهد ، زردنا  تسین ، زردنا  لها  هک  سک 

زگره

23 ص :
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دنپ ار  وت  هک  نآ  هبرجت  نیرتـهب  و  تساـه ، هبرجت  زا  نتفرگ  دـنپ  لـقع ، ظـفح  و  تسا ، ناـقمحا  هیامرـس  هک  نکن  هیکت  اـهوزرآ  رب 
.نک هدافتسا  اه  تصرف  زا  دروآ ، رابب  هودنا  و  دورب ، تسد  زا  تصرف  هک  نآ  زا  شیپ  .دزومآ 

هـشوت داز و  ندرک  دوبان  یهابت ، ياه  هنومن  زا  .ددرگ  یمن  زاـب  يا  هدـش  ناـهنپ  ره  و  دـسرن ، دوخ  ياـه  هتـساوخ  هب  يرگـشالت  ره 
هرطاخم هب  ار  شیوخ  یناگرزاب  ره  .دیـسر  دهاوخ  هدـیدرگ  رّدـقم  وت  يارب  هچنآ  يدوز  هب  و  دراد ، ینایاپ  يراک  ره  .تسا  ترخآ 

، مهّتم تسود  اب  یتسود  رد  هن  دراد و  دوجو  يزیچ  تسپ  ناسنا  نداد  يرای  رد  هن  تسا  رتهب  یناوارف  زا  هک  یکدـنا  اسب  هچ  .دـنکفا 
هزیتس بکرم  رب  ندـش  راوس  زا  .نکن  رطخ  يروآ  تسد  هب  رتشیب  هک  نآ  يارب  و  ریگ ، ناسآ  تسا  وت  راـیتخا  رد  راـگزور  هک  لاـح 

.زیهرپب ییوج 

ناتسود قوقح   - 15

نتم

یَلَع ِهِدوُمُج (5)  َْدنِع  َِهبَراَقُْملا َو  ِفَطَّللا (4) َو  یَلَع  ِهِدوُدُص (3)  َْدنِع  ِهَلِّصلا (2) َو  یَلَع  ِهِمْرَـص (1)  َْدنِع  َکیِخَأ  ْنِم  َکَسْفَن  ْلِمْحا 
َو َْکیَلَع -  ٍهَمِْعن  وُذ  ُهَّنَأَک  ٌْدبَع َو  َُهل  َکَّنَأَک  یَّتَح  ِرْذُْعلا  یَلَع  ِهِمْرُج  َْدنِع  ِنیِّللا َو  یَلَع  ِِهتَّدِش  َْدنِع  ُِّونُّدلا َو  یَلَع  ِهِدُعاَبَت  َْدنِع  ِلْذَْبلا (6) َو 

َكاَخَأ ْضَْحما  َکَقیِدَص َو  َيِداَُعتَف  ًاقیِدَص  َکِقیِدَص  َّوُدَع  َّنَذِـخَّتَت  ِِهلْهَأ َال  ِْریَِغب  ُهَلَعْفَت  ْنَأ  ْوَأ  ِهِعِـضْوَم  ِْریَغ  ِیف  َِکلَذ  َعَضَت  ْنَأ  َكاَّیِإ 
َکََظلاَغ ْنَِمل  ِْنل (9)  َو  ًهَّبَغَم (8) . َّذـَلَأ  ًهَِبقاَع َو َال  اَْهنِم  یَلْحَأ  ًهَعْرُج  َرَأ  َْمل  یِّنِإَـف  َْظیَْغلا (7)  ِعَّرَجَت  ًهَحِیبَق َو  ْوَأ  َْتناَک  ًهَنَسَح  َهَحیِـصَّنلا 
َکِـسفَن نِم  َُهل  ِقبَتـساَف  َکیِخَأ  َهَعیِطَق  َتدَرَأ  نِإ  ِنیَرَفّظلا َو  یَلحَأ  ُّهنِإَف  ِلضَفلِاب  َكّوُدَع  یَلَع  ذُـخ  ََکل َو  َنِیلَی  نَأ  ُکِشُوی  ُّهنِإَف   (10)

ُعِجرَی ًهّیَِقب 

24 ص :
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ََکل َسَیل  ُّهنِإَف  ُهَنَیب  َکَنَیب َو  اَم  یَلَع  ًالاَکّتا  َکیِخَأ  ّقَح  ّنَعیُِـضت  َال  ُهّنَظ َو  قّدَـصَف  ًاریَخ  َِکب  ّنَظ  نَم  اَم َو  ًاموَی  َِکلَذ  َُهل  اَدـَب  نِإ  اَـهَیلِإ 
َِکتَعیِطَق یَلَع  يَوقَأ  َكوُخَأ  ّنَنوُکَی  َال  َکنَع َو  َدِـهَز  نَمِیف  ّنَبَغرَت  َال  َکـِب َو  ِقلَخلا  یَقـشَأ  َکـُلهَأ  نُکَی  اـَل  ُهّقَح َو  َتعَـضَأ  نَم  ٍخَأـِب 

ِِهتَّرَـضَم َو ِیف  یَعْـسَی  ُهَّنِإَف  َکَمَلَظ  ْنَم  ُْملُظ  َکیَلَع  ّنَُربکَی  َال  ِناَسحِإلا َو  یَلَع  َکنِم  يَوقَأ  ِهَءاَسِإلا  یَلَع  ّنَنوُکَت  َال  ِِهتَلِـص َو  یَلَع  َکنِم 
.ُهَءوُسَت ْنَأ  َكَّرَس  ْنَم  ُءاَزَج  َْسَیل  َکِعْفَن َو 

همجرت

وت دزرو  لـخب  نوچ  و  نک ، یناـبرهم  وت  دـنادرگرب  يور  رگا  نک ، رارق  رب  ار  یتـسود  دـنویپ  وـت  ددرگ ، ادـج  وـت  زا  تردارب  نوـچ 
وا رذع  شهانگ  ماگنه  هب  و  ریگ ، ناسآ  وت  دریگ  یم  تخـس  نوچ  و  وش ، کیدزن  وت  دنیزگ  یم  يرود  هک  یماگنه  شاب ، هدنـشخب 

، یهد ماجنا  تناتسود  ریغ  اب  ار  هدش  دای  تاروتسد  ادابم  .دشاب  یم  وت  تمعن  بحاص  وا  و  یـشاب ، یم  وا  هدنب  ایوگ  هک  نانچ  ریذپب ،
نداد دنپ  رد  .ینکن  ینمشد  تسود  اب  ات  ریگم  تسود  ار  دوخ  تسود  نمـشد  يروآ ، اجب  دنتـسین  نآ  راوازـس  هک  ییاه  ناسنا  اب  ای 

هدیدن نآ  زا  رتاراوگ  ینایاپ  و  مدیشونن ، نآ  زا  رت  نیریـش  يا  هعرج  نم  هک  روخ  ورف  ار  مشخ  و  دب ، ای  دشاب  بوخ  شوکب ، تسود 
، نک راتفر  ششخب  اب  دوخ  نمشد  اب  دوش ، مرن  وت  ربارب  رد  يدوز  هب  تسا  دیما  هک  شاب  مرن  هدرک ، یتشرد  وت  اب  هک  سک  نآ  اب  .ما 

يارب ییاج  يوش ، ادج  تردارب  زا  یتساوخ  رگا  ندیشخب ) ای  نتفرگ  ماقتنا   ) تسا يزوریپ  ود  نیریش  ماجنارس  اریز 
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و نک ، قیدـصت  ار  وا  درب  کین  نامگ  وت  هب  هک  یـسک  دـناوتب ، ددرگ  زاـب  وت  يوس  هب  تساوخ  يزور  رگا  اـت  راذـگ ، یقاـب  یتسود 
دهاوخن ردارب  وت  اب  ینک  یم  عیاض  ار  شّقح  هک  سک  نآ  اریز  نکن ، عیاض  يراد  وا  اب  هک  یتسود  داـمتعا  هب  ار  تردارب  قح  زگره 
تردارب ادابم  دـنبم ، لد  درادـن  يا  هقالع  وت  هب  هک  یـسک  هب  و  دنـشابن ، وت  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  تخب  دـب  تا  هداوناخ  دارفا  و  دوب ،

ندرک یکین  زا  رت  يوق  يا  هناهب  ندرک ، يدب  رد  ای  و  دشاب ، هتشاد  وت  اب  دنویپ  يرارقرب  زا  رت  مکحم  یلیلد  یتسود ، دنویپ  عطق  يارب 
، دراد ششوک  وت  دوس  و  دوخ ، نایز  هب  وا  هچ  دنکن ، هولج  گرزب  تا  هدید  رد  دنک  یم  متس  وت  رب  هک  یسک  يراکمتس  دروایب ، وت 

.تسین ندرک  يدب  دنک  یم  داش  ار  وت  هک  سک  نآ  يازس  و 

یقالخا ياهشزرا   - 16

نتم

َْدنِع َءاَفَْجلا  ِهَجاَْحلا َو  َدـْنِع  َعوُضُْخلا  َحَْـبقَأ  اَم  َكاَـتَأ  ِِهتْأَـت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإَـف  َکـُُبلْطَی  ٌقْزِر  ُُهُبلْطَت َو  ٌقْزِر  ِناَـقْزِر  َقْزِّرلا  َّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
ْلِصَی َْمل  اَم  ِّلُک  یَلَع  ْعَزْجاَف  َْکیَدَی  ْنِم  َتَّلَفَت (2)  اَم  یَلَع  ًاعِزاَج  َْتنُک  ْنِإ  َكاَْوثَم (1) َو  ِِهب  َتْحَلْصَأ  اَم  َكاَْینُد  ْنِم  ََکل  اَمَّنِإ  یَنِْغلا 
َِلقاَْعلا َّنِإَف  ِهِمَالیِإ  ِیف  َْتَغلَاب  اَذِإ  َّالِإ  ُهَظِْعلا  ُهُعَْفنَت  ْنَّمِم َال  َّنَنوُکَت  ٌهاَبْـشَأ َو َال  َرُومُْألا  َّنِإَف  َناَک  ْدَـق  اَِمب  ْنُکَی  َْمل  اَم  یَلَع  َّلِدَتْـسا  َْکَیلِإ - 

َراَج َدْـصَْقلا (3)  َكَرَت  ْنَم  ِنیِقَْیلا  ِنْسُح  ِْربَّصلا َو  ِِمئاَزَِعب  ِموُمُْهلا  ِتاَدِراَو  َْکنَع  ْحَرْطا  .ِبْرَّضلِاب  َّالِإ  ُظِعَّتَت  َِمئاَهَْبلا َال  ِباَدآـْلِاب َو  ُظـِعَّتَی 
ُبَرقَأ ٍدیَِعب  ّبُر  یَمَعلا َو  ُکیِرَش  يَوَْهلا (7)  َو  ُُهْبیَغ (6) . َقَدَص  ْنَم  ُقیِدَّصلا  ٌبِساَنُم (5) َو  ُبِحاَّصلا  (4) َو 
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َُهل یَقبَأ  َناَک  ِهِردَق  یَلَع  َرَـصَتقا  ِنَم  ُُهبَهذَم َو  َقاَض  ّقَحلا  يّدَعَت  نَم  ٌبِیبَح  َُهل  نُکَی  َمل  نَم  ُبیِرَغلا  ٍدیَِعب َو  نِم  ُدَعبَأ  ٍبیِرَق  ٍبیِرَق َو  نِم 
ُعَمّطلا َناَک  اَذِإ  ًاکاَردِإ  ُسأَیلا  ُنوُکَی  دَق  َكّوُدَـع  َوُهَف  َِکلاَُبی (1)  َمل  نَم  ُهَناَحبُـس َو  ِهّللا  َنَیب  َکَنَیب َو  ٌبَبَـس  ِِهب  َتذَخَأ  ٍبَبَـس  َُقثوَأ  َو 

َتئِـش اَذِإ  َّکنِإَف  ّرّـشلا  ِرّخَأ  ُهَدـشُر  یَمعَألا  َباَصَأ  ُهَدـصَق َو  ُریِـصَبلا  َأَطخَأ  اَّمبُر  ُباَُصت َو  ٍهَصُرف  ّلُک  َال  ُرَهظَت َو  ٍهَروَع  ّلُک  َسَیل  ًاکاَلَه 
َرَّیَغَت اَذِإ  َباَصَأ  یَمَر  ْنَم  ُّلُـک  َْسَیل  .ُهَناَـهَأ  ُهَمَظْعَأ (3)  ْنَم  ُهَناَخ َو  َناَمَّزلا  َنِمَأ  ْنَم  ِلـِقاَْعلا  َهَلِـص  ُلِدـعَت  ِلِـهاَجلا  ُهَعیِطَق  ُهَتلّجَعَت (2) َو 

َْتیَکَح ْنِإ  ًاکِحْـضُم َو  ُنوُکَی  اَم  ِمَالَْکلا  َنِم  َرُکْذَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ِراَّدـلا  َْلبَق  ِراَْجلا  ِنَع  ِقیِرَّطلا َو  َْلبَق  ِقِیفَّرلا  ِنَع  ْلَس  ُناَمَّزلا  َرَّیَغَت  ُناَْطلُّسلا 
.َكِْریَغ ْنَع  َِکلَذ 

همجرت

نآ يوس  هب  وت  رگا  و  دیوج ، یم  ار  وت  وا  هک  نآ  رگید  و  ییوج ، یم  ار  نآ  وت  هک  نآ  یکی  تسا ، مسق  ود  يزور  هک  نادـب  مرـسپ 
ایند زا  وت  مهس  انامه  يزاین  یب  ماگنه  هب  يراکمتس  و  زاین ، ماگنه  هب  ینتورف  تسا  تشز  هچ  دمآ ، دهاوخ  وت  يوس  هب  دوخ  يورن ،

يارب سپ  ، يوش یم  تحاران  يداد  تسد  زا  هک  يزیچ  يارب  رگا  ینک ، حالـصا  ار  ترخآ  يارـس  نآ  اب  هک  دوب  دهاوخ  هزادـنا  نآ 
لالدتـسا هدـماین ، زونه  هک  هچنآ  يارب  يا ، هدینـش  ای  هدـید  هتـشذگ  رد  هچنآ  اب  .شاب  نارگن  زین  هدیـسرن  وت  تسد  هب  هک  يزیچ  ره 

اریز ناوارف ، ندرزآ  اب  رگم  دـهدن ، ناشدوس  زردـنا  هک  شابم  یناسک  زا  دـنرگیدکی ، دـننامه  یگدـنز  روما  تـالّوحت و  اریز  نک ،
،و دریگ دنپ  بادآ  زردنا و  اب  لقاع 

27 ص :
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قح هار  زا  دـنک  كرت  ار  يور  هنایم  هک  یـسک  .زاس  رود  دوخ  زا  نیقی  ییوکین  ربص و  يورین  اـب  ار  هودـنا  مغ و  .ندز  اـب  تاـناویح 
اوـه .دـنک  تیاـعر  ار  یتـسود  نییآ  ناـهن  رد  هک  تسا  نآ  تسود  .تسا  دـنواشیوخ  ناـنوچ  نیـشنمه ، راـی و  ددرگ ، یم  فرحنم 

یـسک اهنت ، ناسنا  تسا ، رترود  رود  زا  هک  کیدزن  اسب  هچ  و  رت ، کیدزن  کیدزن  زا  هک  رود  اسب  هچ  .تسا  يروک  دـننامه  یتسرپ 
دنادـب شیوخ  تلزنم  ردـق و  سک  ره  ددرگ ، یم  گـنت  وا  رب  یگدـنز  دـنک ، زواـجت  قـح  زا  هک  یـسک  درادـن ، یتـسود  هک  تسا 

.دراد رارق  وت  يادـخ  وـت و  نیب  هک  تسا  يا  هتـشر  ینز ، گـنچ  نآ  هب  یناوـت  یم  هک  يا  هلیـسو  نیرتراوتـسا  تسا ، یقاـب  شتمرح 
تکاله يزرو  عمط  هک  اجنآ  تسا ، فده  هب  ندیسر  دوخ  يدیما ، ان  یهاگ  .تسوت  نمشد  دزرو  یمن  مامتها  وت  راک  هب  هک  یسک 

.دسر دصقم  هب  روک  دور و  یم  اطخ  هب  انیب  هک  اسب  هچ  دـشاب ، ینتفای  تسد  یتصرف  ره  و  راکـشآ ، یبیع  ره  هک  تسین  نانچ  .دـشاب 
زا هک  یـسک  تسا ، لقاع  هب  نتـسویپ  لهاج ، اب  ندـیرب  .یهد  ماـجنا  یناوت  یم  یهاوخب  تقو  ره  اریز  زادـنا ، ریخأـت  هب  ار  اـه  يدـب 

.درک دهاوخ  راوخ  ار  وا  درامشب ، گرزب  ار  یناف  راگزور  هک  یـسک  و  درک ، دهاوخ  تنایخ  وا  هب  دشاب  نمیا  راگزور  يزاب  گنرین 
رفسمه زا  تکرح ، زا  شیپ  .دوش  نوگرگد  هنامز  دنک ، رییغت  ناطلس  هشیدنا  هاگ  ره  دنزب ، فده  هب  يزادنا  ریت  ره  هک  تسین  نینچ 

، زیهرپب روآ  هدنخ  شزرا و  یب  نانخس  زا  .سانشب  ار  هیاسمه  لزنم  ندیرخ  زا  شیپ  و  سرپب ،

28 ص :
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.یشاب هدرک  لقن  يرگید  زا  ار  نآ  هچ  رگ 

زیهرپ گنهرف  نز و  هاگیاج   - 17

نتم

َّنِإَف َّنُهاَّیِإ  َکـِباَجِِحب  َّنِهِراَْـصبَأ  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْفُفْکا  َو  ٍنْهَو (2) . َیلِإ  َّنُـهَمْزَع  ٍْنفَأ (1) َو  َیلِإ  َّنُهَیْأَر  َّنِإَف  ِءاَـسِّنلا  َهَرَواَـشُم  َكاَّیِإ َو  َو 
ْلَْعفاَف َو َال َكَْریَغ  َْنفِْرعَی  َّالَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  َّنِْهیَلَع َو  ِِهب  َُقثُوی  ْنَم َال  َِکلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَشَِأب  َّنُهُجوُرُخ  َْسَیل  َّنِْهیَلَع َو  یَْقبَأ  ِباَجِْحلا  َهَّدِـش 

ٍهَناَمَرْهَِقب (3). ْتَْسَیل  ٌهَناَْحیَر َو  َهَأْرَْملا  َّنِإَف  اَهَسْفَن  َزَواَج  اَم  اَهِْرمَأ  ْنِم  َهَأْرَْملا  ِکِّلَُمت 

وُعْدَـی َکـِلَذ  َّنِإَـف  ٍهَْریَغ  ِعِضْوَم  ِْریَغ  ِیف  َُریاَـغَّتلا (5)  َكاَّیِإ َو  .اَـهِْریَِغل َو  َعَفْـشَت  ْنَأ  ِیف  اَـهْعِمُْطت  َـال  اَهَـسْفَن َو  اَِـهتَماَرَِکب  ُدـْعَت (4)  َال  َو 
َِکتَمْدِـخ ِیف  اُولَکاَوَتَی  َّالَأ  يَرْحَأ  ُهَّنِإَف  ِِهب  ُهُذُـخْأَت  ًالَمَع  َکِمَدَـخ  ْنِم  ٍناَْسنِإ  ِّلُِـکل  ْلَـعْجا  ِبَیِّرلا َو  َیلِإ  َهَئیِرَْبلا  ِمَقَّسلا َو  َیلِإ  َهَحیِحَّصلا 

.ُلوُصَت اَِهب  ِیتَّلا  َكُدَی  ُریِصَت َو  ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َُکلْصَأ  ُریِطَت َو  ِِهب  يِذَّلا  َکُحاَنَج  ْمُهَّنِإَف  َکَتَریِشَع  ْمِرْکَأ  َو  . (6)

.ُمَالَّسلا ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  ِهَلِجْآلا َو  ِهَلِجاَْعلا َو  ِیف  ََکل  ِءاَضَْقلا  َْریَخ  ُْهلَأْسا  َكاَْینُد َو  َکَنیِد َو  َهَّللا  ِعِدْوَتْسا 

همجرت

هدرپ رد  .تسا  رادـیاپان  ناـنآ  میمـصت  و  دوش ، یم  تسـس  دوز  ناـنآ  يأر  هک  زیهرپب ، ناـنز  اـب  تروشم  زا  روشک  یـسایس  روما  رد 
نوریب .تسا  نانآ  يراوتـسا  تمالـس و  لماع  شـشوپ ، رد  يریگ  تخـس  هک  اریز  دـنرگنن ، ار  نامرحمان  ات  راد ، ناـشهاگن  باـجح 

ار وـت  ریغ  هک  ینک  یگدـنز  يا  هنوـگ  هب  یناوـتب  رگا  و  يروآ ، ناـشنایم  رد  ار  حـلاص  ریغ  دارفا  هک  تسین  نآ  زا  رتدـب  ناـنز  نـتفر 
ادابم شوک ، تخـس  یناولهپ  هن  تسا ، يراهب  لگ  نز  هک  راذـگماو ، وا  هب  تسا  نز  ییاناوت  زا  رترب  هک  يراک  .نک  نینچ  دنـسانشن 

يزرو عمط  هب  ار  وا  هک  ینک  يور  هدایز  نز  نتشاد  یمارگ  رد 
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هب ار  نمادـکاپ  و  یلد ، رامیب  هب  ار  راکتـسرد  هک  اـجیب  نداد  ناـشن  تریغ  زا  زیهرپب  .دـنک  تعافـش  اوراـن  هب  نارگید  يارب  هدـناشک 
ببس راک  تسرد  میسقت  هک  ینادب ، لوئسم  راک  نآ  ربارب  رد  ار  وا  هک  نک  نّیعم  ار  تناراکتمدخ  زا  مادک  ره  راک  دناسر  ینامگدب 

.دننکن یتسس  تمدخ  رد  و  دنراذگن ، او  رگیدکی  هب  ار  اهراک  دوش  یم 

یم زاب  اهنآ  هب  هک  دنتـسه  وت  هشیر  و  ینک ، یم  زاورپ  نآ  اـب  هک  دنـشاب ، یم  وت  لاـب  رپ و  اـهنآ  اریز  راد ، یمارگ  ار  تنادـنواشیوخ 
.ینک یم  هلمح  نآ  اب  هک  دنشاب  یم  وت  دنمورین  تسد  و  يدرگ ،

اب مهاوخ ، یم  وت  يارب  ترخآ ، ایند و  رد  نونکا ، مه  هدنیآ و  رد  ار  یهلا  هتـساوخ  نیرتهب  و  مراپـس ، یم  ادخ  هب  ار  وت  يایند  نید و 
.دورد

 ( يزاریش مراکم  مالسلا (  هیلع  نینموملا  ریما  ماما  مایپ  حرش : 

هاگن کی  رد  همان 

لماک هرود  کی  تسا ، هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ياه  همان  نیرت  ینالوط  رتشا  کـلام  هماـن  زا  دـعب  هک  هماـن  ّتیـصو  نیا 
یم لیکـشت  شخب  یـس  زا  تقیقح  رد  تسا و  هللا  یلا  كولـس  ریـس و  سوفن و  تیبرت  يزاـسدوخ ، سفن ، بیذـهت  قـالخا ، سرد 

.دوش

حور اب  هک  انعمرپ  رایـسب  یتارابع  اب  نآ  بطاـخم  هماـن و  هدنـسیون  ناونع  هب  ار  شدـنزرف  دوخ و  لّوا ، شخب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
.دنک یم  یفرعم  تسا  گنهامه  همان  عومجم 

.دراگن یم  تسا  ردپ  هقالع  دروم  ادیدش  هک  يدنزرف  يارب  ّتبحم  رپ  زوسلد و  يردپ  ّتیصو  ناونع  هب  ار  همان  مود ، شخب  رد 

ییابیکش نید و  رد  هقفت  روما و  همه  رد  طایتحا  هب  هیصوت  ناینیشیپ ، خیرات  یـسررب  اوقت ، هب  ّتیـصو  مهد ، شخب  ات  موس  شخب  رد 
تالکشم ربارب  رد 
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یتامیلعت هنوگ  ره  شریذـپ  هدامآ  ناوج  حور  بلق و  هک  تقیقح  نیا  هب  هّجوت  وا و  تسد  هب  اـهراک  ندرپس  دـنوادخ و  رب  لـکوت  و 
ره ییانـشآ  هب  هیـصوت  سپـس  دراذگ و  یم  وت  رایتخا  رد  تمحز  نودب  ار  دوخ  رمع  تایبرجت  تردپ  هک  انعم  نیا  رب  دیکأت  تسا و 

هیصوت تاهبش ، زا  زیهرپ  موزل  نیشیپ و  تاحلاص  ّتنـس  هب  ندرک  ادتقا  هب  ماجنارـس  یهلا و  مارح  لالح و  ادخ و  باتک  هب  رتشیب  هچ 
.دنک یم 

قح زا  فارحنا  هنوگره  هب  تبسن  رادشه  تامولعم و  ربارب  رد  ناسنا  تالوهجم  ینوزف  زا  تسخن  متـسیب  شخب  ات  مهدزای  شخب  رد 
رب دیکأت  سپـس  دسر  یمن  ییاج  هب  وا  رب  یـسأت  نودب  سک  چـیه  هکنیا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  يوریپ  رب  دـیکأت  و 

.دیوگ یم  نخس  ابیز  لاثم  کی  رکذ  اب  ایند  يرادیاپان  میسرت  هاگ  نآ  دنوادخ و  تافص  زا  یشخب  حرش  دیحوت و  هلأسم 

ددنـسپ یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  دهد ؛ رارق  نارگید  يارب  يرواد  نازیم  ار  دوخ  هک  دزومآ  یم  شدنبلد  دنزرف  هب  ار  سرد  نیا  سپس 
یم نخس  ینیبدوخ  دننام  یمهم ؛ یقالخا  تافآ  زا  هاگ  نآ  .ددنسپن  نارگید  يارب  ددنسپ  یمن  دوخ  يارب  هچنآ  ددنسپب و  اهنآ  يارب 

ریـسم رد  هک  یمخ  چـیپ و  رپ  هار  هب  تبـسن  درمـش و  یم  ترخآ  يارب  مهم  يا  هشوـت  داز و  ناوـنع  هب  ار  قـلخ  هب  تمدـخ  دـیوگ و 
فده دیوگ و  یم  نخس  حورـشم  روط  هب  تسا  تاکرب  تاریخ و  همه  دیلک  هکنیا  اعد و  ّتیّمها  زا  .دهد  یم  رادشه  تسا  ترخآ 

دنچ هن  تسا  ترخآ  نادیواج  یگدنز  نامه  هک  ار  ناسنا  شنیرفآ 
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.دزاس یم  نشور  شدنزرف  يارب  ایند ، لصاح  یب  یگدنز  هزور 

رذگ زا  دراد ، یم  رذـحرب  ناتـسرپ  ایند  هار  ندومیپ  زا  درمـش و  یم  يرادـیب  هلیـسو  ار  گرم  دای  ما  یـس  ات  مکی  تسیب و  شخب  رد 
، نمـض رد  دهد و  یم  ناشن  ار  زارد  رود و  ياهوزرآ  زا  زیهرپ  سفن و  بیذهت  ياه  هار  دیوگ و  یم  نخـس  رمع  هتـساوخان  عیرس و 

دیوگ یم  نخس  ینید  ناردارب  اب  ترشاعم  زرط  زا  هاگ  نآ  .دزرویم  دیکأت  نآ  رب  درمش و  یم  رب  ار  یقالخا  مهم  لئاسم  هسلـس  کی 
سپـس .دـنک  یم  دـیکأت  ناملـسم  ناردارب  هـب  یکین  مدرم و  قوـقح  ظـفح  رب  .دوـش  یم  روآداـی  هـنیمز  نـیا  رد  ار  یمهم  تاـکن  و 
طوبرم مهم  لئاسم  زا  یـشخب  نآ ، زا  سپ  .دنک  یم  ثحب  يزور ، ندروآ  تسد  هب  يارب  ندوبن  صیرح  هنیمز  رد  یمهم  ياهزردنا 

رد راک  میـسقت  یگدـنز و  تیریدـم  هب  طوبرم  لئاسم  زا  سپـس  .دوش  یم  روآدای  ار  اهنآ  اب  حیحـص  راتفر  نانز و  تمرح  ظـفح  هب 
یم نایاپ  ار  همان  وا ، زا  ترخآ  ایند و  ریخ  تساوخرد  ادخ و  هب  نتشیوخ  ندرپس  هب  هیصوت  اب  ماجنارس  دیوگ و  یم  نخس  دارفا  نایم 

.دهد

هداعلا قوف  سوفن ، تیبرت  رظن  زا  همان  نیا  ياوتحم  دح  هچ  ات  هک  دـننک  یم  قیدـصت  زیزع  ناگدـنناوخ  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هّجوت  اب 
.تسا ّتیّمها  ياراد 

نـسح ماـما  هغـالبلا ، جـهن  نوـتم  بلاـغ  قـبط  هماـن ، نیا  رد  بطاـخم  هک  نیا  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  نآ  هب  هّجوـت  هک  يرگید  هـتکن 
قیرط جنپ  هب  همان  نیا  حرش  رد  يرتست  همّالع  هتفگ  هب  هک   ) همان نیا  قرط  رثکا  رد  تسا و  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم

غلاب
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یضعب .تسا  هدش  هدرمش  هیفنح  نب  دمحم  بطاخم  همان ، نیا  تیاور  قرط  زا  یکی  رد  اهنت  تسا و  ترضح  نآ  بطاخم  دوش ) یم 
نیا تاریبعت  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  ًارهاظ  تسا و  هینفح  نب  دـمحم  بطاخم  هک  دـنراد  مود  بلطم  رب  دـیکأت  ناحراش  زا 

زردـنا و ماقم  رد  تاریبعت  هنوگ  نیا  میناد  یم  هک  یلاـح  رد  تسین  راـگزاس  ماـما  تمـصع  ماـقم  اـب  دوخ  بطاـخم  هب  تبـسن  هماـن 
همه فدـه  یلو  تسا ؛ رفن  کـی  هماـن  نیا  رد  بطاـخم  هچرگ  هک  تسا  نیا  مهم  .تسا  جـیار  یبـلطم  دـنزرف ، هب  هناردـپ  تحیـصن 

دیوگ و یم  نخـس  اه  ناسنا  همه  ردپ  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ییوگ  دنا ؛ مدآ  نادـنزرف  همه  هکلب  ناهج ، ناناملـسم  نایعیش و 
.تسا رظن  دروم  نادنزرف ، همه  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  شبطاخم 

یگرزب هابتـشا  درادن  زردنا  تحیـصن و  هب  زاین  تمـصع  تماما و  يالاو  ماقم  هب  هّجوت  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دنا  هتفگ  یـضعب  هکنیا 
هک نامز  نآ  رد  لیلد  نیمه  هب  .درادـن  تافانم  یقالخا  مهم  لئاسم  رب  دـیکأت  اـب  زگره  تمـصع  تماـما و  يـالاو  ماـقم  اریز  تسا ،

داد و رارق  بطاخم  مان ، اب  ار  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  شنادـنزرف  دوب  هداتفا  تداهـش  رتسب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
.دندوبن لفاغ  نآ  زا  هک  دومرف  اهنآ  هب  یتاروتسد 

نیا رد  هک  يریبعت  اب  تشاد و  لاس  یـس  زا  شیب  همان  نیا  رودص  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  هچنآ  زین 
یـس نس  رد  ناسنا  اریز  تسا ؛ هابتـشا  تسین ، راگزاس  تسا ، تامیلعت  هنوگره  شریذپ  هدامآ  ناوج  بلق  دیامرف : یم  هک  هدمآ  همان 

هک دش  هراشا  نیا ، رب  هوالع  .تسا  ناوج  زونه  یگلاس 
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.دنتسه مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  نادنزرف  ناونع  هب  اه  ناسنا  همه  همان  نیا  رد  بطاخم 

نانمؤمریما تساوخ  یم  حارج  هدیبعوبا  هک  یماگنه  هفیقـس  ناتـساد  رد  تسا  هدـمآ  هسایـسلاو  همامالا  باتک  رد  هکنیا  هّجوت  نایاش 
یناوج و زونه  وت  هدازومع  َکِمْوَق ؛ ُهَخیشَم  ِءالُؤهَو  ّنِّسلا  ُثیدَح  ّکنإ  ّمَع  َْنباَی  : » تفگ دنزب  رانک  تفالخ  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع

.تشاد لاس  یس  زا  شیب  نامز  نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما میناد  یم  (1) و  دنتسه وت  موق  هبرجت  اب  نادرمریپ  وا ) لاثما  رکبوبا و   ) اهنیا

***

؟ تسا یسک  هچ  هب  و  یسک ، هچ  يوس  زا  همان  نیا 

(2)

ینعی نالُف ؛ یِلا  نالُف  ْنِم  دنـسیون : یم  همان  نتـشون  ماگنه  هب  الومعم  اریز  دـنک ، یم  صخـشم  ار  همان  ناونع  تقیقح  رد  شخب  نیا 
ماما شدـنزرف  مان  دوخ و  مان  هکنیا  ياج  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .دوش  یم  هتـشاگن  سک  نالف  يوس  هب  سک  نالف  يوس  زا  هماـن  نیا 

.دزاس یم  راومه  هدنیآ  مهم  رایسب  ياهزردنا  يارب  ار  هنیمز  یفاصوا  رکذ  اب  دربب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نسح

هدامآ ًالماک  فاصوا  نیا  اب  ار  همان  ياضف  هک  دیامرف  یم  نایب  شدنزرف  يارب  تفص  هدراهچ  سپس  دوخ و  يارب  تفـص  شـش  ادتبا 
.دنک یم  فافش  نشور و  و 

شیگدنز باتفآو  فرتعم  نامز  يریگ  تخـس  هب  وا  تسانف ، هب  ور  شرمع  هک  تسا  يردـپ  يوس  زا  همان  نیا  : » دـیامرف یم  تسخن 
ینکس هتفر  ایند  زا  ِناینیشیپ  هاگلزنم  رد  هک  یسک  نامه  نآ .) تالکشم  و   ) ایند تشذگ  میلست  هاوخان ) هاوخ  و   ) تسا بورغ  هب  ور 

َنِکاَسَم ِنِکاَّسلا  ، (4) اَْینُّدِلل ِِملْـسَتْسُْملا  ِرُمُْعلا ، ِِربْدُْملا  ، (3) ِناَمَّزِلل ِّرِقُْملا  ِناَْفلا ، ِدـِلاَْولا  َنِم  ( ؛» درک دـهاوخ  چوک  نآ  زا  ادرف  هدـیزگ و 
(. ًادَغ اَْهنَع   (5) ِنِعاَّظلاَو یَتْوَْملا ،

نم دنامهف  یم  شدنزرف  هب  هکنیا  تسخن  دنک ؛ یم  لابند  ار  یفلتخم  فادها  دوخ  يارب  فاصوا  نیا  رکذ  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما
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یناکم هب  هراشا  لوا  تروص  رد  .هدش  هدناوخ  ءار ) رـسک  اب   ) عمج تروص  هب  هاگ  و  ءار ) حـتف  اب   ) هینثت تروص  هب  هاگ  هژاو  نیا  - 1
روضح رابتعا  هب  ناکم  نامه  هب  هراشا  تسا  نکمم  مود  تروص  رد  هدش و  عقاو  ماش  یـضارا  زا  نیرـسّنق  بلح و  نایم  رد  هک  تسا 

.دشاب اجنآ  رد  فلتخم  ماوقا 
تسا مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ماما  يایاصو  اه و  همان  نیرتروهشم  زا  هغالبلا ، جهن  رداصم  هدنسیون  هتفگ  هب  همان  نیا  همان : دنـس  - 2

موحرم هلمج  زا  دنا ؛ هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  یـضر  دّیـس  دلوت  زا  شیپ  ار  نآ  مالـسا  نادنمـشناد  نیرت  هتـسجرب  زا  یهورگ  هک 
هدنـسیون ظعاوملاو و  رجاوزلا  باتک  رد  قودـص ) خیـش  دـیتاسا  زا   ) يرکـسع هللادـبع  نب  نسح  موحرم  لئاسرلا و  باتک  رد  ینیلک 

هبعـش نب  یلع  نب  نسح  لوقعلا ، فحت  باتک  هدنـسیون  ءانبالل و  ءابالا  ظـعاوم  باـب  رد  دوخ  باـتک  زا  شخب  ود  رد  دـیرفلا  دـقع 
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رضحی نم ال  باتک  ياج  ود  رد  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  زین  قودص  خیـش  مالـسلا .) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  نانخـس  نمـض  رد  ینارح 
رخآ رد  سوواـط  نب  دّیـس  موحرم  .دـنا  هدرک  رکذ  دوخ  ياـه  باـتک  رد  ار  نآ  يریثک  هورگ  زین  یـضر  دّیـس  زا  دـعب  .تسا  هدروآ 
نیا يارب  ناگرزب  هک  يدانسا  هعومجم  .دنک  یم  لقن  ار  نآ  يدّدعتم  دانـسا  اب  همان  ّتیـصو  نیا  نایب  نمـض  هجحملا ، فشک  باتک 

رد هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  ناگرزب  همه  نیا  لقن  دانـسا و  نیا  عومجم  زا  و   ) دوش یم  غلاب  دنـس  شـش  هب  دـنا  هدرک  رکذ  همان 
یلاع يردـق  هب  زین  نآ  ياوتحم  هکنیا  رب  هفاضا  .تسین  یلمأت  هنوگ  چـیه  ياج  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  هب  هماـن  نیا  باـستنا 

(. ص 311-307 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  ( ) درادن ناکما  موصعم  ماما  ریغ  زا  نآ  رودص  هک  تسا 
نیا رد  نامز  هک  اجنآ  زا  یلو  دوش ؛ یم  ینالوط  هاتوک و  تاقوا  لماش  هک  تسا  نآ  فورعم  يانعم  ناـمه  هب  لـصا  رد  ناـمز » - » 3

تـسا یـسک  هب  هراشا  نامّزِلل » ُّرِقُملا   » تسانعم و نیمه  هب  هراشا  هاگ  هژاو  نیا  تسا ، نیریـش  خلت و  نوگانوگ  ثداوح  اب  هارمه  ایند 
.تسین گنهامه  نآ  اب  لمع  رد  یلو  تسا  ثداوح  راد  ایند  دراد  لوبق  هک 

هدمآ ایند » رگ  شهوکن  اْینُّدِلل ؛ ُّماذلا   » ناونع هب  زین  يرگید  تفص  فصو  نیا  زا  دعب  هغالبلا  جهن  حورش  نوتم و  زا  يرایـسب  رد  - 4
.دوش یم  فصو  تفه  نآ ، هب  هّجوت  اب  هک  تسا 

.تسا هدش  هتفرگ  ندرک  چوک  يانعم  هب  نعط »  » نزو رب  نعظ »  » هشیر زا  هدننک  چوک  يانعم  هب  نِعاّظلا » - » 5
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رگا اهزردـنا  هدـنیوگ  هکنیا  رگید  .مسیون  یم  ار  همان  نیا  هدـش  لصاح  میارب  ناـمز  تشذـگ  اـب  هک  هبرجت  زا  یمیظع  راـب  هلوک  اـب 
هب دنادب  شرسپ  هکنیا  موس  .دوب  دهاوخ  رت  شخبرثا  رایـسب  شنانخـس  دیوگن ، نخـس  هنارمآ  الاب و  عضوم  زا  دهد و  جرخ  هب  عضاوت 

.دزاس یم  رت  هدامآ  اهزردنا  شریذپ  يارب  ار  وا  تقیقح  نیا  كرد  دنیشنب و  ردپ  ياج  دیاب  دور و  یم  ردپ  يدوز 

نم هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هدش ) فذح  نآ  يای  دعب  ياه  هلمج  اب  ندـش  گنهامه  يارب  هدوب و  یناف »  » لصا رد  هک  « ) ِناف  » هب ریبعت 
ار نخـس  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما اریز  مراد ، رارق  اـیند  زا  نتـسبورف  مشچ  هناتـسآ  رد  ما و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رمع  هدـمع  تمـسق 

.دوب هتشذگ  تصش  زا  شکرابم  رمع  ًارهاظ  هک  دومرف  نایب  ینامز 

.دیآ یم  شیپ  هاوخان  هاوخ  هک  تسا  ییاه  نیریش  خلت و  نامز و  تخس  ثداوح  هب  هراشا  ِناَمَّزِلل » ِّرِقُْملا   » هلمج

هبلغ هب  هراـشا  اَْینُّدـِلل » ِِملْـسَتْسُْملا   » هلمج ما و  هتفرگ  رارق  رمع  ناـیاپ  یبیـشارس  رد  نم  هکنیا  رب  تسا  يدـیکأت  ِرُمُْعلا » ِِربْدُْـملا   » هلمج
.تسا ناسنا  رب  ثداوح 

ناینیـشیپ هتخادرپ  هتخاس و  ًابلاغ  مینک  یم  نکـسم  نآ  رد  ام  هک  یلزانم  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  یَتْوَْملا » َنِکاَسَم  ِنِکاَّسلا   » هلمج
.میهد یم  لیوحت  ناگدنیآ  هب  میزاس و  یم  ام  هاگ  میا و  هتسشن  نآ  رد  ام  دنتخاس و  اهنآ  .تسا 

اه و یگژیو  نیا  مامت  زا  یهاگآ  اب  نم  ینعی  تسایند ؛ زا  چوک  هظحل  ندوب  کیدزن  هب  هراشا  ًادَـغ » اَْـهنَع  ِنِعاَّظلاَو   » هلمج ماـجنارس 
.ما همان  نیا  نتشون  لوغشم  متفرگ و  تسد  هب  ملق  اه  یهاگآ 

هاگنآ
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تـسا يدنزرف  هب  همان  نیا  : » دیامرف یم  دـنک و  یم  فیـصوت  فصو  هدراهچ  اب  مان  رکذ  نودـب  ار  دوخ  بطاخم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
كاله دنداهن و  ماگ  نآ  رد  نارگید  هک  تسا  هداهن  ماگ  یهار  رد  تسین و  ینتفای  تسد  زگره  هک  ییاهزیچ  دـنموزرآ  دـنموزرآ ،

ناگرزاب ایند ، هدنب  بئاصم ، سرریت  رد  راگزور ، ناگورگ  تساه و  يرامیب  فده  هک  یسک  دنتـسب ) ورف  مشچ  ناهج  زا  و   ) دندش
؛» تسا ناگدرم  نیـشناج  تاوهـش و  بولغم  اهالب ، تافآ و  جامآ  اه ، مغ  نیرق  اه ، هودنا  نامیپ  مه  گرم ، ریـسا  راکهدب و  رورغ ،

ِْدبَعَو ِِبئاَصَْملا ،  (3) ِهَّیِمَرَو ِماَّیَْالا ،  (2) ِهَنیِهَرَو ِماَقْسَْالا ،  (1) ِضَرَغ َکَلَه ، ْدَق  ْنَم  َلِیبَس  ِِکلاَّسلا  ُكِرْدـُی ، اَم َال  ِلِّمَؤُْملا  ِدُولْوَْملا  َیلِإ  )
، ِتاَوَـهَّشلا ِعیِرَـصَو  ِتاَـفْالا ، ِبُُصنَو  ِناَزْحَْـالا ، ِنیِرَقَو  ِموُـمُْهلا ،  (4) ِفِیلَحَو ِتْوَْـملا ، ِریِـسَأَو  اَـیاَنَْملا ، ِمیِرَغَو  ِروُرُْغلا ، ِرِجاَـتَو  اَْینُّدـلا ،

(. ِتاَْومَْالا ِهَفِیلَخَو 

هک تسا  نیا  دنک  یم  رکذ  اه -  ناسنا  همه  يارب  رگید  نایب  هب  و  شدنزرف -  يارب  اجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  یفـصو  نیتسخن 
اه و یتحاران  تالکـشم و  هنوگره  زا  یلاخ  ییایند  ناسنا  اریز  تسین ، لوصو  لـباق  هک  دور  یم  يروما  لاـبند  هب  ناـهج  نیا  رد  وا 

«. ُكِرُْدی اَم َال  ِلِّمَؤُْملا   » تسا بئاصم  اه و  جنر  تالکشم و  اب  هتخیمآ  ایند  تعیبط  هک  یلاح  رد  دهاوخ  یم  اه  یماکان 

گرم و نآ  ياـهتنا  هک  دـنهن  یم  ماـگ  یقیرط  رد  اـه  ناـسنا  همه  هک  تسا  نیا  شموـهفم  َکَـلَه » ْدَـق  ْنَم  َلـِیبَس  ِکـِلاَّسلا   » هـلمج
.دنک یمن  رکذ  نآ  يارب  مه  ییانثتسا  هنوگ  چیه  )(5) و  ِتْوَْملا ُهَِقئاَذ  سْفَن  ُّلُک  : ) دیوگ یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  تسا ، تکاله 

يرامیب عاونا  فدـه  ناهج  نیا  رد  هاوخاـن  هاوخ  ناـسنا  اریز  تشذـگ ، هچنآ  يارب  تسا  یحیـضوت  عقاو  رد  ِماَقْـسَْالا » ِضَرَغ   » هلمج
رد ؛ تساه
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.دوش یم  يزادناریت  نآ  يوس  هب  هک  تسا  یفده  يانعم  هب  ضرغ » - » 1
.تسا ناگورگ  يانعم  هب  هنیهر » - » 2

(. دراد یلوعفم  يانعم  هک  تسا  يا  ههبشم  تفص   ) تسا فده »  » و ضرغ »  » زا يرگید  ریبعت  هیمر » - » 3
.تسا هدش  هتفرگ  نامیپ  دنگوس و  يانعم  هب  فرح »  » نزو رب  فلح »  » هشیر زا  نامیپ  مه  يانعم  هب  فیلح » - » 4

هیآ 185. نارمع ، لآ  - 5
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.رگید یلکش  هب  يریپ  رد  یلکش و  هب  یناوج  یکدوک و 

لاگنچ رد  هراومه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دراد  ریـسا  ناـگورگ و  ياـنعم  هنیهر »  » هکنیا هب  هّجوت  اـب  ِماَّیَْـالا » ِهَنیِهَرَو   » هب ریبعت 
یم ربق  هب  دزاس و  یم  اهر  ار  يو  زین  رمع  نایاپ  رد  .دهاوخن  ای  دـهاوخب  درب ؛ یم  دوخ  اب  ار  وا  نامز  تشذـگ  تسا و  راتفرگ  اهزور 

.درپس

هب هراشا  دوش  یم  اهریت  باترپ  يارب  يریگ  هناشن  هلیـسو  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  هّیمر »  » هکنیا هب  هّجوت  اب  ِِبئاَـصَْملا » ِهَّیِمَرَو   » ریبعت
.دـنا هدرک  يریگ  هناشن  ار  وا  وس  ره  زا  دـهد  یم  خر  نازیزع  ناتـسود و  ناگتـسب و  لام و  ناج و  رد  هک  اـه  تبیـصم  هک  تسا  نیا 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  هنوگ  نامه  .دوشن  راتفرگ  یفلتخم  بئاصم  هب  شرمع  رد  هک  میبای  یمن  ار  یـسک 
(1) «. تسا فورعم  ییافویب  هب  هدش و  هدیچیپ  اهالب  يال  هبال  رد  هک  تسا  ییارس  ایند  ٌهَفوُْرعَم ؛ ِرْدَْغلِابَو  ٌهَفوُفْحَم  ِءالَْبلِاب  ٌراد  »

ناهگان تسا  هنوگچ  تساـجک و  زا  هک  دـنیب  یمن  ًاـبلاغ  دوش  یم  باـترپ  وا  هب  هک  بئاـصم  ياـهریت  هک  تسا  نیا  اـیند  بئاـجع  زا 
: رعاش هتفگ  هب  هتسشن و  وا  ناج  رب  یتبیصم  ریت  دنیب  یم  دنک  یم  زاب  مشچ 

ماهِس ِْریَِغب  یمْرُأ  ینَّنِکلَو  اُهْتیَأَر ***  ْلبَِنب  یمْرُأ  ینَّنَا  َْولَو 

و  ) منیب یم  ار  ایند  ریت  هن  یلو  هدش  باترپ  وس  مادـک  زا  متـسناد  یم  مدـید و  یم  ار  ریت  دـش ، یم  باترپ  نم  يوس  هب  هک  يریت  رگا  »
«. هدش باترپ  ییوس  هچ  زا  مناد  یمن 

رد يا  هدرب  نوچمه  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِروُرُْغلا » ِرِجاَتَو  اَْینُّدلا  ِْدبَعَو   » هلمج
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تـسا تهج  نیدب  شندوب  رورغ  رجات  دنرب و  یم  وس  ره  هب  ار  وا  روما  نیا  تسا و  راتفرگ  ایند  قرب  قرز و  اهـسوه و  اوه و  لاگنچ 
هیامرس .تسا  بیرف  رکم و  زا  يا  هعومجم  تسین و  شیب  یبارس  هک  دروآ  یم  تسد  هب  ایند  نیا  رد  شالت  اب  ار  ییاه  هیامرس  وا  هک 

.دنا هتخود  مشچ  نآ  هب  هشیمه  نارگید  دور و  یم  تسد  زا  يدوز  هب  هک  ییاه 

دریگ و یم  ار  وا  ناـج  هک  یگرم  تسا ؛ گرم  وا  راـکبلط  هک  دـنک  یم  هیبشت  يراکهدـب  صخـش  هب  ار  ناـسنا  اَـیاَنَْملا » ِمیِرَغ   » هرقف
: دـیامرف یم  هاگ  دـنک ؛ یم  نایب  يرگید  لکـش  هب  ار  بلطم  نامه  ِتْوَْملا » ِریِـسَأ   » هب ریبعت  دزاس و  یم  ناهنپ  كاخ  رد  ار  شمـسج 

.تسا توم  ریسا  دیامرف : یم  هاگ  گرم و  راکهدب 

عاونا اب  هتخیمآ  یگدنز  رسارس  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  اه » مغ  نیرق  ِناَزْحَْالا ؛ ِنیِرَق   » و اه » هودنا  نامیپ  مه  ِموُمُْهلا ؛ ِفِیلَح   » تالمج
ياه هئطوت  مغ  ناتـسود و  زا  یـضعب  ياه  تناـیخ  مغ  اـه ، تصرف  نداد  تسد  زا  مغ  يراـمیب ، مغ  يزور ، مغ  تسا ؛ هودـنا  مغ و 

.دشاب هدشن  اه  مغ  نیا  ریسا  رمع  لوط  رد  هک  درک  ادیپ  ار  یسک  ناوت  یم  ایآ  .نانمشد 

رایسب تسناد  یم  دوب و  هدنز  شردام  دورب  ایند  زا  تساوخ  یم  هک  یماگنه  تسین ؛ دب  ردنکـسا  فورعم  ناتـساد  هب  هراشا  اجنیا  رد 
؛ نک مرگ  ارم  يازع  زیرب و  کشا  نم  گرم  رب  ردام  تفگ : وا  هب  دوش  وا  مالآ  فیفخت  هیام  هک  دیشیدنا  يریبدت  .دوش  یم  تحاران 

رما نیا  رد  ار  وت  هک  نک  توعد  ار  یهورگ  نکم ؛ هیرگ  اهنت  یلو 
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.نتشیوخ بئاصم  اه و  يراتفرگ  يارب  هن  دننک ؛ هیرگ  نم  يارب  هک  یناسک  دننک و  يرای 

لاؤس سکره  زا  .تفر  نایانشآ  نادنواشیوخ و  ناتسود و  ناگیاسمه و  غارس  هب  درک  لمع  وا  گرم  زا  دعب  ار  دنزرف  ّتیـصو  ردام 
هب تفگ  يرگید  هتفر  اـیند  زا  مرـسمه  تفگ  یکی  تشاذـگ ؛ ناـیم  رد  وا  اـب  ار  دوـخ  مغ  يرادـن ؟ یهودـنا  مغ و  وـت  هک  درک  یم 

ردام .تفگ  نخـس  دوخ  درد  يرامیب و  زا  یمراهچ  ما و  هدـید  یتخـس  نایز  تـالماعم  رد  تفگ  یموس  مراـتفرگ ، دـنزرف  تبیـصم 
دوش یمومع  هاگره  تبیصم  الب و  َْتباط ؛ ْتَّمَع  اذإ  ُهَِّیلَْبلَا   » فورعم لثملا  برض  قبط  تسین و  ناهج  نیا  رد  مغ  یب  یلد  هک  دیمهف 

.دش لمحت  لباق  وا  يارب  دنزرف  تبیصم  تسا » لمحت  لباق 

یم يریگ  هناشن  ار  نآ  نازادـنا  ریت  هک  تسا  یفادـها  يانعم  هب  بُُصن »  » هکنیا هب  هّجوت  اب  ِتاَوَهَّشلا » ِعیِرَـصَو  ِتاَفْالا  ِبُُصن   » هب ریبعت 
ار ناسنا  وس  ره  زا  هک  تسا  یفلتخم  تافآ  هب  هراشا  دتفا ، یم  نیمز  هب  دوش و  یم  بولغم  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  عیرَص »  » دننک و

.درادن نآ  ربارب  رد  تمواقم  بات  هدروآ  رد  وناز  هب  ار  وا  هک  یتاوهش  دنک و  یم  يریگ  فده 

تسویپ و یهاوخ  اهنآ  هب  هدـنیآ  رد  یناگدرم و  نیـشناج  وت  نکن  شومارف  ناسنا  يا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِتاَْومَْالا » ِهَفِیلَخ   » هلمج
.دراد زارد  رس  دبای و  یم  همادا  نانچمه  هتشر  نیا  دنوش و  یم  وت  نیشناج  يرگید  ناسک 

رد یناسنا  ره  هک  یتالکشم  زا  تفص  هدراهچ  شدنزرف  یفرعم  رد  تفـص و  شـش  دوخ  یفرعم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هکنیا  بلاج 
، تسور هبور  نآ  اب  ایند  یگدنز 
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زا لکـشم  ود  دوخ  لکـشم  ره  ربارب  رد  شدـنزرف و  زا  فصو  ود  شیوخ  فصو  ره  لـباقم  رد  عـقاو  رد  ینعی  تسا ؛ هدوـمرف  ناـیب 
.دنک یم  وگزاب  ار  شبطاخم 

***

همان نیا  نتشاگن  ببس 

نیا هب  مادـقا  يارب  ار  دوخ  هزیگنا  نمـض ، رد  دـنک و  یم  عورـش  نتـشیوخ  عضو  زا  دوخ ، هماـن  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
لوفا هب  ور  مرمع  هراتـس  مدید  مدرک  هاگن  دوخ  هب  نم  دیامرف : یم  هصالخ  روط  هب  دهد و  یم  حرـش  یناسنا  یقالخا و  همان  ّتیـصو 

دوخ دوجو  مامت  هکلب  دوخ ، دوجو  زا  یشخب  ار  وت  هک  اجنآ  زا  یلو  موش ؛ ترخآ  رفس  هدامآ  مشاب و  نتشیوخ  رکف  رد  دیاب  هداهن و 
: دیامرف یم  .مدید  اهرادشه  اه و  تحیصن  اهزردنا و  نیا  زا  ریزگان  ار  شیوخ  منیب  یم 

هب هّجوت  مدوخ و  ریغ  دای  زا  ارم  نم ، يوس  هب  ترخآ  ندروآ  يور  راگزور و  ندـش  هریچ  ایند و  ندرک  تشپ  زا  میهاـگآ  دـعب  اـما  »
(2) ِینُعَزَی اَم  ََّیلِإ ، ِهَرِخْالا  ِلاَْبقِإَو  َّیَلَع  ِرْهَّدلا   (1) ِحوُمُجَو یِّنَع ، اَْینُّدلا  ِرَابْدِإ  ْنِم  ُْتنَّیَبَت  اَمِیف  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ  ( ؛» هتـشاد زاب  نآ  لها  ایند و 

(. (3) ِیئاَرَو اَِمب  ِماَِمتْهِالاَو  َياَوِس ، ْنَم  ِرْکِذ  ْنَع 

مدرم رکف  زا  ارم  نتشیوخ  هب  لاغتشا  هدش ، ببس  هّجوت  نیا  : » هک دنک  یم  يریگ  هجیتن  نینچ  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
رما نیمه  دزاس و  نشور  نم  يارب  ار  متـشونرس  ِتقیقح  دوش و  عنام  سفن  ياوه  زا  دراد و  زاب  تساهنآ ) تسد  رد  ایند  زا  هچنآ  (و 

؛» تسین هتخیمآ  نآ  هب  غورد  تسا و  یتسار  رـسارس  درادن ، هار  نآ  رد  یخوش  تسا و  يدـج  رـسارس  هک  هدـناسر  يا  هلحرم  هب  ارم 
ُّمَه ِساَّنلا  ِموُمُه  َنوُد  ِیب  َدَّرَفَت  ُْثیَح  یِّنَأ  َْریَغ  )

(4) ِینَفَدَصَف یِسْفَن ،
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ياه ناـسنا  هب  سپـس  .تسا  شومچ  ناویح  ياـنعم  هب  لـصا  رد  لوبق »  » نزو رب  حوُمَج »  » ندرک و یـشکرس  ياـنعم  هب  حوُمُج » - » 1
.تسا هدش  قالطا  تسین  ناسنا  رایتخا  رد  هک  ییاه  همانرب  ثداوح و  یتح  شکرس و 

.تسا هدش  هتفرگ  نتشاد  زاب  يانعم  هب  عضو »  » نزو رب  عزو »  » هشیر زا  عَزَی » - » 2
هک تسا  تقیقح  نیا  نایب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما فدـه  تسا و  نآ  لاـثما  اـه و  تورث  تاـماقم ، اـیند ، مدرم  هب  هراـشا  یئارَو » اـم  - » 3
زا یـضعب  هک  تسا  بجعت  ياج  هتخاس و  ما  هدـنیآ  تشونرـس  هجوتم  هتـشاد و  زاب  يویند  روما  زا  ارم  اـیند  زا  لاـقتنا  برق  هب  هّجوت 

هّجوت دوش : یم  نینچ  تروص  نیا  رد  هلمج  موهفم  هک  یلاح  رد  دـنا  هتفرگ  ترخآ  يانعم  هب  ار  یئارَو » ام  ، » هغالبلا جـهن  ناـحراش 
.تسردان تسا  يریسفت  نیا  هتشاد و  زاب  ترخآ  رما  هب  مامتها  زا  ارم  رمع  نایاپ  هب 

.تسا يزیچ  زا  ندنادرگ  يور  ندرک و  ضارعا  يانعم  هب  فذح »  » نزو رب  فدص »  » هشیر زا  فدص » - » 4
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(. ٌبِذَک ُُهبوُشَی  قْدِصَو َال  ٌبَِعل ، ِهِیف  ُنوُکَی  ّدِج َال  َیلِإ  ِیب   (1) یَْضفَأَف يِْرمَأ ، ُضْحَم  ِیل  َحَّرَصَو  َياَوَه ، ْنَع  ِینَفَرَصَو  ِییْأَر 

یم بجوم  رما  نیمه  دنیب و  یم  ایند  زا  لاقتنا  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  اریز  تسا ، ناسنا  يرادیب  ببـس  ایند ، ندرک  تشپ  هکنیا  هب  هراشا 
لفاـغ ياـه  یمرگرـس  دزیهرپـب ، سوه  اوه و  زا  دـشیدنیب ؛ شیوخ  تشونرـس  هب  يدـج  روط  هب  دزیهرپـب و  سفن  ياوه  زا  هک  دوش 

رکف ترخآ  رفـس  ینعی  دوخ ؛ هدنیآ  هب  يراگنا ، لهـس  بصعت و  هنوگره  زا  رود  دیوگب و  تسار  نتـشیوخ  هب  دنز ، رانک  ار  هدـننک 
.دنک

یم هتفگ  وا  هب  هچنآ  هک  دـنک  رواب  ًالماک  بطاخم  هکنیا  تسخن  دومرف : نایب  روظنم  ود  هب  ًارهاـظ  ار  همدـقم  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
نینچ هک  دهد  رادشه  زین  شدنزرف  هب  هکنیا  رگید  .تسا  هدنیآ  لاح و  هب  تبـسن  قیمع  يا  هعلاطم  هجیتن  تسا و  يدـج  الماک  دوش 
يزیچ هکلب  تسین ) یگدنز  هب  نانیمطا  دامتعا و  رب  لیلد  یناوج  دنچره   ) دـنام یمن  ناوج  هشیمه  دراد و  شیپ  رد  زین  ار  يا  هدـنیآ 

هب ار  شیوخ  هدـنیآ  دوش و  یناوج  رورغ  راتفرگ  شدـنزرف  ادابم  .دوش  یم  کیدزن  ییاهن  هاگلزنم  هب  رمع  ناوراـک  هک  درذـگ  یمن 
.دراپسب یشومارف  تسد 

هّجوت هک  یلاـح  رد  هداـتفا  شدـنزرف  هب  يا  هدرتسگ  زردـنا  رکف  هب  ارچ  هک  دور  یم  هتکن  نیا  غارـس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هاـگ  نآ 
هک ییوگ  متفای  مدوخ  دوجو  مامت  هکلب  دوخ  دوجو  زا  ییزج  ار  وت  نوچ  : » دیامرف یم  تسا  شیوخ  تشونرس  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هب مامتها  تهج  نیا  هب  هتفرگ ، ارم  نماد  ایوگ  دریگب  ار  تناماد  گرم  رگا  هدیسر و  نم  هب  دسر ، وت  هب  یتحاران  رگا 
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ای مشاب  هدـنز  نم  هاوخ  دـشاب  وت  هناوتـشپ  هاگ و  هیکت  ات  متـشون  وت  يارب  ار  همان  نیا  ور  نیا  زا  متفای ، دوخ  راک  هب  مامتها  ار  وت  راـک 
؛» مشابن

اَم َكِْرمَأ  ْنِم  ِیناَنَعَف  ِیناَتَأ ، َكاَتَأ  َْول  َتْوَْملا  َّنَأَکَو  ِیَنباَصَأ ، ََکباَصَأ  َْول  ًاْئیَـش  َّنَأَک  یَّتَح  یِّلُک ، َُکتْدَـجَو  َْلب  یِـضَْعب ، َُکتْدَـجَوَو  )
(. ُتِینَف ْوَأ  ََکل  ُتیَِقب  اَنَأ  ْنِإ  ِِهب   (1) ًارِهْظَتْسُم ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُْتبَتَکَف  یِسْفَن ، ِْرمَأ  ْنِم  ِینِینْعَی 

دوش و یم  دلوتم  ردام  ردپ و  زا  دنزرف  اریز  دراد ، ینشور  ریسفت  متفای  دوخ  دوجو  زا  یـضعب  ار  وت  هکنیا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ریبعت 
وت هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  متفای ؛ مدوخ  دوجو  مامت  ار  وت  دـیامرف : یم  هکنیا  اما  .تساـهنآ  يازجا  زا  هتفرگرب  وا  يازجا 

.ینم دوجو  مامت  هاگ  یلجت  وت  دنک و  یم  یلجت  وت  رد  نم  دوجو  مامت  نیاربانب  ینم ، نیشناج  نم و  زا  دعب  ماما 

ناردپ زا  تثارو  نوناق  مکح  هب  هک  دشاب  یناحور  ینامـسج و  تافـص  هعومجم  هب  هراشا  هلمج  نیا  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
.دنردپ ینامسج  یناحور و  تافص  دجاو  نادنزرف  دسر و  یم  نادنزرف  هب 

: دیوگ یم  هک  تسا  رعاش  فورعم  رعش  هلمج  زا  تسا  ییاه  لثملا  برض  زین  برع  نایم  رد 

ِضْرَْالا یَلَع  یشْمَت  انُدابْکأ  انَْنَیب ***  انُدالْوأ  اّمنإ 

(2) .دنور یم  هار  نیمز  يور  رب  هک  دنتسه  ام  نارگج  ام  نادنزرف 

: تفگ سپس  درک و  نفد  ار  شا  هتفر  تسد  زا  دنزرف  یبارعا  يدرم  هک  تسا  هدمآ  يرتست  موحرم  هغالبلا  جهن  حرش  رد 

ٌنیفَدَو ٌِنفاد  اْهنِم  ِسْفَّنِللَو  ْتَبَحْصأَف ***  یسْفَن  َضَْعب  یسْفَِنب  ُْتنَفَد 

نفد هدننک و  نفد  هک  متسیرگن  مدرپس و  كاخ  هب  دوخ  تسد  اب  ار  مدوجو  زا  یشخب 

42 ص :

.تسا يزیچ  زا  ای  یسک  زا  ینابیتشپ  بلط  يانعم  هب  راهظتسا »  » هشیر زا  ارهظتسم » - » 1
ص 61. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 2
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(1) .تسا یکی  هدنوش 

تسوا دوجو  همه  ای  وا و  دوجو  ضعب  شدنبلد  دنزرف  هنوگچ  هکنیا  رد  تسا  یلیلد  یحیضوت و  عقاو  رد  ًاْئیَـش »...  َّنَأَک  یَّتَح   » هلمج
ییوگ دریگب  ار  تنماد  گرم  رگا  یتح  هدیسر  نم  هب  ییوگ  دسرب  وت  هب  یجنر  درد و  ره  یتبیـصم و  ره  لیلد  نیمه  هب  دیامرف : یم 

رما هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما مامتها  نیا  لاح  ره  هب  .ینم  یتسه  مامت  وت  منیب و  یم  وت  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  نوچ  تسا ، هتفرگ  ارم  نماد 
، داعم دیحوت ، هنیمز  رد  اه  تیاده  اهزردنا و  نیرتهب  زا  تسا  يا  هعومجم  هک  ینالوط  همان  ّتیصو  نیا  نایب  یلـصا  هزیگنا  شدنزرف 

ثیدـح ياضتقم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  اجنآ  زا  هعماج و  رد  نتـسیز  تسرد  مسر  هار و  سفن و  بیذـهت  بادآ  یگدـنز ، بادآ 
.دنتّما همه  عقاو  رد  همان  ّتیصو  نیا  رد  بطاخم  تسا ، تّما  مامت  ردپ   (2)« هَّمُْالا ِهِذَه  اََوبَأ  ٌِّیلَعَو  اَنَأ   » فورعم

رب لاس  رازه  زا  شیب  هکنیا  اب  تسا  نینچ  عقاو  رد  تسا و  همان  نیا  ياوتحم  یگنادواج  هب  هراشا  ُتِینَف » ْوَأ  َکـَل  ُتیَِقب  اـَنَأ  ْنِإ   » هلمج
ِیف اَهُعْرَفَو  ٌِتباَث  اَُهلْصَأ  هَبِّیَط  هَرَجَشَک   ) هفیرش هیآ  زا  تسا  ینشور  قادصم  تسا و  رابرپ  هدنلاب و  باداش ، هزات و  الماک  هتشذگ  نآ 

(3) (. اَهِّبَر ِنْذِِإب  نیِح  َّلُک  اَهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءاَمَّسلا * 

تاجن هلیسو  نیرت  مکحم 

هب روتسد  راهچ  هاتوک  تارابع  رد  دنک و  یم  زاغآ  ار  دوخ  هدنزاس  رورپ و  حور  ياهزردنا  مالسلا ) هیلع  ) ماما همان ، زا  شخب  نیا  رد 
دابآ وا و  نامرف  هب  مازتلا  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وت  مرـسپ  : » دیامرف یم  تساه  تلیـضف  همه  هراصع  هک  یتاروتـسد  دهد ؛ یم  شدنزرف 

هب ندز  گنچ  شرکذ و  اب  تحور  بلق و  ندرک 

43 ص :
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(. ِِهْلبَِحب ِماَِصتْعِالاَو  ِهِرْکِِذب ، َِکْبلَق  ِهَراَمِعَو  ِهِْرمَأ ، ِموُُزلَو  َّیَُنب -  ْيَأ  ِهللا -  يَْوقَِتب  َکیِصوُأ  یِّنِإَف  ( ؛» منک یم  هیصوت  یهلا  نامسیر 

؛ دـنا هداد  رارق  راگدرورپ  هب  نامیا  زا  دـعب  دوخ  ياه  همانرب  زاغآ  رـس  ایـصوا  ایبنا و  همه  هک  تسا  یـشرافس  نامه  اوقت  هب  شراـفس 
يانعم هب  اوقت  .تسا  تشهب  رد  دـیلک  رگیدـکی و  رب  اه  ناسنا  يرترب  تلیـضف و  كالم  ترخآ و  هار  هشوت  داز و  هک  ییاوقت  ناـمه 
ناهانگ ناسنا و  نایم  رد  یمکحم  دس  هک  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  تیلوئـسم  ساسحا  هانگ و  هنوگره  زا  زیهرپ  ینورد و  یـسرتادخ 

.تسا تمصع  نآ  يالعا  هلحرم  تلادع و  نآ  ياندا  هلحرم  .دنک  یم  داجیا 

زا هدـمآ و  هللا ) اوعیطا   ) ناونع هب  دـیجم  نآرق  رد  اهراب  هک  يزیچ  ناـمه  دـنک ، یم  هراـشا  یهلا  رماوا  هب  مازتلا  هب  روتـسد  نیمود  رد 
.تس اوقت  رابرپ  تخرد  ياه  هویم 

.ناطیـش رکـشل  هاگنالوج  دوش و  یم  ناریو  بلق  هناخ  نآ  نودـب  هک  تسا  هللا  رکذ  ّتیّمها  هب  هراشا  ِهِرْکِذـِب » َِکْبلَق  ِهَراَمِع   » هب ریبعت 
رکذ اهنت  هن  تسادـخ  رکذ  هیاس  رد  نآ  شمارآ  مه  اه و  لد  يدابآ  مه   (1)( ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرْکِِذب  َالَأ  : ) دیامرف یم  دـیجم  نآرق 

( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  هک  هدش  دراو  تایاور  رد  هک  هنوگ  نآ  یلمع  رکذ  هکلب  تسا -  مهم  رایـسب  مه  یظفل  رکذ  دنچره  یظفل - 
« لاح ره  رد  ادـخ  رکذ  لاَح ؛ ِّلُـک  یَلَع  ِهللا  ُرْکِذ   » ار نآ  نیموس  تساـهراک و  نیرت  لکـشم  زا  نآ  ماـجنا  هک  تسا  زیچ  هس  : » دومرف

َْکِلت َْنَیبَو  ُهَْنَیب  ِهللا  ُرْکِذ  ُلوُحَیَف  اَِهب  ُّمُهَی  ِهَیِصْعَْملا  َْدنِع  َّلَجَزَع  َهللا  ُرُکْذَی  نأ  َوُهَو  : » دیامرف یم  نینچ  رکذ  ریسفت  رد  سپس  .دومرف  نایب 
َوُهَو ِهَیِصْعَْملا 

44 ص :
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همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 57 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_44_1
http://www.ghaemiyeh.com


نوـچ هک  تـسا  نآ  ادـخ  رکذ  )(1) ؛ َنوُرِْـصبُّم ْمُه  اذِإَـف  اوُرَّکَذَـت  ِناـْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاـط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَـقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ) َّلَـجَزَع ِهللا  ُلْوَـق 
تسا يزیچ  نامه  نیا  دوش و  لئاح  تیصعم  نآ  وا و  نایم  ادخ  دای  دنک و  دای  ار  لج  زع و  دنوادخ  دریگ  یم  تیصعم  رب  یمیمصت 

شاداپ و ادخ و   ) ای هب  دـنوش ، ناطیـش  ياه  هسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراکزیهرپ  تسا : هدومرف  نآرق  رد  لج  زع و  دـنوادخ  هک 
(2) «. دنوش یم  انیب  ماگنه  نیا  رد  دننیب و ) یم  ار  قح  هار  وا ، دای  وترپ  رد   ) و دنتفا ؛ یم  وا ) رفیک 

هب نآرق  دوخرد  تسه و  نآ  رد  تداعس  ياه  همانرب  همه  هک  تسا  دیجم  نآرق  هب  ندز  گنچ  هب  هراشا  ِِهْلبَِحب » ِماَِصتْعِالا   » هب ریبعت  و 
گنچ یهلا ،) تدحو  هنوگره  و  نآرق ،  ) ادخ نامسیر  هب  یگمه  و  اُوقَّرَفَت ؛) الَو  ًاعیمَج  ِهللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  : ») تسا هدش  هراشا  نآ 

(3) «. دیوشن هدنکارپ  دینز و 

هراشا یضعب  نآرق ، هب  هراشا  ار  نآ  نارّسفم  زا  یضعب  دنا ؛ هدرک  رکذ  يرایـسب  یناعم  روبزم  هفیرـش  هیآ  رد  هللا  لبح  يارب  میناد  یم 
، تسین یفالتخا  ریـسافت  نیا  نایم  رد  یلو  تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ربمغیپ و  نادناخ  روظنم  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  مالـسا و  هب 

.دوش یم  لماش  ار  اهنیا  مامت  هک  تسادخ  اب  طابترا  يانعم  هب  هللا » لبح   » اریز

هللا لبح  زا  رت  نئمطم  دنوادخ  وت و  نایم  دناوت  یم  هلیسو  مادک  و  : » دیامرف یم  نخس  نیا  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما لیلد  نیمه  هب 
(. ِِهب َتْذَخَأ  َْتنَأ  ْنِإ  ِهللا  َْنَیبَو  َکَْنَیب  بَبَس  ْنِم  َُقثْوَأ  بَبَس  ُّيَأَو  ( ؛» يریگب ار  نآ  ناماد  ینز و  گنچ  نآ  هب  رگا  دشاب 

نیا هب  هراشا  بانط ) نامسیر و   ) لبح هب  ریبعت 

45 ص :
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همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_45_3
http://www.ghaemiyeh.com


زا دـنز و  گنچ  نآ  هب  هک  تسا  مزال  مکحم  ینامـسیر  تسا ، راتفرگ  تعیبط  هاچ  رعق  رد  یهلا  تیبرت  نودـب  ناسنا  نوچ  هک  تسا 
.تسا ترتع  مالسا و  نآرق و  نامه  نامسیر  نیا  دیآ و  رد  هاچ  نآ 

***

نک هدنز  زردنا  اب  ار  لد 

رد يونعم  تایح  شیادـیپ  ناج و  حور و  لماکت  ببـس  هک  مهم  زردـنا  هدزاود  هماـن ، ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
.دنا هدومرف  نایب  تسا  ناسنا 

( اـیند قرب  قرز و  هب  ییاـنتعا  یب  و   ) دـهز اـب  ار  سفن  ياوه  نک و  هدـنز  هظعوـم  اـب  ار  شیوـخ  بلق  مرـسپ ) : ») دـیامرف یم  تسخن 
ِیْحَأ ( ؛» راد او  ایند  يانف  هب  رارقا  هب  ار  نآ  امن و  مار  گرم  دای  اب  ینارون و  شناد  تمکح و  اب  زاس و  دنمورین  نیقی  اب  ار  لد  .ناریمب 

(. ِءاَنَْفلِاب  (1) ُهْرِّرَقَو ِتْوَْملا ، ِرْکِِذب  ُْهلِّلَذ  ِهَمْکِْحلِاب ، ُهْرَِّونَو  ِنیِقَْیلِاب ، ِهِّوَقَو  ِهَداَهَّزلِاب ، ُْهتِمَأَو  ِهَظِعْوَْملِاب ، َکَْبلَق 

كاردا لقع و  حور و  يانعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  بلق  دنک  یم  عورش  بلق  يایحا  زا  روتسد  شش  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
هچنآ .ددرگ  یم  فقوتم  اج  نامه  رد  هللا  یلا  ریـس  دش و  دهاوخن  هتـشادرب  یلاعت  لماکت و  يوس  هب  یمدق  چیه  دوشن  هدـنز  ات  تسا 
ماما و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  نآرق و  رد  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  ییاهزردـنا  اـه و  هظعوم  تسا  بلق  تاـیح  هیاـم 

.دوش یم  نایب  رشب  خیرات  راگزور و  ثداوح  يوس  زا  نینچمه  ناشتایاور و  رد  مالسلا ) هیلع  ) موصعم

هارمه دـهاوش  لیالد و  اب  هاگره  هک  تساه  یتشز  اه و  يدـب  زا  زیهرپ  اه و  یبوخ  اه و  یکین  هب  هیـصوت  زردـنا ، هظعوم و  تقیقح 
هتخیمآ دیآ و  رب  لد  زا  دشاب و 

46 ص :

یـسک نتـشاداو  رارقا  هب  رگید  شلحم و  رد  يزیچ  نداد  رارق  تیبـثت و  تسخن  هتفر : راـک  هب  اـنعم  ود  رد  ریرقت »  » هشیر زا  رّرق » - » 1
.راداو رارقا  هب  ایند  يانف  هرابرد  ار  دوخ  بلق  ینعی  تسا  هدش  هدارا  مود  يانعم  الاب  هلمج  رد  .يزیچ  هب  تبسن 
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.دنیشن یم  لد  رب  دشاب  يزوسلد  یهاوخریخ و  اب 

یتایح دریمب و  دهز  اب  دیاب  یبلق  نینچ  .دشاب  اه  سوه  اوه و  ریسا  هک  تسا  یبلق  روظنم  ناریمب » دهز  اب  ار  لد  ِهَداَهَّزلِاب ؛ ُْهتِمَأ   » هلمج
هتاما و هب  دعب  دهد و  یم  روتسد  بلق  يایحا  هب  تسخن  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  یبلاج  رایـسب  ِریبعت  نیا  .دریگب  رـس  زا  هظعوم  اب 
رد لقع  ندوب  ریـسا  یفنم و  ياه  هبنج  هب  رظاـن  مود  روتـسد  حور و  لـقع و  تبثم  ياـه  هبنج  هب  رظاـن  نیتسخن  روتـسد  وا ؛ ندـناریم 

دراد و گنراگنر  ياه  لگ  زا  ییاه  هتوب  روراب و  ناتخرد  هک  دنام  یم  یغاب  هب  ناسنا  حور  بلق و  عقاو  رد  .تسا  تاوهـش  لاگنچ 
ناتخرد و نآ  نداد  شرورپ  هب  غاب  نیا  يایحا  .دروخ  یم  مشچ  هب  ناتخرد  نآ  يال  هبال  رد  یناوارف  ياه  هزره  فلع  لاـح  نیع  رد 

.تسا محازم  ياه  هزره  فلع  يدوبان  فذح و  هب  نآ  ندناریم  تسا و  لگ  ياه  هتوب 

رد مالـسلا ) هیلع  ) ماما .دسر  یم  نآ  تیوقت  هب  تبون  دیدرگ ، فذح  دهز  اب  محازم  لماوع  دش و  هدنز  هظعوم  اب  بلق  هکنآ  زا  دـعب 
لصاح ادخ  یگدنب  تدابع و  ای  شنیرفآ و  رارسا  هعلاطم  زا  هک  ینیقی  دیوگ ، یم  نخس  نیقی  هب  نآ  تیوقت  زا  ِنیِقَْیلِاب » ِهِّوَقَو   » هلمج
ینوزف هک  ار  نآ  نتخاس  ینارون  قیرط  ِهَمْکِْحلاـِب » ُهْرَِّونَو   » هلمج رد  دزادرپ و  یم  لد  ندرک  ینارون  هب  تیوقت ، لاـبند  هب  دوش و  یم 

.دهد یم  ناشن  تسا  شناد  ملع و 

ِتْوَْملا ِرْکِذـِب  ُْهلِّلَذَو   » اه هلمج  نیمـشش  نیمجنپ و  رد  ار  نآ  ندرک  راـهم  هار  دـنک ، یـشکرس  تسا  نکمم  یمدآ  حور  هک  اـجنآ  زا 
« ِءاَنَْفلِاب ُهْرِّرَقَو 
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هک یماگنه  میا  هدید  رایسب  .دنک  یم  میلست  هب  راداو  ار  یشومچ  شکرس و  ناسنا  ره  انف ، هب  رارقا  گرم و  دای  اریز  دهد ، یم  ناشن 
، دـننک یم  تکرـش  وا  دوبدای  سلاجم  عییـشت و  رد  نادـب  ناکین و  زا  يدایز  دارفا  دور و  یم  ایند  زا  یناـهگان  يا  هثداـح  رد  يزیزع 

رکذ هک  دـهد  یم  ناشن  لاح  ره  هب  یلو  دـشاب ؛ یتقوم  ریثأت  نیا  تسا  نکمم  .تسا  نایامن  اـه  هرهچ  همه  رد  میلـست  للذـت و  راـثآ 
.تشاد دهاوخ  ار  یلصا  شقن  تاوهش  شکرس و  سفن  ندرک  راهم  رد  هراومه  دبای ، همادا  رگا  انف  هب  رارقا  توم و 

اب : » دیامرف یم  دـهد  یم  رگید  روتـسد  دـنچ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما مشـش ، مجنپ و  ياه  هلمج  لیمکت  رد  روتـسد و  شـش  نیا  لابند  هب 
ُهْرَِّصبَو ( ؛» راد رذحرب  ار  نآ  زور  بش و  شدرگ  ياه  یتشز  راگزور و  ثداوح  موجه  زا  نک و  انیب  ار  بلق  ایند ، عیاجف  نداد  ناشن 

(. ِماَّیَْالاَو ِیلاَیَّللا  ِبُّلَقَت   (1) َشُْحفَو ِرْهَّدلا  ََهلْوَص  ُهْرِّذَحَو  اَْینُّدلا ، َِعئاَجَف 

زاب شیوخ  تداعس  یگدنز و  هب  طوبرم  قیاقح  كرد  زا  هک  دتفا  یم  ورف  نانچ  سوه  اوه و  تلفغ و  ياه  هدرپ  ناسنا  بلق  رب  هاگ 
تافآ و ایند و  خـلت  ثداوح  ناسنا  هک  تسین  نآ  زا  رتهب  يزیچ  لد ، نتخاس  انیب  تلفغ و  ياـه  هدرپ  نیا  ندز  راـنک  يارب  .دـنام  یم 

رارق تقد  دروم  دوش ، یم  هدـید  نآ  زا  يدایز  ياه  هنومن  ناهج  نادـنمتردق  یگدـنز  رد  هک  ار  یناهگان  ياـه  ینوگرگد  اـهالب و 
.دنادرگ زاب  لد  هب  ار  ییانیب  دهد و 

هب هراشا  ای  دراد ، لابند  هب  ار  ییاه  ینوگرگد  هراومه  هک  تسایند  مدرم  عیاجف  هب  هراشا  اَْینُّدلا » َِعئاَجَف   » هب ریبعت 
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( . يردصم مسا  يانعم  هاگ  دراد و  يردصم  يانعم  یهاگ  شحف   ) .دور
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.دهد یم  خر  اه  ناسنا  یگدنز  رد  هتساوخان  هک  یخلت  ثداوح 

ای دـشاب  يا  هدـنرد  ناویح  يوس  زا  هلمح  نیا  هاوخ  تسا ، هنارهاـق  هلمح  ياـنعم  هب  َهلْوَص »  » هکنیا هب  هّجوت  اـب  ِرْهَّدـلا » ََهلْوَـص   » هلمج
دنک یم  هلمح  ناسنا  هب  يا  هدـنرد  ناویح  نوچمه  هک  تس  اه  یماکان  اه و  يرامیب  اهالب و  تافآ و  هب  هراشا  ملاظ ، ِدـنمورین  ناسنا 

.تسین نتشیوخ  زا  عافد  هب  رداق  نآ  لباقم  رد  هک  یلاح  رد 

اب هک  دراد  نیا  هب  هراشا  تسا  دنیاشوخان  تشز و  راک  هنوگره  يانعم  هب  شحف  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ِماَّیَْالاَو » ِیلاَیَّللا  ِبُّلَقَت  َشُْحف   » هرقف
هریت و ار  یگدنز  ياضف  دهد و  یم  خر  يرـشب  عماوج  درف و  یگدـنز  رد  يدـنیاشوخان  ياه  ینوگرگد  اه  بش  اهزور و  تشذـگ 

.دیازفا یم  یگدنز  حیحص  ریسم  ناهج و  نیا  قیاقح  هب  تبسن  وا  ییانیب  رب  دنک  تقد  روما  نیا  رد  ناسنا  رگا  .دزاس  یم  رات 

امن و هضرع  دوخ ) سفن  رب   ) وا رب  ار  ناگتـشذگ  رابخا  و  : » دیامرف یم  دزادرپ و  یم  بلطم  نیا  حرـش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
هچ اهنآ  رگنب  تسرد  امن و  شدرگ  اهنآ  هدـش ) ناریو   ) راثآ راید و  رد  .نک  يروآدای  وا  هب  هدیـسر  وت  زا  لبق  ماوقا  هب  هک  یبیاـصم 
َنِم َکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َباَـصَأ  اَِـمب  ُهْرِّکَذَو  َنیِـضاَْملا ، َراَـبْخَأ  ِْهیَلَع  ْضِرْعاَو  ( ؛» دـندمآ دورف  اـجک  رد  دـندش و  لـقتنم  اـجک  زا  دـندرک ،

(. اُولََزنَو  (1) اوُّلَح َْنیَأَو  اُولَقَْتنا  اَّمَعاُولَعَف  اَمِیف  ْرُْظناَف  ْمِهِراَثآَو ، ْمِهِراَیِد  ِیف  ْرِسَو  َنِیلَّوَْالا ،

َناَک َْفیَک  اوُرُظناَف  ِضْرَْالا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق  : ») دـیامرف یم  هلمج  زا  هدومن  دـیکأت  نآ  رب  اهراب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
نیمز رد  وگب  ُْلبَق ؛) ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاَع 
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(1) .»؟ دوب هنوگچ  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دیرگنب  دینک و  ریس 

یَمْعَت ْنِکلَو  ُراْصبَْالا  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ  ْوَأ  اِهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَْـالا  ِیف  اوُریـسَی  ْمَلَفَأ  : ») دـیامرف یم  زین 
شوگ ای  دـننک ؛ كرد  نآ  اب  ار ) تقیقح   ) هک دنـشاب  هتـشاد  ییاهلد  ات  دـندرکن  ریـس  نیمز  رد  نانآ  ایآ  ِروُدُّصلا ؛) ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا 

هنیـس رد  هک  ییاهلد  هکلب  دوش ، یمن  انیبان  رهاـظ  ياـه  مشچ  هک ) دوش  یم  رایـسب   ) اریز دنونـشب !؟ ار ) قح  يادـن   ) نآ اـب  هک  ییاـه 
(2) «. ددرگ یم  روک  تساه 

يراثآ دوش ؛ یم  هدـید  ناینیـشیپ  زا  يراثآ  اهاتـسور  اهرهـش و  زا  يرایـسب  رد  یکاخ  هرک  نیا  رانک  هشوگ و  رد  هک  تسا  نیا  مهم 
دـنیوگ و یم  نخـس  ام  اب  دـنراد و  ناـبز  رازه  یـشوماخ  نیع  رد  یلو  هدیـشک ؛ یناریو  هب  ار  اـهنآ  راـگزور  تشذـگ  هک  شوماـخ 

نیا هک  دننک  یم  راختفا  نآ  هب  دنور و  یم  راثآ  نیا  ندـید  هب  مدرم  زا  يرایـسب  دـنهد  یم  ناشن  ام  همه  هب  ار  ایند  یگدـنز  ماجنارس 
زا اه  یناقاخ  هک  هنوگ  نآ  تسا  رتراوازس  دنریگب  تربع  سرد  اهنآ  زا  رگا  هک  یلاح  رد  تسام  نیشیپ  ندمت  رگناشن  یخیرات  راثآ 

.دنتخومآ یسرد  نانچ  اه  يرسک  خاک  ندید 

نایم زا  اهنآ  دید  یهاوخ  يرگنب  اهنآ  عضو  رد  هاگره  : » دیامرف یم  هدرک  نایب  يرتشیب  حرش  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
نامه رد  و   ) دـش یهاوخ  اهنآ  زا  یکی  مه  وت  هک  دـشک  یمن  یلوط  ایوگ  دـنتخادنا  راب  تبرغ  راـید  رد  هدـش  جراـخ  دوخ  ناتـسود 
َتْرِـص ْدَـق  لِیلَق  ْنَع  َکَّنَأَکَو  َِهبْرُْغلا ، َراَـیِد  اوُّلَحَو  ِهَّبِحَْـالا ، ِنَع  اُولَقَْتنا  ِدَـق  ْمُهُدِـجَت  َکَّنِإَـف  ( ؛») تفاتـش یهاوخ  اـهنآ  يوس  هب  ریـسم 

(. ْمِهِدَحَأَک

رد يرآ 
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ارف يزور  .درک  میهاوخن  دیدرت  دومیپ ، میهاوخ  ار  ناینیشیپ  ریسم  نامه  انثتسا  نودب  ام  همه  هک  تقیقح  نیا  رد  مینک  دیدرت  زیچ  ره 
.میور یم  میراذگ و  یم  ار  همه  تفگ ، میهاوخ  عادو  یگدنز  لیاسو  تاماقم و  لاوما ، ناتسود ، دنزرف ، رسمه ، اب  هک  دسر  یم 

***

اه هتکن 

بلق يدابآ  تایح و  . 1

نیقی هب  .بلق  يدابآ  نارمع و  هب  لبق  زارف  رد  هدومرف و  هراشا  هظعوم  هلیـسو  هب  بلق  يایحا  هب  هرقف  نیا  زاغآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
رد نوخ  شدرگ  داجیا  شراک  تسا و  هنیـس  نورد  رد  هک  تسین  یـصوصخم  وضع  نآ  نآ ، لاثما  تارابع و  نیا  رد  بلق  زا  روظنم 

.تسا هدمآ  زین  تغل  عبانم  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  یمدآ  لقع  حور و  نآ  روظنم  هکلب  تساضعا ، مامت 

راهچ هاگ  حور و  هس  ياراد  ناسنا  میناد  یم  اریز  دوش ، داـبآ  اـیحا و  اوقت ، هظعوم و  هلیـسو  هب  دـیاب  هک  تسا  یناـسنا  حور  نیا  اـما 
تکرح سح و  شرثا  نآ  رب  نوزفا  هک  یناویح  حور  .تسا و  لـثم  ریثـکت  هیذـغت و  مسج و  وـمن  شرثا  هک  یتاـبن  حور  تسا : حور 
تشوگ یلو  دهد ؛ یمن  تسد  ناسنا  هب  یساسحا  چیه  نآ  ندیچ  اب  لیلد  نیمه  هب  دراد  یتابن  حور  طقف  ناسنا  يوم  نخان و  تسا ؛

هک یناسنا  حور  اما  .دـنک  یم  تحاران  ار  ناسنا  نآ ، هب  بیـسآ  نیرتمک  دراد و  زین  یناویح  حور  یتابن ، حور  رب  هوالع  وا  هچیهام  و 
یتاـبن و حور  رب  هفاـضا  تسا  یتقیقح  تسا ، فلتخم  لـئاسم  لـیلحت  هیزجت و  تیقـالخ و  راـکتبا و  روعـش و  كرد و  نآ  زراـب  رثا 

.دوش یم  ریبعت  سدقلا  حور  هب  نآ  زا  هک  دنراد  زین  یمراهچ  حور  هک  دنتسه  يدارفا  هّتبلا  .یناویح 
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مظعا هتـشرف  هب  یهاگ  تسا و  لیئربج  هب  هراشا  یهاگ  سدقلا  حور   ) دـنربخ یب  نآ  زا  يداع  دارفا  هک  دـننک  یم  كرد  ار  یقیاقح 
.دشاب یناسنا  حور  یلاع  هبترم  نیمه  هب  هراشا  دیاش  تسا ، نامیالا » حور   » هب تایاور  یضعب  رد  هک  يریبعت  وا ) زا 

حور دنک  انز  یـسک  هک  یماگنه  ِنامیإلا ؛ ُحوُر  ُهَقَراف  ُلُجَّرلا  یَنَز  اذإ  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  ثیدح  رد 
(1) («. دیامن ناربج  دنک و  هبوت  هکنیا  رگم   ) دوش یم  ادج  وا  زا  نامیا 

(2) .تسا هدمآ  نآ  رد  هناگ  جنپ  حاورا  هب  ریبعت  هدش و  هدرمش  نامیا  حور  زا  يرتالاب  هبترم  سدقلا  حور  تایاور  زا  یضعب  رد 

فیعـض يردق  هب  هاگ  دزاس و  یم  نشور  ار  ناسنا  دوجو  همه  هک  دوش  یم  يوق  يا  هزادـنا  هب  هاگ  هک  تسا  یناسنا  حور  رد  نخس 
.دنیوگ یم  هدرم  نآ  هب  هک  ددرگ  یم 

ثیدح رد   (3) «. تسانیب بلق  ندـش  هدـنز  بجوم  رکفت  ِریِـصَْبلا ؛ ِْبلَق  ُهاَـیَح  ُرُّکَفَّتلا  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماـما 
هک ندیـشیدنا  هب  داب  امـش  رب  ِهَمْکِحلا ؛ ِباَْوبَأ  ُحـِیتاَفَمَو  ِریِـصَْبلا  ِْبلَق  ُهاَیَح  ُهَّنِإَف  ِرْکِْفلاـِب  ْمُْکیَلَع  : » میناوخ یم  ترـضح  نآ  زا  يرگید 

(4) «. تسا شناد  ياهرد  دیلک  دوش و  یم  انیب  ِبلق  هایح  بجوم 

ِینْعَی ِءاَسِّنلا  ِهَشَقاَنُم  ُهَْرثَکَو  ِْبنَّذلا  یَلَع  ُْبنَّذلا  َْبلَْقلا : َْنتُِمی  ٌَعبْرَأ  : » تسا هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  نآ  لباقم  رد 
ار بلق  هک  تسا  زیچ  راهچ  فَْرتُم ؛ ِّینَغ  ُّلُک  َلاَق  یَتْوَْملا  اَمَو  ِهللا  َلوُسَر  اَی  َُهل  َلیِقَف  یَتْوَْملا  ُهََسلاَُجمَو  ...ِقَمْحَْالا  ُهاَراَـمُمَو  َّنُهَتَثَداَُـحم 

یسک .ناگدرم  اب  ینیـشنمه  قمحا و  دارفا  اب  ثحب  رج و  لادج و  و  راب ) دنب و  یب   ) نانز اب  دایز  يوگتفگ  هانگ و  رارکت  دناریم : یم 
ادخ لوسر  يا  درک  لاؤس 
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(1) «. تورث تسم  نارذگ و  شوخ  نادنمتورث  دومرف : تسیچ ؟ اجنیا  رد  ناگدرم  زا  روظنم 

تاقالم ِهَمْکِْحلا ؛ ُدافَتْـسُمَو  ِبُولُْقلا  ُهَرامِع  ِهَفِْرعَْملا  ِلْهأ  ُءاِقل  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  زا  تایاور  رد  زین 
يِوَذ َهَرَـشاعُم  یف  ِبُولُْقلا  ُهَرامِع  : » دومرف رگید  ریبعت  رد  »(2) و  تسا شناد  ندروآ  تسد  هب  اه و  لد  يدابآ  ببـس  تفرعم  لها  اـب 

(3) «. تسا نادنمدرخ  اب  ترشاعم  رد  اه  لد  يدابآ  ِلوُقُْعلا ؛

دور یم  تسد  زا  یلک  هب  هاگ  دـیآ و  یم  رد  رامیب  ای  هناریو  تروص  هب  هاگ  ناسنا  بلق  هدـمآ ، الاب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  هّتبلا 
يدابآ نارمع و  مه  تسا و  هدرک  بلق  يایحا  هب  شرافـس  مه  الاب  همان  ّتیـصو  رد  ( مالـسلا هیلع  ) ماما .دوش  یم  هدرم  مان  هتـسیاش  و 

.تسا نآ  يایحا  هلیسو  هظعوم  بلق و  يدابآ  ببس  ادخ  رکذ  .نآ 

رامش یب  نایوگزردنا  ناظعاو و  . 2

اب هک  دوش  یم  اوقت  اب  يدرم  نیب و  نشور  يداتسا  هتخیهرف و  ناسنا  هجوتم  همه  نهذ  دیآ ، یم  نایم  هب  ظعاو  زا  نخـس  هک  یماگنه 
رد هک  یلاح  رد  .دـهد  یم  زردـنا  نارگید  هب  هتـشاد  هک  یتاعلاطم  براجت و  نیموصعم و  تایاور  دـیجم و  نآرق  تایآ  زا  هدافتـسا 
هک ناـهج  ینوـگرگد  اـیند و  راوگاـن  خـلت و  ثداوـح  هـلمج  زا  تـسا ؛ هدـش  هدرب  ماـن  زین  نآ  زا  ریغ  يرگید  ناـظعاو  زا  تاـیاور ،

.دنا هدومرف  هراشا  نآ  هب  ِهَظِعْوَْملِاب » َکَْبلَق  ِیْحَأ   » راتفگ همادا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هنوگ رازه  ینابز  یب  نابز  اب  هک  تساهنآ  كورتم  راید  شوماخ و  ياهربق  هدش ، ناریو  ياهرـصق  ناینیـشیپ ، خیرات  رگید ، ياهدـنپ 
.تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  نخس  نیمه  همادا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما دنراد و  زردنا 

یب مسج  هدمآ ، هبطخ 188 ) ( ) مالسلا هیلع  ) ماما زا  يرگید  نخس  رد  هک  يرگید  ظعاو 
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ناشیاهربق يوس  هب  هک  یناگدرم  نیبِکاَر ؛ َْریَغ  ْمِهِرُوُبق  َیلِإ  اُولِمُح  ْمُهوُُمْتنَیاَع  یَتْوَِمب  ًاظِعاَو  یَفَکَف  : » دـیامرف یم  تسا  ناگدرم  ناج 
(1) «. دنتسه یفاک  امش  زردنا  دنپ و  يارب  دنرب  یم  رایتخا  نودب 

: دیامرف یم  تسا  یمدآ  رادیب  نادجو  نامه  ینعی  ینورد ؛ ظعاو  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما راصق  تاملک  رد  هک  يرگید  يوگزردنا 
ظـفاح و دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد  یظعاو  دوـخ  دوـجو  نورد  زا  هک  یـسک  ٌظـِفاَح ؛ ِهللا  َنِم  ِْهیَلَع  َناَـک  ٌظِـعاَو  ِهِسْفَن  ْنِم  َُهل  َناَـک  ْنَمَو  »
: دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  نآ  هب  سمـش  هروـس  رد  نآرق  هک  تسا  ناـمه  یناـسفن  ظـعاو  نیا   (2)« دـهد یم  رارق  وا  يارب  یناـبهگن 

سپـس هتخاس  نوزوم  هدـیرفآ و )  ) ار نآ  هک  سک  نآ  یمدآ و  حور  هب  مسق  و  اـهاْوقَتَو ؛) اـهَروُُجف  اـهَمَْهلَأَف  اـهاّوَس *  اـمَو  سْفَنَو  »)
(3) «. تسا هدرک  ماهلا  وا  هب  ار  شریخ ) رش و   ) اوقت روجف و 

( مالـسلا هیلع  ) ماما زا  نوراه  هک  هاگ  نآ  درک  نایب  دیـشرلا  نوراه  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماـما  هک  تسا  ناـمه  رگید  ظـعاو 
ار يزیچ  چـیه  ٌهَظِعْوَم ؛ ِهیفَو  ّـالإ  ِکـْیَْنیَع  ُهارَت  ءْیَـش  ْنِم  اـم  : » دومرف اـنعم  رپ  هاـتوک و  یناـیب  رد  ترـضح  نآ  درک  هظعوم  ياـضاقت 

(4) «. تسا يا  هظعوم  نآ  رد  هکنآ  زج  دنیب  یمن  تمشچ 

هدیکـشخ ياه  گرب  ناگدروخلاس ، دـیپس  يوم  ناریپ ، هدـیمخ  تماق  ناشخرد ، هاـم  دیـشروخ و  نامـسآ ، نازورف  ِناگراتـس  ینعی 
یم تربع  زا  یـسرد  ینابز  یب  نابز  اب  کی  ره  ناهاش  هدـش  ناریو  ياهرـصق  ناگدرم و  شوماخ  ياهربق  نازخ ، لصف  رد  ناتخرد 

.دنزومآ

وا هب  ار  اهزردـنا  نیرتهب  درک  یم  هاگن  داد  يور  سابع  ینب  هّیما و  ینب  خـیرات  رد  هک  يا  هدـنهد  ناکت  ثداوح  هب  اهنت  نوراـه  رگا 
.تخومآ یم 

؛ ِهَظِعْوَْملِاب َکَْبلَق  ِیْحَأ  : » همان ّتیصو  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما شیامرف  نیاربانب 

54 ص :
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.دوش یم  لماش  ار  ناظعاو  مامت  هک  دراد  یعیسو  موهفم  نک » هدنز  هظعوم  اب  ار  دوخ  بلق 

هاگتدابع هب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  برع ) نارـس  زا  یکی   ) نامعن رتخد  ءاقرخ  : » دـسیون یم  یناغا  باـتک  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
یم یهارمه  ار  وا  دنتفاتـش و  یم  وا  لابقتـسا  هب  نازینک  دـنتخاس و  یم  شورفم  زخ  ابید و  ریرح و  ياه  هچراپ  زا  ار  هداج  دورب  دوخ 

تسکش نایناساس  رکشل  دمآ و  هیسداق  هب  صاقو  یبا  نب  دعس  هک  یماگنه  .ددرگزاب  شیوخ  لزنم  هب  دورب و  هاگتدابع  هب  ات  دندرک 
سردنم رایسب  ياه  سابل  هک  ناریسا ) تروص  هب   ) دوخ نازینک  اب  دمآ  دعس  دزن  ءاقرخ  دش ، هتشک  رکـشل  هدنامرف  متـسر  دندروخ و 

ار دوخ  ءاقرخ  دیتسه ؟ ءاقرخ  امش  زا  کی  مادک  تفگ : دعس  دوب ) نایامن  ءاقرخ  تروص  رس و  زا  ایند  تبکن  راثآ  و   ) دنتشاد نت  رد 
یم ام  يارب  ار  نآ  جارخ  میدوب  نیمزرـس  نیا  ناهاشداپ  ام  دنام ، یمن  لاح  کی  هب  تسا و  لاوز  راد  ایند  دوزفا : سپـس  درک  یفرعم 
نینچ مه  وت  هکنیا  هب  هراشا   ) دـیبوک مهرد  ار  ام  زیچ  همه  درک  تشپ  ام  هب  ایند  هک  یماگنه  دـندوب  ام  نامرف  رب  رـس  همه  دـندروآ و 

(1) «. يراد شیپ  رد  يزور 

ياه سابل  اب  ار  ینز  مدـش  مردام  رب  دراو  نابرق  دـیع  زور  کـی  دـیوگ : یم  هک  هدـش  لـقن  یمـشاه  نامحرلادـبع  نب  دـمحم  زا  زین 
ریزو  ) یکمرب رفعج  ردام  نیا  تفگ : .هن  متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  نز  نیا  ایآ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  مرداـم  .مدـید  وا  دزن  سردـنم 

.نک فیرعت  نم  يارب  دوخ  یگدنز  يارجام  زا  یمک  متفگ : مدرک  مالس  وا  هب  نم  .تسا  نوراه ) فورعم 

55 ص :
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رـصع رد   ) منک یمن  شوـمارف  تسا ؛ تربـع  نتفرگ  هداـمآ  هک  سک  ره  يارب  تسا  یتربـع  سرد  هک  میوـگ  یم  يا  هـلمج  تـفگ :
قح رفعج  مدنزرف  مدرک  یم  رکف  لاح  نیا  اب  متـشاد  زینک  دصراهچ  نابرق  دـیع  ياهزور  نیمه  زا  یکی  رد  رفعج ) مدـنزرف  تردـق 

زادنا يور  ار  يرگید  زادناریز و  ار  یکی  هک  مراد  ینابرق  دنفسوگ  ود  تسوپ  ياضاقت  ما  هدمآ  امـش  دزن  زورما  یلو  هدرکن ؛ ادا  ارم 
(1) .منک دوخ 

: ییاهب خیش  هتفگ  هب 

بارخ دش  نودرگ  رود  تاثداح  زا  ناس  هچ  ات  درگنن ***  ناهاش  رصق  رد  ارچ  نیب  تربع  مشچ 

بایسارفا هعلق  رب  دنز  یم  تبون  دغج  توبکنع ***  يرسک  قاط  رب  دنک  یم  يراد  هدرپ 

***

تسا تماقتسا  يزوریپ  زمر 

یم نایب  ار  مهم  زردنا  ود  داد ، یم  ناگتشذگ  لاوحا  رد  ریس  هب  روتسد  هک  قباس  شخب  زا  يریگ  هجیتن  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
َکَتَرِخآ ِْعبَت  َالَو  َكاَْوثَم ، ِْحلْـصَأَف  ( ؛» شورفم ایند  هب  ار  تترخآ  نک و  حالـصا  ار  دوخ  هدـنیآ  هاگلزنم  نیارباـنب  : » دـیامرف یم  دـنک 

(. ...َكاَْینُِدب

نیا رد  هک  دراد  هراشا  تسا ، ترخآ  هاگیاج  يانعم  هب  اجنیا  رد  هاگیاج و  يانعم  هب  يْوثَم »  » هکنیا هب  هّجوت  اب  َكاَْوثَم » ِْحلْصَأ   » هلمج
.ینک دابآ  ار  تترخآ  يارس  هک  نک  يراک  ایند 

: میناوخ یم  مالـسلا ) امهیلع  ) نیدباعلا نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  هب  هتفه ، مایا  يانعم  رپ  ياهاعد  زا  هبنـش  هس  زور  ياعد  رد 
«. تسا نم  نادیواج  يارس  هک  ارچ  نک ، حالصا  ار  مترخآ  ایادخ ) ( ؛ يِّرَقَم ُراَد  اَهَّنِإَف  ِیتَرِخآ  ِیل  ِْحلْصَأَو  »

یب كدـنا و  ياهب  هب  ار  نادـیواج  تداعـس  ترخآ و  شزرارپ  رایـسب  عاتم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  َكاَْینُدـِب » َکَتَرِخآ  ِْعبَت  َال   » هلمج
نامه شورفم ، ایند  قرب  قرز و  شزرا 

56 ص :
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الَف ِهَرِخْالِاب  اْینُّدلا  َهایَْحلا  اُوَرَتْشا  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  : ») دیامرف یم  اهنآ  تشز  لامعا  دوهی و  زا  یعمج  شهوکن  رد  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ 
ور نیا  زا  دنا ؛ هدیرخ  ترخآ  نداد ) تسد  زا   ) اب ار  ایند  یگدنز  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  َنوُرَْـصُنی ؛) ْمُه  الَو  ُباذَْـعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی 

(1) «. دش دنهاوخن  يرای  تروص ) چیه  هب   ) و دوش ؛ یمن  هتساک  اهنآ  باذع  زا 

***

مدـق تسا  نآ  رد  یهارمگ  سرت  هک  یهار  رد  .امنم  تلاخد  یتسین  فظوم  هچنآ  هب  تبـسن  وگم و  نخـس  یناد  یمن  هچنآ  هرابرد  »
؛» دـنکفیب كانرطخ  ياهریـسم  هب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یهارمگ  زا  میب  ماگنه  هب  ندرک  يراددوخ  هکنیا  هچ  راذـگم 

َْتفِخ اَذِإ  قیِرَط  ْنَع  ْکِْسمَأَو  ْفَّلَُکت  َْمل  اَمِیف  َباَطِْخلاَو  ُفِْرعَت ، َـال  اَـمِیف  َلْوَْقلا  ِعَدَو  َكاَْینُدـِب ؛ َکَـتَرِخآ  ِْعبَت  َـالَو  َكاَْوثَم ، ِْحلْـصَأَف  )
(. ِلاَوْهَْالا ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ِلَالَّضلا  ِهَْریَح  َْدنِع  َّفَْکلا  َّنِإَف  ُهََتلَالَض ،

.درادن یهاگآ  نآ  زا  هک  دـیوگب  نخـس  يروما  زا  ناسنا  هک  دراد  هراشا  ملع  ریغ  هب  لوق  زا  یهن  هب  ُفِْرعَت » اَمِیف َال  َلْوَْقلا  ِعَد   » هلمج
، يرادن یهاگآ  نآ  هب  هچنآ  زا  ٌْملِع ؛) ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  الَو  : ») دیامرف یم  هلمج  زا  تسا  هدـش  یهن  لمع  نیا  زا  ًارارک  نآرق  رد 
ام ال ِهللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأَو  ِءاشْحَْفلاَو  ِءوُّسلِاب  ْمُکُُرمْأَی  امَّنِإ  : ») دـیامرف یم  ناطیـش  ياـه  هسوسو  زا  يوریپ  دروم  رد  »(2) و  نکم يوریپ 

تبـسن ادـخ  هب  دـیناد ، یمن  ار  هچنآ  دـهد ) یم  روتـسد  زین  و  ( ؛ دـهد یم  ناـمرف  تشز  راـک  يدـب و  هـب  طـقف  ار  امـش  وا  َنوُـمَْلعَت ؛)
(3) «. دیهد

راک رد  یلوضف  هداس  ریبعت  هب  نکم و  تلاخد  وت  هب  طوبرم  ریغ  لئاسم  رد  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ْفَّلَُکت » َْمل  اَـمِیف  َباَـطِْخلاَو   » هرقف
! فوقوم نارگید 
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دننام یم  دوخ  هفیظو  ماجنا  زا  مه  تسین  طوبرم  اهنآ  هب  هک  يروما  نارگید و  ياهراک  رد  تلاخد  تلع  هب  هک  یناسک  دنرایسب  هچ 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  .دـنروآ  یم  دوجو  هب  رذـگهر  نیا  زا  دوخ  يارب  ییاه  عازن  اه و  يراتفرگ  مه  و 

هارمگ هک  یناسک  یهارمگ  دیشاب  هتفای  تیاده  امـش  رگا  دیـشاب  دوخ  بقارم  ُمْتیَدَتْها ؛) اَذِإ  َّلَض  ْنَّم  ْمُکُّرُـضَی  ْمُکَـسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  »)
(1) «. دناسر یمن  ینایز  امش  هب  دنا ، هدش 

ود ربارب  رد  ناسنا  هاگره  تسا ؛ ینالقع  ملـسم  لوصا  زا  یکی  هک  دراد  هراشا  تاهبـش  رد  طایتحا  تیاعر  هب  ...ْکِْـسمَأَو »  » هلمج و 
هک راذگم  ماگ  یهار  نینچ  رد  زگره  دیوگ  یم  لقع  کیرات ، لوهجم و  یهار  لاکـشا و  زا  یلاخ  نشور و  یهار  تفرگ : رارق  هار 

یهار رد  .دوب  دـهاوخ  بارطـضا  تشحو و  سرت و  اب  یـسرب  دـصقم  هب  مه  رگا  دریگب و  ار  تناماد  شموش  ماجنارـس  تسا  نکمم 
.دناسر یم  تدوصقم  هب  ار  وت  شمارآ  نانیمطا و  اب  هک  هنب  ماگ 

هک اجنآ  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  فورعم  ثیدـح  هلمج  زا  يدایز ، تایاور  رد  ینالقع  لصا  نیا 
کش و نآ  رد  هک  ورب  یهار  يوس  هب  نک و  اهر  دـنکفا  یم  کش  هب  ار  وت  هچنآ  َکـُبیُِری ؛ َـال  اَـم  َیلِإ  َکـُبیُِری  اَـم  ْعَد  : » دـیامرف یم 
: دـنک یم  میـسقت  مسق  هس  هب  ار  اه  ناسنا  یگدـنز  روما  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  يرگید  ثیدـح  رد   (2) «. يرادن دیدرت 
تسا و راکشآ  شندوب  ملاسان  هک  ّیغلا  نّیب  یـشخب  درک و  تیعبت  نآ  زا  دیاب  تسا و  راکـشآ  شندوب  ملاس  هک  دشرلا  نّیب  یـشخب  »

اهر و ار  نآ  دیاب 
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(1) «. درک راذگاو  ادخ  هب  دومن و  اهر  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  كوکشم  لکشم و  هک  یشخب 

هب طوبرم  دـنک و  یمن  یفن  ار  لهاج  داشرا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأـسم  تاروتـسد  نیا  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  یهیدـب 
یشاب نآ  لها  ات  نک  فورعم  هب  رما  : » دیامرف یم  تاروتسد  نیا  لابند  هب  اذل  درادن ، نآ  ربارب  رد  یتیلوئسم  ناسنا  هک  تسا  يدراوم 

ْنِم ْنُکَت  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأَو  ( ؛» نیزگ يرود  تیدج  اب  دهد  یم  ماجنا  دـب  لمع  هک  یـسک  زا  امن و  راکنا  ار  رکنم  تنابز  تسد و  اب  و 
(. َكِدْهُِجب ُهَلَعَف  ْنَم  ِْنیَابَو  َِکناَِسلَو ، َكِدَِیب  َرَْکنُْملا  ِرِْکنَأَو  ِِهلْهَأ ،

شدوخ رگا  دـنک ، یم  فورعم  هب  رما  ار  نارگید  ناـسنا ، نوـچ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ِِهلْهَأ » ْنِم  ْنُکَت  ِفوُْرعَْملاـِب  ُْرمْأَو   » لّوا هلمج 
هب رمآ  وا  دـنیوگب  هک  دـشک  یم  تلاجخ  زین  مدرم  زا  هوـالع  هب  .ددرگ  یم  هدنمرـش  شیوخ  نادـجو  شیپ  رد  دـشابن  فورعم  لـها 
رد ًاجیردـت  ناسنا  فورعم  هب  رما  اب  هک  دوش  یم  ببـس  روما  نیا  عومجم  .تسا  رکنم  هب  لماع  شدوخ  هک  یلاـح  رد  تسا  فورعم 

.دیآرد فورعم  هب  نالماع  کلس 

زا رگید  یـضعب  رد  هدـش و  رکذ  هـلحرم  ود  نآ  يارب  اـجنیا  رد  هـک  دراد  رکنم  زا  یهن  بـتارم  هـب  هراـشا  َرَْکنُْملا »...  ِرِْکنَأَو   » هـلمج
نورد رد  رکنم  زا  يرازیب  بلق و  هب  راکنا  تسخن  تسا : هدش  رکذ  نآ  يارب  هلحرم  هس  راصق  تاملک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نانخس 

.تارکنم زا  یلمع  يریگولج  موس  هلحرم  نابز و  اب  راکنا  مود  هلحرم  .دـندنبب  ار  ناسنا  نابز  تسد و  ناـملاظ  دـنچره  ناـج ، لد و 
یمالسا تموکح  هفیظو  ار  هلحرم  نیا  اهقف  زا  يرایسب 
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.مدرم مومع  هفیظو  ار  مود  لّوا و  هلحرم  دنا و  هتسناد  عرش  مکاحو 

دیاب ناسنا  يدراوم  نینچ  رد  دراذگ ، یمن  رثا  رکنم  زا  یهن  هک  دشاب  ییاج  هب  هراشا  تسا  نکمم  َكِدـْهُِجب ) ُهَلَعَف  ْنَم  ِْنیَابَو   ) هلمج
.دنیزگ يرود  رکنم  هب  نالماع  زا  دیوگ و  كرت  ار  رکنم  سلجم 

هناگ هس  لحارم  زا  یکی  هک  دـشاب  نایامن  ناـسنا  هرهچ  رد  نآ  راـثآ  هک  تسا  یبلق  يرازیب  نآ  زا  روظنم  هک  تسه  زین  لاـمتحا  نیا 
ْنَأ ِهللا  ُلوُسَر  اَنَرَمَأ  : » دـنک یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  یثیدـح  رد  تسا و  رکنم  زا  یهن 

سوـبع يا  هرهچ  اـب  ار  رکنم  لـها  هک  داد  روتـسد  اـم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  هَّرِهَفْکُم ؛ هوُـجُِوب  یِـصاَعَْملا  َلـْهَأ  یَْقَلن 
(1) («. میرازیب اهنآ  زا  هک  دننادب  ام  هفایق  زا  ات   ) مینک تاقالم 

نک و داهج  دیاش  دیاب و  هک  هنوگ  نآ  ادخ  هار  رد  : » دیامرف یم  دهد  یم  رگید  روتـسد  دنچ  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
هک اجره  وش  ورف  قح  هب  ندیسر  يارب  تالکشم  يایرد  رد  درادن و  زاب  ادخ  هار  رد  شالت  زا  ار  وت  نارگ ، شنزرس  ِشنزرـس  زگره 

(. َناَک ُْثیَح  ِّقَْحِلل   (3) ِتاَرَمَْغلا  (2) ِضُخَو .ِمئَال  ُهَمَْول  ِهللا  ِیف  َكْذُخْأَت  َالَو  ِهِداَهِج ، َّقَح  ِهللا  ِیف  ْدِهاَجَو  ( ؛» دشاب

نآ لحارم  زا  یضعب  .قح  ریـسم  رد  رگید  ییاه  شالت  هاوخ  نمـشد و  اب  یماظن  داهج  هاوخ  دراد ؛ یبتارم  لحارم و  داهج  میناد  یم 
دـنریگ و راک  هب  هار  نیا  رد  دـنراد  ناوت  رد  هک  ار  يا  هلحرم  نیرخآ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  هتـسیاش  تسین ؛ یعقاو  نادـهاجم  هتـسیاش 

.تسانعم نیمه  هب  هراشا  ِهِداَهِج » َّقَح  ِهللا  ِیف  ْدِهاَج   » هلمج

ِیف َكْذُخْأَت  َالَو   » هلمج اما 
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.تسا بآ  رد  یجیردـت  ندـش  دراو  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هک  هدـش  هتفرگ  ضوح »  » نزو رب  ضوخ »  » هشیر زا  رما  هغیـص  ضخ » - » 2

.تسا هدمآ  اهراک  هب  عورش  ای  دورو  يانعم  هب  هیانک  ناونع  هب  سپس 
هک يدایز  بآ  هب  سپـس  هدـش  هتفرگ  يزیچ  رثا  ندرب  نیب  زا  يانعم  هب  رمغ  زا  لصا  رد  هبرـض »  » نزو رب  هرمغ »  » عمج تارمغ » - » 3

لهج و دـیدش و  ياـه  يراـتفرگ  هب  نآ  زا  دـعب  هدـش و  هتفگ  رماـغ »  » و هرمغ » ، » دور یم  شیپ  دـناشوپ و  یم  ار  يزیچ  هرهچ  ماـمت 
.تسا گرم  تلاح  دیادش  يانعم  هب  توملا » تارمغ   » تسا و هدش  قالطا  درب  یم  ورف  دوخ  رد  ار  ناسنا  هک  ریگارف  ینادان 
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شنزرـس تمالم و  اب  دـنریگ و  یم  ار  زرابم  دـهاجم و  ياه  ناسنا  فارطا  هدولآ ، دارفا  یهاگ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِمئَال » ُهَمَْول  ِهللا 
هک یماگنه  دوشن ؛ وت  هار  عنام  اه  شنزرس  نیا  زگره  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع  ) ماما .دننک  داجیا  اهنآ  هار  رـس  رب  يدس  دنهاوخ  یم 

.زات شیپ  هب  نارگ  شنزرس  شنزرس  هب  انتعا  نودب  خسار و  مزع  ادخ و  رب  لکوت  اب  يداد  صیخشت  ار  هار 

( مالسلا هیلع  ) ماما دنرب ، یمن  ییاج  هب  هار  اهنآ ، اب  راکیپ  نودب  نایوج  قح  دراد و  دوجو  یناوارف  تالکـشم  قح  هار  رد  هک  اجنآ  زا 
ات وش  ورف  جاوما  نیا  رد  قح ، رهوگ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دهد  یم  روتسد  هدرک و  هیبشت  ایرد  ناشورخ  جاوما  هب  ار  تالکشم  نیا 

.یسرب بولطم  رهوگ  هب 

ِیف اوُدِهاجَو  : ) میناوخ یم  جح  هروس  هیآ 78  رد  تسا ؛ دیجم  نآرق  زا  یتایآ  زا  هتفرگرب  اه  هلمج  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نخس 
(. ِمئال َهَمَْول  َنُوفاخَی  الَو  ِهللا  ِلیبَس  ِیف  َنوُدِهاُجی  : ) میناوخ یم  هدئام  هروس  هیآ 54  رد  و  هِداهِج ) َّقَح  ِهللا 

هب رـصحنم  نآ  موهفم  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو  دـنا ؛ هدرک  ریـسفت  ّتین  رد  صالخا  يانعم  هب  ار  داهج » قح   » نارّـسفم زا  يرایـسب 
.تسا ّتین  صولخ  بسک  سفن و  اب  داهج  داهج ، هلحرم  نیرت  لکشم  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین ، ّتین  صالخا 

قیاقح و   ) نک هّقفت  دوخ  نید  رد  : » دـیامرف یم  دـهد  یم  شدـنزرف  هب  رگید  مهم  زردـنا  ود  شخب  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
قالخا قح ، هار  رد  ییابیکش  تماقتسا و  هک  هد  تداع  تالکشم  ربارب  رد  تماقتسا  رب  ار  نتشیوخ  و  ریگ ) ارف  لماک  روط  هب  ار  نید 
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(. ِّقَْحلا ِیف  ُُربَصَّتلا  ُُقلُْخلا  َمِْعنَو  ِهوُرْکَْملا ، یَلَع   (1) َرُّبَصَّتلا َکَسْفَن  ْدِّوَعَو  ِنیِّدلا ، ِیف  ْهَّقَفَتَو  ( ؛» تسا ییوکین  رایسب 

تـسا نیا  ِنیِّدلا » ِیف  ْهَّقَفَتَو   » هلمج زا  ( مالـسلا هیلع  ) ماما روظنم  تسا ، كرد  مهف و  يانعم  هب  هقف »  » هشیر زا  هّقفت »  » هکنیا هب  هّجوت  اب 
.وش انشآ  اهنآ  قمع  هب  هکلب  نکن ، تعانق  تروص  هب  اهنت  نک و  كرد  لماک  روط  هب  عورف  لوصا و  زا  معا  ار  ینید  قیاقح  هک 

.دـیآ یم  تسد  هب  نیرمت  اب  هک  تسا  يزیچ  تالکـشم  لباقم  رد  تماقتـسا  ربص و  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  َکَـسْفَن »...  ْدِّوَع   » هلمج
.ددرگ وت  يوخ  قلخ و  ات  یهد  تداع  ار  نتشیوخ  ینک و  نیرمت  ردقنآ  دیاب 

ربص و ناسنا  هاگره  .تسور  هبور  یعناوم  تالکـشم و  اـب  یتبثم  راـک  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ِّقَْحلا » ِیف  ُُربَصَّتلا  ُُقلُْخلا  َمِْعن   » هرقف
نتشادرب تسین و  رسیم  راخ  شین  لمحت  نودب  لگ  کی  ندیچ  .دبای  تسد  نآ  هب  دناوت  یمن  زگره  دشاب ، هتشادن  قح  رب  تماقتـسا 

یمن ماجنا  هب  یـسّدقم  فده  چیه  دشابن  تالکـشم  ربارب  رد  تماقتـسا  رگا  .تسا  هارمه  روبنز  شین  اب  ًابلاغ  ودنک  زا  لسع  یکدـنا 
.دسر

: مینک هّجوت  تسا  هدورس  دوسالاوبا  هک  ییانعمرپ  راعشا  هب  تسا  راوازس  اجنیا  رد 

ِْربَّصلا َیلإ  ِءالَْبلا  ُلوُط  ینَمَلْسَأَو  ُُهتَْفلَأ ***  یّتَح  ِّرُّضلا  َّسَم  تُدّوَعَت 

يرْدَص ِِهب  ُقیضَی  ْدَق  ًامیدَق  َناکَو  يذَْالا ***  ُهَْرثَک  يذَِْالل  يرْدَص  َعَّسَو  َو 

ِرْهَّدلا یَلَع  یْبتَع  َلاط  ُْهنِم  ِهیقالُأ  ام ***  َّلُک  ِرْهَّدلا  َنِم  ْلَْبقَأ  َْمل  اَنَأ  اذإ 

.داد تداع  ربص  هب  ارم  تالکشم  همادا  متفرگ و  سنا  نآ  هب  ات  مداد  تداع  اه  جنر  درد و  هب  ار  دوخ  نم 

لمحت يارب  ارم  هنیس  اه  جنر  ینوزف 
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.مدرک یم  ساسحا  هنیس  یگنت  نآ  ربارب  رد  هتشذگ  رد  دنچره  تخاس ، هداشگ  جنر 

(1) .منک شنزرس  ار  ایند  دیاب  هتسویپ  مریذپن ، نیریش  خلت و  زا   ) ار ناهج  ثداوح  همه  نم  رگا  منک ) یم  رکف  نم  )

***

اه هتکن 

طایتحا . 1

هـشیر .تسا  بحتـسم  هاـگ  بجاو و  دراوم  زا  یـضعب  رد  هک  تساـم  بهذـم  ملـسم  لوـصا  زا  یکی  كوکـشم  دراوـم  رد  طاـیتحا 
دویق و یـضعب  اب  ای  قلطم  روط  هب  نآ  بوجو  رد  هک  تسا  لمتحم  ررـض  عفد  ناونع  هب  لوصا  ملع  رد  هک  تسا  لقع  مکح  طایتحا ،

مالک ملع  رد  هلأسم  نیمه  هکنیا  هّجوت  لباق  .مینک  رود  دوخ  زا  ار  یلامتحا  ياه  نایز  هک  دـنک  یم  مکح  لـقع  .تسا  ثحب  طورش 
نیمه رب  ار  هللا  هفرعم  ادخ و  دوجو  هرابرد  قیقحت  هدـش و  هتخانـش  داعم  أدـبم و  یبهذـم و  لئاسم  رد  قیقحت  هیاپ  ناونع  هب  دـیاقع  و 

هب درف  هک  دـنک  یم  مکح  لـقع  لـیلد  نیمه  هب  .دراد  یپ  رد  ار  یمیظع  ياهررـض  لاـمتحا  قـیقحت  كرت  هـک  دـنراذگ  یم  ساـسا 
.دزادرپب قیقحت 

زا دومرف  روتسد  شدنزرف  هب  هکنآ  زا  دعب  تخاس و  لدتسم  الماک  ار  لصا  نیا  تشاد  هرقف  نیا  رد  هک  يریبعت  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
ثداوح راـتفرگ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  زیهرپ  اریز  دزیهرپـب ، تسا  نآ  رد  تلالـض  فوخ  هک  ییاهریـسم 

.دوش كانتشحو  كانلوه و 

.تسا یقطنم  هنالقاع و  يراک  يدام -  روما  ای  يونعم و  روما  رد  هاوخ  زیچ -  همه  اج و  همه  رد  دشکن  طارفا  هب  رگا  طایتحا  الوصا 

یقالخا لیاضف  هب  یبایتسد  هار  . 2

یقالخا تیبرت  هک  ییاه  ناسنا  هکنیا  نآ  تسا و  یقالخا  مهم  لصا  کی  هب  هراشا  ِهوُرْکَْملا » یَلَع  َرُّبَصَّتلا  َکَسْفَن  ْدِّوَعَو   » هلمج
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رارکت هتـسویپ  دـننک و  لیمحت  دوخ  سفن  رب  ار  نآ  دـیاب  تسین و  ناسآ  اهنآ  يارب  قالخا  لوصا  شریذـپ  راک  زاـغآ  رد  دـنا  هدـشن 
هب هک  دوش  یم  ببـس  تداـع  نیا  همادا  دـیآ و  رد  تداـع  تروص  هب  یقـالخا  رما  نآ  هک  دوـش  یم  ببـس  ررکم  لـعف  نیا  .دـنیامن 

.دروآ رد  دوخ  گنر  هب  ار  حور  دنک و  ذوفن  ناسنا  ناج  قمع  نورد  رد  ًاجیردت  ینعی  ددرگ ؛ رهاظ  یناسفن  هکلم  تروص 

هراشا هدمآ ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  مالک  يال  هب  رد ال  مکحلاررغ  رد  هک  ناَث » ٌْعبَط  ُهَداَعلا   » ثیدح و  ٌهَداَع » ُْریَخلا   » ثیدـح
.تسانعم نیمه  هب 

هدشن و ربص  لها  زونه  هک  تسا  یـسک  دروم  رد  ربصت  اما  تسا ؛ ربص  لها  ًاعقاو  روبـص  صخـش  هک  تسا  نیا  ربص  اب  ّربصت  توافت 
.دنک یم  راداو  نآ  هب  ار  دوخ 

ربص هک  اجنآ  زا  ددرگ و  یمن  لـصاح  شیوخ  نداد  تداـع  سفن و  تضاـیر  اـب  زج  هک  تسا  یقـالخا  لـیاضف  زا  يرایـسب  ـالوصا 
تـسا رـس  نوچمه  نامیا  هب  تبـسن  ربص  تایاور  زا  یـضعب  قبط  تساه و  يزوریپ  مامت  هیاـمریمخ  تالکـشم ) ربارب  رد  تماقتـسا  )

: رعاش هتفگ  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  تسا  یتمیق  ره  هب  دیاب  نت ، هب  تبسن 

ناوخب هگآ  ار  رصعلا  رخآ و  نالف ***  يا  درک  نیرق  قح  اب  ار  ربص 

دیدن مدآ  ربص  وچمه  ییایمیک  دیرفآ ***  قح  ایمیک  نارازه  دص 

***

ریگم يرسرس  ار  متیصو 

: دهد یم  شدنبلد  دنزرف  هب  رگید  مهم  روتسد  جنپ  همان  ّتیصو  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 

یهاـگهانپ هب  ار  دوخ  ینک  نینچ  رگا  هک  راپـسب  ادـخ  هب  ار  دوخ  تیاـهراک  ماـمت  رد  : » دـیامرف یم  هک  تسادـخ  هب  لـکوت  تسخن 
نئمطم و
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؛» يا هدرپس  دنمورین 

(. زیِزَع ِعناَمَو  ، (3) زیِرَح  (2) فْهَک َیلِإ  اَُهئِْجُلت  َکَّنِإَف  َکَِهلِإ ، َیلِإ  اَهِّلُک  َكِرُومُأ  ِیف  َکَسْفَن   (1) ْئِْجلَأَو )

ببـسم ار  وا  دـنادب و  ادـخ  تسد  هب  ار  ناهج  روما  همه  همـشچرس  ناسنا  هک  یماگنه  تسا  یلاعفا  دـیحوت  هب  نامیا  هدـییاز  لـکوت 
.دناد یم  دوخ  نئمطم  هاگهانپ  ار  وا  درب و  یم  هانپ  وا  هب  تالکشم  همه  رد  ًاعبط  درمشب  بابسالا 

مامت هک  تسا  نیا  هب  هکلب  دنیـشنب ، ادخ  فطل  دـیما  هب  اهنت  درادرب و  شـشوک  شالت و  زا  تسد  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  لکوت 
ناماد هب  تسد  تسوا  ناوت  زا  نوریب  نآ  لح  هک  دـنک  یم  دروخرب  یتالکـشم  عناوم و  هب  هک  اجنآ  رد  دریگ و  راک  هب  ار  دوخ  ناوت 

.دوش یم  هریچ  تالکشم  رب  وا  رب  لکوت  اب  دنز و  یم  ادخ  فطل 

فطل ناماد  هب  تسد  اهنت  و   ) ناوخب صالخا  اب  ار  تراگدرورپ  اعد ، ماگنه  هب  : » دـیامرف یم  هدرک  هراشا  صالخا  هلأسم  هب  هاگ  نآ 
(. َناَمْرِْحلاَو َءاَطَْعلا  ِهِدَِیب  َّنِإَف  َکِّبَِرل ، َِهلَأْسَْملا  ِیف  ِْصلْخَأَو  ( ؛» تسوا تسد  هب  نامرح  ششخب و  هک  ارچ  نزب ) وا 

دنک یم  ادیپ  نیقی  ُهللا » َّالِإ  ِدوُجُْولا  یف  َرِّثَُؤم  ال   » دـنادب ناسنا  هک  یماگنه  اریز  تسا ، یلاعفا  دـیحوت  هب  نامیا  تارمث  زا  زین  صالخا 
هچره ّتین  صولخ  اب  دور و  یم  وا  هناخ  رد  هب  اهنت  درک  ادـیپ  نامیا  رما  نیا  هب  هک  یماـگنه  هب  .تسوا  تسد  هب  ناـمرح  اـطع و  هک 

یم مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دنکرـشم ؛ ناراـکایر  هک  تسا  هدـش  دراو  تاـیاور  رد  لـیلد  نیمه  هب  .دـهاوخ  یم  وا  زا  دـهاوخ  یم 
؛ ِهللا یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  َلِمَع ِِهللا  ْنَمَو  ِساَّنلا  یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ِساَّنِلل  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنِإ  ٌكْرِش  ءاَیِر  ُّلُک  : » دیامرف
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دهد ماجنا  ادخ  يارب  یلمع  سکره  دریگب و  مدرم  زا  دـیاب  ار  دوخ  شاداپ  دـنک  مدرم  يارب  يراک  سک  ره  تسا  كرـش  ییایر  ره 
(1) «. تسادخ رب  وا  شاداپ 

رگا ادخ و  ریغ  زا  هن  دهاوخب  ادخ  زا  طقف  دـیاب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  ناسنا  هک  دراد  هراشا  زین  تقیقح  نیا  هب  نمـض  رد  هلمج  نیا 
یم ققحت  شناگدنب  تسد  هب  هاگ  شا  هدارا  هک  دناد  یم  ادخ  ار  یعقاو  رثؤم  مه  زاب  دور  یم  ادـخ  ریغ  غارـس  هب  بابـسا  ملاع  قبط 

.تسا تقیقح  نیمه  رگنایب  زین  َناَمْرِْحلاَو » َءاَطَْعلا  ِهِدَِیب  َّنِإَف   » هلمج دبای و 

(. َهَراَِختْسِالا ِِرثْکَأَو  ( ؛» دزاس مهارف  تیارب  ار  یکین  ریخ و  هک  هاوخب  ادخ  زا  رایسب  و  : » دیامرف یم  روتسد  نیموس  رد 

لکشم ناسنا  رب  يا  هلأسم  هاگره  تسا ، فراعتم  لومعم و  مدرم  نایم  رد  زورما  هک  تسا  يا  هراختسا  یکی  دراد : انعم  ود  هراختـسا 
یعون هراختـسا  دور و  یم  ادـخ  اب  تروشم  غارـس  هب  دـنک  لح  ار  نآ  تسناوتن  نآ  لها  اـب  تروشم  دوخ و  لـقع  يورین  اـب  هدـش و 

؛ دـنک ریخ  بلط  ادـخ  زا  دراذـگ  یم  مدـق  هک  يراک  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  هراختـسا  مود  يانعم  .تسا  راگدرورپ  اـب  تروشم 
وا لاـق  لاـح و  ناـبز  یلو  دـنک  شـالت  نآ  دـننام  تـعارز و  تراـجت و  رما  رد  دـنیبب ؛ دوـخ  تشونرـس  رب  مکاـح  ار  دـنوادخ  ینعی 

دیکأت نآ  رب  رایسب  تایاور  رد  هراختسا  زا  عون  نیا  .مهاوخ  یم  وت  تمحر  زا  ار  تکرب  ریخ و  ایادخ  ینعی  دشاب ؛ ِِهتَمْحَِرب  َهللاُریخَتْسَا 
هدنب چیه  َُهل ؛ َراَخ  َّالِإ  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  َّلَجَو  َّزَع  َهللا  َراَخَتْسا  اَم  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  .تسا  هدش 
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(1) «. دزاس یم  مهارف  ار  وا  ریخ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنک  یمن  ریخ  بلط  دنوادخ  زا  ینامیا  اب 

: دـیامرف یم  دـهد  جرخ  هب  ماـمتها  وا  ياـیاصو  اهزردـنا و  هب  تبـسن  شدـنزرف  هکنیا  يارب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
(. (2) ًاْحفَص َْکنَع  َّنَبَهْذَت  َالَو  ِیتَّیِصَو ، ْمَّهَفَتَو  ( ؛» ریگم يرسرس  ار  نآ  نک و  كرد  یبوخ  هب  ار  متیصو  »

نیرتهب اریز  : » دـیامرف یم  دـیامن و  یم  میـسقت  شخب  هس  هب  نآ ، نمـض  ار  اه  شناد  مولع و  دـنک و  یم  رکذ  نآ  يارب  یلیلد  سپس 
راوازـس تسا ) راب  نایز   ) هک یـشناد  تسین و  يریخ  نآ  رد  دشخبن  عفن  هک  یـشناد  نادـب  دـشاب و  دـنمدوس  هک  تسا  یـشناد  نخس 
(. ُهُمُّلَعَت ُّقِحَی  ْملِِعب َال  ُعَفَْتُنی  َالَو  ُعَْفنَی ، ْملِع َال  ِیف  َْریَخ  ُهَّنَأ َال  ْمَلْعاَو  َعَفَن ، اَم  ِلْوَْقلا  َْریَخ  َّنِإَف  ( ؛» دشخب یمن  يدوس  تسین  نتفرگارف 

تادابع و ای  دـشاب  تاداقتعا  هنیمز  رد  هاوخ  دـشخب ؛ یم  يرای  هللا  یلا  برق  ریـسم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یمولع  دـیفم ، ياـه  شناد 
.دشخب یم  ییاهر  تسا  یهایسور  رفک و  هیام  هک  يرقف  زا  دنک و  یم  نیمأت  دنموربآ  تروص  هب  ار  وا  يایند  ...و ، قالخا 

یم هدافتـسا  رخافت  ای  یمرگرـس و  يارب  نآ  زا  هاگ  ترخآ و  ریخ  هن  تسا و  نآ  رد  ایند  ریخ  هن  هک  تسا  ییاـه  شناد  هدوهیب  مولع 
فارطا یهورگ  هک  دید  دجـسم  رد  ار  يدرم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  هدش  دراو  فورعم  ثیدح  رد  هچنآ  هیبش  دوش ؛

: دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دراد ) ناوارف  شناد  و   ) تسا همّالع  درم  نیا  دندرک : ضرع  تسیچ ؟ نیا  دومرف : دنا  هتفرگ  ار  وا 
برع ياه  بسن  هب  درف  نیرت  هاگآ  صخش  نیا  دندرک : ضرع  تسیچ ؟ همّالع 

67 ص :

ح 4. ص 224 ، راونالاراحب ج 88 ، - 1
زا تسا و  ندرک  رظن  فرص  ندینادرگ و  يور  نآ  يردصم  يانعم  تسا و  يزیچ  ره  يور  بناج و  يانعم  هب  لصا  رد  حفـص » - » 2

دیاب نمـض  رد  .دور  یم  راک  هب  انعم  ود  ره  رد  هژاو  نیا  تسا ، رهق  ببـس  هب  هاـگ  وفع و  تلع  هب  هاـگ  ندرک  رظن  فرـص  هک  اـجنآ 
زا ییانتعا  یب  ندـنادرگ و  يور  ببـس  هب  نم  ّتیـصو  هک  تسا  نیا  هلمج  ياـنعم  تسا و  ّتیـصو  ّنبهذـت ، لـعاف  هک  تشاد  هّجوت 
رد هدمآ  اهنع  کنع »  » ياج هب  خسن  زا  یضعب  رد  .ریگم  يرـسرس  ارم  ّتیـصو  هک  تسا  نیا  یـسراف  رد  نآ  لداعم  دورن و  وت  رطاخ 

.تسا ( مالسلا هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  ینعی  بطاخم  ّنبهذت  لعاف  تروص  نیا 
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؛ ُهَِملَع ْنَم  ُعَْفنَی  َالَو  ُهَلِهَج  ْنَم  ُّرُضَی  ٌْملِع َال  َكاَذ  : » دومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  .تساهنآ  راعشا  ّتیلهاج و  مایا  ثداوح  و 
ُْملِْعلا اَمَّنِإ  : » دوزفا سپـس  درب » یمن  يدوس  دـنادب  ار  نآ  هک  سک  نآ  دـنک و  یمن  ینایز  دـنادن  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  یملع  نیا 
لئاسم رد   ) نشور ياه  هناشن  تسا : زیچ  هس  رد  اهنت  ملع  ٌلْضَف ؛ َوُهَف  َّنُهَالَخ  اَمَو  ٌهَِمئاَق  ٌهَّنُـس  ْوَأ  ٌَهلِداَـع  ٌهَضیِرَف  ْوَأ  ٌهَمَکُْحم  ٌهَیآ  ٌهَثَـالَث 

اـه و ّتنـس  یقـالخا و  روما  هب  طوبرم  مولع  تاـبجاو و  یهلا و  ماـکحا  هب  طوبرم  ملع  و  داـعم ) أدـبم و  یـسانش و  ادـخ  هب  طوـبرم 
(1) «. تسا یفاضا  نآ  ریغ  تابحتسم و 

ییاهر رگید  تالکـشم  يرامیب و  رقف و  زا  ار  اهنآ  دـنک و  یم  کمک  مدرم  يایند  يدابآ  نارمع و  هب  هک  ییاـه  شناد  مولع و  هّتبلا 
.دنعفان مولع  زا  هورگ  هس  نآ  يارب  يا  همدقم  عقاو  رد  اریز  دندیفم ، مولع  زا  زین  دشخب  یم 

.ردخم داوم  بارـش و  دننام  مارح  داوم  دیلوت  هب  طوبرم  مولع  هدبعـش و  رحـس و  ملع  دننام  تسا ؛ راب  نایز  مولع  مولع ، زا  موس  مسق 
بمب دـننام  دزومآ  یم  رـشب  هب  ار  یعمج  راتـشک  لئاسو  هّیهت  هک  یمولع  تسا ؛ هتـشذگ  زا  رت  ناوارف  مولع  نیا  ام ، زورما  ياـیند  رد 
ناونع هب  هک  ارچ  تسا ، مارح  مالـسا  رظن  زا  شنتفرگ  ارف  نتخومآ و  مولع  هنوگ  نیا  نآ  لاثما  ییایمیـش و  رابگرم  ياه  حالـس  متا ،

.دوش یم  بوسحم  مارح  همّدقم 

***

عفان ریغ  عفان و  مولع  هتکن : 

.دشاب دیفم  بولطم و  مولع  همه  هک  تسین  نینچ  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ؛ ییانشور  رون و  شناد  ملع و  هک  تسین  کش 

هدمآ الاب  همان  ّتیصو  رد  هک  هنوگ  نامه 

68 ص :

ح 1. ص 32 ، ج 1 ، یفاک ، - 1

همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 81 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دنک یم  میسقت  هنوگ  هس  هب  ار  مولع  مالسلا ) هیلع  ) ماما تسا ،

هاگ یناسنا و  قالخا  ماکحا و  ینید و  فراعم  هب  ملع  دـننام  دراد ؛ يونعم  هبنج  هاگ  تسا ، عفان  اه  ناـسنا  یگدـنز  يارب  هک  یمولع 
، یعافد نونف  يزرواشک ، یکـشزپ ، ملع  ریظن  تسا  مزال  اه  ناـسنا  يداـم  یگدـنز  يارب  هک  یمولع  ماـمت  دـننام  دراد ؛ يداـم  هبنج 

يونعم تالکشم  دوشن  هرادا  لوقعم  روط  هب  ناسنا  يدام  یگدنز  دشابن و  مولع  نیا  رگا  میناد  یم  و  ...و .  نیگنـس  کبـس و  عیانص 
مزال یهورگ  ره  ینعی  هدـش ؛ یفرعم  ییافک  بجاو  ناونع  هب  مالـسا  رد  مولع  نیا  لـیلد  نیمه  هب  .تشاد  دـهاوخ  لاـبند  هب  یناوارف 
یفاک هزادـنا  هب  هتـشر  کی  رد  رگا  ددرگ و  نیمأت  یمالـسا  هعماج  يدام  ياهزاین  همه  اـت  دورب  مولع  نیا  زا  یـشخب  لاـبند  هب  تسا 

.دنک یم  ادیپ  ینیع  بوجو  دشاب ، هتشادن  ینایدصتم 

دنشاب ملع  راد  مچرپ  دیاب  هکلب  دننامب ، بقع  نارگید  زا  مولع  نیا  رد  دیابن  ام  رصع  رد  صوصخ  هب  نامز  رصع و  ره  رد  ناناملـسم 
.تسا هدوب  نینچ  نآ  زا  دعب  نرق  دنچ  مالسا و  نیتسخن  نورق  رد  هک  هنوگ  نامه 

تفرـشیپ و زا  نآ  يرادروخرب  هعماج و  تمالـس  یعامتجا و  ماظن  بیرخت  نآ  هجیتن  هک  تسا  یمولع  راـب ، ناـیز  رـضم و  مولع  اـما 
.نآ لاثما  یلکلا و  تابورشم  ردخم و  داوم  عاونا  دیلوت  یعمج و  راتشک  ياه  حالس  هب  طوبرم  مولع  دننام  تسا  لماکت 

.دش نایب  مالسلا ) هیلع  ) ماما مالک  حرش  رد  الاب  رد  نآ  هنومن  هک  ینایز  هن  دراد  يا  هدیاف  هن  هک  تسا  هدوهیب  مولع  موس  مسق 

***

همان تیصو  نیا  نتشون  يارب  نم  هزیگنا 

هزیگنا هب  رگید  راب  شا  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
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زا یشخب  دوش : یم  لیکشت  شخب  ود  زا  هک  يا  هزیگنا  دزادرپ ؛ یم  عفان  ياهزردنا  زا  ّولمم  ینالوط و  همان  ّتیصو  نیا  نایب  رد  دوخ 
هتفر و الاب  نم  نس  هک  تسا  نیا  شا  هصالخ  و  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  دوجو  رد  نآ  زا  یشخب  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما دوجو  رد  نآ 
زا .قح  ِشریذپ  هدامآ  یتسه و  ناوج  وت  رگید  يوس  زا  مدرک و  همان  ّتیـصو  نیا  هب  مادـقا  لیلد  نیمه  هب  دـسرب  ارف  ملجا  مسرت  یم 

.مدرک تردابم  همان  ّتیصو  نیا  هب  لیلد  ود  نیا  هب  .دشابن  وت  رد  یگدامآ  نآ  دور و  الاب  وت  نس  مسرت  یم  نیا 

تردابم وت  يارب  متیصو ، نیا  هب  هدییارگ ، یتسـس  هب  میاوق  مدید  هتفر و  الاب  نم  نس  مدید  هک  یماگنه  مرـسپ ! : » دیامرف یم  تسخن 
(. َْکَیلِإ ِیتَّیِصَِوب  ُتْرَدَاب  ًانْهَو ، ُداَدْزَأ  ِیُنْتیَأَرَو  ًاّنِس ، ُْتغََلب  ْدَق  ِیُنْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  َّیَُنب  ْيَأ  ( ؛» مدیزرو

يایاقب زونه  هک  لاس  زا 30  شیب  شدنزرف  نس  دوب و  رتشیب  یمک  ای  لاس  نامز 60  نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما كرابم  نس  میناد  یم 
زا شیپ  دور  یم  الاب  اهنآ  رمع  نینـس  هک  یماگنه  نادنزرف ، ربارب  رد  ناردپ  همه  يارب  تسا  یـسرد  نیا  تشاد و  دوخ  اب  ار  یناوج 
رـس تشپ  تسا ، نآ  رد  قح  شریذپ  يارب  ناوارف  یگدامآ  هک  ار  یناوجون  ای  یناوج و  نارود  ناشنادنزرف  ای  دسر و  ارف  لجا  هکنآ 

.دننک ّتیصو  دنیوگب و  اهنآ  هب  تسا  مزال  ار  هچنآ  دنراذگب ،

ملجا ادابم  مدرک  دراو  متیصو  رد  ار  يا  هتـسجرب  تاکن  و  : » دیامرف یم  دزادرپ و  یم  يرتشیب  حیـضوت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
هتشاد نورد  رد  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  دسر  ارف 
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تـشذگ رثا  رب   ) ممـسج رد  هک  هنوگ  نآ  دوش  لصاح  یناصقن  مرکف  يأر و  رد  هکنآ  زا  شیپ  لیلد  نیمه  هب  مشاب و  هدرکن  نایب  ما 
میلعت و هب  يوش  شکرـس  یبکرم  نوچمه  دروآ و  موجه  وت  رب  ایند  ياه  هنتف  سوه و  اوه و  هکنآ  زا  شیپ  هدـمآ و  دوجو  هب  نامز )

َصَْقنُأ ْنَأ  ْوَأ  یِـسْفَن ، ِیف  اَِمب  َْکَیلِإ   (1) َیِْـضفُأ ْنَأ  َنوُد  ِیلَجَأ  ِیب  َلَْجعَی  ْنَأ  َْلبَق  اَْهنِم  ًالاَصِخ  ُتْدَرْوَأَو  ( ؛» مدرک ترداـبم  وت  تیبرت 
(. (2) ِروُفَّنلا ِْبعَّصلاَک  َنوُکَتَف  اَْینُّدلا ، ِنَِتفَو  يَوَْهلا  ِتاَبَلَغ  ُضَْعب  َْکَیلِإ  ِینَِقبْسَی  ْوَأ  یِمْسِج ، ِیف  ُتْصُِقن  اَمَک  ِییْأَر  ِیف 

رد زوسلد  ریپ و  يردپ  ناونع  هب  هکلب  موصعم ، يدنزرف  ناونع  هب  هن  شبطاخم  زین  موصعم و  ناونع  هب  هن  اجنیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
کی دوخ و  هب  عجار  هتکن  ود  هب  دریگب ، رارق  ایند  ياه  هنتف  سفن و  ياـه  هسوسو  دابدـنت  ضرعم  رد  تسا  نکمم  هک  يدـنزرف  ربارب 

ار تصرف  نتفر  تسد  زا  لجا و  ندیـسر  ارف  میب  هتفر و  الاب  نم  نس  وس  کی  زا  دیامرف : یم  دنک و  یم  هراشا  شدنزرف  هرابرد  هتکن 
یتسس هب  تسا  نکمم  مه  رکف  دوش ، یم  ناوتان  فیعـض و  ندب  ياضعا  هک  هنوگ  نامه  نس  نتفر  الاب  هارمه  رگید  يوس  زا  مراد و 

سفن و ياوه  ناطیـش ، ياه  هسوسو  يریگب ؛ رارق  یفلتخم  تاـفآ  ضرعم  رد  زین  یتسه  نم  بطاـخم  هک  وت  موس  يوس  زا  دـیارگ و 
.دور یم  تسد  زا  زردنا  دنپ و  تصرف  زاب  دوش  نینچ  رگا  هک  ایند  یگدنب 

.مسرب تصرف  توف  زا  لبق  بولطم ، هجیتن  هب  ات  مدرک  همانزردنا  ّتیصو و  نیا  هب  تردابم  نم  تاهج ، نیا  يور 

دیدحلا یبا  نبا  هک  تسا  بجعت  ياج 

71 ص :

تـسا هدـش  دراو  وا  ياضف  رد  ییوگ  تسا ، يزیچ  هب  لوصو  يانعم  هب  هدـش و  هتفرگ  اضف »  » هشیر و  ءاـضفا »  » هشیر زا  یـضفا » - » 1
 . دنک یم  دراو  بطاخم  رکف  ياضف  رد  ار  بلطم  نآ  ییوگ  هتفر  راک  هب  يرگید  هب  یبلطم  میلعت  اقلا و  دروم  رد  سپس 

يرارف يزیچ  زا  هک  ییاه  ناسنا  هب  سپس  دشاب و  هدرک  مر  یکانتشحو  زیچ  زا  هک  تسا  يرارف  ناویح  يانعم  هب  لصا  رد  روفَن » - » 2
.تسا هدش  قالطا  زین  دنتسه 
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هدـیقع فالخ  رب  دـهد ، یم  ناشن  اه  هلمج  نیا  : » دـیوگ یم  هدومرف  نایب  دوخ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  ییاـه  هلمج  حرـش  رد 
یم روتف  وا  يأر  هن  دوش  یم  لصاح  یناصقن  وا  رکف  رد  هن  تسا  موصعم  روما  هنوگ  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـنیوگ  یم  هک  هعیش 

(1) .تسا لطاب  دریذپ ،»

تماـما و عـضوم  زا  هن  ار  نانخـس  نیا  مالـسلا ،) هیلع  ) ماـما دـهد  یم  ناـشن  میتـفگ -  هک  هنوـگ  ناـمه  نیارق -  ماـمت  هک  یلاـح  رد 
.تسا هدومرف  نایب  دهد ، یم  زردنا  تحیصن و  هبرجت  مک  ناوج و  يدنزرف  يارب  هک  هبرجت  رپ  ریپ و  يردپ  عضوم  زا  هکلب  تمصع ،

: دـیامرف یم  هک  درک  یم  هجوت  هدـش  دراو  هغالبلا  جـهن  نیمه  رد  هک  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع الوم  رگید  نخـس  دـیدحلا  یبا  نبا  رگا 
یم ار  هچنآ   ) دـینک لاؤس  نم  زا  هَعاَّسلا ؛ َْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  اَمِیف  ءْیَـش  ْنَع  ِینُولَأْسَت  ِهِدَِـیب َال  یِـسْفَن  يِذَّلا  َوَف  ِینوُدـِقْفَت  ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَأْـساَف  »

ات زورما  زا  هک  يا  هثداح  چیه  زا  تسوا  تردـق  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  .دـیهد  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دـیهاوخ )
(2) («. مراد هدامآ  ار  نآ  خساپ  هکنیا  رگم   ) دینک یمن  لاؤس  نم  زا  دوش  یم  عقاو  تمایق  هنماد 

یِّنِم ُمَلْعَأ  ِءاَمَّسلا  ِقُرُِطب  اَنََالَف  ِینوُدِقْفَت  ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَـس  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  : » دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  هبطخ 189  رد  هک  يرگید  نخس  زین 
زیچ همه  و   ) مرت هاگآ  نیمز  ياه  هار  زا  نامسآ  ياه  هار  هب  نم  هک  ارچ  دیـسرپب ، نم  زا  دیهاوخ  یم  هچره  مدرم  يا  ِضْرَْالا ؛ ِقُرُِطب 

تشاذگ یم  مه  رانک  رد  ار  نانخس  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  رگا  يرآ  تسا .) نشور  نم  دزن  هللا  نذا  هب  ادخ و  نامرف  هب 
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.تفگ یمن  نینچ  زگره 

ناوج بلق  نیقی  هب  : » دیوگ یم  نینچ  هتخادرپ  شناوج  دنزرف  يارب  دوخ  يایاصو  حرط  يارب  یلیلد  نایب  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
اَم ِهَِیلاَْخلا  ِضْرَْالاَک  ِثَدَْـحلا  ُْبلَق  اَمَّنِإَو  ( ؛» دریذـپ یم  ار  نآ  دوش  هدیـشاپ  نآ  رد  يرذـب  ره  تسا ؛ یلاـخ  نیمز  نوچمه  ناوجون  و 

(. ُْهتَِلبَق ءْیَش  ْنِم  اَهِیف  َیِْقلُأ 

؛ ِرَجَْحلا ِیف  ِشْقَّنلاَک  ِرَغِّصلا  ِیف  ُْملِْعلَا   » هک هدمآ  رد  لثملا  برض  تروص  هب  هک  تسا  یتیاور  یتح  هدیـسر و  هبرجت  هب  اهراب  رما  نیا 
.رادـیاپ قیمع و  تباث ، تسا  یـشقن   ) دـننزب گنـس  رب  هک  تسا  یـشقن  نوچمه  دوش  یم  هداد  یناوج ) و   ) یکدوک رد  هک  یتامیلعت 

دننز بآ  رب  هک  تسا  یـشقن  نوچمه  یلاـسگرزب  رد  يریگارف  ِءاـْملا ؛ یَلَع  ِّطَْـخلاَک  رَبِْکلا  ِیف  ُمُّلَعَّتلاَو  هک ) دـنا  هدوزفا  نآ  رب  سپس 
(«. رادیاپان ارذگ و  تسا  یشقن  )

تبلق هکنآ  زا  شیپ  مدـیزرو  تردابم  وت  بیدأت  میلعت و  هب  لیلد  نیمه  هب  : » دـیامرف یم  دـیازفا و  یم  نآ  رب  رگید  لیلد  ود  هاـگ  نآ 
(. َکُُّبل َلِغَتْشَیَو  َُکْبلَق ، َوُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَْالِاب  َُکتْرَداَبَف  ( ؛» ددرگ لوغشم  رگید  روما  هب  ترکف  دوش و  تخس 

ناوج بلق  ندوب  هدامآ  تسا : هدومرف  نایب  لیلد  هس  زردـنا ، دـنپ و  تهج  لاس  نس و  نیا  باختنا  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما عقاو  رد 
نیا زا  مادک  ره  تایح و  یگدنز و  تالکـشم  هب  نهذ  لاغتـشا  مدع  هانگ و  هب  یگدولآ  مدع  ببـس  هب  تواسق  مدع  شریذـپ ، يارب 

.دشاب عمج  تاهج  نیا  همه  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  یفاک  نامز  نیا  باختنا  يارب  ییاهنت  هب  هس 

نادنمشیدنا و هک  یباتشب  يروما  لابقتسا  هب  يدج  میمصت  اب  هک  تسا  نآ  يارب  اهنیا  همه  : » دیازفا یم  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
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شالت زا  یـشابن و  وجتـسج  بلط و  هب  دنمزاین  ات  دنا  هدیـشک  ار  نآ  نومزآ  تمحز  و  هتخاس ، زاین  یب  نآ  بلط  زا  ار  وت  هبرجت  لها 
َهَنُوئَم َتیِفُک  ْدَق  َنوُکَتَف  ُهََتبِرْجَتَو ،  (1) ُهَتَیُْغب ِبِراَجَّتلا  ُلْهَأ  َكاَفَک  ْدَق  اَم  ِْرمَْالا  َنِم  َِکیْأَر  ِّدِِجب  َِلبْقَتْسَِتل  ( ؛» يدرگ رطاخ  هدوسآ  رتشیب 

(. َِهبِرْجَّتلا ِجَالِع  ْنِم  َتِیفوُعَو  ِبَلَّطلا ،

زج يزیچ  یگدـنز  اریز  دـنک ، یم  هراشا  نارگید  براـجت  زا  هدافتـسا  ّتیّمها  هب  دوخ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
نارگید براجت  زا  دریذپب  ار  نآ  تالکشم  تاعیاض و  دنک و  هبرجت  شدوخ  ار  زیچ  همه  هکنیا  ياج  هب  لقاع  ناسنا  تسین و  هبرجت 

هب .دزادرپب  نآ  يارب  يا  هنیزه  هکنآ  یب  دریگ  یم  رایتخا  رد  هدش  نشور  شا  هجیتن  دنا و  هدومزآ  اهنآ  ار  هچنآ  دـنک و  یم  هدافتـسا 
رارق ناگدنیآ  رایتخا  رد  ناینیشیپ  براجت  هک  دنرتدنمتداعـس  رظن  نیا  زا  هتـشذگ  ياه  لسن  زا  هدنیآ  ياه  لسن  هراومه  رگید  ریبعت 
هیلع ) ماما تاریبعت  دنریگ و  یم  رایتخا  رد  تمحز  نودـب  ناگدـنیآ  دـنا  هدروآ  تسد  هب  ناوارف  تمحز  اب  اهنآ  ار  هچنآ  دریگ و  یم 

.تسا هتکن  نیمه  هب  هراشا  همه  َِهبِرْجَّتلا » ِجالَع  ْنِم  َتِیفوُعَو  ِبَلَّطلا  َهَنُؤَم  َتیفُک  ( » مالسلا

هکنآ یب   ) دش دهاوخ  مه  وت  بیـصن  هدش ، ام  بیـصن  تایبرجت  زا  هچنآ  نیاربانب  : » دیامرف یم  همانزردنا  زا  شخب  نیا  نایاپ  رد  اذـل 
؛» ددرگ نشور  وت  رب  رتشیب ) هبرجت  ناـمز و  تشذـگ  اـب   ) هدـش یفخم  اـم  رب  هچنآ  زا  يا  هراـپ  دـیاش  هکلب  یـشاب ) هدیـشک  یتـمحز 

(. ُْهنِم اَْنیَلَع  َمَلْظَأ  اَمَّبُر  اَم  ََکل  َناَبَتْساَو  ِهِیتَْأن ، اَّنُک  ْدَق  اَم  َِکلَذ  ْنِم  َكاَتَأَف  )

دریگ یم  رارق  ناگدنیآ  رایتخا  رد  لماک  روط  هب  ناینیشیپ  هبرجت  هاگ  هکنیا  هب  هراشا 
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یم ناگدـنیآ  ار  رگید  مین  دـنا و  هدومیپ  ار  هار  زا  یمین  لئاسم ، زا  یـضعب  رد  ناینیـشیپ  هاـگ  دـنرب و  یم  لـماک  هرهب  نآ  زا  اـهنآ  و 
.دوب هدشن  ناینیشیپ  بیصن  یتح  هک  دنبای  یم  تسد  يروما  هب  دنیامیپ و 

هب هکلب  تسین ، تمصع  ماقم  تماما و  عضوم  زا  همان  ّتیصو  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نانخـس  دش ، هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  نامه 
هرهب شتایبرجت  زا  ات  دنک  یم  کمک  ایند  ثداوح  نافوط  ربارب  رد  شدـنزرف  هب  هک  زوسلد  هدرک و  هبرجت  هدـید و  ایند  يدرف  ناونع 

.دسرب يرتهب  جیاتن  هب  دنک و  لیمکت  ار  نآ  شدنزرف  هتفاین ، هبرجت  هب  وا  ار  هچنآ  هاگ  یتح  دریگ و 

***

یناوج رد  تیبرت  راثآ  هتکن : 

نآرق .دندرک  یم  عافد  اهنآ  فادها  زا  دندروآ و  یم  نامیا  اهنآ  هب  هک  دـندوب  یهورگ  نیتسخن  ناناوج  دـهد  یم  ناشن  ایبنا  خـیرات 
هک دهد  یم  ناشن  مالسا  خیرات  زین  هدرک و  نایب  ار  دنمتورث  نالاسگرزب  داریا  وا و  هب  ار  ناناوج  ندروآ  نامیا  حون و  ناتـساد  ارارک 

.دندوب ناناوج  همه  زا  شیب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هب  نانمؤم 

تیب لها  بتکم  زا  عافد  يارب  هک  شنارای  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دنک ؛ یم  دییأت  ار  تقیقح  نیا  زین  یمالـسا  تایاور 
هک يورب  ناناوج  غارـس  هب  هک  داب  وت  رب  ْریَخ ؛ ِّلُک  َیلِإ  ُعَرْـسَأ  ْمُهَّنِإَف  ِثاَدْحَْالِاب  َْکیَلَع  : » دومرف تشگرب ، ماکان  دوب و  هتفر  هرـصب  هب 

(1) «. دنرت عیرس  همه  زا  يریخ  رما  ره  شریذپ  يارب  اهنآ 

ار نآرق  سک  ره  ِهِمَدَو ؛ ِهِمْحَِلب  ُنآْرُْقلا  َطَلَتْخا  ٌنِمُْؤم  ٌّباَش  َوُهَو  َنآْرُْقلا  َأَرَق  ْنَم  : » میناوخ یم  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
تشوگ اب  نآرق  دشاب ، نامیا  اب  ناوج  هک  یلاح  رد  دناوخب 
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(1) «. دش دهاوخ  نیجع  وا  نوخ  و 

نادنزرف ُهَئِجْرُْملا ؛ ُمِْهَیلِإ  ْمُکَِقبْـسَی  ْنَأ  َْلبَق  ِثیِدَْحلِاب  ْمُکَدَالْوَأ  اوُرِدَاب  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  زین 
هیلع ) یلع لـصف  ـالب  تفـالخ  هب  يداـقتعا  هک   ) هئجرم فرحنم  هورگ  هکنآ  زا  شیپ  دـیزاس  انـشآ  تیب ) لـها   ) ثیداـحا اـب  ار  دوخ 

(2) «. دنریگب یشیپ  امش  زا  دنتشادن ) مالسلا )

، تسا نشور  مه  نآ  لیلد  .تسا  هدـش  نایب  یبوخ  هب  بلطم  نیا  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  همان  ّتیـصو  زا  الاب  بلاـطم  رد 
دننامه لیلد  نیمه  هب  تسا ، هلطاب  دیاقع  تجاجل و  روک و  ياه  بصعت  هب  یگدولآ  زا  یلاخ  كاپ و  ناناوج  بلق  وس  کی  زا  اریز 

یم ار  نآ  تعرـس  هب  دوش  هدـناشفا  نآ  رد  يرذـب  ره  دـشاب و  محازم  هزره  ياـه  فلع  هاـیگ و  هنوـگره  زا  یلاـخ  هک  تسا  ینیمز 
.دریذپ

.دوش فیعض  قح  هب  تبسن  وا  شریذپ  ات  تسا  هتشادن  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  يدام ، يویند و  تاقلعت  رگید ، يوس  زا 

هب دنتـسین  رـضاح  اهنآ  تسا و  داضت  رد  نالاسگرزب  زا  يرایـسب  عورـشمان  عفانم  اب  ادـخ  نید  ماکحا  اـیبنا و  تاـمیلعت  موس  يوس  زا 
.دنتسین یعفانم  نینچ  راتفرگ  ناناوج  هک  یلاح  رد  دنرادرب ، دوخ  عفانم  زا  تسد  یناسآ 

: دیوگ یم  برع  يارعش  زا  کی 

ُبَدَْالا ِرَبِْکلا  َدَْعب  ُعَْفنَی  َْسَیلَو  لَهُم ***  یف  ُثادْحألا  ُبَدألا  ُعَْفنَی  ْدَق 

ُبَشَْخلا اَهَْتمَّوَق  اذإ  َنیلَت  َْنلَو  َْتلَدَتْعا ***  اَهَْتمَّوَق  اذإ  َنوُصُْقلا  َّنإ 

.درادن يرثا  یلاسگرزب  زا  دعب  یلو  دشخب  یم  هدیاف  یهاتوک  تدم  رد  ناناوج  هب  تبسن  تیبرت 

لباق دـمآ  رد  یتخـس  ياه  بوچ  تروص  هب  هک  یماگنه  یلو  درک  میقتـسم  فاص و  ناوت  یم  یتحار  هب  ار  كزان  رت و  ياه  هخاش 
.تسین رییغت 

هب و 
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ح 4. ص 603 ، ج 2 ، یفاک ، - 1
ح 5. ص 47 ، ج 6 ، یفاک ، - 2
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: يدعس هتفگ 

تساخرب وا  زا  حالف  یگرزب  رد  دننکن ***  بدا  شیدرُخ  رد  هک  نآ 

تسار شتآ  هب  زج  کشخ  دوشن  چیپ ***  یهاوخ  هک  نانچ  ار  رت  بوچ 

***

نارگید براجت  رد  ینالوط  رمع  زا  هدافتسا  هیاس 

ناینیشیپ خیرات  یسررب  هعلاطم و  ّتیّمها  نآ  دنک و  یم  هراشا  یمهم  رایسب  هتکن  هب  همان  ّتیـصو  رگید  شخب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
ياه خاک  : ) اهنآ زا  هدـنامزاب  راثآ  رد  هچنآ  هتفرگ و  رارق  ام  راـیتخا  رد  اـهنآ  راـبخا  زا  هدیـسر و  اـم  هب  اـهنآ  لاـمعا  زا  هچنآ  تسا ؛

هک یناسک  همه  هزادـنا  هب  نم  هچرگ  مرـسپ  : » دـیامرف یم  تسا  یقاب  ...و ) هدـنام  اج  هب  ياه  تورث  شوماخ ، ياـهربق  هدـش ، ناریو 
هب نانآ  زا  هدـنامزاب  راثآ  رد  مدومن و  رکفت  ناشرابخا  رد  مدـنکفا و  رظن  اهنآ  راـتفر  رد  اـما  ما  هدرکن  رمع  دنتـسیز  یم  نم  زا  شیپ 
هب ناشخیرات  زا  هچنآ  رثا  رب  ییوگ  هکلب  مدـش  اهنآ  زا  یکی  دـننامه  اه ) شزومآ  نیا  رثا  رب   ) هک اجنادـب  ات  متخادرپ  تحایـس  ریس و 
ِیف ُتْرَظَن  ْدَـقَف  ِیْلبَق ، َناَـک  ْنَم  َرُمُع  ُتْرِّمُع  ْنُـکَأ  ْمـَل  ْنِإَو  یِّنِإ  َّیَُنب ، ْيَأ  ( ؛» ما هدوـب  ناـشرخآ  اـت  لّوا  زا  اـهنآ  هـمه  اـب  هدیـسر  نـم 
َعَم ُتْرِّمُع  ْدَـق  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ََّیلِإ  یَهَْتنا  اَِمب  یِّنَأَک  َْلب  ْمِهِدَـحَأَک ، ُتْدُـع  یَّتَح  ْمِهِراَثآ ؛ ِیف  ُتْرِـسَو  ْمِهِراَـبْخَأ ، ِیف  ُتْرَّکَفَو  ْمِِهلاَـمْعَأ ،

(. ْمِهِرِخآ َیلِإ  ْمِِهلَّوَأ 

ناشلمع زا  هک  یجیاتن  اهنآ و  لامعا  رد  دریگب ، هرهب  نارگید  براجت  زا  یسک  رگا  .تسین  هبرجت  زج  يزیچ  یگدنز  هکنیا  هب  هراشا 
تربع هدید  اب  نانآ  زا  هدنامزاب  راثآ  رد  دشیدنیب و  هدـنام  یقاب  راگدای  هب  اهنآ  زا  هک  يزیگنا  تربع  رابخا  رد  دـنک و  تقد  دـنتفرگ 

ادیپ تیرشب  خیرات  مامت  يازارد  هب  يرمع  درگنب ، نیب 
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.تسا هدوب  هدنز  نونک  ات  مدآ  تقلخ  لّوا  زور  زا  ییوگ  دنک و  یم 

هریت ردک و  شخب  زا  ار  نآ  يافصم  لالز و  تمسق  سپس ) مدرک  یـسررب  ار  اهنیا  همه  نم  : ») دیازفا یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
تشز و  ) نایم زا  متفرگرب و  وت  يارب  ار  شا  هدـیزُگ  يرما  ره  زا  اهنآ  همه  نایم  زا  سپـس  .متـسناد  ار  شنایز  دوس و  متخانـش و  زاـب 

ْنِم ُهَعْفَنَو  ِهِرَدَـک ، ْنِم  َِکلَذ  َْوفَـص  ُْتفَرَعَف  ( ؛» متـشاد رود  وت  زا  ار  شتالوهجم  مدومن و  باـختنا  وت  يارب  ار  شیاـبیز  اـهنآ  ياـبیز )
(. َُهلوُهْجَم َْکنَع  ُْتفَرَصَو  ُهَلیِمَج ، ََکل   (2) ُْتیَّخَوَتَو  (1) ُهَلیَِخن ْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ََکل  ُتْصَلْخَتْساَف  ِهِرَرَض ،

زا ار  هرس  فاّرص ، نوچمه  دیاب  ناسنا  .تسین  یفاک  ییاهنت  هب  اهنآ  راثآ  رد  تحایس  ریـس و  ناینیـشیپ و  راثآ  هعلاطم  هکنیا  هب  هراشا 
هدیشک وت  يارب  زین  ار  راک  نیا  تمحز  نم  دنکفا و  رود  هب  ار  اه  یصلاخان  دنک و  شنیزگ  تسا  بوخ  ار  هچنآ  دزاس و  ادج  هرسان 

.ما

یم هک  دنک  یم  نایب  تروص  نیا  هب  همان  ّتیـصو  نیا  نایب  رب  ار  دوخ  هزیگنا  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
نیا هب  ار  وت  هک  مدـید  حالـص  زین  نم  دـهاوخ ، یم  شدـنزرف  يارب  ار  اه  یکین  نیرتهب  ناـبرهم  يردـپ  هک  هنوگ  ناـمه  و  : » دـیامرف

ملاس و یتّین  ياراد  ولج و  هب  ور  تراگزور  تسا و  شیپ  هب  ور  وت  رمع  هک  ارچ  متشامگ ، نآ  رب  ار  دوخ  تمه  منک و  تیبرت  هلیسو 
َْتنَأ َکـِلَذ  َنوُکَی  ْنَأ  َکـِبَدَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْتعَمْجَأَو  َقیِفَّشلا ، َدـِلاَْولا  ِینْعَی  اَـم  َكِْرمَأ  ْنِم  ِیناَـنَع  ُْثیَح  ُْتیَأَرَو  ( ؛» یتسه افـصاب  یحور 

(. هَِیفاَص سْفَنَو  هَمِیلَس ، هَِّین  وُذ  ِرْهَّدلا ،  (3) ُلَبَتْقُمَو ِرُمُْعلا  ُِلبْقُم 
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ره هب  لیخن »  » هژاو سپـس  .تسا  هلاخن  سوبـس و  يزاس  ادـج  يارب  درآ  ندرک  لابرغ  يانعم  هب  لصا  رد  لخن »  » هشیر زا  لیخن » - » 1
وت يارب  ار  نآ  يافـصم  ناینیـشیپ ، خـیرات  زا  نم  هک  تسا  نیا  ماـما  روظنم  ـالاب  تراـبع  رد  .تسا  هدـش  قـالطا  هدـش  هیفـصت  ءیش 
ریغ دراد  یفـصو  هبنج  هک  يانعم  نیا  هب  لیخن »  » هک تشاد  هجوت  دیاب  متخاس و  اهر  ار  نآ  ردک  کیرات و  ياه  شخب  مدـیزگرب و 

.تسامرخ تخرد  يانعم  هب  لخن »  » عمج لیخن »  » زا
ندـیزگرب و ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  یخوت »  » هدـش و هتفرگ  ندرک  يزیچ  دـصق  ياـنعم  هب  یفن »  » نزو رب  یْخو »  » هشیر زا  تیخوت » - » 2

.تسا هتفر  راک  هب  هدرک  باختنا 
هدـش هتفرگ  يزیچ  هب  ندومن  ادـتبا  ندرک و  عورـش  يانعم  هب  لابتقا »  » هشیر زا  زیچ  ره  يادـتبا  هدـش و  زاـغآ  ياـنعم  هب  لَـبتقم » - » 3

.تسا
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نیا رد  ار  اـهنآ  همه  مدیـشک و  وـت  يارب  ار  خـیرات  ياـه  هزوـمآ  ناینیـشیپ و  براـجت  يروآدرگ  ِتـمحز  نـم  رگا  هـکنیا  هـب  هراـش 
رگید شدـنزرف و  تداعـس  هتخابلد  قشاع و  نابرهم و  يردـپ  مردـپ ؛ هکنیا  تسخن  تسا : لیلد  ود  هب  مدرک ، هصـالخ  ما  همانزردـنا 

ار تمحز  نیا  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  ود ، نیا  .يراد  فاـص  یبـلق  كاـپ و  یتـین  رمع و  زاـغآ  رد  یتـسه و  ناوج  مه  وت  هکنیا 
.تسا هدومن  ناسآ  نم  يارب 

دنتسه دوخ  نادنزرف  تداعـس  ناهاوخ  رگا  هک  دزومآ  یم  سرد  زوسلد  ناردپ  همه  هب  شنانخـس  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما عقاو  رد 
اه و سرد  زا  ّولمم  هک  ناینیـشیپ  خـیرات  زا  ًاصوصخم  دنـشوکب و  ناشتیبرت  رد  تسا  كاپ  فاـص و  نادـنزرف  بلق  هک  ناـمز  نآ  زا 

.دنریگب کمک  دهد ، یم  تسد  هب  یقالخا  لئاسم  يارب  یسح  ياه  هنومن  تساه و  تربع 

***

اه هتکن 

خیرات مان  هب  يرارسا  زا  رپ  هعومجم  . 1

تایبرجت دیدرگ و  زاغآ  رـشب  خیرات  دراذگب ، راگدای  هب  نآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  راثآ  تسناوت  رـشب  دش و  عارتخا  طخ  هک  زور  نآ  زا 
اه و تسکـش  بابـسا  اـه و  يزوریپ  لـماوع  .دـش  هدرپس  خـیرات  لد  هب  هدـنیآ  ماوقا  يارب  ییاـهبنارگ  ثاریم  ناونع  هب  نیـشیپ  ماوقا 

یگدنز ریـسم  دنناوت  یم  هاگآ  دارفا  هک  يا  هنوگ  هب  دش  تبث  نآ  لد  رد  رگید  يرایـسب  ياه  نیریـش  خلت و  اه و  تردق  يرادـیاپان 
.دننک هدافتسا  نارگید  براجت  زا  دنشاب  هتشاد  يدیدج  هبرجت  هب  زاین  هکنآ  یب  دننیبب و  خیرات  هنیآ  رد  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و 

َناَک ْدََقل  : ») دیوگ یم  تحارص  اب  تسا و  ناینیشیپ  زومآ  تربع  خیرات  رگنایب  تایآ ، زا  یمهم  شخب  دیجم  نآرق  رد  لیلد  نیمه  هب 
ِیف
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(1) «. دوب هشیدنا  نابحاص  يارب  یتربع  اهنآ  تشذگرس  رد  یتسار  هب  ِباَْبلَْالا ؛») ِیلوُِال  ٌهَْربِع  ْمِهِصَِصق 

ار ِصَـصِْقلا ) ُنَسْحَأ   ) ماـن دراد ، هتفهن  دوخ  رد  ار  يرتـشیب  تربـع  ياـه  سرد  هک  یخیراـت  ياـه  شخب  زا  یـضعب  دروـم  رد  نآرق 
هلیـسو هب  ار  اه  تشذگرـس  نیرتهب  ام  َنآْرُْقلا ؛) اَذَه  َْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  اَِمب  ِصَـصَْقلا  َنَسْحَأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  : ») دیوگ یم  هدـیزگرب و 

(2) «. میهد یم  حرش  وت  يارب  میدرک ، یحو  وت  هب  هک  نآرق  نیا 

یم لیکـشت  ار  اهنآ  ینیوکت  خـیرات  هدـنام و  یقاب  ناگتـشذگ  زا  هک  يراثآ  هعلاطم  نیمز و  رد  ریـس  هب  ار  دوخ  نابطاخم  زین  یهاگ 
(3) (. ُْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  اوُرُظناَف  ِضْرَْالا  ِیف  اوُریِس  ُْلق  : ) دیوگ یم  دنک و  یم  توعد  دهد ،

رمع ناینیشیپ ، خیرات  قیقد  هعلاطم  هکنیا  نآ  تسا و  هدرک  هراشا  خیرات  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  همان  ّتیصو  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
ماوـقا و همه  هارمه  زورما  اـت  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ تقلخ  زاـغآ  زور  زا  ناـسنا  هک  دـنام  یم  نیا  هـب  دـشخب و  یم  ناـسنا  هـب  نادواـج 

هنیزه اب  ناسنا  هک  تسا  ییاهبنارگ  تصرف  هچ  یتسار  هب  دـشاب و  هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  ار  اهنآ  براجت  هجیتن  هدوب و  اـه  ّتیعمج 
.دروآ تسد  هب  گرزب  نینچ  نیا  یعاتم  مک ، رایسب 

هک تسا  نتـشیوخ  عفن  هب  خـیرات  قیاقح  فیرحت  رد  نیـشیپ  نارابج  ذوفن  لامعا  رثا  رب  نیا  دراد و  یمهم  ياه  یتساـک  خـیرات  هّتبلا 
هک دـنا  هدرک  راک  نیا  هب  راداو  ار  اهنآ  ناراگن ، خـیرات  دـیدهت  عیمطت و  اب  دـنا و  هتخاـس  راـت  هریت و  يرایـسب  دراوم  رد  ار  هنیآ  نیا 

.تساهنآ نیگنن  خیرات  هّیما و  ینب  نآ  راکشآ  هنومن 

رانک هشوگ و  رد  هک  ینئارق  رد  تقد  اب  هاگآ ، ِناققحم  یلو 
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هیآ 111. فسوی ، - 1
هیآ 3. فسوی ، - 2

هیآ 42. مور ، - 3
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هظفاح نایوگغورد  هک  اجنآ  زا  دنزاس و  ادـج  لطاب  زا  ار  قح  دنـسانشب و  هرـسان  زا  ار  هرـس  دـنناوت  یم  ًابلاغ  تسا  یخیرات  ثداوح 
.دنهد صیخشت  بارس  زا  ار  بآ  اه ، ضیقن  دض و  نآ  زا  دنوش  یم  ضیقن  دض و  راتفرگ  ابلاغ  دنرادن و 

دوخ هدنیآ  تشونرـس  دندناوخ و  یم  ار  اه  همانهاش  لقا  دح  دندز و  یم  خیرات  هب  يرـس  هاگ  یب  هاگ و  زورما  نادنمتردق  شاک  يا 
.دنتشاد یم  رب  يراکهبت  متس و  ملظ و  زا  تسد  دندید و  یم  هنیآ  نیا  رد  ار 

ناگتشذگ خیرات  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما یسرتسد  یگنوگچ  . 2

ناینیشیپ زیگنا  تربع  خیرات  هب  ( مالسلا هیلع  ) ماما یسرتسد  هک  دوش  یم  هدافتسا  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تاریبعت  زا 
، هنیـس هب  هنیـس  هک  دـشاب  ییاـهراک  هب  هراـشا  تسا  نکمم  هک  اـهنآ ؛ لاـمعا  رد  ندرک  هاـگن  قیرط  زا  تسخن  تسا : هدوب  هار  هس  زا 
زا .موس  تسا ؛ هدش  طبـض  تبث و  خـیرات  تاحفـص  رد  هک  ناشرابخا  رد  رکفت  قیرط  زا  .مود  .دـنک  یم  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن 

نابز اب  هک  نآ ؛ دننام  سردنم و  ياهربق  اهرهش ، ياه  هناریو  شوماخ ، ياهرصق  كورتم ، ياه  خاک  ینعی  نانآ ؛ راثآ  رد  ریس  قیرط 
هاگآ و نافراع  هراومه  دـنراد و  نابز  دـص  یـشوماخ  نیع  رد  دـنراد و  یم  نایب  ار  نیـشیپ  ياه  لـسن  هب  طوبرم  قیاـقح  یناـبز  یب 

.دننک یم  هدرک و  لقن  ام  يارب  يدایز  بلاطم  اهنآ  نابز  زا  ربخ  اب  نارعاش 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ رب  یحو  قیرط  زا  هک  تسا  یـشناد  ملع و  نآ  هتـشاد و  ناینیـشیپ  خـیرات  زا  یهاگآ  يارب  ماما  زین  یمراهچ  هار 
هیلع ) یلع شّیصو  درگاش و  نیرت  گرزب  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هدش و  لزان  هلآو )
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.تسا هتخاس  لقتنم  مالسلا )

يدادادـخ رکف  اب  نم  : » دـیامرف یم  ماما  هدرک ، خوسر  رابخا  رد  اه  یـصلاخان  اه و  یفاـصان  اـهاطخ ، ریخا ، عبنم  زا  ریغ  هک  اـجنآ  زا 
ماـما شدـنبلد  دـنزرف   ) وـت راـیتخا  رد  ار  نآ  هجیتـن  ما و  هتخادرپ  میقـس  زا  ار  حیحـص  ما و  هتخاـس  ادـج  صلاـخان  زا  ار  نآ  صلاـخ 

( دنترضح نآ  میقتسم  ریغ  بطاخم  هک   ) شناوریپ مامت  تسا و  همان  نیا  رد  ترضح  نآ  میقتـسم  بطاخم  هک  مالـسلا )) هیلع  ) نسح
.ما هتشاذگ 

***

رظن نیا  زا  و  َِکلذ ) َنوُکَی  ْنأ   ) هلمج دمآ ، لبق  شخب  رد  هک  تسا  يا  هلمج  رب  فطع  مالسلا ) هیلع  ) ماما مالک  زا  شخب  نیا  هچرگ 
هیکت هللا  باتک  تامیلعت  نآرق و  هب  طوبرم  لئاسم  رب  اـجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما نوچ  یلو  دوش ؛ روظنم  شخب  کـی  تسیاـب  یم 

شریـسفت و هارمه  ار  ادـخ  باـتک  زاـغآ ، رد  هک  مدـید  نینچ  و  : » دـیامرف یم  میداد ؛ رارق  یلقتـسم  شخب  تروـص  هب  ار  نآ  هدرک ،
( دوش یهارمگ  أشنم  تسا  نکمم  هک   ) نآ زا  ریغ  يزیچ  غارـس  هب  ار  وت  مهد و  میلعت  وت  هب  نآ  مارح  لـالح و  شماـکحا و  لوصا و 

َیلِإ َِکب  َِکلَذ  ُزِواَجُأ  َال  ِهِماَرَحَو ، ِِهلَالَحَو  ِهِماَکْحَأ ، ِمَالْسِْالا   (1) ِِعئاَرَشَو ِِهلیِوْأَتَو ، َّلَجَو  َّزَع  ِهللا  ِباَتِک  ِمِیْلعَِتب  َکَئِدَْتبَأ  ْنَأَو  ( ؛» متسرفن
(. ِهِْریَغ

( مالسلا مهیلع  ) ناموصعم ربمغیپ و  ّتنس  تسا و  نآرق  رد  قالخا ، ماکحا و  دیاقع و  زا  مالسا  تامیلعت  نیرت  یلاع  هک  تسین  کش 
همه هب  دنک و  یم  عورـش  نآرق  زا  شدـنزرف  تیبرت  ماگنه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما اذـل  نآ ، هب  طوبرم  لئاسم  عورف و  رب  تسا  یحرش 

نیطایش ياه  هسوسو  راتفرگ  ات  دننک  زاغآ  نآرق  زا  ار  نادنزرف  شزومآ  هک  دهد  یم  میلعت  ناناملسم 
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زا رت  نییاپ  اهرهن  حطس  الومعم  اریز  دنسر ، یم  رهن  رانک  هب  اجنآ  زا  هک  تسا  یلحم  يانعم  هب  لصا  رد  تعیرش »  » عمج عیارـش » - » 1
هب مدرم  ات  دننک  یم  تسرد  هلپ  ای  راد  بیـش  تروص  هب  دنفاکـش و  یم  ار  رهن  هرانک  بآ ، هب  یـسرتسد  يارب  اذل  تسا ، نیمز  حطس 

دـیاقع و زا  معا  هدومرف  ناـیب  هتـسناد و  ررقم  ار  نآ  دـنوادخ  هچنآ  هب  هژاو  نیا  سپـس  .دـننک  ادـیپ  نآ  هب  یـسرتسد  دـنناوتب  یتحار 
بآ نوچمه  تلادـع  حلـص و  اوقت و  نامیا و  اریز  تسا ، نشور  یلـصا  يانعم  اب  نآ  طابترا  تسا و  هدـش  قالطا  قالخا ، ماکحا و 

.تسا یهلا  تعیرش  نآ ، هب  لوصو  هار  هک  تسا  تایح 
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.دنوشن سنا  نج و 

ریسفت حیـضوت و  اجنیا  رد  هدش و  نایب  لامجا  هب  هاگ  هک  تسا  یبلاطم  نآرق  رد  اریز  تسا ، نآرق  ریـسفت  اجنیا  رد  لیوأت »  » زا روظنم 
عیارـش زا  روظنم  دـبلط و  یم  دـنهاگآ ، هیماقم  هیلاح و  نئارق  زا  هک  ار  یناهاگآ  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ

عورف لوصا و  هب  تعیرش  عیارـش و  دنچره  تسا ، هدش  رکذ  نآ  زا  دعب  ماکحا  هکنیا  هنیرق  هب  تسا ، یمالـسا  دیاقع  اجنیا  رد  مالـسا 
، تسا مارح  لالح و  هب  طوبرم  ماکحا  هدـمع  اریز  ماکحا ، يارب  تسا  یحیـضوت  ِهِماَرَحَو » ِِهلَالَح   » هب ریبعت  دوش و  یم  قالطا  ود  ره 

.دراد زین  هیعضو  ماکحا  تاهورکم و  تابحتسم و  لیبق  زا  يرگید  ماکحا  دنچره 

یم نآرق  رد  هابتـشا  اطخ و  هنوگره  زا  یلاخ  ار  نید  قیاقح  مامت  نم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِهِْریَغ » َیلِإ  َِکب  َِکلَذ  ُزِواَجُأ  َـال   » هلمج
راـکفا ذوفن  رثا  رب  مالـسا  ردـص  رد  میناد  یم  اریز  متـسرف ، یمن  ماـکحا  دـیاقع و  رد  كوکـشم  ياـه  هار  غارـس  هب  ار  وت  اذـل  منیب ،
قباطم ار  نآرق  تایآ  دندیبسچ و  ار  یطاقتلا  راکفا  دـندش ؛ عورف  لوصا و  رد  لطاب  بهاذـم  بذـج  ناناملـسم  زا  يرایـسب  یطاقتلا 

هیاپ مادـک  چـیه  هک  ینظ  تاداهتجا  ناسحتـسا و  سایق و  غارـس  هب  مالـسا  ماکحا  رد  دـندرک و  يأر  هب  ریـسفت  دوخ  ياـه  هتـساوخ 
نیا هاوگ  دهاش و  هلمج  نیا  زا  دعب  ياه  هلمج  دندش و  ییاه  تعدب  تاهابتشا و  راتفرگ  یعرف  لئاسم  رد  دنتفر و  تشادن  یمکحم 

.تسانعم

رثا رب  مدرم  رب  هچنآ  هک  مدیسرت  نیا  زا  سپس  : » دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  يرگید  هتکن  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
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نیا نتخاس  نشور  لیلد  نیمه  هب  ددرگ  هبتشم  زین  وت  رب  دنا ، هدومن  فالتخا  نآ  رد  هدش و  هبتشم  لطاب  دیاقع  سوه و  اوه و  يوریپ 
دوب نآ  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  اهنآ  رکذ  یلو  منک  نایب  اراکشآ  ار  تاهبش )  ) نآ مدوبن  لیام  دنچره  متسناد ، مزال  دوخ  رب  ار  تمسق 

ْمِِهئاَوْهَأ ْنِم  ِهِیف  ُساَّنلا  َفَلَتْخا  اَم  َکـْیَلَع  َسِبَْتلَی  ْنَأ   (1) ُْتقَفْـشَأ َُّمث  ( ؛» مشابن نمیا  نآ  تکاله  زا  هک  مزاس  يرما  میلـست  ار  وت  هک 
ُنَمآ ْرمَأ َال  َیلِإ  َکِمَالْـسِإ  ْنِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  َُهل  َکِـهِیْبنَت  ْنِم  ُتْهِرَک  اَـم  یَلَع  َکـِلَذ  ُماَـکْحِإ  َناَـکَف  ْمِْهیَلَع ، َسَبَْتلا  يِذَّلا  َلـْثِم  ْمِِهئاَرآَو 

(. َهَکَلَْهلا ِِهب  َْکیَلَع 

متخادرپ ناهرب  لیلد و  اب  هلطاب ، دـیاقع  ارآ و  یفن  هب  دوخ  همان  ّتیـصو  نیا  رد  نم  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما مـالک  هدـیکچ 
ار اهنآ  خساپ  منک و  حرط  ار  اهنآ  هک  دنک  یم  باجیا  ترورض  یلو  تسین ؛ دنیاشوخ  نافرحنم  تاهبـش  هلطاب و  دیاقع  حرط  هچرگ 

هتـشادن ار  نآ  خـساپ  يوش و  نآ  راتفرگ  وت  زور  کـی  منک و  یـشوپ  هدرپ  نآ  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  راـک  نیا  اریز  مزاـس ، نشور 
.یشاب

ِصخـش هک  دور  یم  نآ  میب  دننکن  حرطم  ار  ناهارمگ  ِتاهبـش  رگا  هک  دنراد  هاگآ  نایبرم  ناملعم و  همه  هک  تسا  يا  هغدغد  نیا 
ار نآ  عطاق  خساپ  دـننک و  ناونع  لقاّدـح  تروص  هب  ار  تاهبـش  نآ  دـننک  یم  یعـس  نیاربانب  دوش ، نآ  راتفرگ  يزور  تیبرت  دروم 

.دنیوگب

نآرق زا  نم  دیامرفب : دهاوخ  یم  دشاب و  نآ  ّتیّمها  دـیجم و  نآرق  هب  عجار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما راتفگ  همادا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
مهد یم  میلعت  وت  هب  ار  دساف  دیاقع  نیا  نالطب  لیالد 
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نآ یلـصا  يانعم  ابدا  زا  یـضعب  هتفگ  هب  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدرمـش  فوخ  اـب  فدارم  ـالومعم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هقفـش » - » 1
رد اریز  دـشاب ، هتخیمآ  دـیما  مارتحا و  ّتبحم و  اب  هک  تسا  یـسرت  فوخ و  رگید  ریبعت  هب  اـی  سرت  هب  هتخیمآ  تسا  يزیچ  هب  هّجوت 

يدـعتم نم »  » اب هژاو  نیا  هاگره  اهتنم  .تسا  هدـش  هتفرگ  بش  یکیرات  هب  هتخیمآ  زور  ییانـشور  يانعم  هب  هک  قفـش  هشیر  زا  لـصا 
هکنیا لثم  .دراد  هبلغ  نآ  رد  فوخ  دوش ، يدعتم  یلع »  » و یف »  » اب هاگره  و  الاب ) ترابع  دـننام   ) دراد هبلغ  نآ  رد  فوخ  هبنج  دوش 

.مکانمیب وت  راک  ماجنارس  زا  نم  ینعی  َْکیَلَع  ُقِفْشُم  اَنَا  دیوگب : شتسود  هب  ناسنا 
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.يوشن نادسفم  نادساف و  تاهبش  راتفرگ  ات 

مارح لالح و  ماکحا  نآ و  ریسفت  هللا و  باتک  مدید  مزال  هکنیا  رب  نوزفا  ینعی  دشاب ؛ یلقتسم  هلمج  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
نافرحنم ماد  رد  نداتفا  زا  ار  وت  مزیخرب و  هدساف ، دیاقع  هلطاب و  يارآ  دقن  هب  لقع ، لیلد  کمک  هب  مدـید  مزال  مهد ، میلعت  وت  هب  ار 

.تسا رت  بسانم  مود  ریسفت  اب  تسا ، يا  هزات  بلطم  هب  هراشا  هک  ّمث »  » هملک هب  هّجوت  اب  ُْتقَفْشَأ » َُّمث   » هب ریبعت  .مشخب  ییاهر 

تقیقح نیا  رب  رگید  راب  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما تاریبعت  دوخ ، هغالبلا  جهن  حرش  رد  هینغم  موحرم  هتفگ  هب 
حرطم اجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نیـشناج  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  تماـما و  ناونع  هب  ماـما  هک  دـنک  یم  دـیکأت 

هک هنوگ  نامه  اریز  هدومرف ، نایب  ار  نانخـس  نیا  تیبرت ، میلعت و  هب  دنمزاین  يدـنزرف  ربارب  رد  زوسلد  يردـپ  ناونع  هب  هکلب  تسین ،
هک دراد  ناکما  ایآ  .تشذـگ  یم  شکرابم  رمع  زا  لاـس  یـس  زا  شیب  ناـمز  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماـما  دـش  هراـشا  زین  ًـالبق 

هیلع ) یبتجم نسح  ماما  دـشاب !؟ هدرکن  هاگآ  ار  وا  هلطاـب  يارآ  زا  دـشاب و  هدادـن  نآرق  میلعت  وا  هب  ناـمز  نآ  اـت  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
زا ردـپ  غیلب  حیـصف و  ياه  هبطخ  عامتـسا  رب  نوزفا  تشاد و  روضح  هراومه  وا  راـنک  رد  سپـس  ردـپ و  شوغآ  رد  تسخن  مالـسلا )

.دوب رادروخرب  زین  هژیو  تامیلعت 

: دیامرف یم  ددرگ  رثؤم  الماک  شدنزرف  رد  وا  يایاصو  هک  دنک  یم  يراودیما  زاربا  شخب ، نیا  هلمج  نیرخآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
، حالص دشر و  قیرط  رد  ار  وت  دنوادخ  مراودیما  »
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ْنَأ ُتْوَجَرَو  ( ؛» مدرک ناـیب  وت  يارب  ار  متیـصو  نیا  لـیلد  نیمه  هب  دـنک ، تتیادـه  تسوت  ِروخ  رد  هک  یتـسار  هار  هب  دـهد و  قیفوت 
(. ِهِذَه ِیتَّیِصَو  َْکَیلِإ  ُتْدِهَعَف  ، (2) َكِدْصَِقل َکَیِدْهَی  ْنَأ  ، (1) َكِدْشُِرل ِهِیف  ُهللا  َکَقِّفَُوی 

هدمآ همان  ّتیصو  زا  هتشذگ  ياهشخب  رد  هچنآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  ِهِذَه » ِیتَّیِـصَو  َْکَیلِإ  ُتْدِهَعَف  ( » مالـسلا هیلع  ) ماما ریبعت  نیا  زا 
دیآ یم  ادـعب  هک  یلـصا  يایاصو  شریذـپ  يارب  ًـالماک  ار  دوخ  دـنزرف  هک  هدوب  نیا  فدـه  تسا و  هتـشاد  یتامدـقم  هبنج  عقاو  رد 

.دش دهاوخن  لصاح  بولطم  جیاتن  يزاس ، هدامآ  نودب  هک  دزاس  هدامآ 

***

زیهرپب كوکشم  ياه  هار  ندومیپ  زا 

ضیارف و هب  تعانق  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وا  زیچ  همه  رب  مدـقم  دـهد و  یم  شدـنزرف  هب  یمهم  ياهزردـنا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما سپس 
يزیچ نیرت  بوبحم  نادب  مرسپ  : » دیامرف یم  دنک  یم  توعد  كوکـشم  ياه  هار  رد  نداهن  ماگ  زا  زیهرپ  دنوادخ و  نشور  ِماکحا 
تسا هدرمش  مزال  ضرف و  وت  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  افتکا  تسا و  يراکزیهرپ  اوقت و  ییوج ، کسمت  نآ  هب  دیاب  میایاصو  نایم  زا  هک 
َّبَحَأ َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعاَو  ( ؛» دنا هتفر  هار  نآ  زا  تنادناخ  زا  ناحلاص  دنا و  هدومیپ  ار  نآ  هتـشذگ  رد  تناردـپ  هک  یهار  رد  تکرح  و 

، َکـِئَابآ ْنِم  َنُولَّوَْـالا  ِْهیَلَع  یَـضَم  اَِـمب  ُذْـخَْالاَو  َکـْیَلَع ، ُهللا  ُهَضَرَف  اَـم  یَلَع  ُراَِـصْتقِالاَو  ِهللا  يَوـْقَت  ِیتَّیِـصَو  ْنِم  ََّیلِإ  ِِهب  ٌذِـخآ  َْتنَأ  اَـم 
(. َِکْتَیب ِلْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاَّصلاَو 

اه ناسنا  زایتما  ِرایعم  تشهب و  رد  دورو  هگرب  تمایق و  هشوت  داز و  تسادخ و  يایلوا  همه  ّتیصو  نیرت  مهم  یهلا  ياوقت  کش  یب 
دوش و یم  هیصوت  نآ  هب  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  همه  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  رگیدکی  رب 

86 ص :

هلمج تسا و  دـصقم  هب  نتفای  هار  يانعم  هب  تغل ، لصا  رد  یلو  دوش ؛ یم  قـالطا  ومن  ياـنعم  هب  زورما  یـسراف  رد  دـشر »  » هژاو - 1
.يوش تیاده  یسرب و  تدوصقم  هب  ینعی  تسا ؛ هقردب  ماگنه  ياعد  هک  ًایِدْهَم » ًادشار  »

.لدتعم تسار و  هار  ندومیپ  يانعم  هب  هاگ  دیآ و  یم  ّتین  يانعم  هب  هاگ  دصق » - » 2

همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_86_2
http://www.ghaemiyeh.com


یم زاب  هانگ  هنوگره  زا  ار  ناسنا  تسا  یعقاو  يریذپ  تیلوئـسم  ینورد و  یـسرتادخ  تلاح  نامه  هک  اوقت  .دـنزرویم  دـیکأت  نآ  رب 
.دراد

هکلب زیهرپب ، ننـس  تابحتـسم و  زا  نک و  تعانق  تابجاو  هب  اهنت  هک  تسین  انعم  نیا  هب  َْکیَلَع » ُهللا  ُهَضَرَف  اَـم  یَلَع  ُراَِـصْتقِالاَو   » هلمج
ربارب رد  یـسک  هدنام و  توکـسم  تعیرـش  رد  هک  تسا  يروما  زا  زیهرپ  نآ  دیآ و  یم  نخـس  همادا  رد  هک  تسا  يا  هتکن  هب  هراشا 

.دنوادخ تاذ  هنک  هب  تفرعم  دننام  تسین ؛ رسیم  نآ  هب  یسرتسد  ای  درادن و  تیلوئسم  نآ 

هزمح و بلطملادبع و  )و  مالسلا هیلع  ) یلع صخش  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هب  هراشا  َِکْتَیب » ِلْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاَّصلاَو   » هلمج
.تسا مالسلا ) مهیلع  ) رفعج بلاطوبا و 

ینک یم  رظن  شیوخ  هرابرد  وت  هک  هنوگ  نامه  اریز  : » دـیامرف یم  هتخادرپ  بلطم  نیا  رب  لـیلد  رکذ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هاـگ  نآ 
توافت نیا  اب   ) دندیشیدنا یم  زین  اهنآ  یـشیدنا  یم  نتـشیوخ ) حالـص  يارب   ) وت هک  هنوگ  نآ  دنا و  هدرک  رظن  دوخ  هرابرد  زین  اهنآ 

یبوخ هب  ار  هچنآ  هک  دـیناسر  اجنآ  هب  ار  اهنآ  هشیدـنا ، رکف و  ماجنارـس  دنتـشاذگ ) راگدای  هب  وت  يارب  ار  شیوخ  براجت  اـهنآ  هک 
َْتنَأ اَمَک  ْمِهِـسُْفنَِال  اوُرَظَن  ْنَأ  اوُعَدَی  َْمل  ْمُهَّنِإَف  ( ؛» دنزاس اهر  دنتـسین  فلکم  نآ  هب  تسا و ) مهبم  هک   ) ار هچنآ  دنریگب و  دنا  هتخانش 

(. اوُفَّلَُکی َْمل  اَّمَع  ِكاَْسمِْالاَو  اُوفَرَع ، اَِمب  ِذْخَْالا  َیلِإ  َِکلَذ  ُرِخآ  ْمُهَّدَر  َُّمث  ٌرِّکَفُم ، َْتنَأ  اَمَک  اوُرَّکَفَو  ٌرِظاَن ،

، تسین رذع  اهنآ  رب  یهاگآ  مدع  دوش و  لابند  دیاب  هک  تسا  يروما  نید ، هب  طوبرم  لئاسم  رد  هک  تسا  نآ  هب  رظان  زین  نخـس  نیا 
دیاب همه  هکلب 
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یلـسرم ربمایپ  چیه  هک  دنوادخ  تاذ  هنک  تفرعم  دننام  تسا ؛ نوریب  ناسنا  تردـق  تحت  زا  ای  هک  تسا  يروما  دـنریگ و  ارف  ار  نآ 
فلکم نادب  ار  اهنآ  هداد و  فیفخت  شناگدنب  رب  شمرک  فطل و  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يروما  زا  ای  دـسرب و  نآ  هب  دـناوت  یمن  مه 

لیئارـسا ینب  ناتـساد  رد  هچنآ  دـننام  دریگب ؛ ار  ناـشناماد  نآ  هب  فیلکت  تسا  نکمم  دـننک  نآ  رب  رارـصا  رگا  یلو  تسا ؛ هتخاـسن 
، دوب یفاک  دندرک  یم  حـبذ  ار  يواگ  ره  دنتـشادن ، نآ  تایئزج  زا  لاؤس  رد  رارـصا  رگا  هک  هدـمآ  صوصخم  واگ  حـبذ  هب  طوبرم 

لکـشم راچد  نآ  هب  یبایتسد  رد  هک  دوش  رکذ  روبزم  واگ  يارب  یفلتخم  فاصوا  نادنچ  دـش  ببـس  اهنآ  دـح  زا  شیب  رارـصا  یلو 
.دنوش

بوجو هرابرد  دناوخ و  يا  هبطخ  يزور  هک  تسا  هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  رد  جح  هرابرد  هچنآ  دننام  زین 
هللا یلص  ) ربمایپ تسا ؟ بجاو  لاس  همه  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هقارس  یتیاور  قبط  هشاکع و  مان  هب  یـصخش  .تفگ  نخـس  جح 

دش و تحاران  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  .درک  رارکت  ار  شلاؤس  راب  هس  ای  ود  وا  تفگن و  یباوج  درک و  توکـس  ( هلآو هیلع 
منک یم  توکس  هک  اجنآ  نیاربانب  تشاد ، دیهاوخن  تردق  دوش و  یم  بجاو  امـش  رب  لاس  ره  يرآ ، میوگب  رگا  وت  رب  ياو  دومرف :
رما يزیچ  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  نیاربانب  دـندش ، راتفرگ  لاؤس  ترثک  رثا  رب  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناـسک  اریز  دـینک ، توکس 

(1) .دیهد ماجنا  دیراد  ییاناوت  هک  هزادنا  نآ  هب  مدرک 

داریا يا  هبطخ  هک  میناوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  زا  رگید  یثیدح  رد 
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اَهوُفَّلَکَت َالَف  ًاناَیِْسن  اَْهنَع  ْتُکْسَی  َْمل  َءاَیْشَأ  ْنَع  َتَکَـسَو  اَهوُصُْقنَت  َالَف  َِضئاَرَف  َضَرَفَو  اَهوُدَتْعَت  َالَف  ًادوُدُح  َّدَح  َهللا  َّنِإ  : » تفگ دومرف و 
مزال ار  یتابجاو  دـینکن و  زواجت  نآ  زا  هداد  رارق  مارح ) لـالح و  يارب   ) ییاـهزرم دودـح و  دـنوادخ  اَـهُولَْبقاَف ؛ ْمَُکل  ِهللا  َنِم  ًهَمْحَر 
نیا .دینکن  رارـصا  نآ  ربارب  رد  هدوبن ، نایـسن  رطاخ  هب  توکـس  نیا  هدش و  تکاس  يروما  هب  تبـسن  دـیراذگن و  مک  نآ  زا  هدرمش 

(1) «. دیریذپب ار  نآ  سپ  امش  يارب  یهلا ) فیفخت  و   ) تسادخ تمحر 

یم دراد و  اـبا  نآ  لوـبق  زا  وـت  ناـج  حور و  ینک و ) لوـبق  یهاوـخ  یمن  ار  داهنـشیپ  نیا   ) رگا : » دـیامرف یم  نخـس  همادا  رد  سپس 
هن دشاب  ملعت  تقد و  مهف و  اب  هتساوخ  نیا  ییوپب و ) ار  هار  نیا  حیحص  قیرط  زا   ) تسیاب یم  ینکن  مادقا  يوشن  هاگآ  ات  هک  یهاوخ 

.اه تموصخ  اه و  ینمشد  هب  نتسج  کسمت  تاهبش و  رد  نتفر  ورف  قیرط  زا 

، لیم تبغر و  قیفوت ، يارب  يوجب و  تناعتـسا  تدـنوادخ  زا  یهن  ماگ  روما  نیا  رد  یهاگآ  قیرط  رد  هکنآ  زا  شیپ  نیا ) رب  هفاضا  )
ْنِإَف ( ؛» زیهرپب دـنک  یهارمگ  میلـست  ای  دـنکفا  يا  ههبـش  هب  ار  وت  ای  دوش  وت  راکفا  رد  للخ  بجوم  هک  یلماع  هنوگره  زا  هد و  ناشن 

.ِتاَموُصُْخلا ِقَلُعَو  ِتاَُهبُّشلا ، ِطُّرَوَِتب  َال  مُّلَعَتَو ، مُّهَفَِتب  َِکلَذ  َکـُبَلَط  ْنُکَْیلَف  اوُِملَع  اَـمَک  َمَْلعَت  ْنَأ  َنوُد  َکـِلَذ  َلَـبْقَت  ْنَأ  َکُـسْفَن  َْتبَأ 
َْکتَمَلْسَأ ْوَأ  هَْهبُش ، ِیف   (2) َْکتََجلْوَأ هَِبئاَش  ِّلُک  ِكْرَتَو  َکِقِیفْوَت ، ِیف  ِْهَیلِإ  ِهَبْغَّرلاَو  َکَِهلِِإب ، ِهَناَِعتْـسِالِاب  َِکلَذ  ِیف  َكِرَظَن  َلـْبَق  ْأَدـْباَو 

(. َهلَالَض َیلِإ 

یکی يراد ؛ شیپ  رد  هار  ود  قح  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما مالک  هراصع 
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هار .رطخ  یب  ناسآ و  اتبـسن  تسا  یهار  هک  اهنآ  دنمدوس  رایـسب  تایبرجت  زا  هدافتـسا  تنادناخ و  زا  حـلاص  ناینیـشیپ  زا  يوریپ  هار 
: دراد طرش  راهچ  هار  نیا  ندومیپ  یسانشب و  لطاب  زا  ار  قح  يوش و  نادیم  دراو  تدوخ  هک  تسا  یصخش  داهتجا  هار  مود ،

ای بصعت  هب  نتـسج  کسمت  ای  تاهبـش  رد  نتفر  ورف  زا  هکنیا  رگید  ینک و  تقد  یـشیدنیب و  کین  یعوضوم  ره  رد  هکنیا  تسخن 
دـنک و کـمک  هار  نیا  ندومیپ  رد  ار  وت  هک  یهاوخب  وا  زا  ییوجب و  تناعتـسا  دوـخ  يادـخ  زا  هکنیا  موـس  يزیهرپـب و  تاـموصخ 

.يزیهرپب دناشکب  یهارمگ  هب  ار  وت  ای  دوش  يا  ههبش  رد  دورو  هب  یهتنم  تسا  نکمم  هک  یکوکشم  رما  ره  زا  هکنیا  مراهچ 

؛ تسین یفاک  نم  ِرثؤم  رابرپ و  دـنمدوس و  نانخـس  اهنت  هک  دـنک  یم  نشور  ار  هتکن  نخـس ، نیا  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما سپس 
لباق تیلباق  تسا ، طرش  لعاف  تیلعاف  هک  هنوگ  نامه  رگید  ریبعت  هب  دوش و  یم  بوسحم  ریثأت  طیارش  زا  زین  وت  دوجو  رد  یگدامآ 

: دیامرف یم  ایاصو  نیا  شریذپ  يارب  شدنزرف  ناج  بلق و  نتخاس  هدامآ  يارب  ور  نیا  زا  تسا ، مزال  زین 

رد وت  میمصت  هتفای و  زکرمت  هتسویپ و  لامک  هب  تیأر  هدش و  عضاخ  قح  ربارب  رد  هتفای و  افـص  تحور  بلق و  يدرک  نیقی  هاگ  ره  »
نیا رد   ) وـت يارب  هچنآ  هب  تروـص  نیا  رد  يا ) هدرک  رظن  فرـص  تسا  نآ  زا  ریغ  هچ  ره  زا  و   ) هتـشگ يدـحاو  میمـصت  هراـب  نـیا 

، َعَشَخَف َُکْبلَق  اَفَص  ْدَق  ْنَأ  َْتنَْقیَأ  ْنِإَف  ( ؛») يریگب ار  بولطم  هجیتن  ات   ) نک تقد  ما  هداد  حیضوت  همان ) ّتیصو 
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(. ََکل ُتْرَّسَف  اَمِیف  ْرُْظناَف  ًادِحاَو ، ًاّمَه  َِکلَذ  ِیف  َکُّمَه  َناَکَو  َعَمَتْجاَف ، َُکیْأَر  َّمَتَو 

ظفح رکف  رد  هاگ  تسا ؛ لوغـشم  اج  نیدنچ  ناشرکف  دنراد و  سوه  اوه و  اه و  بصعت  زا  ّولمم  کیرات و  یبلق  هک  یناسک  ًاملـسم 
رادـیب دـنمدوس و  ياهزردـنا  حـیاصن و  زا  دـنناوت  یمن  رگید ، ياه  سوه  اوه و  لابند  هب  هاگ  لاوما و  عمج  رکف  رد  هاـگ  دـنماقم و 
دیدرت چـیه  ياج  شریثأت  رد  هک  نآرق  تایآ  لـیلد  نیمه  هب  .دـنریگب  هرهب  دـشاب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما شا  هدـنیوگ  دـنچره  هدـننک ،

هیآ 124 و هبوت  هروس  رد  .دراد  سوکعم  رثا  ای  درادن و  يرثا  جوجل  نالد  هریت  زا  یهورگ  رد  دنک و  یم  تیاده  ار  یهورگ  تسین ،
 * َنوُرِْـشبَتْسَی ْمُهَو  ًانامیِإ  ْمُْهتَدازَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ًانامیِإ  ِهِذه  ُْهتَداز  ْمُکُّیَأ  ُلوُقَی  ْنَّم  ْمُْهنِمَف  ٌهَروُس  َْتلِْزنُأ  ام  اذِإَو  : ») میناوخ یم   125
زا یـضعب  دوش  یم  لزان  يا  هروس  هک  یماگنه  و  نوُِرفاک ؛) ْمُهَو  اُوتامَو  ْمِهِـسْجِر  َیلِإ  ًاـسْجِر  ْمُْهتَدازَف  ٌضَرَّم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَو 
دنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  اما  وگب ): نانآ  هب   ) تخاس نوزفا  ار  امـش  زا  کی  مادک  نامیا  هروس  نیا  دنیوگ : یم  يرگید ) هب   ) نانآ

رب يدـیلپ  تسا ، يرامیب  ناشیاه  لد  رد  هک  یناسک  اما  و  دنلاحـشوخ *  یهلا ) تمحر  لضف و  هب   ) اهنآ تسا و  هدوزفا  ناـشنامیا  رب 
«. دندوب رفاک  هک  یلاح  رد  دنتفر  ایند  زا  و  هدوزفا ؛ ناشیدیلپ 

: رعاش هتفگ  هب  و 

سخ راز  هروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد  تسین ***  فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب 

تیارب متفگ ) هک  یطیارش  زا   ) يراد یم  تسود  هنیمز  نیا  رد  ار  هچنآ  رگا  و  : » دیازفا یم  نخس  نیا  همادا  رد  ترضح 
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شنامـشچ هک  يرتـش  نوـچمه  هک  یهن  یم  ماـگ  یقیرط  رد  نادـب  يدرکن ، لـصاح  رکف  یگداـمآ  رطاـخ و  تغارف  دـشن و  مهارف 
اب قح  طلخ  هابتـشا و  راتفرگ  هک  یـسک  يوش و  یم  رو  هطوغ  اه  یکیرات  ناـیم  رد  يور و  یم  شیپ  هاـگترپ  يوس  هب  تسا  فیعض 
ْنِم ُّبُِحت  اَم  ََکل  ْعِمَتْجَی  َْمل  ْنِإَو  ( ؛» تسا رتهب  يوشن  هلحرم  نیا  دراو  رگا  لاح  نیا  اـب  دـشاب و  نید  بلاـط  دـناوت  یمن  تسا  لـطاب 

، َطَلَخ ْوَأ  َطَبَخ  ْنَم  ِنیِّدـلا  ُِبلاَط  َْسَیلَو  َءاَْملَّظلا   (2) ُطَّرَوَتَتَو ، (1) َءاَوْشَْعلا ُِطبْخَت  اَمَّنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعاَـف  َكِرِْکفَو ، َكِرَظَن  ِغاَرَفَو  َکِـسْفَن ،
(. (3) ُلَْثمَأ َِکلَذ  ْنَع  ُكاَْسمِْالاَو 

هدارا و دزاس ، هدامآ  ار  دوخ  همان  ّتیصو  نیا  زا  نتفرگ  هجیتن  يارب  هک  دهد  یم  رادشه  شدنزرف  هب  هلیسو  نیدب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
راوتـسا ياه  ماگ  اب  دنزب و  رمک  هب  تمه  نماد  دزیهرپب ، ًادج  تسوا  لایخ  رکف و  یگدـنکارپ  هیام  هچنآ  زا  دریگب و  يدـج  میمـصت 

ریغ رد  .دسرب  بولطم  تداعس  دوصقم و  لزنم  رس  هب  دناوتب  ات  دراپسب  مالسلا ) هیلع  ) ماما نانخس  هب  ار  لد  شوگ  دوش و  نادیم  دراو 
.دهن یم  ماگ  هار  نیا  رد  دنک و  یم  هتسخ  ار  دوخ  هدوهیب  تروص ، نیا 

***

تسوا يوس  زا  زیچ  همه 

مهف دنک و  تقد  دیوگ  یم  وا  هچنآ  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  شدـنزرف  هب  تسخن  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
(. ِیتَّیِصَو َّیَُنب  اَی  ْمَّهَفَتَف  ( ؛» امن تقد  متیصو  مهف  رد  مرسپ  : » دیامرف یم  دریگ ، راک  هب  ار  دوخ 

.تسا ناوارف  تقد  ِروخ  رد  هک  یتیمها  هدومرف ، نایب  نآ  زا  دعب  هک  تسا  یثحب  ّتیّمها  هب  هراشا  عقاو  رد  هلمج  نیا 

زا تسه  هچ  ره  ملاع  نیا  رد  هک  دنک  یم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هاگ  نآ 
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هب یتسناوتن  رگا  تسا و  هنامیکح  اهنآ  همه  التبا و ...  تمعن و  نیریـش ، خلت و  يرامیب ، تحـص و  گرم ، تایح و  تسادـخ ؛ يوس 
: دیامرف یم  .شاب  میلست  ادخ  هنامیکح  هدارا  ربارب  رد  نک و  دوخ  یعالّطا  یب  رب  لمح  يربب  یپ  اهنآ  تمکح 

ار ناهج  هک  تسوا  مه  هدننک  یناف  دناریم و  یم  هک  تسا  یـسک  نامه  هدـننیرفآ ، تسا و  تایح  کلام  نامه  گرم  کلام  نادـب  »
، ُتیِمُْملا َوُه  َِقلاَْخلا  َّنَأَو  ِهاَیَْحلا ، ُِکلاَم  َوُه  ِتْوَْملا  َِکلاَم  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ( ؛» تسا شخبافش  نامه  هدنهد  يرامیب  دشخب و  یم  ماظن  ون  زا 

(. ِیفاَعُْملا َوُه  َِیلَْتبُْملا  َّنَأَو  ُدیِعُْملا ، َوُه  َِینْفُْملا  َّنَأَو 

أدبم ود  ملاع  هکنیا  هن  ُهللا » َّالِإ  ِدوُجُْولا  ِیف  َرِّثَُؤم  ال  : » تسین أدبم  کی  زا  شیب  ناهج  رد  هک  تسا  یلاعفا  دیحوت  هب  هراشا  نخـس  نیا 
يرـش دـنوادخ  تقلخ  رد  ًالوصا  .دنتـشادنپ  یم  ناتـسرپ  هناگود  نایونث و  هک  هنوگ  نآ  نمیرها ؛ نادزی و  رـش و  ریخ و  أدـبم  دراد ،
ربارب رد  وا  يارب  یعاـفد  يا  هلیـسو  برقع  شین  لاـثم : ناوـنع  هب  .تسا  یبـسن  يرما  ّرـش  تسا و  ریخ  تسه  هچره  درادـن و  دوـجو 
یـسک رگا  تسا و  ریخ  رظن  نیا  زا  دراد و  دوجو  یـشخبافش  ياـهاود  تارـشح  شین  مس و  رد  هک  نآ  رب  نوزفا  .تسه  شنانمـشد 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  وا  یهاگآان  رثا  رب  رش  نیا  دوش ، وا  شین  راتفرگ  دنک و  هابتشا 

دنام یمن  اجرباپ  ایند  و  : » دیامرف یم  هدرک  هراشا  نآ  رد  نیریـش  خلت و  ندوب  هتخیمآ  ایند و  يرادیاپان  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
رد شاداپ  ماجنارس  يراتفرگ و  یهاگ  تمعن و  یهاگ  تسا ؛ هداد  رارق  ار  نآ  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  هب  رگم 
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َنِم ِْهیَلَع  ُهللا  اَهَلَعَج  اَم  یَلَع  َّالِإ  َّرِقَتْسَِتل  ْنُکَت  َْمل  اَْینُّدلا  َّنَأَو  ( ؛») يویند ياهرفیک  زا   ) یناد یمن  وت  هتساوخ و  وا  هچنآ  ای  ریخاتـسر  زور 
(. ُمَْلعَت اَّمِم َال  َءاَش  اَم  ْوَأ  ِداَعَْملا ، ِیف  ِءاَزَْجلاَو  ِءَالِْتبِالاَو ، ِءاَمْعَّنلا ،

قرغ تلفغ  جاوما  نایم  رد  دـشاب ، تمعن  قرغ  هشیمه  ناـسنا  رگا  اریز  تسا ، دـنوادخ  تمکح  قفاوم  تساـیند و  تعیبط  نیا  يرآ 
ود نیا  میکح  دنوادخ  .دوش  یم  رود  ادخ  زا  دریگ و  یم  ارف  ار  شدوجو  همه  يدـیمون  سأی و  دـشاب ، التبم  هشیمه  رگا  دوش و  یم 

.دنزب شفطل  ناماد  هب  تسد  دنک و  تکرح  وا  يوس  هب  دشاب و  رادیب  هتسویپ  ناسنا  ات  هتخیمآ  مه  هب  ار 

هیلع ) ماـما .دـنیاشگ  یم  ضارتـعا  هب  ناـبز  ملاـع ، ثداوح  ِتمکح  زا  یعـالّطا  یب  ببـس  هب  ناداـن  دارفا  یهاـگ  هک  اـجنآ  زا  سپس 
رب ار  نآ  دش ، لکـشم  وت  رب  يرما  ناهج ) ثداوح   ) روما نیا  مهف  هرابرد  رگا  و  : » دیامرف یم  دهد  یم  رادشه  شدـنزرف  هب  مالـسلا )

يدـش و هاگآ  ِملاع و  سپـس  يدوب و  نادان  لهاج و  تقلخ  زاغآ  رد  وت  اریز  ياشگم ) ضارتعا  هب  نابز  و   ) نک لـمح  دوخ  یناداـن 
یم ار  نآ  یتدـم  زا  سپ  اما  دـنک ؛ یم  اـطخ  نآ  رد  تمـشچ  ریحتم و  نآ  رد  ترکف  یناد و  یمن  زونه  هک  يروما  تسا  رایـسب  هچ 

ِِهب َْتِقلُخ  اَم  ُلَّوَأ  َکَّنِإَف  َِکَتلاَهَج ، یَلَع  ُْهلِمْحاَـف  َکـِلَذ  ْنِم  ٌءْیَـش  َکـْیَلَع  َلَکْـشَأ  ْنِإَـف  ( ؛») يوش یم  هاـگآ  نآ  تمکح  زا  و   ) ینیب
(. َِکلَذ َدَْعب  ُهُرِْصُبت  َُّمث  َكُرََصب  ِهِیف  ُّلِضَیَو  َُکیْأَر ، ِهِیف  ُرَّیَحَتَی  ِْرمَْالا ، َنِم  ُلَهْجَت  اَم  َرَثْکَأ  اَمَو  َتْمِّلُع ، َُّمث  ًالِهاَج 

هب تبسن  هک  دیاشگب  ضارتعا  هب  نابز  دناوت  یم  یسک  هکنیا  هب  هراشا 
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رد ناسنا  تامولعم  تسین ؛ نینچ  هک  یلاح  رد  دنیبن ؛ تمکح  قفاوم  ار  نآ  دـنادب و  ار  ثداوح  مامت  هفـسلف  دـشاب و  هاگآ  زیچ  همه 
دوش یم  هاگآ  روما  یـضعب  هب  تبـسن  ًاجیردت  دناد و  یمن  يزیچ  رمع  زاغآ  رد  .تسایرد  لباقم  رد  هرطق  نوچمه  شتالوهجم  ربارب 

ایآ .دوش  یم  راکـشآ  وا  رب  نآ  تمکح  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  اـما  تسا ؛ ربـخ  یب  نآ  هفـسلف  زا  زاـغآ  رد  هک  يروـما  رایـسب  هچ  و 
زاب ضارتعا  هب  بل  دناد  یمن  هچنآ  دروم  رد  دناوت  یم  دراد  دوخ  ملع  لهج و  هرابرد  هک  یبراجت  نیا  اب  دودحم و  ملع  نیا  اب  ناسنا 

!؟ دنک

یم وا  كاپ  تاذ  هب  هّجوت  یهلا و  فاطلا  تیانع و  لظ  هب  کسمت  هب  روتـسد  ار  شدـنزرف  تمـسق ، نیا  نایاپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
ماظن ار  وت  شنیرفآ  هداد و  يزور  هدـیرفآ و  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  نیاربانب  : » دـیامرف یم  تسا ، تاـجن  دـیلک  لاـح  ره  رد  هک  دـهد 

؛» سرتـب وا  تفلاـخم )  ) زا اـهنت  دـشاب و  وا  يوـس  هب  اـهنت  وـت  ّتبحم  تبغر و  نک و  شتـسرپ  ار  وا  اـهنت  يوـج و  کـسمت  هدیـشخب 
(. َُکتَقَفَش ُْهنِمَو  َُکتَبْغَر ، ِْهَیلِإَو  َكُدُّبَعَت ، َُهل  ْنُکَْیلَو  َكاَّوَسَو ، َکَقَزَرَو  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  ْمِصَتْعاَف  )

هّجوت وا و  شتـسرپ  راگدرورپ و  تیانع  لظ  هب  ماصتعا  تسا : یناسنا  ره  تداعـس  نماض  نیقی  هب  انعم  رپ  هاتوک و  روتـسد  راهچ  نیا 
.شتازاجم زا  سرت  شکاپ و  تاذ  هب 

يَدَهَف َرَّدَـق  يِذَّلاَو  يَّوَسَف *  َقَلَخ  يِذَّلا  : ) تسا دـیجم  نآرق  تایآ  نیا  زا  هتفرگرب  هک  َكاَّوَس » َکَقَزَر َو  َکَقَلَخ َو  يِذَّلا   » هلمج رد 
ماظن هیوست و  دعب  يزور و  سپس  شنیرفآ ، هب  هراشا  تسخن   (1)( یَعْرَْملا َجَرْخَأ  يِذَّلاَو  * 
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قزر و سپس  هیوست و  دعب  تسا و  تقلخ  تسخن  میناد  یم  هک  یلاح  رد  تسا  هدمآ  ناج  مسج و  رظن  زا  ناسنا  دوجو  هب  ندیـشخب 
.دوش یمن  ادیپ  ترابع  ریسفت  رد  رظن  نیا  زا  یلکشم  تسین  بیترت  رب  لیلد  هشیمه  واو  هب  فطع  هکنیا  هب  هّجوت  اب  اما  يزور ؛

يا هفطن  اریز  تسا ؛ دلوت  زا  سپ  دـشر  ینینج و  لماکت  نارود  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما رظن  هک  تسا  ینتفریذـپ  ًالماک  زین  لامتحا  نیا 
لحارم نآ  لابند  هب  درب و  یم  هرهب  هتـسویپ  هدـش  هلاوح  وا  يارب  ردام  محر  رد  هک  یهلا  يزور  زا  دریگ ، یم  رارق  ردام  محر  رد  هک 

زاب ددرگ ، یم  لدبم  ردام  ریش  هب  نوخ  زا  وا  يزور  دوش و  یم  دلوتم  هک  ینامز  یتح  دنک  یم  ریـس  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لماکت 
ناسنا لماکت  لحارم  زا  لـبق  يزور  هک  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب  دـهد ، یم  همادا  يداـیز  تدـم  اـت  ار  لـماکت  هیوست و  لـحارم  مه 

.دوش یم  عورش 

***

رشب لهج  ملع و  هسیاقم  هتکن : 

زین دیجم  نآرق  .تسا  ییالاب  رایـسب  دح  رد  يریگارف  يارب  وا  دادعتـسا  دنچره  دناد ، یمن  ار  يزیچ  دـلوت  ماگنه  ناسنا  تسین  کش 
(1) (. ًاْئیَش َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ َال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهللاَو  : ) دیوگ یم  تسا  قطان  تقیقح  نیا  رب 

لوغـشم نادـب  ...و  یمرگرـس  يزاب و  تروص  هب  هتـسویپ  هک  یتایبرجت  قیرط  زا  . 1 دـنیب : یم  شزومآ  قیرط  هس  زا  ناـسنا  هاـگ  نآ 
روما یلقع ، حبق  نسح و  دیحوت ، ترطف   ) يرطف مولع  ندش  افوکش  قیرط  زا  .داتسا 3 . ردام و  ردپ و  تیبرت  میلعت و  هار  زا  .تسا 2 .

رت شیپ  هچره  یلو  تسا ؛ هداد  رارق  وا  داهن  رد  ادخ  تردق  تسد  هک  نآ ) دننام  ینادجو و 

96 ص :
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.ددرگ یم  رتانشآ  دوخ  تالوهجم  تعسو  هب  دور  یم 

ناشیارب اهنآ  عضو  هک  دننیب  یم  ار  يدودحم  ناگراتـس  دننک ، یم  نامـسآ  هب  هاگن  هک  ییادتبا  بابـسا  اب  ناسانـش  هراتـس  لثملا  یف 
هراتـس اهدرایلیم  ای  اه  نویلیم  مادکره  هک  دنبای  یم  تسد  یمیظع  ياه  ناشکهک  هب  دوش  یم  رت  هتفرـشیپ  رازبا  یتقو  تسا ، لوهجم 

ياه هراتـس  زا  یـضعب  میناوتب  يزور  رگا  دـنک و  یم  ییامندوخ  اهنآ  لباقم  رد  تالوهجم  زا  ییایند  ناشکهک  کی  فشک  اب  .دراد 
بیترت نیا  هب  .ددرگ  یم  راکـشآ  ام  لباقم  رد  هراتـس  نآ  دروم  رد  تالوهجم  زا  یملاع  مینیبب ، پوکـسلت  هلیـسو  هب  تقد  اب  اراـهنآ 

نآ هتفگ  هب  هک  میـسر  یم  ییاج  هب  ات  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  ناـملهج  هنماد  رب  اـم  یهاـگآ  حطـس  مینک  یم  تفرـشیپ  ملع  رد  هچره 
: فورعم دنمشناد 

منادان هک  یمه  منادب  هک  نم ***  شناد  دیسر  ییاج  هب  ات 

ُرْحَْبلاَو ٌمْالقَأ  هَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْالا  ِیف  اَمَّنَأ  َْولَو  : ») مینک یم  یـسررب  دراد  ادـخ  ملع  هب  هراـشا  هک  ار  یتاـیآ  مینز و  یم  نآرق  هب  يرس 
تفه ددرگ و  بّکرم  نآ  يارب  ایرد  دوش و  ملق  نیمز  يور  ناتخرد  همه  رگا  و  ِهللا ؛) ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  رُْحبَأ  ُهَْعبَـس  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی 

(1) «. دریگ یمن  نایاپ  ادخ  تاملک  یلو ) دوش  یم  مامت  همه  اهنیا   ) دوش هدوزفا  نآ  هب  ایرد 

(2) (. ًالیلَق ّالِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتیتوُأ  امَو  : ) دیامرف یم  رگید  ياج  رد  لیلد  نیمه  هب 

رد تسا  هدـش  عمج  اه  هناخباتک  رد  هک  زورما  هب  اـت  تسخن  زور  زا  ار  رـشب  مولع  ماـمت  رگا  دـیوگ : یم  فورعم  دنمـشناد  نیتشینا ،
.تسا روطق  رایسب  باتک  کی  زا  هحفص  کی  دننامه  میراذگب ، رشب  تالوهجم  ربارب 

ار يا  هجیتن  اجنیا  زا 

97 ص :
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رارـسا داعم و  أدـبم و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ام  رگا  هک  مینک  یم  كرد  یبوخ  هب  تسا  هتفرگ  الاب  ترابع  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک 
لقع مکح  نیا  .مییاشگن  ضارتعا  راکنا و  هب  نابز  مینک و  دوخ  ینادان  رب  لمح  دیاب  مینک  ادیپ  یباوج  نودب  تالاؤس  رـشب  یگدنز 

.تسا قطنم  و 

***

هد رارق  دوخ  يامنهار  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ 

ربمغیپ هکنیا  تسخن  دنک : یم  هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  شزیزع  دـنزرف  هب  باطخ  دوخ  همانزردـنا  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
راذگورف وا  تیاده  يارب  یششوک  چیه  زا  نانمؤمریما  شردپ  هکنیا  رگید  تسامنهار و  اوشیپ و  نیرتهب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

.درک يراشف  اپ  اوشیپ  ود  نیا  زا  يوریپ  رب  دیاب  نیاربانب  تسا ، هدرکن 

نایب وا  دننامه  ار  ادخ  ماکحا  و   ) هدرواین ربخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  نوچمه  ادخ  زا  سک  چیه  نادب  مرسپ  : » دیامرف یم 
اَی ْمَلْعاَو  ( ؛» نک باختنا  شیوخ  دئاق  ار  يو  يراگتـسر ، تاجن و  قیرط  رد  ریذپب و  دوخ  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  نیاربانب  تسا ) هدرکن 

(. ًاِدئاَق ِهاَجَّنلا  َیلِإَو  ، (1) ًاِدئاَر ِِهب  َضْراَف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ُلوُسَّرلا ُْهنَع  َأَْبنَأ  اَمَک  ُهَناَْحبُس  ِهللا  ِنَع  ِْئْبُنی  َْمل  ًادَحَأ  َّنَأ  َّیَُنب 

رب هک  تسا  ییاه  یحو  همه  دمآرس  دش  لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  رب  هک  ینامـسآ  یحو  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا 
متاخ رصع  رد  دش و  یم  لزان  ینامسآ  یحو  نامز  نامه  ياه  ناسنا  دادعتـسا  قباطم  راصعا  نآ  رد  .تسا  هدش  لزان  نیـشیپ  يایبنا 

.دش یحو  شکرابم  بلق  رب  ادخ  ياه  مایپ  نیرخآ  ایبنا 

رد تسا ؛ میظع  توافت  نیا  يایوگ  دـهاش  هتفای ) هار  نآ  هب  فیرحت  تسد  دـنچره   ) ینونک لیجنا  تاروت و  اب  دـیجم  نآرق  هسیاقم 
هللا هفرعم  دروم 

98 ص :

بآ و نتفای  يارب  شـشوک  شالت و  يانعم  هب  لصا  رد  هدش  هتفگ  نتم  رد  هک  هنوگ  نامه  دوع »  » نزو رب  دور »  » هشیر زا  دـئار » - » 1
لابند هب  هک  یسک  ُهَمْوَق ؛ ُبِذْکَی  ُدئاّرلَا ال   » فورعم لثم  .تسا  هدش  هتفگ  يزیچ  ماجنا  يارب  شالت  هنوگره  هب  سپـس  تسا  هاگارچ 

رد هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  اجنآ  زا  تسانعم و  نیمه  هب  رظان  دیوگ ،» یمن  غورد  دوخ  هلیبق  موق و  هب  دور  یم  هاگارچ 
.تسا هدش  قالطا  دئار »  » وا رب  دوب ، شیوخ  ناوریپ  يارب  تداعس  يوجتسج 
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زا يرشع  یتح  دوش  یمن  هدید  ینامـسآ  بتک  زا  کی  چیه  رد  هک  دراد  یبلاطم  دیجم  نآرق  راگدرورپ ، تافـص  دیحوت و  لیالد  و 
خاش و داعم و  زا  نآرق  رد  هیآ  رازه  ود  ناققحم  زا  یـضعب  هتفگ  هب  هک  داعم  هب  طوبرم  لئاسم  دروم  رد  .درادن  دوجو  مه  نآ  راشعا 
، یعامتجا یقالخا ، ثحاـبم  رد  .دوش  یمن  روصت  نآ  زا  رتارف  هک  هدروآ  ناـیم  هب  بلطم  نآرق  ردـقنآ  دـیوگ ، یم  نخـس  نآ  گرب 

الاب راتفگ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما لیلد  نیمه  هب  .تسا  رابرپ  رظن  ره  زا  نآرق  ناینیشیپ ، خیرات  تموکح و  هب  طوبرم  لئاسم  یسایس و 
ِلیلد نیمه  تسا و  هدرکن  نایب  هدرتسگ  تروص  هب  ار  ینامـسآ  یحو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمغیپ  دننام  يدحا  دـیامرف : یم 

.تساوشیپ امنهار و  نیرتهب  ناونع  هب  وا  باختنا 

یم ناـیاپراهچ  يارب  بآ ) و   ) عـترم يوجتـسج  يارب  ار  وا  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  لـصا  رد  دـئار »  » هژاو هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب 
ناسنا رایتخا  رد  ار  یتایح  روما  هک  یناسک  هب  هتفای و  هعسوت  انعم  نیا  سپس  دهد  یم  ربخ  درک  فشک  ار  نآ  هک  یماگنه  دنتسرف و 

.تسا هدش  قالطا  دنراذگ  یم  اه 

ناربهر هب  سپس  .دنک  یم  ییامنهار  ریـسم  رد  ار  نآ  دریگ و  یم  تسد  رد  ار  هقان  راهم  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  لصا  رد  زین  دئاق 
.تسا هدش  قالطا  یناسنا 

حالـص زا  یهاگآ  يارب  ردقره  وت  مدرکن و  یهاتوک  وت  هرابرد  يزردنا  چیه  زا  نم  : » دیازفا یم  نخـس  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
َُغْلبَت َْنل  َکَّنِإَو  .ًهَحیِصَن  (1) َُکلآ َْمل  یِّنِإَف  ( ؛» دیسر یهاوخن  ما  هداد  صیخشت  وت  هرابرد  نم  هک  هزادنا  نآ  هب  ینک  شـشوک  شیوخ 

َکِسْفَِنل ِرَظَّنلا  ِیف 

99 ص :
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(. ََکل يِرَظَن  َغَْلبَم  َتْدَهَتْجا -  ِنِإَو  - 

دـشاب دنبیاپ  ًالماک  حیاصن  نیا  هب  تبـسن  لیلد  ود  هب  دنک  قیوشت  ار  شدنزرف  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما فدـه 
راک هزات  شدنزرف  هکنیا  رگید  هدرکن و  راذگورف  ار  يزیچ  وا  هب  هداعلا  قوف  ّتبحم  يزوسلد و  رثا  رب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هکنیا  یکی 
یم هنییآ  رد  ناوج  ار  هچنآ  دنا : هتفگ  هک  دنیبب  دنادب و  دـنیب ، یم  دـناد و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ار  هچنآ  دـناوت  یمن  زگره  تسا و 

.دنیب نآ  ماخ  تشخ  رد  ریپ  دنیب 

***

وا ییاتکی  هب  نامیا 

نیکر نکر  نید و  مامت  یلـصا  هیاپ  هک  يدیحوت  نامه  دور ، یم  دـیحوت  لیالد  زا  یکی  غارـس  هب  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
ار شتردق  کلم و  راثآ  دندمآ و  یم  وت  يوس  هب  وا  نالوسر  تشاد ، یکیرش  تراگدرورپ  رگا  نادب  مرسپ  : » دیامرف یم  تسا ؛ نآ 

ِهِْکُلم َراـَثآ  َْتیَأََرلَو  ُُهلُـسُر ، َکـْتَتََال  ٌکیِرَـش  َکِّبَِرل  َناَـک  ْوـَل  ُهَّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَـلْعاَو  ( ؛» یتخانـش یم  ار  شتافـص  لاـعفا و  يدـید و  یم 
(. ِِهتاَفِصَو َُهلاَْعفَأ  َْتفَرََعلَو  ِِهناَْطلُسَو ،

: دنک یم  لالدتسا  رما  هس  هب  دنوادخ  يارب  اتمه  کیرش و  یفن  يارب  هاگن  کی  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هاگآ شیوخ  دوجو  زا  ار  ناگدـنب  دـیاب  میکح  دـنوادخ  دوب و  میکح  امتح  تشاد  یم  ییاـتمه  کیرـش و  ادـخ  رگا  هکنیا  تسخن 
يادخ يوس  هب  ار  رشب  ایبنا  مامت  مینیب  یم  ام  هک  یلاح  رد  دناسرب  اهنآ  شوگ  هب  شیوخ  ناربمایپ  طسوت  ار  شیهاون  رماوا و  دزاس و 

.تسا بلطم  نیا  هاوگ  ینامسآ  بتک  نوتم  نآرق و  تایآ  دنا ؛ هدرک  توعد  دحاو 

رد وا  ناطلس  تردق و  کلم و  راثآ  دیاب  تشاد  دوجو  يرگید  راگدرورپ  رگا  رگید  يوس  زا 
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هعومجم ناـهج  .میوـش  یم  رتانـشآ  نآ  تدـحو  هب  مینک  یم  تقد  رتـشیب  ملاـع  نیا  رد  هچ  ره  هک  یلاـح  رد  ددرگ  ناـیامن  ناـهج 
ناشکهک ات  هتفرگ  اه  متا  نامتخاس  زا  هک  تدـحو  نیا  دـنک و  یم  تموکح  نآ  رـس  ات  رـس  رب  هک  ناسکی  نیناوق  اـب  تسا  يدـحاو 

.تسادخ یگناگی  راگدیرفآ و  ییاتکی  رب  لیلد  دنهد ، یم  همادا  دوخ  تایح  هب  يدحاو  نوناق  تحت  همه  میظع  ياه 

: دنک یم  هراشا  دنوادخ  تافص  زا  فصو  تفه  هب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 

ٌدِحاَو ٌَهلِإ  ُهَّنَِکلَو  ( ؛» تسا هدرک  فیصوت  تفص  نیا  هب  ار  شدوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هناگی  دنوادخ  وا  یلو  : » دیامرف یم  تسخن 
(. ُهَسْفَن َفَصَو  اَمَک 

هب وا  ناگداتسرف  دوب ، يرگید  دوبعم  راگدرورپ و  رگا  هک  دومرف  نایب  ًالبق  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  یلالدتـسا  هجیتن  فصو  نیا 
یم هدـهاشم  تادوجوم  نیبج  رد  ار  شتافـص  لاعفا و  يدـید و  یم  اج  همه  رد  ار  شناطلـس  کـلم و  راـثآ  دـندمآ و  یم  وت  غارس 

هب ار  شدوخ  اـهراب  زین  دـیجم  نآرق  رد  نیا  رب  هفاـضا  .اـتکی  تسا  يدـنوادخ  وا  هک  میریگ  یم  هجیتـن  تسین  نینچ  نوـچ  يدرک و 
زجع زاین و  هجیتن  هک  غورد  بذک و  تسا و  قداص  وا  هک  اجنآ  زا  تسا و  دـیحوت  هروس  نآ  زراب  هنومن  هک  هدرک  فیـصوت  ییاتکی 

تاـیآ و ینعی  یعمـس ؛ لـیلد  رب  شتافـص ، ریاـس  فـصو و  نیا  رد  میناوـت  یم  نیارباـنب  درادـن ، هار  وا  تاذ  رد  تـسا  یتـسرپاوه  و 
.مینک هیکت  یعطق  تایاور 

(. ٌدَحَأ ِهِْکُلم  ِیف  ُهُّداَُضی  َال  ( ؛» دنک یمن  تیدض  وا  اب  شتکلمم  کلم و  رد  سک  چیه  : » دیامرف یم  فصو  نیمود  رد 

نامه نیا 
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نـشور مه  نآ  لیلد  .یکی  مکاح  تسا و  یکی  کـلام  تسا ؛ یلاـعفا  دـیحوت  ياـه  هخاـش  زا  یکی  هک  تسا  ّتیمکاـح  رد  دـیحوت 
میناد یم  هک  ارچ  رمتـسم ، تیقلاخ  مه  نآ  .دـشاب  دـناوت  یمن  وا  زج  مکاح  کـلام و  اـعبط  تسوا  قلاـخ  میریذـپب  یتقو  اریز  تسا ،
رگا دراد و  طابترا  قرب  دـّلوم  عبنم  هب  هک  غارچ  رون  دـننام  تسرد  میوش  یم  هدـیرفآ  هظحل  هب  هظحل  ام  ینعی  تسا ؛ یمئاد  شتقلخ 

.کلام مکاح و  هراومه  تسا و  قلاخ  زور  همه  وا  يرآ  .ددرگ  یم  شوماخ  دوش  عطق  شا  هطبار  هظحل  کی 

َْملَو ًادـَبَأ  ُلوُزَی  َالَو  ( ؛» تسا هدوب  هراومه  دـش و  دـهاوخن  لـیاز  زگره  و  : » دـیازفا یم  فصو  نیمراـهچ  نیموس و  ناـیب  رد  هاـگ  نآ 
(. ْلَزَی

شتاذ زا  وا  دوجو  هداس ، ریبعت  هب  هک  تسا  یتقیقح  دوجولا  بجاو  تسا ، دوجولا  بجاو  وا  میناد  یم  اریز  تسا ، نشور  اهنیا  لـیلد 
نوریب زا  هدوبن و  وا  دوخ  زا  شدوجو  هک  تسا  ثداح  يدوجوم  .دشاب  يدبا  دیاب  تسا و  یلزا  يدوجو  نینچ  نیاربانب  دـشوج ، یم 

.دشاب هدیسر  وا  هب  شتاذ  جراخ  زا  هدوبن و  شتاذ  نورد  زا  شدوجو  هک  دوش  یم  یناف  يدوجوم  هدمآ ؛

هکنآ یب  تسا  یتـسه  هلـسلسرس  وا  : » دـیامرف یم  هک  تفرگ  هجیتـن  اـجنیا  زا  ناوـت  یم  مه  ار  فـصو  نیمـشش  نـیمجنپ و  نیارباـنب 
َِالب ِءاَیْـشَْالا  َدَْعب  ٌرِخآَو  هَِّیلَّوَأ ، َِالب  ِءاَیْـشَْالا  َْلبَق  ٌلَّوَأ  ( ؛» دوش روصت  شیارب  ینایاپ  هکنآ  یب  تسا  اهنآ  نیرخآ  دـشاب و  هتـشاد  يزاغآ 

(. هَیاَِهن

.تسا وا  ندوب  دوجولا  بجاو  هجیتن  مه  نآ  هک  تسوا  كاپ  تاذ  تیدبا  تیلزا و  مزاول  زا  زین  فصو  ود  نیا 

رد مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  یفصو  نیرخآ  هک  فصو  نیمتفه  رد 

102 ص :

همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


ُُهتَِّیبُوبُر َُتْبثَت  ْنَأ  ْنَع  َمُظَع  ( ؛» دریگ رارق  مشچ  ای  رکف  هطاحا  رد  شتیبوبر  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  : » دیامرف یم  هدرک و  نایب  اجنیا 
(. رََصب ْوَأ  ْبلَق  ِهَطاَحِِإب 

شا هتخانـشان  دودح  اهزرم و  اب  ار  یتسه  ملاع  همه  دراد و  همادا  دبا  ات  هدش و  عورـش  لزا  زا  وا  تیبوبر  تسا ؛ نشور  مه  نآ  لیلد 
اریز دـجنگ ، یم  ناـسنا  رکف  رد  هن  درک و  هدـهاشم  ناوـت  یم  مشچ  اـب  هن  ار  يا  هدرتـسگ  تیبوـبر  نـینچ  نیارباـنب  دریگ ، یم  رب  رد 

.دیجنگ دهاوخن  ناسنا  دودحم  رکف  رد  دودحمان  تسا و  دودحمان  شتیبوبر 

، نخـس همادا  رد  ملاع ، عیمج  رب  وا  تیبوبر  هطاحا  تیدـبا و  تیلزا و  یگناگی و  دـنوادخ و  تمظع  نایب  زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
لاح : » دیامرف یم  دهد  یم  هّجوت  دنوادخ  ربارب  رد  شناوارف  ياهزاین  شیناوتان و  یکچوک و  هب  ار  وا  هتخاس و  بطاخم  ار  شدنزرف 

تردق و یمک  تلزنم و  ردـق و  یکچوک  رظن  زا  تسوت  دـننام  ِراوازـس  هک  نانچ  نآ  شوکب  لمع  رد  یتخانـش ، ار  تقیقح  نیا  هک 
ِهَِّلقَو ، (1) ِهِرَطَخ ِرَغِـص  ِیف  ُهَلَعْفَی  ْنَأ  َِکْلثِِمل  یِغَْبنَی  اَـمَک  ْلَْـعفاَف  َکـِلَذ  َْتفَرَع  اَذِإَـف  ( ؛» تراـگدرورپ هب  تدـیدش  زاـین  زجع و  ینوزف 

(. ِهِّبَر َیلِإ  ِِهتَجاَح  ِمیِظَع  و  ِهِزْجَع ، ِهَْرثَکَو  ِِهتَرِدْقَم 

دنوادـخ هاگـشیپ  رد  همه  اهناسنا ؛ همه  هراـبرد  تسا  یفاـصوا  هدرمـش  رب  شدـنزرف  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  ار  یفـصو  راـهچ 
دسانشب و ار  نتشیوخ  ناسنا ، هکنیا  رب  طورشم  .دایز  ناشراگدرورپ  هب  ناشزاین  ناوارف و  ناشزجع  زیچان و  ناشتردق  دنا و  کچوک 

.تشاذگ دهاوخن  نایغط  قیرط  رد  ماگ  دش و  دهاوخن  جراخ  یگدنب  قیرط  زا  تروص  نیا  رد  هک  ددرگن  راتفرگ  یـشومارف  دوخ  هب 
ادخ تمظع  تخانش  يرآ 
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يرگدادیب ملظ و  نایغط و  زاغآرس  نآ ، یـشومارف  و  تسا ، یگدنب  تیدوبع و  همـشچرس  وا  ربارب  رد  شیوخ  یکچوک  هب  تفرعم  و 
.تسا

ادخ هک  دیشابن  یناسک  نوچمهو  نوُقِـساْفلا ؛) ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهللا  اوُسَن  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  الَو  : ») دیامرف یم  دیجم  نآرق 
(1) «. دنناراکهانگ اهنآ  درک ؛ راتفرگ  یشومارفدوخ »  » هب ار  اهنآ  زین  دنوادخ  دندرک و  شومارف  ار 

هار رد  : » دـیامرف یم  تسا ، هنوگچ  هتـسیاش  لامعا  ماجنا  هک  دـهد  یم  ناشن  شدـنبلد  دـنزرف  هب  ار  هار  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هاـگ  نآ 
زاب یتشز  حـیبق و  زا  زج  هدرکن و  رما  یکین  هب  زج  ار  وت  وا  اریز  كانمیب ، شمـشخ  زا  شاب و  ناـسرت  شتبوقع  زا  شوکب ، شتعاـطا 

(. حِیبَق ْنَع  َّالِإ  َکَْهنَی  َْملَو  نَسَِحب ، َّالِإ  َكُْرمْأَی  َْمل  ُهَّنِإَف  ِهِطْخُس : ْنِم  ِهَقَفَّشلاَو  ِِهَتبوُقُع ، ْنِم  ِهَیْشَْخلاَو  ِِهتَعاَط ، ِبَلَط  ِیف  ( ؛» تسا هتشادن 

.وا مشخ  زا  قافشا  تبوقع و  زا  سرت  نامرف ، تعاطا و  تسا : هدرک  هصالخ  زیچ  هس  رد  ار  هتسیاش  لمع  اجنیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هب تسخن  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نیاربانب  تسا ، تعاط  هزیگنا  راگدرورپ ، مشخ  تبوقع و  ربارب  رد  قافـشا  تیـشخ و  هک  تسا  یهیدب 
ًالبق هک  هنوگ  نامه  قافـشا  تیـشخ و  توافت  تسا و  هدـیزرو  دـیکأت  نآ  ياه  هزیگنا  رب  سپـس  هدرک و  هراشا  راـگدرورپ  تعاـطا 
سرت نیاربانب  .تسا  دیما  اب  هتخیمآ  سرت  قافشا ، تقفش و  یلو  تسا ، سرت  فوخ و  يانعم  هب  تیـشخ  هک  تسا  نیا  رد  دش  هراشا 

مرک تفوطع و  فطل و  هب  دیما  اب  هتخیمآ  یسرت  هکلب  تسین ، هدننک  دیماان  كانتـشحو  هثداح  زا  سرت  نوچمه  دنوادخ ، تبوقع  زا 
.تسا راگدرورپ 

هاج رب  يزیچ  راگدرورپ  زا  وت  تعاطا  ربن  نامگ  تسا : نیا  هب  هراشا  َكُْرمْأَی »...  َْمل  ُهَّنِإَف   » هلمج
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تسوت تداعس  هیام  هک  ییاه  یکین  هب  ار  وت  اریز  ینآ ، هب  دنمزاین  وت  سکع  هب  .دراد  نآ  هب  يزاین  دنوادخ  ای  دیازفا  یم  وا  لالج  و 
.تسا هدرک  یهن  دناشک  یم  تواقش  یتخبدب و  هب  ار  وت  هک  ییاه  یتشز  حیابق و  زا  هدومرف و  رما 

باتک و هب  کسمت  تیب و  لها  بتکم  زا  هک  ناناملسم  زا  یعمج  هنافّـسأتم  هک  تسا  یلقع  حبق  نسح و  رب  ینـشور  لیلد  هلمج  نیا 
.دنا هدرک  راکنا  تسردان  ياه  هزیگنا  ببس  هب  ار  یلقع  یهیدب  يا  هلأسم  دنا و  هتساوخرب  تفلاخم  هب  نآ  اب  دنا  هدنام  رود  ترتع 

***

اه هتکن 

يژولوئدیا ینیب و  ناهج  هطبار  . 1

، زجع نایب  وا و  تافـص  زا  يدنچ  نایب  دنوادخ و  دروم  رد  قیاقح  هلـسلس  کی  نایب  زا  دعب  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.درک تدابع  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  وا  دیاب  هک  دریگ  یم  هجیتن  ناسنا ، یناوتان  فعض و 

اهدیاب دیآ و  یم  نوریب  قیاقح  لد  زا  هشیمه  نیناوق ، ینعی  دراد ؛ اه  ّتیعقاو  اب  گنتاگنت  يدنویپ  ام  فیاظو  هک  تسانعم  نادـب  نیا 
دـنوادخ و يانغ  دروم  رد  هک  ییاـه  تیعقاو  تخانـش و  لـیلد  هب  رگید ، تراـبع  هب  .تساـه  تسین  اـه و  تسه  هدـییاز  اهدـیابن ، و 

ینیب ناهج  يژولوئدیا و  نیب  دنیوگ  یم  هک  تسا  یمهم  ثحب  نامه  نیا  دوش و  یم  طابنتـسا  زین  تدابع  موزل  تسا ، ناسنا  جایتحا 
.هن ای  تسه  طابترا 

لد زا  ام  هدیقع  هب  هک  تسا  ینیناوق  ماکحا و  يانعم  هب  ًاحالطـصا  اجنیا  رد  يژولوئدیا  تساه و  تیعقاو  ِتخانـش  نامه  ینیب  ناهج 
.دوش یم  دلوتم  ینیب  ناهج 

اب یطابترا  هدوب و  يرابتعا  يروما  ماکحا  دنیوگ : یم  هک  یناسک  ههبش  ور  نیا  زا 
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یم نآ  رب  نالطب  خرـس  ملق  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تسا و  ساسا  یب  درادـن ، تسا  ینیوکت  يروما  هک  اه  تیعقاو 
هتـشاد دـنویپ  ّتیعقاو  اب  هک  دراد  شزرا  ینامز  مکح ، .دور  یم  نایم  زا  ماکحا  راـبتعا  رگیدـکی ، زا  ود  نیا  ییادـج  اـب  اریز  دـشک ،

یم مکح  تیبثت  بجوم  هک  تسا  ّتیعقاو  اب  مکح  ندروخ  هرگ  نیا  دشخب و  یم  رابتعا  نآ  هب  هک  تسا  ماکحا  هفـسلف  نیا  دـشاب و 
.دوش

ار اهنآ  هفـسلف  ام  یهاگ  دنچره  دـنا ، یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  قباطم  ماکحا  همه  دنتـسین و  انثتـسم  نوناق  نیا  زا  زین  يدـبعت  ماکحا 
.دنراد قافتا  لوق  نیا  رب  همه  هعیش  ياملع  .دش  یم  حّجرم  الب  حیجرت  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  مینادن ،

.دنراد حیرصت  اه  تیعقاو  ماکحا و  نایم  گنتاگنت  طابترا  نیا  هب  زین  تایاور  نآرق و  تایآ 

ِناْطیَّشلا ِلَمَع  ْنِّم  ٌسْجِر  ُمالْزَْالاَو  ُباْصنَْالاَو  ُرِْـسیَْملاَو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ») تسا هدمآ  هدئام  هروس  رد  میرک  نآرق  رد 
ِنَعَو ِهللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُـصَیَو  ِرِْـسیَْملاَو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلاَو  َهَوادَْـعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُناـْطیَّشلا  ُدـیُری  اـمَّنِإ  َنوُِحْلُفت *  ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَـف 
لمع زا  دـیلپ و  ییامزآ ) تخب  یعون   ) مالزا اه و  تب  رامق و  بارـش و  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُهَْتنُّم ؛) ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ِهالَّصلا 
داجیا هنیک  توادع و  امش  نایم  رد  رامق  بارش و  هلیسو  هب  دهاوخ  یم  ناطیش  دیوش *  راگتسر  ات  دینک  يرود  نآ  زا  تسا ، ناطیش 

(1) »؟ درک دیهاوخ  يراددوخ  دیکا ) یهن  نیا  اب  و  داسف ، نایز و  همه  نیا  اب   ) ایآ .دراد  زاب  زامن  ادخ و  دای  زا  ار  امش  و  دنک ،

يدراوم هکنآ  زا  دعب  تایآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 

106 ص :
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یم نآ  مکح  نایب  هب  دنتسه ، ناطیش  لمع  زا  اهنآ  هک  دوش  یم  رکذتم  دنک و  یم  نایب  ار  رامق  بارش و  دننام  یعقاو ؛ ياه  يدیلپ  زا 
دـنک و یم  هراشا  ناسنا  يراگتـسر  هب  اه  تیعقاو  نایب  رد  رگید  راـب  سپـس  دـنک  یم  یهن  اـهنآ  هب  باـکترا  زا  ار  ناـنمؤم  دزادرپ و 

.تسا زامن  كرت  ادخ و  رکذ  زا  يرود  هنیک و  ینمشد ، عقاو  رد  ناطیش  لمع  هکنیا 

هزور هفـسلف  نایب  هب  رگید  ياج  رد  »(1) و  دوش یم  ملاس  امـش  مسج  دیریگب  هزور  اوُّحِـصَت ؛ اُوموُص  : » دنا هدومرف  زین  هزور  دروم  رد 
(2) (.) نوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  : ) دیامرف یم  هتخادرپ 

.تساعدم نیا  رب  ینشور  لیلد  هدش ، دراو  عیارشلا  للع  باب  رد  هک  زین  یتایاور  مامت  تقیقح  رد 

ضیف ماود  تقلخ و  زاغآ  . 2

تسا زیچ  همه  زاغآرس  دنوادخ  كاپ  تاذ  دش ، نشور  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يایوگ  تاریبعت  زا  هک  هنوگ  نامه 
اجنیا رد  .دوش  یم  ریبعت  تیدبا  تیلزا و  هب  انعم  نیا  زا  .دـشاب  هتـشاد  ینایاپ  هکنآ  یب  تسا  زیچ  همه  ماجنارـس  و  يزاغآ ، هکنآ  یب 
دوجو یقولخم  تسا و  هدوب  دـنوادخ  هک  هدوب  یناـمز  ینعی  دـنراد ؛ یناـمز  ثودـح  تاـقولخم ، اـیآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤـس  نیا 

هنوگ نآ  تاقولخم ) رد  تکرح  هجیتن  ای  تسا  قولخم  ای  شدوخ  نامز  اریز  تسا ، حـماست  باب  زا  زین  نامز  هب  ریبعت  هّتبلا  ( ؟ هتـشادن
هک تسا  نیا  شموهفم  دور و  یم  لاؤس  ریز  ضیف  ِماود  هلأـسم  دـشاب  نینچ  رگا   (3)« ٌءْیَـش ُهَعَم  ْنُکَی  َْملَو  ُهللا  َناک  : » تسا هدمآ  هک 

یـصقن شندوبن  تسا و  راگدرورپ  تاذ  همزال  ضیف  میناد  یم  هک  یلاح  رد  تسا  هدیـشخبن  یـضیف  ضایف  دـنوادخ  هک  هدوب  ینامز 
.دوش یم  بوسحم 

ناهج هک  تسا  نآ  لاؤس  نیا  خساپ 

107 ص :

ح 46. ص 267 ، ج 59 ، راونالاراحب ، - 1
هیآ 183. هرقب ، - 2

 . ص 238 ج 54 ، راونالاراحب ، - 3
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وا تردق  هب  هتسباو  وا و  كاپ  تاذ  هب  دنتـسم  مه  قولخم  نآ  هتـشاد ، دوجو  یقولخم  هشیمه  مییوگب  رگا  ینعی  دراد ؛ یتاذ  ثودح 
هـشیمه دـشاب و  دیـشروخ  هشیمه  رگا  تسوا و  هب  هتـسباو  باـتفآ  رون  هک  هنوگ  ناـمه  دـشاب ، دوـجولا  بجاو  هکنیا  هن  تسا  هدوـب 

.نآ هب  هتسباو  عرف و  شرون  تسا و  لصا  دیشروخ  مه  زاب  دنک  یناشفارون 

هارمه وا و  اب  هدوب و  لزا  رد  دنوادخ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  ٌءیَـش » ُهَعَم  ْنُکَی  َْملَو  ُهللا  َناک   » هلمج رد  عم »  » هژاو رگید  ریبعت  هب 
.تسا هتشادن  دوجو  يزیچ  وا ) هلیسو  هب  هن   ) وا ياتمه  و 

***

دنهورگ ود  رگید  ناهج  نایهار 

، ناتسرپایند ترخآ و  بلاط  ِنایوجادخ  هاگدید  زا  ار  ترخآ  ایند و  تیعقوم  دوخ ، همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
هاگآ شینوگرگد  لاوز و  نآ و  تالاح  ایند و  زا  ار  وت  نم  مدنزرف ! : » دـیامرف یم  تسخن  دـنک  یم  نایب  ایوگ  ابیز و  لاثم  ود  نمض 
تربع نآ  هلیسو  هب  ات  مدز  ییاه  لاثم  تیارب  ود  ره  هرابرد  مدرک و  علطم  هدش  ایهم  نآ  رد  شلها  يارب  هچنآ  ترخآ و  زا  متخاس و 

َّدِعُأ اَمَو  ِهَرِخْالا  ِنَع  َُکتْأَْبنَأَو  اَِهلاَِقْتناَو ، اَِـهلاَوَزَو  اَِـهلاَحَو ، اَْینُّدـلا  ِنَع  َکـُتْأَْبنَأ  ْدَـق  یِّنِإ  َّیَُنب  اَـی  ( ؛» یهن ماـگ  حیحـص  هار  رد  يریگ و 
(. اَْهیَلَع َوُذْحَتَو  اَِهب ، َِربَتْعَِتل  َلاَْثمَْالا ، اَمِهِیف  ََکل  ُْتبَرَضَو  اَهِیف ، اَِهلْهَِال 

هدنونش ناوت  یم  نآ  قیرط  زا  دراد و  یسح  یلقع و  لئاسم  زا  معا  هدیچیپ ، لئاسم  كرد  مهف و  رد  یمهم  رایسب  شقن  لاثم  هشیمه 
.دومن قیوشت  درک و  هدامآ  اه  یتشز  اه و  يدب  زا  زیهرپ  دیفم و  ياهراک  ماجنا  يارب  ار  وا  تخاس و  نومنهر  لئاسم  قمع  هب  ار 

نآرق

108 ص :
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تاملک رد  .دـهد  یم  لیکـشت  نآرق  ياه  لثم  ار  نآرق  زا  یمهم  شخب  هدرک و  هدافتـسا  رایـسب  انعمرپ  اـبیز و  ياـه  لاـثم  زا  دـیجم 
هتفرگ راک  هب  نآ  رد  تغالب  تحاصف و  تیاهن  هک  دوش  یم  هدید  ییانعمرپ  ناوارف  ياه  لاثم  زین  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما

.تسا هدش 

هک دنناد  یم   ) دنا هدومزآ  بوخ  ار  ایند  هک  یناسک  : » دیامرف یم  تسخن  دنز  یم  لاثم  ود  همدقم  نیا  رکذ  زا  دعب  مالسلا ) هیلع  ) ماما
میمـصت اذل  تسین ) ندـنام  نتـسیز و  لباق  هک   ) دـنا هدـش  دراو  يدابآ  بآ و  یب  یهاگلزنم  رد  هک  دنتـسه  ینارفاسم  نوچمه  اهنآ )

( لزنم نآ  هب  ندیـسر  يارب  اـهنآ   ) ور نیا  زا  دـننک ، تکرح  نتـسیز ) يارب   ) تحار يا  هیحاـن  تمعنرپ و  یلزنم  يوس  هب  دـنا  هتفرگ 
لوبق لد ) ناج و  اب   ) ار راوگان  ياهاذغ  رفس و  ياه  یتخس  اه و  تنوشخ  هتفریذپ و  ار  ناتـسود  قارف  هدش و  لّمحتم  ار  هار  تقـشم 
ٌلِْزنَم ْمِِـهب  اَـبَن   (2) ْرفَـس مْوَق  ِلَـثَمَک  اَْینُّدـلا   (1) َرَبَـخ ْنَم  ُلَـثَم  اَـمَّنِإ  ( ؛» دـنهن ماـگ  ناـشمارآ  هاـگلزنم  عیـسو و  هناـخ  هب  اـت  دـنا  هدومن 

، ِرَفَّسلا َهَنوـُـشُخَو  ِقــیِدَّصلا ، َقاَِرفَو  ِقـــیِرَّطلا ،  (8) َءاَـثْعَو اُولَمَتْحاَـف  ، (7) ًاعیِرَم  (6) ًاباَـنَجَو  (5) ًابیِـصَخ ًـالِْزنَم   (4) اوُّمَأَـف ، (3) ٌبیِدَج
(. ْمِهِراَرَق َلِْزنَمَو  ْمِهِراَد ، َهَعَس  اُوتْأَِیل  ِمَعْطَملا ،  (9) ََهبوُشُجَو

دنزادرپ یم  قیرط  نیا  رد  هک  ار  ییاه  هنیزه  دننک و  یمن  جنر  درد و  ساسحا  اه  یتحاران  نیا  زا  کی  چـیه  زا  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  »
ناشـشمارآ لحم  هب  کیدزن و  ناشهاگلزنم  هب  ار  ناشیا  هک  تسین  نآ  زا  رت  بوبحم  اهنآ  يارب  زیچ  چـیه  دـننیب و  یمن  ررـض  نآ  زا 

ْنِم ْمُهاَنْدَأَو  ْمِِهلِْزنَم ، ْنِم  ْمَُهبَّرَق  اَّمِم  ْمِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  َءْیَـش  َالَو  .ًامَْرغَم  ِهِیف  ًهَقَفَن  َنْوَرَی  َالَو  ًاَملَأ  َِکلَذ  ْنِم  ءْیَِـشل  َنوُدِجَی  َْسیَلَف  ( ؛» دناسرب
(. ْمِِهتَّلَحَم

زرط نیا  يرآ 

109 ص :

هدمآ ندش  هاگآ  يارب  ندومزآ  يانعم  هب  هاگ  ندش و  هاگآ  يانعم  هب  لفق »  » نزو رب  ربُخ »  » هشیر زا  یـضام  لعف  هژاو  نیا  َرَبَخ » - » 1
.تسا

.تسا رفاسم  عمج  ْرفَس » - » 2
.تسا هدش  هتفرگ  بلج »  » نزو رب  بَدَج »  » هشیر زا  تسا و  فلع  بآ و  یب  کشخ و  يانعم  هب  بیدَج » - » 3

.تسا هدش  هتفرگ  ندرک  دصق  يانعم  هب  مغ »  » نزو رب  ّما »  » هشیر زا  اوّمأ » - » 4
.تسا هدش  هتفرگ  تمعن  ینوزف  يانعم  هب  مسج »  » نزو رب  بصخ »  » هشیر زا  هایگ  بآ و  رپ  تمعن و  رپ  يانعم  هب  بیصخ » - » 5

.تسا هیحان  يانعم  هب  بانج » - » 6
نیمز ياـنعم  هب  ٌهَعیرَم » ٌضْرَا   » تسا و هدـش  هتفرگ  ینوزف  ياـنعم  هب  يأر »  » نزو رب  عرم »  » هشیر زا  تمعن ، رپ  ياـنعم  هب  عـیرم » - » 7

.تسا زیخ  لصاح 
نتفر هار  زا  ار  وا  دور و  یم  ورف  نآ  رد  ناسنا  ياپ  هک  تسا  یمرن  ياه  نش  ياـنعم  هب  سرد »  » نزو رب  ثعو »  » هشیر زا  ءاـثعو » - » 8

.تسا رفس  تالکشم  هب  هراشا  ِقیِرَّطلا » ُءاثْعَو  ، » تسا هدش  قالطا  تالکشم  هنوگ  ره  رب  سپس  .دنکفا  یم  تمحز  هب  دراد و  یم  زاب 
.تسا يراوگان  تنوشخ و  يانعم  هب  َهبوُشَج » - » 9
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زا يا  هعومجم  ار  ایند  دـنوش ؛ یمن  ایند  قرب  قرز و  هتفیرف  زگره  اهنآ  اریز  تسا ، راـک  تعاـطا  نایوجادـخ  حـلاص و  ناـنمؤم  رکف 
شیاه و تمعن  تشهب و  داعم و  هب  نامیا  هک  یلاح  رد  دـننیب  یم  اه  شکمـشک  اه و  عازن  اه ، یتفرگ  اه ، جـنر  درد و  اه ، یتحاراـن 

یلاخ يونعم و  يدام و  ياه  تمعن  شیاسآ و  شمارآ و  زج  اـجنآ  رد  هک  دـهد  یم  ناـنیمطا  اـهنآ  هب  یهلا  ياـه  هدـعو  هب  داـقتعا 
ياه یتخس  هک  دوش  یم  ببس  رما  نیمه  تسین و  يزیچ  راگدرورپ  برق  هب  ندیـسر  رت  مهم  همه  زا  جنر و  درد و  هنوگره  زا  ندوب 

، دنا هدرک  تسود  هبعک ي  مزع  نوچ  دنوش و  لمحتم  هار  نیا  رد  ار  یتقشم  هنوگره  دنریذپب و  لد  ناج و  اب  ار  كولـس  ریـس و  نیا 
.نیریش دهش  نوچمه  اه  یخلت  تسا و  ریرح  نوچمه  اهنآ  ياپ  ریز  رد  نالیغم  ياهراخ 

دنا هدش  رورغم  ایند  هب  هک  یناسک  اما ) : ») دـیامرف یم  هتخادرپ  نامیا  یب  ناتـسرپایند  هرابرد  مود  لاثم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
کشخ و یهاگلزنم  يوس  هب  دـیاب  هک  دـنهد  یم  ربخ  اـهنآ  هب  سپـس  هتـشاد  رارق  تمعنرپ  یلزنم  رد  هک  دنتـسه  ینارفاـسم  دـننامه 
دنا و هدوب  نآ  رد  هچنآ  تقرافم  زا  رتراب  تبیـصم  رتدنیاشوخان و  يزیچ  نانآ  دزن  هک ) تسا  نشور   ) دـننک تکرح  تمعن  زا  یلاخ 

اُوناَک مْوَق  ِلَثَمَک  اَِهب  َّرَتْغا  ِنَم  ُلَـثَمَو  ( ؛» تسین دـنراد  شیپ  رد  هک  یتشونرـس  دـنور و  نآ  تمـس  هب  دـیاب  هک  هچنآ  يوس  هب  تکرح 
َنوُمُجْهَی اَم  َیلِإ  ِهِیف ، اُوناَک  اَم  ِهَقَراَفُم  ْنِم  ْمُهَْدنِع   (1) َعَْظفَأ َالَو  ْمِْهَیلِإ  َهَرْکَأ  ٌءْیَش  َْسیَلَف  بیِدَج ، لِْزنَم  َیلِإ  ْمِِهب  اَبَنَف  بیِصَخ ، لِْزنَِمب 

110 ص :

.تسا هدش  هتفرگ  ندوب  دنسپان  عینش و  يانعم  هب  تعاظَف »  » هشیر زا  رتدنسپان ، يانعم  هب  عَْظفَا » - » 1
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(. ِْهَیلِإ َنوُریِصَیَو  ِْهیَلَع ،

رایـسب نآ  ربارب  رد  شتالکـشم  همه  اب  ایند  یگدنز  تسا و  رابگرم  ياه  باذع  نآ  اب  خزود  ناشتـشونرس  هک  دنناد  یم  اهنآ  يرآ ؛
هراـبرد دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  دنتـشحو ، رد  رایـسب  دوخ  هدـنیآ  زا  دنـسرت و  یم  رایـسب  گرم ، زا  لـیلد  نیمه  هب  .تساراوگ 

َْفلَأ ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَحَأ  ُّدَوَی  اوُکَرْشَأ  َنیذَّلا  َنِمَو  هایَح  یلَع  ِساّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِجََتلَو  : ») دیوگ یم  لیئارسا  ینب  ناتسرپایند  زا  یهورگ 
یتح مدرم -  نیرت  صیرح  ار  اهنآ  هکلب ) دـننک ، یمن  گرم  يوزرآ  اهنت  هن  نانآ   ) و َرَّمَُعی ؛) ْنَأ  ِباذَْـعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  اـمَو  هَنَس 
رازه دراد  وزرآ  اهنآ  زا  کی  ره  هک  اجنآ ) ات  ( ؛ تفای یهاوخ  تورث ) نتخودـنا  و  اـیند ، نیا   ) یگدـنز رب  ناکرـشم -  زا  رت  صیرح 

(1) «. تشاد دهاوخن  زاب  یهلا )  ) رفیک زا  ار  وا  ینالوط ، رمع  نیا  هک  یلاح  رد  دوش ، هداد  وا  هب  رمع  لاس 

ِِرفاَْـکلا ُهَّنَجَو  ِنِمْؤُْـملا  ُنْجِـس  اَْینُّدـلا  َّنَأ  : » تسا هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  زا  یفورعم  تیاور  رد  لـیلد  نـیمه  هـب  زین 
نیا يارب  تسا  یلپ  گرم  تسا و  رفاک  تشهب  نمؤم و  نادـنز  ایند  ْمِهِمیِحَج ؛ َیلِإ  ِءَالُؤَه  ُرْـسِجَو  ْمِِهناَنِج  َیلِإ  ِءَالُؤَه  ُرْـسِج  ُتْوَْملاَو 

(2) «. ناشخزود يوس  هب  نارفاک )  ) هورگ نآ  يارب  تسا  یلپو  ناشتشهب  يوس  هب  نانمؤم )  ) هورگ

َالَو َتْوَْملا  ُهَرْکَن  اَُنلَاب  اَم  : » دیـسرپ شرـضحم  زا  یـسک  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  زا  یتیاور  رد  لیلد  نیمه  هب 
ُْمْتنَأَـف ْمُکاَْـینُد  ُْمتْرَمَعَو  ْمُـکَتَرِخآ  ْمـُْتبَرْخَأ  ْمُـکَّنِإ  : » دوـمرف خـساپ  رد  دـیآ .»؟ یمن  نامـشوخ  نآ  زا  مـیرازیب و  گرم  زا  ارچ  ُهُّبُِحن ؛؟
تهارک امـش  ور  نیا  زا  ، داـبآ ار  ناـتیایند  دـیا و  هتخاـس  ناریو  ار  دوخ  ترخآ  امـش  اریز  ِباَرَْخلا ؛ َیلِإ  ِناَرْمُْعلا  َنِم  َهَْلقُّنلا  َنوُـهَرْکَت 

هک دیراد 

111 ص :
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(1) «. دیور یناریو  يوس  هب  يدابآ  زا 

***

نارگید شیوخ و  عفانم  يرگن  ناسکی 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  یناسنا  قالخا  لوصا  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  تسخن  شرابرپ  همان  ّتیـصو  زا  هرقف  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
(. َكِْریَغ َْنَیبَو  َکَْنَیب  اَمِیف  ًاناَزیِم  َکَسْفَن  ْلَعْجا  َّیَُنب  اَی  ( ؛» هد رارق  نارگید  دوخ و  نایم  تواضق  سایقم  رایعم و  ار  نتشیوخ  مرسپ  »

مه ربارب  رد  ًاقیقد  هفک  ود  هک  دش  یم  لصاح  یتروص  رد  نآ  اب  حیحـص  ندرک  نزو  دوب و  هفک  ود  ياراد  الومعم  یتنـس  ياهوزارت 
يارب هک  ار  يزیچ  ره  یهاوخب و  مه  نارگید  يارب  یهاوخ  یم  دوخ  يارب  هچره  دـیاب  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  نخـس  نیا  .دریگ  رارق 

.دریگ رارق  مه  ربارب  رد  وزارت  هفک  ود  ات  يرادم  اور  مه  نارگید  يارب  يراد  یمن  اور  دوخ 

: دنک یم  نایب  ار  نآ  فلتخم  ياه  هبنج  هلمج ، تفه  رد  هتخادرپ و  یقالخا  مهم  لصا  نیا  حرش  هب  هاگ  نآ 

ار هچنآ  دنـسپن  اـهنآ  يارب  يراد و  یم  تسود  دوخ  يارب  هک  راد  تسود  ار  يزیچ  نارگید  يارب  : » دـیامرف یم  مود  لّوا و  هلمج  رد 
(. اََهل ُهَرْکَت  اَم  َُهل  ْهَرْکاَو  َکِسْفَِنل ، ُّبُِحت  اَم  َكِْریَِغل  ِْببْحَأَف  ( ؛» يدنسپ یمن  دوخ  يارب 

ْنَأ ُّبُِحت  اَـمَک َال  ِْملْظَت  َـالَو  ( ؛» دوش متـس  وت  هب  يرادـن  تسود  هک  هنوگ  ناـمه  نکن  متـس  نارگید  هب  : » دـیامرف یم  موس  شخب  رد 
(. َمَلُْظت

َنَـسُْحی ْنَأ  ُّبُِحت  اَمَک  ْنِسْحَأَو  ( ؛» دوش یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  نک  یکین  نارگید  هب  : » دیازفا یم  مراهچ  هرقف  رد 
(. َْکَیلِإ

اَم َکِـسْفَن  ْنِم  ِْحبْقَتْـساَو  ( ؛» رامـش تشز  زین  تدوـخ  يارب  يرمـش  یم  حـیبق  نارگید  يارب  ار  هـچنآ  : » دـیامرف یم  مـجنپ  هـلمج  رد 
(. َكِْریَغ ْنِم  ُهُِحبْقَتْسَت 

یم مشش  تمسق  رد 

112 ص :
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ْنِم ْمَُهل  ُهاَـضْرَت  اَِـمب  ِساَّنلا  َنِم  َضْراَو  ( ؛» يوـش یم  یـضار  ناـنآ  يوـس  زا  دوـخ  يارب  هچنآ  هـب  وـش  یـضار  مدرم  يارب  و  : » دـیازفا
(. َکِسْفَن

يرادن تسود  ار  هچنآ  دشاب و  كدنا  یناد  یم  هچنآ  هچ  رگا  وگم  یناد  یمن  هک  ار  هچنآ  : » دیامرف یم  روتسد  نیمتفه  رد  ماجنارس 
(. ََکل َلاَُقی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم َال  ْلُقَت  َالَو  ُمَْلعَت ، اَم  َّلَق  ْنِإَو  ُمَْلعَت  اَم َال  ْلُقَت  َالَو  ( ؛» وگم نارگید  هرابرد  دنیوگب ، وت  هرابرد 

دای ار  وت  دنـسپان  تشز و  باقلا  اب  ای  دـننز  تمهت  وت  هب  ای  دـننک  تبیغ  وت  زا  مدرم  يرادـن  تسود  هک  هنوگ  ناـمه  هکنیا  هب  هراـشا 
باقلا نزن و  تمهت  یـسک  هب  نکم و  نارگید  تبیغ  زین  وت  دـنیوگن ، دوش  ترطاخ  یگدرزآ  بابـسا  هک  يرگید  نانخـس  اـی  دـننک 

.نکم هدرزآ  ار  نارگید  رطاخ  راد  شین  نانخس  اب  راذگم و  یسک  رب  تشز 

يا هعماج  ره  رد  هدرمـش  نآ  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  يا  هناگ  تفه  ياه  گرب  خاش و  اب  یقالخا  مهم  لصا  نیا  رگا  یتسار  هب 
.دـسر یم  لقاّدـح  هب  ییاضق  ياه  هدـنورپ  اه و  شکمـشک  اه و  عازن  دـنکفا و  یم  هیاس  نآ  رب  تینما  افـص و  حلـص و  دوش ، هداـیپ 
یـشان اجنآ  زا  یعامتجا  تالکـشم  همه  اریز  دسر ، یم  یلعا  دح  هب  يراکمه  نواعت و  دنز و  یم  جوم  نآ  رد  تیمیمـص  ّتبحم و 
نارگید دـنراد  راظتنا  دنـشیدنا و  یم  دوخ  شمارآ  شیاـسآ و  هب  اـهنت  دـنهاوخ و  یم  دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  یهورگ  هک  دوش  یم 

ماجنا نارگید  هراب  رد  دنتساوخ  هچره  دنـشاب ، دازآ  ناشدوخ  یلو  دنیوگن ؛ فالخ  رب  ینخـس  دننکن و  یمتـس  نیرتمک  اهنآ  هرابرد 
دنهد و
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ناهاوخ ناشدوخ  يارب  ناشدوخ ، هزادـنا  هب  هن  یلو  دنـشاب ؛ لئاق  یـشزرا  نارگید  شمارآ  وربآ و  تیثیح و  عفاـنم و  يارب  هکنیا  اـی 
.لقاّدح نارگید  يارب  دنشاب و  رثکا  دح 

، تسا هدـشن  هدـید  یگدرتسگ  نیا  هب  سک  چـیه  مالک  رد  هدومرف  ناـیب  یقـالخا  لـصا  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ار  هچنآ 
روط هب  الوم -  مـالک  زا  شخب  نیمه  ریـسفت  رد  شا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم  هتفگ  هب  لـصا -  نیا  ياـه  هشیر  دـنچره 

.تسا هتشاد  دوجو  هتشذگ  رد  یلامجا 

نآ رد  هدیمهف  ياه  ناسنا  همه  دشاب  هچره  یلو  هدرک  نایب  ار  ییالط  نخس  نیا  راب  نیتسخن  یسک  هچ  میناد  یمن  ام  : » دیوگ یم  وا 
.دوش یمن  لصاح  ّتبحم  نودب  يزوریپ ، تردق و  رگیدکی و  اب  اه  ناسنا  لماعت  ّتیناسنا و  يردارب و  يانعم  اریز  دنراد ، رظن  قافتا 

گنج و زج  تسا  تهارک  ترفن و  هک  ّتبحم  لـباقم  هطقن  تشاد و  دـهاوخن  یموهفم  دـبای و  یمن  ناـماس  ّتبحم  نودـب  یگدـنز 
(1) «. تشاد دهاوخن  يا  هجیتن  یتسس  ییادج و 

یثیدـح رد  تسا ؛ هدومرف  نایب  ار  لصا  نیا  ییابیز  تروص  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  راـب  نیلوا  زین  مالـسا  تاـمیلعت  رد 
دـمآ و یبرع  درم  تفر ، یم  تاوزغ  زا  یکی  يوس  هب  دوب و  بکرم  رب  راوس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  دراو 

زومایب نم  هب  یلمع  َهَّنَْجلا ؛ ِِهب  ُلُخْدأ  ًالَمَع  ینْمَّلَع  ِهللا  َلوُسَر  ای  : » درک ضرع  تفرگ و  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ بکرم  باـکر 
ِِهتْأَت َالَف  َْکَیلِإ  ُساَّنلا  ُهَِیتْأَی  ْنَأ  َتْهِرَک  اَمَو  ْمِْهَیلِإ  ِِهتْأَف  َْکَیلِإ  ُساَّنلا  ُهَِیتْأَـی  ْنَأ  َْتبَبْحَأ  اَـم  : » دومرف ربماـبپ  موش .» تشهب  دراو  نآ  اـب  هک 

هچنآ ِهَلِحاَّرلا ؛ َلِیبَس  ِّلَخ  .ْمِْهَیلِإ 
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هب تبـسن  دـنهد  ماجنا  وت  هب  تبـسن  يرادـن  تسود  ار  هچنآ  هد و  ماجنا  نانآ  هرابرد  دـنهد  ماـجنا  وت  هراـبرد  مدرم  يراد  تسود  ار 
(1) «. نک اهر  ار  بکرم  متفگ ؛) هک  تسا  نیمه  بلطم   ) هدن ماجنا  نانآ 

ضرع دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  شیرق  زا  یناوج  هک  تسا  هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تـالاح  رد  يرگید  ثیدـح  رد 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ .ینز  یم  یتـشز  فرح  هچ  دـندز : داـیرف  وا  رب  باحـصا  موـش ؟ اـنز  بکترم  نم  یهد  یم  هزاـجا  درک 
اب ای  دـنک و  انز  وت  ردام  اب  یـسک  يراد  تسود  ایآ  دومرف : وا  هب  دـعب  دـیایب  کـیدزن  هک  درک  هراـشا  ناوج  هب  دیـشاب و  مارآ  دومرف :

 . ...ای وت و  رهاوخ  رتخد و 

همه تسا و  هنوگ  نیمه  زین  یتفگ  ار  هچ  نآ  دومرف : .تسین  یضار  رما  نیا  هب  سک  چیه  متسین و  یـضار  زگره  درک : ضرع  ناوج 
هَْبنَذ رِفْغا  َّمُهَّللا  : » دومرف دراذگ و  وا  هنیـس  رب  ار  كرابم  تسد  هاگ  نآ  .دندنبیاپ  تخـس  دوخ  سومان  ظفح  هب  تبـسن  ادخ  ناگدـنب 

ارجام نیا  زا  دعب  راد » هاگن  اه  یگدولآ  زا  ار  شناماد  نک و  كاپ  ار  شبلق  شخبب و  ار  شهانگ  ادـنوادخ  ُهَجْرَف ؛ ْنِّصَح  ُهَْبلَق  َرِّهَطَو 
(2) .دیدن يا  هناگیب  نز  دزن  ار  ناوج  نآ  سک  چیه 

یناد یمن  ار  هچنآ  : » دیامرف یم  ًاتمدقم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما الاب ، ياه  هلمج  زا  هلمج  نیمتفه  رد  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  هب  هّجوت 
یناد یمن  هچنآ  رد  نک و  تعانق  نامه  هب  تسا ، دودـحم  وت  تامولعم  رگا  هکنیا  هب  هراشا  دـشاب » مک  یناد  یم  هچنآ  دـنچره  وگن ،

.دشک یم  اطخ  فالخ و  ياه  هاگترپ  رب  ار  وت  هک  امنم  تلاخد 

***

شابم نارگید  راد  هنازخ 

سپس
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.دنک یم  هیصوت  نآ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  شدنبلد  دنزرف  هراشا و  رگید  تلیضف  راهچ  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما

َّنَأ ْمَلْعاَو  ( ؛» تساـه لـقع  تفآ  یـشیدنا و  تسرد  یتـسار و  دـض  رورغ ، يدنـسپدوخ و  هک  نادـب  مرـسپ ) : ») دـیامرف یم  تـسخن 
(. ِباَْبلَْالا ُهَفآَو  ِباَوَّصلا ، ُّدِض  َباَجْعِْالا 

یم وا  لقع  رب  یباجح  تشز ، تفـص  نیا  دـنک و  یمن  كرد  نارگید  شیوخ و  هرابرد  ار  قیاقح  دنـسپدوخ ، ِناسنا  هکنیا  هب  هراشا 
گرزب هابتـشا  اطخ و  نیا  رد  رمع  کی  هاگ  دـنیب و  یم  لامک  ار  اه  صقن  هتـسجرب و  تافـص  ار  شیوخ  بویع  هک  اجنآ  اـت  دـنکفا 

.دور یم  ایند  زا  لاح  نامه  اب  دنام و  یم  یقاب 

ناسنا دـنک و  یم  تسم  ار  ناسنا  ود  ره  تسا ؛ بارـش  دـننامه  يدنـسپدوخ  بجُع و  هغالبلا ، جـهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم  هتفگ  هب 
.درک رارف  وا  زا  دیاب  هک  تسا  ناگناوید  نوچمه  تسم 

رطاف هروس  هیآ 8  رد  هلمج  زا  تسا  هدمآ  یناوارف  ياه  هتکن  يدنسپدوخ  بجُع و  شهوکن  رد  یمالـسا ، تایاور  دیجم و  نآرق  رد 
َّنِإ تارَـسَح  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَـت  الَف  ُءاشَی  ْنَم  يِدـْهَیَو  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  َهللا  َّنِإَف  ًانَـسَح  ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَفَأ  : ») میناوخ یم 
ابیز ار  نآ  هدش و  هتسارآ  وا  يارب  سفن ) ياوه  يدنسپدوخ و  بجُع و  رثا  رب   ) شلمع یتشز  هک  یـسک  ایآ  َنوُعَنْـصَی ؛) اِمب  ٌمیلَع  َهللا 

ار سکره  دزاس و  یم  هارمگ  دشاب ) راوازـس  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  دنوادخ  دبای !؟) یم  ار  عقاو  هک  تسا  یـسک  دننامه   ) دـنیب یم 
یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دورن ؛ تسد  زا  نانآ  رب  فسأت  ببس  هب  تناج  سپ  دنک  یم  تیاده  دنیبب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب

116 ص :

همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تساناد دنهد 

: دـیامرف یم  اج  کی  رد  دوش ؛ یم  هدـید  يدنـسپدوخ  بجُع و  هرابرد  یبیجع  تاریبعت  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤم  ریما  نانخـس  رد 
بجُع لقع ، تفآ  ُبْجُعلا ؛ ِّبُّللا  ُهَفآ  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  »(1) و  تسا ناسنا  فرش  تفآ  يدنسپدوخ  فَرَشلا ؛ ُهَفآ  ُبْجُعلا  »

ِبْجُعلا ُهَرَمَث  : » رگید ياـــج  رد  »(3) و  دـنک یم  دـساف  ار  ناسنا  لـقع  بجُع  َلـْقَعلا ؛ ُدِـسُْفی  ُبْجُعلا  : » دـیامرف یم  زاـب  (2) و  «. تسا
؛ ِهَقاَـمِحلا ُْسأَر  ُبْـجُعلا  : » دــیامرف یم  هرخـالاب  (4) و  «. دـنوش یم  ناـسنا  نمـشد  مدرم  هک  تـسا  نآ  يدنـسپدوخ  هجیتـن  ُءاَـضْغَبلا ؛

(8 «. تسا تقامح  زاغآرس  يدنسپدوخ 

شالت و تیاهن  یگدـنز  نیمأت  يارب  سپ  : » دـیامرف یم  هتخادرپ  دوخ  هیـصوت  نیمود  هب  نخـس  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاـگ  نآ 
(. َکِحْدَک ِیف  َعْساَف  ( ؛» شاب هتشاد  ار  تششوک 

ْنَم ٌنوُْعلَم  : » میناوخ یم  يوبن  فورعم  ثیدح  رد  هک  اجنآ  ات  هدش  دیکأت  نآ  رب  یمالسا  تایاور  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا 
(5) «. تسادخ رابرد  هدش  هدنار  نوعلم و  دشاب  مدرم  رابرس  هک  یسک  ِساَّنلا ؛ یَلَع  ُهَّلَک  یَْقلَأ 

نیقی هب  دنشابن ، نارگید  جاتحم  هداتفا  راک  زا  دارفا  زج  یسک  چیه  هک  دننک  لمع  روتسد  نیا  هب  ناناوج  هژیو  هب  ناناملـسم  همه  رگا 
هک دنشاب  ناملسم  ریغ  ياهروشک  رابرـس  دیابن  زین  یمالـسا  ياهروشک  یتح  دوش  یم  لیان  یمهم  ياه  تفرـشیپ  هب  یمالـسا  هعماج 

.دروآ یمن  راب  هب  تلذ  زج  يا  هجیتن 

شالت و قافنا ، هار  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  ریـسفت  يرگید  روط  ار  هلمج  نیا  هغالبلا ، جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
هرقف نیا  تروص  نیا  رد  هک  دنا  هدرک  ریسفت  هدیـشک  تمحز  نآ  يارب  ناسنا  هک  ار  هچنآ  يانعم  هب  ار  حدک »  » هژاو نک و  شـشوک 

دهاوخ دعب  هلمج  نایب  يارب  يا  همدقم 
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.دسر یم  رظن  هب  رت  حیحص  لّوا  ریسفت  یلو  دوب ؛

نک و) قاـفنا  ادـخ  هار  رد  يروآ  یم  تسد  هب  هچنآ  زا  : ») دـیامرف یم  هتخادرپ  موـس  هیـصوت  ناـیب  هب  مالـسلا ) هـیلع  ) ماـما هاـگ  نآ 
(. َكِْریَِغل ًانِزاَخ  ْنُکَت  َالَو  ( ؛» شابم نارگید  رادرابنا 

شالت هک  دنتسه  یناگراچیب  دنراد ، نآ  نتخودنا  رد  یعس  دننک و  یمن  قافنا  شیوخ  لاوما  ياه  هدوزفا  زا  هک  اهنآ  هکنیا  هب  هراشا 
؛ تسا نارگید  يارب  شتذـل  ایند  رد  اهنآ و  رب  شباـسح  تماـیق ، رد  دـننک و  یم  ناـثراو  يارب  لاوما  يرادـهگن  رد  فرـص  ار  دوخ 

شهوکن وا  زا  هاگ  هکلب  دـنهد ، یمن  ماجنا  وا  يارب  يریخ  لمع  دـنرادن و  دوخ  ثِروم  هب  ییانتعا  نیرتمک  هاـگ  هک  یناـثراو  ناـمه 
ادـخ تعاـط  قـیرط  رد  نآ  زا  دنـشاب و  یکین  دارفا  ناـثراو  رگا  یتـح  .تسین  یفاـک  هتـشاذگ  ثرا  هب  ناـشیارب  هچنآ  هک  دـننک  یم 

رد هک  هنوگ  نامه  دـندرب ، نارگید  ار  شباوث  دندیـشک و  اهنآ  ار  شتمحز  هک  ارچ  تساهنآ ، ترـسح  هیاـم  مه  زاـب  دـننک  هدافتـسا 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یمالسا  تایاور 

هب ار  اهنآ  لامعا  نینچ  نیا  دنوادخ  ْمِْهیَلَع ؛) تارَسَح  ْمَُهلامْعَأ  ُهللا  ُمِهیُری  َِکلذَک   ») هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
ُهُعَدَیَف ُتوُمَی  َُّمث  ًالُْخب  ِهللا  ِهَعاَط  ِیف  ُهُقِْفُنی  َُهلاَم َال  ُعَدَی  ُلُجَّرلا  َوُه  َلاَق  : » دیامرف یم   (1)« دهد یم  ناشن  نانآ  هب  روآ  ترسح  یتروص 

َناَک ْنِإَو  َُهل  ُلاَْملا  َناَک  ْدَـقَو  ًهَرْـسَح  ُهآَرَف  ِهِْریَغ  ِناَزیِم  ِیف  ُهآَر  ِهللا  ِهَعاَط  ِیف  ِِهب  َلِمَع  ْنِإَف  ِهللا  ِهَیِـصْعَم  ِیف  ْوَأ  ِهللا  ِهَعاَِـطب  ِهِیف  ُلَـمْعَی  ْنَِمل 
لام هک  تسا  یسک  هیآ  نیا  زا  روظنم  َّلَجَو ؛ َّزَع  ِهللا  ِهَیِصْعَم  ِیف  ِِهب  َلِمَع  یَّتَح  ِلاَْملا  َِکلَِذب  ُهاَّوَق  ِهللا  ِهَیِصْعَم  ِیف  ِِهب  َلِمَع 
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یم يرگید  يارب  ار  نآ  دریم و  یم  سپـس  .دـنک  یمن  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  لـخب ، رثا  رب  هک  دراذـگ  یم  راـگدای  هب  دوـخ  زا  یناوارف 
ار دوخ  لام  صخش  نآ  هدرک ، لمع  ادخ  تعاط  هار  رد  رگا  هک  دنک  یم  هنیزه  وا  تیصعم  ای  دنوادخ  تعاطا  قیرط  رد  هک  دراذگ 

ادخ تیصعم  نآ  اب  رگا  دوب و  هدیشک  وا  ار  لام  تمحز  هک  یلاح  رد  دوش  یم  وا  ترسح  هیام  دنیب و  یم  يرگید  لمع  يوزارت  رد 
(1) («. تسوا ترسح  هیام  مه  زاب  و   ) تسا هدرک  لاعتم  دنوادخ  هب  تیصعم  هب  کمک  شلام  هلیسو  هب  صخش  نآ  دنک 

نکم شومارف  ار  راگدرورپ  رکـش   ) یتفای تیاده  تسار  هار  هب  یهلا ) فطل  هب   ) هاگره : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمراهچ  رد  ماجنارس 
(. َکِّبَِرل ُنوُکَت  اَم  َعَشْخَأ  ْنُکَف  َكِدْصَِقل  َتیِدُه  َْتنَأ  اَذِإَو  ( ؛» شاب عشاخ  عضاخ و  الماک  دوخ  راگدرورپ  ربارب  رد  و )

فطل هب  ار  تیادـه  هار  ناـسنا ، هک  رت  گرزب  نیا  زا  یتـمعن  هـچ  تـسا و  رکـش  روـخرد  یهلا  ياـه  تـمعن  هـمه  هـکنیا  هـب  هراـشا 
.تسا تمعن  نامه  اب  بسانتم  یتمعن  ره  رکـش  دنوش و  یم  نادرگرـس  اه  ههاریب  رد  يدایز  ياه  هورگ  هکنیااب  دنک  ادـیپ  راگدرورپ 

.تسوا یهاون  رماوا و  تعاطا  راگدرورپ و  هاگشیپ  رد  عوضخ  تیاده ، رکش 

***

! تسرفب نارگید  اب  ار  تترخآ  هشوت  داز و 

زا رفـس  نیا  يارب  هشوت  داز و  هیهت  هب  دـیدش  زاین  ترخآ و  رفـس  ندوب  ینالوط  هب  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.تسا هدرک  هراشا  ادخ  هار  رد  قافنا  هژیو  هب  ریخ  ياهراک  تاعاط و 

، هَدـیَِعب هَفاَسَم  اَذ  ًاقیِرَط  َکَماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ( ؛» يراد شیپ  رد  تقـشم  رپ  ینالوط و  سب  یهار  نادـب  مدـنزرف )! : ») دـیامرف یم  تسخن 
(. هَدیِدَش هَّقَشَمَو 

ندومیپ
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زا مخ و  چـیپ و  رپ  رایـسب  ترخآ  هار  .تسا  ناسآ  لهـس و  ترخآ  هار  ربارب  رد  دـشاب  راب  تقـشم  ینالوط و  دـنچره  ایند ، ياـه  هار 
یم تقو  اه  لاس  اهنآ  زا  یکی  ندومیپ  هاگ  درذـگ و  یم  یناسفن  ياهاوه  اب  هزراـبم  یقـالخا و  لـیاضف  روبعلا  بعـص  ياـه  هندرگ 

.دبلط

رپ  ) هار نیا  رد  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  دزـشوگ  ار  رفـس  نیا  يارب  هشوـت  داز و  هیهت  موزل  رادـشه ، نیا  زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
نیا رد  دیاب  هوالع  هب  یتسین ، زاین  یب  دناسرب  دصقم  هب  ار  وت  هک  یفاک  هشوت  ناوارف و  حیحص و  شالت  ششوک و  زا  رطخ ) فوخ و 
ِهَّفِخ َعَم  ِداَّزلا ، َنِم   (2) َکِغَالَب ِرْدَقَو  ، (1) ِداَِیتْرِالا ِنْسُح  ْنَع  ِهِیف  َِکب  یَنِغ  ُهَّنَأَو َال  ( ؛») یسرب دصقم  هب  یناوتب  ات   ) یـشاب رابکبـس  هار 

(. ِرْهَّظلا

داز و و  يْوقَّتلا ؛) ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَتَو  : ») دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  هشوت  داز و  نیا  ساسا 
(3) «. تسا يراکزیهرپ  اوقت و  هشوت  داز و  نیرتهب  و  دینک ، هیهت  هشوت 

ریبدـت و رگید  تراـبع  هب  اـی  بلط  نسح  شموهفم  تسا ، ندرک  بلط  ياـنعم  هب  داـیترا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  داـِیتْرِْالا » ِنْسُح   » هب ریبعت 
.تسا ترخآ ) رفس  يارب  هشوت  داز و  هیهت  هقیرط  رد   ) حیحص تیریدم 

َعَّم ًالاْقثَأَو  ْمَُهلاْقثَأ  َُّنلِمْحََیلَو  : ») دیامرف یم  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  هراشا  تشپ » ندوب  کبـس  ِرْهَّظلا ؛ ِهَّفِخ   » هب ریبعت 
ياهراب رب  هفاـضا  ار  يرگید  نیگنـس  ياـهراب  نینچمه )  ) دنـشک و یم  شود  رب  ار  شیوخ  ناـهانگ )  ) نیگنـس راـب  اـهنآ  مِِهلاـْقثَأ ؛)

زا ار  دوخ  تشپ  دناوت  یم  ات  دشابن و  نانآ  دننام  زگره  هک  دیوگ  یم  شدنزرف  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما  (4) «. دوخ نیگنس 

120 ص :

رد تسا و  يزیچ  بلط  رد  تمیالم  ارادم و  اب  مأوت  ندرک  دمآ  تفر و  يانعم  هب  لصا  رد  موَق »  » نزو رب  دوَر »  » هشیر زا  دایترا » - » 1
.تسا هدش  هتفرگ  هشیر  نیمه  زا  زین  هدارا  هژاو  .ارادم  قفر و  هبنج  يور  هاگ  دوش و  یم  هیکت  بلط  هبنج  يور  هاگ  نآ ، ِتاقتشم 

.دناسرب دصقم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  غالب » - » 2
هیآ 197. هرقب ، - 3

هیآ 13. توبکنع ، - 4
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.دنادرگ کبس  راب  نیا 

هلفاق هب  ات  دیـشاب  رابکبـس  اوُقَْحلَت ؛ اوُفَّفَخَت  : » میتشاد ار  انعم  رپ  هاـتوک و  رایـسب  ِتراـبع  نیا  مکی ، تسیب و  هبطخ  رد  زین  نیا  زا  شیپ 
دندنام یم  او  ناراب  نارگ  دندیسر  یم  روبعلا  بعص  ياه  هندرگ  هب  دنداتفا و  یم  هار  هب  اه  هلفاق  هک  هتـشذگ  ياه  نامز  رد  دیـسرب »

یبوخ همعط  دـندنام و  یم  نابایب  رد  اهنت  اهنآ  داد و  یم  همادا  دوخ  ریـسم  هب  دـنک ، فقوت  اهنآ  تهج  هب  تسناوت  یمن  هلفاق  نوچ  و 
.دندوب نابایب  ناگرگ  نادزد و  يارب 

تمایق ياه  هشوت  داز و  نیرت  مهم  زا  هک  ار  هللا  لیبس  یف  ِقافنا  یلام و  لئاسم  انعم  رپ  هاتوک و  همدقم  نیا  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
هیاـم نآ  ینیگنـس  اریز  ریگم ، شود  رب  ار  اـیند  لاوما  تیلوئـسم  تناوت  ِدـح  زا  شیب  نیارباـنب  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  ناونع  تسا 

(. َْکیَلَع ًالَابَو  َِکلَذ  ُلِْقث  َنوُکَیَف  َِکتَقاَط ، َقْوَف  َكِرْهَظ  یَلَع  َّنَلِمْحَت  َالَف  ( ؛» دوب دهاوخ  وت  لابو  تقشم و 

راب نوچمه  هنرگ  یـشاب و  نآ  يوگخـساپ  تمایق  يادرف  یناوتب  دـشاب و  یفاک  وت  زاـین  يارب  هک  نک  هریخذ  ردـقنآ  هکنیا  هب  هراـشا 
.یشک یم  ار  نآ  جنر  طقف  ینک و  یمن  هدافتسا  نآ  زا  هک  يراب  دوب ؛ دهاوخ  وت  شود  رب  ینیگنس 

، يراد تردـق  هک  ینامز  رد  هاگره  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  هللا  لیبس  یف  قافنا  هب  توعد  یبلاج  ریبعت  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
وت هب  يوش  یم  دـنمزاین  نآ  هب  هک  ادرف  دریگ و  شود  وت  زیخاتـسر  زور  يارب  ار  وـت  هشوـت  داز و  دـناوت  یم  هک  یتفاـی  ار  يدـنمزاین 

هچ ره   ) رامشب و تمینغ  ار  نآ  دنادرگ ، سپزاب 

121 ص :
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، ِهَماَـیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َكَداَز  َکـَل  ُلِـمْحَی  ْنَم  ِهَقاَْـفلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َتْدَـجَو  اَذِإَو  ( ؛» راذـگب وا  شود  رب  ار  هشوـت  داز و  نیا  رتـشیب  و  رتدوز )
(. ِْهیَلَع ٌرِداَق  َْتنَأَو  ِهِدیِوْزَت  ْنِم  ِْرثْکَأَو  ُهاَّیِإ ، ُْهلِّمَحَو  ُهِْمنَتْغاَف  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَت  ُْثیَح  ًادَغ  ِِهب  َکِیفاَُویَف 

(. (1) ُهُدِجَت َالَف  ُُهُبلْطَت  َکَّلَعَلَف  ( ؛» ینکن شیادیپ  ییآ و  رب  یصخش  نینچ  يوجتسج  رد  يزور  تسا  نکمم  اریز  : » دیازفا یم  هاگ  نآ 

و : ») دیامرف یم  هدرک  هدافتـسا  يرگید  ریبعت  زا  ادـخ  هار  رد  قافنا  هب  قیوشت  يارب  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
وت یتسدـگنت  یتخـس و  زور  يارب  ار  نآ  يادا  دریگب و  ماو  وت  زا  تیزاین  یب  اـنغ و  لاـح  رد  هک  ینک  ادـیپ  ار  یـسک  رگا  نینچمه )

(. َِکتَرْسُع ِمْوَی  ِیف  ََکل  ُهَءاَضَق  َلَعْجَِیل  َكاَنِغ ، ِلاَح  ِیف  َکَضَْرقَتْسا  ِنَم  ِْمنَتْغاَو  ( ؛» رامشب تنمینغ  ار  نآ  دراذگب ،

رب ار  ناسنا  هشوت  نیگنس  راب  ناگیار  هنابلطواد و  هک  یسک  دریگ : هرهب  سک  ود  دوجو  زا  دیاب  رایـشوه  لقاع و  ناسنا  هکنیا  لصاح 
زا یشخب  لام ، هب  ناسنا  يزاین  یب  ماگنه  رد  هک  یسک  رگید  دناسر و  یم  دصقم  هب  ار  نآ  یلاحشوخ  يداش و  اب  دریگ و  یم  شود 
هار رد  هک  یناسک  لاح  تسا  نینچ  يرآ  .دهد  یم  سپزاب  تسا  دنمزاین  نآ  هب  ًادیدش  هک  نامز  نآ  رد  دریگ و  یم  ماو  ار  وا  لاوما 

.دوش یمن  ادیپ  نیا  زا  رتابیز  رت و  بلاج  يریبعت  دننک و  یم  قافنا  ادخ 

؛) هَریثَک ًافاعْـضَأ  َُهل  ُهَفِعاـُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهللا  ُضِْرُقی  يذَّلا  اَذ  ْنَم  : ») دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا  دـیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  مود  ریبعت 
نآ دنوادخ  ات  دنک )، قافنا  تنم ، نودب  و  ، ) دهد ییوکین  ضرق  ادخ  هب  هک  تسیک 

122 ص :

.تسا رظن  فـالتخا  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  ناـیم  ددرگ ، یمرب  زیچ  هچ  هب  ُهْدِـجَت » ـالف   » هلمج و  ُهبَلْطَت »  » ریمـض هکنیا  دروـم  رد  - 1
لیوحت تمایق  رد  دـنک و  یم  لـمح  شود  رب  اـیوگ  ار  اـه  قاـفنا  هک  ددرگزاـب  دـنمزاین  ِریقف  صخـش  هب  هک  تسا  نیا  لّوا  لاـمتحا 

ادـخ هار  رد  یلام  یهاوخب  هک  دـسر  ارف  ینامز  تسا  نکمم  ینعی  ددرگرب ؛ لاـم  دوخ  هب  هکنیا  رگید  لاـمتحا  .دـهد  یم  شبحاـص 
نآ يارب  یبوخ  دـهاش  ِمنَتْغاَو »  » هلمج دراد و  حـیجرت  دـمآ  نتم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  لّوا  ریـسفت  یلو  یـشاب ؛ هتـشادن  ینک و  قاـفنا 

.تسا
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زا هک  ار  یماو  دنوادخ  هکنیا  نآ  دراد و  یم  نایب  يا  هفاضا  هتکن  اب  ار  نداد  ماو  هلأسم  هیآ  هّتبلا   (1) .»؟ دنک ربارب  نیدنچ  وا ، يارب  ار 
.دهد یم  سپ  زاب  اهنآ  هب  ربارب  دنچ  ای  نادنچ  ود  دریگ  یم  شناگدنب 

اَم َكارْدَأ  امَو  َهَبَقَْعلا *  َمَحَْتقا  َالَف  : ) دـیامرف یم  هک  اجنآ  درک  طابنتـسا  دـلب  هروس  هفیرـش  تاـیآ  زا  ناوتب  ـالامتحا  مه  ار  لّوا  ریبعت 
(7 (. ...هَبَغْسَم يِذ  مْوَی  ِیف  ٌماعْطِإ  ْوَأ  هَبَقَر *  ُّکَف  ُهَبَقَْعلا * 

نب نایفس  هک  دنک  یم  لقن  الاب  همان  ّتیصو  اب  بسانتم  یبلاج  تیاور  عیارـشلا  للع  باتک  رد  قودص  موحرم  هک  تسا  هّجوت  نایاش 
شود رب  درآ  هک  دید  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  یناراب  درـس و  یبش  رد  فورعم ) نیعبات  زا  یکی   ) يرهُز دـیوگ : یم  هَْنیَیُع 

رد يرفـس  زیِرَح ؛ عِضْوَم  َیلِإ  ُُهلِمْحَأ  ًاداَز  َُهل  ُّدِعُأ  ًارَفَـس  ُدیِرُأ  : » دومرف تسیچ ؟ نیا  هللا  لوسر  نبای  درک : ضرع  دـنک  یم  لمح  دوخ 
امـش يارب  ار  نآ  تسامـش  تمدـخ  رد  نم  مـالغ  تفگ : يرهُز  منک » یم  لـقن  ینئمطم  ياـج  هب  ار  نآ  هشوـت  داز و  هک  مراد  شیپ 

هک ینآ  زا  رت  ماقم  الاو  وت  منک  یم  لمح  شود  رب  ار  نآ  مدوخ  نم  تفگ : يرهُز  درکن ، لوبق  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما .دـنک  یم  لـمح 
ُنِـسُْحیَو يِرَفَـس  ِیف  ِینیِْجُنی  اَّمَع  یِـسْفَن  ُعَفْرَأ  َـال  یِّنَِکل  : » دوـمرف مالـسلا ) هیلع  ) ماـما .ینک  لـمح  شود  رب  ار  يراـب  نینچ  یهاوـخب 

ارم هچنآ  هک  مناد  یمن  نآ  زا  رتالاو  ار  مدوخ  نم  نکل  ِینَتْکَرَتَو ؛ َِکتَجاَِحل  َْتیَـضَم  اََّمل  ِهللا  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ِْهیَلَع  ُدِرَأ  اَـم  یَلَع  يِدوُرُو 
شود رب  دزاس  یم  وکین  مهاوخ  یم  هچنآ  رب  ار  مدورو  دشخب و  یم  تاجن  مرفس  رد 

123 ص :
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«. يزاس اهر  دوخ  لاح  هب  ارم  يورب و  دوخ  راک  لابند  هب  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  .منک  لمح 

، منیب یمن  دـیدومرف  هک  يرفـس  زا  يرثا  درک : ضرع  دـید ، ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما زور  دـنچ  زا  دـعب  تفر  دوخ  راک  لاـبند  هب  يرهُز 
ُلَْذبَو ِماَرَْحلا  ُبُّنَجَت  ِتْوَْمِلل  ُداَدِْعتْـسِْالا  اَمَّنِإ  ُّدِعَتْـسَأ  ُْتنُک  َُهلَو  ُتْوَْملا  ُهَّنَِکلَو  َْتنَنَظ  اَم  َْسَیل  ُّيِرْهُز  اَی  یََلب  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما
يارب ندش  هدامآ  موش و  یم  هدامآ  نآ  يارب  نم  تسا و  ترخآ  رفس  مروظنم  تسین  يدرک  نامگ  وت  هک  يرفس  نآ  ِْریَْخلاَو ؛ يَدَّنلا 

(1) «. دوش یم  لصاح  ریخ  ياههار  رد  قافنا  مارح و  زا  زیهرپ  اب  رفس  نیا 

***

! نک کبس  ار  دوخ  راب  زورما 

یم زاب  تمایق  رطخ  فوخرپ و  ینالوط و  رفـس  هلأسم  هب  رگید  راب  دوخ  ینارون  هماـن  ّتیـصو  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
.دنک یم  يروآدای  ار  تاجن  هلیسو  هتخاس و  نشور  تقد  هب  ار  هار  ریسم  ددرگ و 

زا ناـشلاح  نآ ) زا  روبع  يارب   ) نارابکبـس هک  تسه  يروبعلا  بعـص  هندرگ  وـت  يور  شیپ  نادـب  مدـنزرف )! : ») دـیامرف یم  تسخن 
،(2) ًادوـُئَک ًهَـبَقَع  َکَـماَمَأ  َّنَأ  ْمَـلْعاَو  ( ؛» تـسا ناگدـننک  باتـش  زا  رتدـب  رایـسب  ناشعـضو  ناوردـنک  تـسا و  رتـهب  ناراـب  نـیگنس 

(. ِعِرْسُْملا َنِم  ًالاَح  ُحَْبقَأ  اَْهیَلَع  ُئِْطبُْملاَو  ، (4) ِلِْقثُْملا َنِم  ًالاَح  ُنَسْحَأ  اَهِیف   (3) ُّفِخُْملا

(. اهنیا همه  ای  و   ) طارص لپ  ای  خزرب و  ملاع  ای  تسا  نآ  تارکس  گرم و  ای  روبعلا  بعص  هندرگ  نیا  زا  روظنم 

هنوگ نیا  رد  اریز  تشذگ ، تعرـس  هب  درک و  کبـس  ار  دوخ  راب  دـیاب  روبعلا  بعـص  ياه  هندرگ  زا  ملاس  روبع  يارب  تسا  یهیدـب 
.دنشاب هتشاد  دوجو  زین  هدنرد  تاناویح  ای  نانزهار و  تسا  نکمم  اه  هندرگ 

تسا دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  ریبعت  نیا 

124 ص :

ح 27. ص 65 ، ج 46 ، راونالاراحب ، - 1
.تسا هدش  هتفرگ  یتخس  تدش و  يانعم  هب  دهع »  » نزو رب  دئک »  » هشیر زا  تسا ، روبعلا  بعص  تقشم و  رپ  يانعم  هب  دوئک » - » 2

.تسا هدش  هتفرگ  هدش  کبس  يانعم  هب  فص »  » نزو رب  ّفخ »  » هشیر زا  لاب  کبس  يانعم  هب  ّفخم » - » 3
.تسا لقث »  » هشیر زا  راب  نیگنس  ینعی  لقثم » - » 4
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هندرگ نآ  زا  وا  یلو  ...هَبَغْسَم ؛) يِذ  مْوَی  ِیف  ٌماعْطِإ  ْوَأ  هَبَقَر *  ُّکَف  ُهَبَقَْعلا *  اَم  َكارْدَأ  ام  َهَبَقَْعلا *  َمَحَْتقا  َالَف  : ») دیامرف یم  هک  اجنآ 
(1) «. یگنسرگ زور  رد  نداد  اذغ  ای  يا ، هدرب  ندرک  دازآ  تسیچ ؟ هندرگ  نآ  هک  یناد  یم  هچ  وت  و  تشذگن ، مهم 

ریسفت تمایق  زور  روبعلا  بعص  ياه  هندرگ  هب  رگید  یضعب  سفن و  ياوه  يانعم  هب  ار  هبقع  تایآ ، نیا  حرش  رد  نارّـسفم  زا  یخرب 
.تسا مود  ریسفت  نیمه  اب  بسانتم  ترضح  مالک  هک  دنا  هدرک 

؛» خزود رد  ای  تسا و  تشهب  رد  ای  نیقی  هب  هندرگ  نآ  زا  روبع  زا  دعب  وت  لوزن  هک ) نادـب   ) و : » دـیامرف یم  نخـس  همادا  رد  هاگ  نآ 
(. راَن یَلَع  ْوَأ  هَّنَج  یَلَع  اَّمِإ  ََهلاَحَم  اَِهب َال  َکَِطبْهَم  َّنَأَو  )

، امن هدامآ  لوزن ، زا  شیپ  ار  هاگلزنم  زاس و  ایهم  شیوخ  يارب  ار  مزال  لیاسو  اجنآ  رد  تدورو  زا  شیپ  نیاربانب  : » دـیازفا یم  سپس 
َْلبَق َکِسْفَِنل   (2) ْدَتْراَف ( ؛») هتـشذگ ناربج  و   ) ایند هب  تشگزاب  يارب  یقیرط  هن  تسین و  یهاوخرذـع  يارب  یهار  گرم  زا  سپ  اریز 

(. (4) ٌفَرَْصنُم اَْینُّدلا  َیلِإ  َالَو  « (3) ٌبَتْعَتْسُم ِتْوَْملا  َدَْعب  َْسیَلَف  ، » َِکلُولُح َْلبَق  َلِْزنَْملا  ِئِّطَوَو  َِکلوُُزن ،

اجنآ تسا  هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  مالک  رد  راب  نیتسخن  ٌبَتْعَتْـسُم » ِتْوَْملا  َدـَْعب  َْسَیل   » هلمج هک  تسا  هّجوت  نایاش 
یهاوخرذع يارب  یهار  گرم  زا  دعب  ِتاَوَهَّشلا ؛ ِصِّغَنُمَو  ِتاَّذَّللا  ِمِداَه  ِرْکِذ  ْنِم  اوُِرثْکَأ  ٌبَتْعَتْـسُم  ِتْوَْملا  َدَْعب  َْسَیل  : » دیامرف یم  هک 

یم مه  رب  ار  تاوهـش  دـبوک و  یم  مه  رد  ار  تاذـل  هک  دیـشاب  يزیچ  داـی  هب  رایـسب  نیارباـنب  تسین ، راـگدرورپ  تیاـضر  بـلج  و 
(5) «. دنز

تایآ رد  هک  تسا  یحضاو  ّتیعقاو  تقیقح و  درادن ،» دوجو  یتشگزاب  هار  ٌفَرَْصنُم ؛ اَْینُّدلا  َیلِإ  َالَو   » هلمج

125 ص :

هیآ 14-11. دلب ، - 1
.دش ریسفت  لبق  شخب  رد  هک  تسا  دایترا »  » هشیر زا  نک  باختنا  يانعم  هب  دَتْرا » - » 2

هدش هتفرگ  فطع »  » نزو رب  بتع »  » هشیر زا  تسا  ندـیبلط  تیاضر  یهاوخ و  رذـع  يانعم  هب  تسا و  یمیم  ردـصم  بَتْعَتْـسُم » - » 3
ار فرط  تیاضر  عقاو  رد  دنک  یم  یهاوخرذع  هک  یـسک  تسا و  يدونـشخ  اضر و  نآ  یناعم  زا  یکی  دراد و  يدّدـعتم  یناعم  هک 

.تسا هتفر  راک  هب  یهاوخرذع  يانعم  هب  هژاو  نیا  اذل  دبلط ، یم 
.تسا تشگزاب  يانعم  هب  یمیم  ردصم  زین  فرَْصنُم » - » 4

ح 16. ص 104 ، ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 5
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ِنوُعِجْرا ِّبَر  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یّتَح  : ») دیامرف یم  دیجم  نآرق  .تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هدرتسگ  روط  هب  تایاور  نآرق و 
ارف اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز  ات  دـنهد ) یم  همادا  دوخ  طلغ  هار  هب  نانچمه  اـهنآ  ( ؛) ...َّـالَک ُتْکَرَت  اـمیف  ًاـِحلاص  ُلَـمْعَأ  یِّلََعل  * 

« مهد ماجنا  یحلاص  لمع  مدومن ) یهاتوک  و   ) مدرک كرت  هچنآ  ربارب  رد  دـیاش  دـینادرگزاب * ؛ ارم  اراگدرورپ !  » دـیوگ یم  دـسر ،
(1) !«. تسین نینچ  دنیوگ ): یم  وا  هب  یلو  )

تردق هن  ًاداَیِدْزا ؛ َنوُعیِطَتْـسَی  نَسَح  ِیف  َالَو  ًالاَِقْتنا  َنوُعیِطَتْـسَی  حِیبَق  ْنَع  َال  : » تسا هدمآ  ناگدرم  هرابرد  هغالبلا  جهن  هبطخ 188  رد 
«. دنیازفیب يزیچ  دوخ  کین  ياهراک  رب  دنناوت  یم  هن  دنور و  رانک  دنا  هداد  ماجنا  هک  یتشز  لمع  زا  دنراد 

یمن زاب  رتشیب  لماکت  يارب  ردام  محر  هب  زگره  صقان  دـنزرف  هک  هنوگ  نامه  تسین ، تشگزاب  لباق  ملاـع  نیا  ياـه  هاـگلزنم  يرآ 
ناـکما زین  دـنور  یم  خزرب  ملاـع  هب  اـیند  نیا  زا  هک  یناـسک  ددرگ ، یمن  رب  هخاـش  هـب  دـش  ادـج  تـخرد  زا  هـک  يا  هوـیم  ددرگ و 

نیا دـندرگزاب و  خزرب  ملاع  هب  دـنناوت  یمن  زگره  دـنوش  لقتنم  تماـیق  هب  هک  یماـگنه  زین  ناـیخزرب  .دـنرادن  ار  اـیند  هب  تشگزاـب 
داز و لیـصحت  هار  دوش و  هتـسب  هبوت  ياهرد  دوش ، مامت  زیچ  همه  هظحل  کی  رد  تسا  نکمم  مینادب  هک  ام  همه  هب  تسا  يرادـشه 

.میشوپب ناهج  زا  مشچ  ترسح ، ایند  کی  اب  ددرگ و  دودسم  هشوت 

***

تسا هدوشگ  وت  يور  هب  اعد  هبوت و  ياهرد 

یم اعد  هلأسم  غارـس  هب  تسخن  دیامرف : یم  هراشا  مهم  عوضوم  دـنچ  هب  شرون  رپ  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
( مدنزرف : ») دیامرف یم  تسا  ّتیّمها  رپ  زاس و  تشونرس  رایسب  هک  دور 

126 ص :

.تسا هدش  هراشا  انعم  نیمه  هب  زین  رطاف  هروس  ماعنا و 37  هروس  تایآ 28  رد  هیآ 99 و 100 . نونمؤم ، - 1
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نیمـضت ار  نآ  ِتباجا  هداد و  ار  تساوخرد  اعد و  هزاجا  وت  هب  تسوا ، تسد  رد  نیمز  اه و  نامـسآ  ياه  جـنگ  هک  سک  نآ  نادـب 
وت لاـح  لـماش  ار  شتمحر  اـت  ینک  تمحر  تساوـخرد  وا  زا  دـنک و  تیاـطع  اـت  یهاوـخب  وا  زا  هک  هدرک  رما  وـت  هب  تسا ، هدوـمن 

َُهلَأْسَت ْنَأ  َكَرَمَأَو  َِهباَـجِْالِاب ، َکـَل  َلَّفَکَتَو  ِءاَعُّدـلا ، ِیف  َکـَل  َنِذَأ  ْدَـق  ِضْرَْـالاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ُِنئاَزَخ  ِهِدَِـیب  يِذَّلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ( ؛» دـنادرگ
(. َکَمَحْرَِیل ُهَمِحْرَتْسَت  و  َکَیِطُْعِیل ،

اضاقت یـسک  زا  دیوگ : یم  تسخن  تسا : هدومرف  هراشا  یتاکن  هب  ندرک  اعد  هب  قیوشت  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هلمج ، دنچ  نیا  رد 
ياـه هنیجنگ  ماـمت  هلمج  کـی  رد  اـه و  يزور  اـه و  تمعن  بهاوـم و  نامـسآ و  نیمز و  تسوا  راـیتخا  رد  زیچ  همه  هک  ینک  یم 

.تسا کیدزن  رایسب  تباجا  هب  نیقی  هب  وا  زا  تساوخرد  نیاربانب  نیمز ، اه و  نامسآ 

فـطل و تیاـهن  نیا  ینک و  اـعد  يور و  شهاـگرد  هب  اـت  هدرک  توـعد  عـقاو  رد  هداد و  هزاـجا  وـت  هـب  دـیامرف : یم  مود  هـلمج  رد 
ام ُْلق   ) نوچمه یتایآ  هب  هراشا  .دینک  تساوخرد  دییایب و  دیوگب : دناوخ و  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  نادنمزاین  یـسک  هک  تسا  تمحرم 

.دراد نآ  دننام  )(1) و  مُکُؤاعُد َْول ال  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی 

)(2) و مَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا   ) دننام یتایآ  هب  هراشا  هک  دنک  باجتسم  ار  امش  ياعد  هک  هدرک  نیمضت  وا  دیامرف : یم  موس  هلمج  رد 
.تسا نآ  لاثما 

بلط دـینک و  تساوـخرد  وا  زا  هک  تسا  هدرک  رما  امـش  هب  دـیوگ : یم  درب و  یم  رتارف  هزاـجا  نذا و  زا  ار  بلطم  مراـهچ  هلمج  رد 
دنک اطع  ار  امش  هتساوخ  ات  دییامن  تمحر 

127 ص :

هیآ 77. ناقرف ، - 1
هیآ 60. رفاغ ، - 2
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(1) .دراد هراشا  ًامیلَع ) ءْیَش  ِّلُِکب  َناک  َهللا  َّنِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  َهللا  اُولَئْسَو  : ) ریظن یتایآ  هب  نیا  و 

هتخاسن روبجم  ار  وت  دوش و  وت  باجح  وا  ربارب  رد  هک  هدادن  رارق  ار  یـسک  شدوخ  وت و  نایم  دنوادخ  : » دـیامرف یم  مجنپ  هلمج  رد 
(. ِْهَیلِإ ََکل  ُعَفْشَی  ْنَم  َیلِإ  َْکئِْجُلی  َْملَو  ُْهنَع ، َُکبُجْحَی  ْنَم  ُهَْنَیبَو  َکَْنَیب  ْلَعْجَی  َْملَو  ( ؛» يرب هانپ  یعیفش  هب  هک 

همه هک  هنوگ  نامه  دننک ، ادیپ  دوخ  راگدرورپ  اب  میقتـسم  هطبار  دنناوت  یم  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  مالـسا  ساسا  هکنیا  هب  هراشا 
چیه هک  يا  هنوگ  هب  دـنراد  میقتـسم  باطخ  ناشراگدرورپ  اب  دـمح ، هروس  رد  ًاصوصخم  نایاپ ، ات  زاغآ  زا  دوخ  ياهزامن  رد  هزور 
همه رب  ار  ادخ  اب  میقتسم  طابترا  هار  مالسا  هک  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  تسا  یگرزب  راختفا  نیا  .تسین  وا  اهنآ و  نایم  يا  هطـساو 

.دنک یم  دای  اّنبَر »  » ریبعت اب  ار  دنوادخ  هک  یتایآ  هژیو  هب  تسا  نآ  رب  هاوگ  دهاش و  دیجم ، نآرق  ِياج  ياج  هدوشگ و 

یمن اور  ار  ادـخ  اب  میقتـسم  طابترا  هاگ  دـنناد و  یم  هطـساو  ار  دوخ  خیـش  دـشرم و  ریپ و  هک  هلطاـب  بهاذـم  زا  یـضعب  فـالخ  رب 
.دنرادنپ

و مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تعافش  مالـسا -  رد  تعافـش  هلأسم  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
ایند و رد  ناعیفـش  تعافـش  رب  تلالد  رایـسب  تایاور  ناوارف و  تایآ  تسا و  هدـش  دراو  لمعلا -  حـلاص  ناـنمؤم  ناگتـشرف و  یتح 

؟ درادن تافانم  میقتسم  طابترا  يرارقرب  اب  تعافش  ایآ  دنک ، یم  ترخآ 

: دوش یم  نشور  هتکن  ود  هب  هّجوت  اب  لاؤس  نیا  خساپ 

میقتسم طابترا  یفن  رب  یلیلد  ًالوا :

128 ص :

هیآ 32. ءاسن ، - 1
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رد مه  تعافش  دننک و  یم  هدافتسا  نآ  زا  زور  بش و  ناناملسم  تسا و  ظوفحم  دوخ  ياج  رد  ادخ  اب  میقتسم  طابترا  هکلب  تسین ،
.دندنوادخ تمحر  يوس  هب  هار  ود  دنراد و  رارق  مه  رانک  رد  ود  ره  رگید  ریبعت  هب  تسا و  تباث  دوخ  ياج 

ربمغیپ ناماد  هب  تسد  هک  یـسک  نیاربانب  تسا ، ادـخ  نذا  هب  زین  تعافـش  هک  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ررکم  نآرق  تاـیآ  رد  ًاـیناث :
نذا هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  نآ  راـنک  رد  دـیاب  دـنز  یم  تعافـش  يارب  مالـسلا ) مهیلع  ) موـصعم ناـماما  و  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا

.تسادخ اب  میقتسم  طابترا  زین  نآ  لمکم  سپ  دهدب ، اهنآ  هب  تعافش 

ردـقنآ نم  ای  تسا  هدـیچیپ  مهم و  يردـق  هب  تجاح  هاـگ  یلو  مهاوخ ، یم  ادـخ  زا  ًامیقتـسم  ار  شیوخ  جـیاوح  نم  رگید  ناـیب  هب 
ناـماد هب  تسد  هک  تساـجنیا  رد  .مرادـن  ار  دوخ  هتـساوخ  هب  ندیـسر  قـیفوت  ییاـهنت  هب  منک  یم  ساـسحا  هک  مراـک  هنگ  هدوـلآ و 

همه نآ  زا  دعب  فسوی  ناردارب  الثم  دنک ؛ تعافـش  نم  يارب  ادخ  هاگـشیپ  رد  هللا  نذا  هب  هک  موش  یم  يدـنموربآ  گرزب و  صخش 
تسد اذل  دنهاوخب ، ار  دوخ  وفع  امیقتسم  دنناوت  یمن  هک  تسا  میظع  يردق  هب  ناشهانگ  دندرک  ساسحا  دوخ  ردارب  هرابرد  تیانج 

(1) (. نیئِطاخ اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  : ) دنتفگ دندش و  ردپ  نماد  هب 

ناراک هنگ  هب  ار  یهلا  فطل  انعمرپ  ایوگ و  رایسب  یتاریبعت  اب  دزادرپ و  یم  هبوت  هلأسم  هب  اعد  هلأسم  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
.دزرو یم  دیکأت  نآ  رب  هلمج  تشه  رد  دهد و  یم  حرش  راک  هبوت 

يوش يدب  بکترم  هک  یتروص  رد  دنوادخ  - » 1
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(. َِهبْوَّتلا َنِم  َتْأَسَأ  ْنِإ  َکْعَنْمَی  َْملَو  ( ؛») تسا هدوشگ  وت  يور  هب  ار  نآ  ياهرد  و   ) هدشن عنام  هبوت  زا  ار  وت 

(. ِهَمْقِّنلِاب َْکلِجاَُعی  َْملَو  ( ؛») هتخادنا ریخأت  هب  ینک  هبوت  تسا  نکمم  هکنیا  بجوم  هب  ار  نآ  و   ) هدرکن لیجعت  وت  رفیک  رد  - » 2

شنزرـس تمالم و  رابگر  ریز  ار  ناراک  هبوت  نایوج  ماقتنا  هک  هنوگ  نآ   ) دنک یمن  شنزرـس  هبانا  هبوت و  ببـس  هب  ار  وت  زگره  - » 3
(. َِهباَنِْالِاب َكْرِّیَُعی  َْملَو  ( ؛») دنهد یم  رارق 

يزاساوسر هب  مادقا  اروف  تشذگ  یب  نارظن  گنت  هک  هنوگ  نآ   ) هتخاسن اوسر  ار  وت  تسوت  راوازـس  ییاوسر  هک  اجنآ  رد  یتح  - » 4
(. َیلْوَأ َِکب  ُهَحیِضَْفلا  ُْثیَح  َکْحَضْفَی  َْملَو  ( ؛») دننک یم  ناراکاطخ  هرابرد  يرگاشفا  و 

(. َِهباَنِْالا ِلُوبَق  ِیف  َْکیَلَع  ْدِّدَُشی  َْملَو  ( ؛») تسا رظن  هاتوک  دارفا  لومعم  هک  هنوگ  نآ   ) تسا هتفرگن  تخس  وت  رب  هبوت  لوبق  رد  - » 5

(. ِهَمیِرَْجلِاب  (1) َکِْشقاَُنی َْملَو  ( ؛») تسا هتشذگ  نآ  زا  یناسآ  هب  هکلب   ) هدرکن یفاکشوم  تقد و  وت  ِمیارج  هبساحم  رد  - » 6

رارق هنـسح  ار  هانگ  زا  وت  تشگزاب  هکلب  دشاب ) گرزب  نیگنـس و  وت  هانگ  دنچره   ) هتخاسن سویأم  شتمحر  زا  ار  وت  هاگ  چـیه  - » 7
َنِم َکِْـسیُْؤی  َْملَو  ( ؛» دـنک یم  باـسح  ربارب  هد  ار  تا  هنـسح  دراد و  یم  بوـسحم  یکی  ار  وـت  هاـنگ  هکنیا ) رت  مهم  نآ  زا  و   ) هداد

(. ًارْشَع َکَتَنَسَح  َبَسَحَو  ًهَدِحاَو ، َکَتَئِّیَس  َبَسَحَو  ًهَنَسَح ، ِْبنَّذلا  ِنَع   (2) َکَعوُُزن َلَعَج  َْلب  ِهَمْحَّرلا ،

(. (3) ِباَتِْعتْسِالا َبَابَو  ِباَتَْملا ، َبَاب  ََکل  َحَتَفَو  ( ؛» هتشاد هگن  زاب  تیور  هب  هشیمه )  ) ار یهاوخرذع  تشگزاب و  هبوت و  ِرد  - » 8

وگزاب نآ  هنیمز  رد  ار  یهلا  تایانع  فاطلا و  هبوت و  راثآ  هبوت و  هک  تسا  نآرق  فلتخم  تایآ  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  تاریبعت  نیا 

130 ص :

، قیقد هثحابم  هرظانم و  هب  تهج  نیمه  هب  تسا و  باـسح  رد  يریگ  تخـس  تقد و  ياـنعم  هب  هشقاـنم »  » هشیر زا  َکِْـشقاُنی » َْمل  - » 1
.دوش یم  هتفگ  هشقانم 

یم هتفگ  عزن »  » تلاح گرم  هب  کـیدزن  تاـظحل  رد  ناـسنا  تلاـح  هب  ور  نیا  زا  تسا ، يزیچ  زا  ندـش  ادـج  ياـنعم  هب  عوُُزن » - » 2
.تسا مسج  زا  حور  ییادج  هظحل  اریز  دوش ،

يدّدعتم یناعم  هک  هدـش  هتفرگ  فطع »  » نزو رب  بتع »  » هشیر زا  تسا  ندـیبلط  تیاضر  یهاوخ و  رذـع  يانعم  هب  باتعتـسالا » - » 3
نیا اذل  دبلط ، یم  ار  فرط  تیاضر  عقاو  رد  دـنک  یم  یهاوخرذـع  هک  یـسک  تسا و  يدونـشخ  اضر و  نآ  یناعم  زا  یکی  دراد و 

.تسا هتفر  راک  هب  یهاوخرذع  يانعم  هب  هژاو 
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.دنک یم 

ات دـیدرگزاب ، ادـخ  يوس  هب  یگمه  نانمؤم  يا  و  َنوُِحْلُفت ؛) ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیمَج  ِهللا  َیلِإ  اُوبُوتَو  : ») دـیامرف یم  اج  کـی  رد 
(1) «. دیوش راگتسر 

ار هبوت  هک  تسا  یسک  وا  ِتائِّیَّسلا ؛) ِنَع  اوُفْعَیَو  ِهِدابِع  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُهَو  : ») دیامرف یم  هبوت  یلوبق  دروم  رد  رگید  ياج  رد 
(9 «. دشخب یم  ار  اه  يدب  دریذپ و  یم  شناگدنب  زا 

تراگدرورپ و  َباذَْعلا ؛) ُمَُهل  َلَّجََعل  اُوبَـسَک  اِمب  ْمُهُذِخاُؤی  َْول  ِهَمْحَّرلا  وُذ  ُروُفَْغلا  َکُّبَرَو  : ») دیامرف یم  تبوقع  لیجعت  مدع  دروم  رد 
یم اهنآ  يارب  رتدوز  هچ  ره  ار  باذع  دنک  تازاجم  ناشلامعا  ببـس  هب  ار  نانآ  تساوخ  یم  رگا  تسا ؛ تمحر  ياراد  هدـنزرمآ و 

(2) «. داتسرف

ْمِهِسُْفنَأ ال یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  : ») دیوگ یم  شربمایپ  هب  ّتبحم  فطل و  زا  ّولمم  یترابع  اب  تمحر  زا  سأی  مدع  هرابرد 
دیا هدرک  متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب  ُمیحَّرلا ؛) ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهللا  َّنِإ  ِهللا  ِهَمْحَّر  ْنِم  اوُطَنْقَت 

(3) «. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  وا  اریز  دزرمآ ، یم  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هک  دیوشن  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا 

رگم تانَسَح ؛) ْمِِهتائِّیَس  ُهللا  ُلِّدَُبی  َِکئلْوُأَف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَعَو  َنَمآَو  َبات  ْنَم  ّالِإ  : ») دیامرف یم  تانـسح  هب  تائیـس  لیدبت  دروم  رد 
(4) «. دنک یم  لّدبم  تانسح  هب  ار  نانآ  تائیس  دنوادخ  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  دننک و  هبوت  هک  یناسک 

ِهَئِّیَّسلِاب َءاج  ْنَمَو  اِهلاْثمَأ  ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : ») دیامرف یم  ربارب  هد  هب  اه  یبوخ  تبث  شدوخ و  هزادنا  هب  تائیـس  تبث  هرابرد 
ماجنا يدب  راک  سک  ره  و  دراد ، شاداپ  نآ  ربارب  هد  دروآ ، اج  هب  یکین  راک  سک  ره  َنوُمَلُْظی ؛) ْمُهَو ال  اهَْلثِم  ّالِإ  يزُْجی  الَف 
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(1) «. دش دهاوخن  اهنآ  رب  یمتس  و  دید ؛ دهاوخن  رفیک  نآ ، دننام  هب  زج  دهد ،

رگا دنرمـش و  یم  لّوا  هاگلزنم  ار  نآ  هللا  یلا  ریـسم  ناکلاس  لـیلد ، نیمه  هب  تسا و  قح  هار  ندومیپ  يارب  ماـگ  نیلّوا  هبوت  نیقی  هب 
تمحر وفع و  ياضاقت  اعد ، تساـعد ؛ یعون  زین  هبوت  هک  تسا  نآ  يارب  هدـش  رکذ  اـعد  لاـبند  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما شیاـمرف  رد 

، دورن رانک  لد  مشچ  ربارب  زا  تیـصعم  ِباجح  ددرگن و  وشتـسش  هانگ  رابغ  زا  لد  حور و  دوشن و  هتـشادرب  ماگ  نیا  اـت  تسادـخ و 
.تسا نکمم  ریغ  ای  لکشم  هار  نیا  ندومیپ 

تاجانم رد  هلمج  زا  دوش ؛ یم  هدید  هراب  نیا  رد  یفیطل  تاریبعت  دایز و  تاراشا  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تایاور  اهاعد و  رد 
َتْحَتَف يِذَّلا  َْتنَأ  یهلإ  : » میناوخ یم  مالسلا )) مهیلع  ) نیدجاسلادّیس ترضح  هناگ  هدزناپ  ياه  تاجانم  زا  تاجانم  نیتسخن   ) نیبئات

وت نم  دوبعم  هِْحتَف ؛ َدَْعب  ِباَْبلا  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُـع  اَمَف  ًاحوُصَن » ًَهبْوَت  ِهللا  َیلِإ  اُوبُوت  : » َْتلُقَف ََهبْوَّتلا  ُهَْتیَّمَـس  َكِْوفَع  َیلِإ  ًابَاب  َكِداَبِِعل 
ماع نذا  سپـس   ) يا هداـهن  هبوت  ار  نآ  ماـن  يا و  هدوشگ  تناگدـنب  يور  هب  تدوخ  تمحر  وفع و  يوس  هب  يرد  هک  یتسه  ناـمه 

رب دورو  زا  هک  یناسک  سپ  اه  یـصلاخان  هنوگره  زا  صلاخ  يا  هبوت  دیدرگزاب  ادخ  يوس  هب  دـینک و  هبوت  یگمه  یتفگ : و  يداد )
«. دنراد يرذع  هچ  دنوش  یم  لفاغ  تمحر  باب  نیا 

سپ یکی  ریسم  نیا  ياه  هاگلزنم  زا  هتفرگ و  ار  شناوج  دنزرف  تسد  هبرجت ، رپ  هاگآ و  ییامنهار  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما يرآ 
.ددرگ لصاو  یهلا  برق  راوج  هب  ات  دهد  یم  روبع  يرگید  زا 

نیا همادا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
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ینک ادن  ار  وا  هاگره  : » دیامرف یم  دنک و  یم  توعد  وا  زا  تجاح  ياضاقت  دنوادخ و  اب  زاین  زار و  تاجانم و  هب  ار  شدـنزرف  نخس 
، یتسه هک  نانچ  نآ  يرب و  یم  شیوس  هب  ار  تتجاح  نیاربانب  دـناد ، یم  ار  نآ  ییامن  اوجن  وا  اب  نامز  ره  دونـش و  یم  ار  وت  يادـن 
وا زا  ار  دوخ  جنر  درد و  تالکشم و  لح  يراذگ و  یم  نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  هودنا  مغ و  یهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  وا  هاگشیپ  رد 
ِْهَیلِإ  (1) َْتیَْـضفَأَف َكاَوَْجن ، َِملَع  ُهَْتیَجاـَن  اَذِإَو  َكاَدـِن ، َعِمَـس  ُهَْتیَداـَن  اَذِإَـف  ( ؛» ییوـج یم  تناعتـسا  وا  زا  تیاـهراک  رد  یهاوـخ و  یم 

(. َكِرُومُأ یَلَع  ُهَْتنَعَتْساَو  ََکبوُرُک ، ُهَتْفَشْکَتْساَو  َکَموُمُه ، ِْهَیلِإ  َتْوَکَشَو  َکِسْفَن ، َتاَذ   (2) ُهَْتثَْثبَأَو َِکتَجاَِحب ،

هاوخب وا  زا  ار  تتجاح  دیامرف : یم  دزومآ و  یم  شدنزرف  هب  ار  ادخ  اب  تاجانم  هار  دوخ  مالک  زا  تمسق  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
رد بلطب و  وا  زا  ار  تیاه  جنر  درد و  ندرک  فرطرب  نک و  وگزاب  وا  هب  ار  دوخ  ياه  هودـنا  مغ و  اشگب و  وا  يارب  ار  تلد  هرفـس  و 

هدش هراشا  نآ  هب  قوف  هاتوک  تارابع  رد  هک  تسادـخ  اب  ناگدـنب  تاجانم  ياهروحم  هتکن  جـنپ  نیا  .هاوخب  يرای  وا  زا  اهراک  مامت 
.تسا

درمش یم  رب  درک ، بلط  شهاگرد  زا  دیاب  هک  ار  یمهم  ياه  تمعن  دنوادخ و  زا  تساوخرد  یگنوگچ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
، رمع ینوزف  دـننام  تسین ؛ نآ  ياطعا  هب  رداق  یـسک  وا  زج  هک  یهاوخب  ار  ییاـهزیچ  شتمحر  نیازخ  زا  یناوت  یم  : » دـیامرف یم  و 

ِِهئاَطْعِإ یَلَع  ُرِدْقَی  اَم َال  ِِهتَمْحَر  ِِنئاَزَخ  ْنِم  ُهَْتلَأَسَو  ( ؛» يزور تعسو  نت و  یتمالس 

133 ص :

.تسا هدش  دراو  وا  ياضف  رد  ییوگ  تسا ؛ يزیچ  هب  لوصو  يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  اضف »  » و ءاضفا »  » هشیر زا  تیضفا » - » 1
.تسا ندومن  رهاظ  ندرک و  اشفا  يانعم  هب  اجنیا  هدش و  هتفرگ  نتخاس  هدنکارپ  يانعم  هب  َّثب »  » هشیر زا  هتثثبا » - » 2
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(. ِقاَزْرَْالا ِهَعَسَو  ِناَْدبَْالا ، ِهَّحِصَو  ِراَمْعَْالا ، ِهَداَیِز  ْنِم  ُهُْریَغ ،

وا زج  سک  چـیه  راـیتخا  رد  هک  دراد  شتمحر  هنازخ  رد  یبـهاوم  دـنوادخ  دـیامرف  یم  هکنآ  زا  سپ  اـجنیا  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) ماـما
: دنک یم  هراشا  تبهوم  هس  هب  تسین ،

.دزاس مهارف  يرت  نوزفا  تانسح  دنک و  رتشیب  يزاسدوخ  نآ  رد  دناوتب  ناسنا  هک  ینالوط  رمع  - 1

.تشاد دهاوخن  يا  هرمث  ادخ  زا  يرود  هاگ  جنر و  درد و  زج  رمع  يدایز  نآ  نودب  هک  یتسردنت  یتمالس و  - 2

تلافک محر ، هلـص  دـننام  یتانـسح  تسین ؛ تانـسح  زا  يرایـسب  ماجنا  رب  رداق  یلام  تاناکما  نودـب  ناـسنا  اریز  ناوارف ، يزور  - 3
.نامیااب دارفا  تفایض  تیب و  لها  مالسا و  مولع  رشن  ریخ ، ياهانب  نتخاس  نادنمزاین ، هب  کمک  ماتیا ،

هتفرگ هملک  عیـسو  يانعم  هب  قزر  يانعم  رگا  اما  مینک ؛ ریـسفت  يدام  قازرا  ياـنعم  هب  اـهنت  ار  قازرا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هّتبلا 
.ددرگ یم  رت  نشور  بلطم  دوش ، نآ  دننام  ینامسج و  يورین  یعامتجا و  ذوفن  تردق و  اه ، شناد  مولع و  لماش  هک  دوش 

روما هک  دراد  طابترا  ناسنا  دوخ  شـشوک  شالت و  هب  يدراوم  رد  يزور  تعـسو  ندـب و  تحـص  رمع و  ندـش  ینـالوط  کـش  یب 
هب یلو  .دـیامن  رت  شیب  شـشوک  شالت و  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  دزیهرپب و  راب  نایز  لـماوع  زا  دـنک و  تیاـعر  ار  یتشادـهب 

تسا و ناهنپ  هدیشوپ و  ام  مشچ  زا  دراد و  یم  ررقم  دناد و  یم  وا  هک  یلماوع  تسا و  یهلا  تیشم  هب  هتسب  اهنت  لماک ، یلک و  روط 
.تسین نآ  رب  رداق  یسک  وا  زج  هک  تسا  یهلا  تمحر  نیازخ  زا  هدومرف : مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  يریبعت  هب 
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يِذَّلا : ») دیامرف یم  وا  لوق  زا  هدرک و  هراشا  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  ياه  تساوخرد  دروم  رد  عوضوم  نیا  هب  زین  دیجم  نآر 
ارم هک  یـسک  ناـمه  ِنِییُْحی ؛) َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلاَو  ِنیِفْـشَی *  َوُـهَف  ُتْـضِرَم  اذِإَو  ِنیِقْـسَی *  ِینُمِعُْطی  َوُـه  يِذَّلاَو  ِنیِدـْهَی *  َوُـهَف  ِینَقَلَخ 
یم افـش  ارم  موش  رامیب  هک  یماگنه  و  دیامن ، یم  باریـس  دهد و  یم  باذع  ارم  هک  یـسک  و  دنک ، یم  مییامنهار  هتـسویپ  و  دیرفآ ،

(1) «. دنک یم  هدنز  سپس  دناریم و  یم  ارم  هک  یسک  و  دهد ،

هس نیا  ار  یلصا  ناکرا  کش  یب  یلو  تسین ؛ يزور  تعسو  ندب و  تحص  رمع و  يدایز  هب  رصحنم  یهلا  بهاوم  هک  تسا  نشور 
.دریگ یم  ماجنا  رما  هس  نیا  وترپ  رد  ریخ  ياهراک  هدمع  اریز  دهد ، یم  لیکشت  زیچ 

***

هک يا  هزاجا  اب  ار  شنیازخ  ياهدیلک  دنوادخ  سپس  : » دیامرف یم  نینچ  یهلا ، تمحر  نیازخ  ياهدیلک  نایب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
ْنِم ِهِیف  ََکل  َنِذَأ  اَِمب  ِِهِنئاَزَخ  َحـِیتاَفَم  َْکیَدَـی  ِیف  َلَعَج  َُّمث  ( ؛» تسا هداد  رارق  وت  تسد  رد  هدرک ، اطع  وا  زا  تساوخرد  هراـبرد  وت  هب 

(. ِِهَتلَأْسَم

یب نیازخ  زا  يدـنم  هرهب  اه و  هتـساوخ  هب  لین  رد  یقیمع  رثا  دـنوادخ ، هاگـشیپ  زا  تلئـسم  اـعد و  هک  دوش  یم  نشور  ریبعت  نیا  زا 
ناوت رد  هچنآ  ناسنا  هک  نیا  هلمج  زا  شطیارـش ، اب  اعد  هّتبلا  .دزاس  یم  نشور  شیپ  زا  شیب  ار  اعد  شقن  دراد و  راـگدرورپ  ناـیاپ 

.ددرگ لسوتم  اعد  هب  تسا  جراخ  وا  ناوت  زا  هچنآ  يارب  دریگ و  راک  هب  دراد 

ناراب ییاشگب و  ار  راگدرورپ  تمعن  ياهرد  اعد  هلیسو  هب  یناوت  یم  یشاب  هتشاد  يا  هتساوخ  هاگره  سپ  : » دریگ یم  هجیتن  سپس 
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(. ِِهتَمْحَر  (1) َبِیبآَش َتْرَطْمَتْساَو  ِِهتَمِْعن ، َباَْوبَأ  ِءاَعُّدلِاب  َتْحَتْفَتْسا  َْتئِش  یَتَمَف  ( ؛» يروآ دورف  ار  وا  تمحر 

نایب رد  .تساعد  نیازخ  نیا  ياهرد  دـیلک  تسوا و  يونعم  يدام و  ياه  تمعن  هعومجم  نامه  راـگدرورپ  نیازخ  هک  تسا  نشور 
زا ار  نآ  دناوت  یم  ناسنا  اعد  اب  هک  دنک  یم  هیبشت  شخب  تایح  تمحر و  ناراب  هب  ار  ادخ  ياه  تمعن  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يرگید ،

.دروآ دورف  شیوخ  دوجو  نیمز  رب  دنوادخ  فطل  نامسآ 

رْدَص ْنَع  َرَدَص  اَم  ِءاَعُّدلا  ُْریَخَو  ِحَالَْفلا  ُدِیلاَقَمَو  ِحاَجَّنلا  ُحِیتاَفَم  ُءاَعُّدلا  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما زا  يرگید  ثیدح  رد 
كاپ هنیس  زا  هک  تسا  ییاعد  اعد  نیرتهب  تسا و  يراگتسر  ياه  لفق  ندوشگ  هلیـسو  يزوریپ و  ياهدیلک  اهاعد  ّیِقَت ؛ ْبلَقَو  ّیِقَن 

(2) «. دزیخرب اوقت  اب  بلق  و 

ام ياهاعد  زا  يرایسب  ارچ  هکنیا  نآ  دزادرپ و  یم  نآ  خساپ  هب  هلصافالب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  یفورعم  مهم و  لاؤس  اجنیا  رد 
دیلک نیا  ارچ  تسادـخ  تمحر  ياهرد  دـیلک  اعد  رگا  دـتفا ؛ یم  ریخأت  هب  ینالوط  ياه  تدـم  نآ  تباجا  ای  دـسر  یمن  تباـجا  هب 

دنم هرهب  قالطا  لومـش  زا  درمـش  یم  تباجا  دـیلک  ار  اعد  هک  یتایآ  هک  یلاح  رد  دـیاشگ ؟ یم  رید  اـی  دـیاشگ  یمن  ار  رد  هشیمه 
: دیامرف یم  رگید  ياج  رد   (3)« منک تباجا  ار  امش  ياعد )  ) ات دیناوخب  ارم  مَُکل ؛) ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  : ») دیامرف یم  اج  کی  رد  تسا ؛
، دـننک لاؤس  نم  هرابرد  وت  زا  نم ، ناگدـنب  هک  یماگنه  و  ناـعَد ؛) اذِإ  ِعاّدـلا  َهَوْعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنِإَـف  یِّنَع  يداـبِع  َکـَلَأَس  اذِإَو  »)

(4) «. میوگ یم  خساپ  دناوخ ، یم  ارم  هک  یماگنه  هب  ار ، هدننکاعد  ياعد  مکیدزن ؛ نم  وگب ): )

: دنک یم  هراشا  هتکن  راهچ  هب  لاؤس  نیا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هاگ هکنیا  تسخن 
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ریخأت دیابن  زگره  و  : » دـیامرف یم  تسا ؛ هدزنرـس  هانگ  زا  هتفای  وشتـسش  كاپ و  بلق  زا  تسا و  هدولآ  هدـننک  اعد  ّتین  هک  دوش  یم 
َهَّیِطَْعلا َّنِإَف  ِِهَتباَجِإ ، ُءاَْطبِإ  َکَّنَطِّنَُقی  َالَف  ( ؛» تسا ناگدـنب )  ) ّتین هزادـنا  هب  راگدرورپ  شـشخب  اریز  دـنک ، سویأم  ار  وت  اـعد  تباـجا 

(. ِهَّیِّنلا ِرْدَق  یَلَع 

، دزیخرب راکزیهرپ  بلق  كاپ و  هنیـس  زا  هک  دسر  یم  تباجا  هب  ییاعد  هک  میدناوخ  زین  دش  لقن  یفاک  باتک  زا  هک  الاب  ثیدح  رد 
طیارش زا  یکی  دیوگ  یم  هک  یتایاور  تسا و  هدوب  ّتین  یگدولآ  لولعم  دسرن  یشخب  دسر و  تباجا  هب  اعد  زا  یشخب  رگا  نیاربانب 

.دراد هراشا  انعم  نیمه  هب  زین  تسا  هانگ  زا  هبوت  اعد  تباجتسا 

تـساوخرد شاداپ  رجا و  ات  دـتفا  یم  ریخأت  هب  اعد  تباجا  هک  دوش  یم  هاـگ  : » دـیامرف یم  هدرک و  هراـشا  عناـم  نیمود  هب  ترـضح 
َلَزْجَأَو ِِلئاَّسلا ، ِرْجَِال  َمَظْعَأ  َِکلَذ  َنوُکَِیل  َُهباَجِْالا ، َْکنَع  ْتَرِّخُأ  اَمَّبُرَو  ( ؛» دنک رت  نوزف  ار  نادـنموزرآ  ياطع  ددرگ و  رتشیب  هدـننک 

(. ِلِمْالا ِءاَطَِعل 

وا بیـصن  يرت  نوزف  هجیتن  دـشاب و  وا  هناخ  رد  رب  رتشیب  ات  دزادـنا  یم  ریخأت  هب  ار  شا  هدـنب  ياـعد  تباـجا  دـنوادخ  رگید  ناـیب  هب 
.دراد وا  هب  ادخ  هک  تسا  يا  هقالع  هجیتن  نیا  ددرگ و 

رتهب هک  یلاح  رد  دوش  یمن  هداد  وت  هب  یهاوخ و  یم  ادخ  زا  ار  يزیچ  دوش  یم  هاگ  : » دیامرف یم  نینچ  عنام  نیموس  هرابرد  هاگ  نآ 
؛» دـنک یم  لیدـبت  تسا  نآ  زا  رتهب  وت  يارب  هک  يزیچ  هب  ار  نآ  اـی  دـش  دـهاوخ  هداد  وت  هب  تدـم  زارد  اـی  تدـم  هاـتوک  رد  نآ  زا 

ًاْریَخ َتِیتوُأَو  ُهاَتُْؤت ، َالَف  َءْیَّشلا  َْتلَأَس  اَمَّبُرَو  )

137 ص :

همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ًالِجآ ْوَأ  ًالِجاَع  ُْهنِم 

دهد یمن  وت  هب  ار  نآ  شتمحر  یگدرتسگ  شتمظع و  ياضتقم  هب  دنوادخ  یهاوخ و  یم  ادخ  زا  یکچوک  زیچ  هاگ  هکنیا  هب  هراشا 
رقحم هناخ  ياضاقت  وا  زا  دور و  یم  یمیرک  صخش  غارس  هب  هک  یـسک  دننام  دراذگ ؛ یم  وت  رایتخا  رد  رید  ای  دوز  ار  رترب  نآ  زا  و 

.دراذگ یم  وا  رایتخا  رد  هفرم  دابآ و  عیسو و  يا  هناخ  ًادعب  اما  دریذپ ؛ یمن  ار  شتساوخرد  وا  دنک و  یم  ینیعم 

هک یهاوخ  یم  ادخ  زا  يزیچ  هاگ  : » دـیامرف یم  تساه و  تلع  نیرت  مهم  زا  هک  دـیوگ  یم  نخـس  مراهچ  تلع  زا  ترـضح  سپس 
َْکنَع َفِرُـص  ْوَأ  ( ؛») دهد یم  نآ  زا  رتهب  يزیچ  دراد و  یم  غیرد  وت  زا  ار  نآ  دنوادخ   ) تسوت نید  كاله  هیام  یـسرب  نآ  هب  رگا 

(. ُهَتِیتوُأ َْول  َِکنیِد  ُكَالَه  ِهِیف  ُهَْتبَلَط  ْدَق  ْرمَأ  َّبُرَلَف  ََکل ، ٌْریَخ  َوُه  اَِمل 

هیام هک  یلاح  رد  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  دوجو  مامت  اب  رارـصا و  اب  ار  ییاهزیچ  هاگ  روما  بقاوع  زا  یعالطا  یب  رثا  رب  اـم  زا  يرایـسب 
یلاخ تسد  ار  ام  یلو  دـناسر ؛ یمن  تباجا  هب  ار  ام  ياعد  تسا  روما  بقاوع  هب  ملاع  هک  دـنوادخ  .دوش  یم  ام  یتخبدـب  تکاله و 

.دشخب یم  تسام  حالص  هک  يزیچ  دنادرگ و  یمنرب  مه 

ٌّرَش َوُهَو  ًاْئیَش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یَـسَعَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَو  ًاْئیَـش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَعَو  : ») دیامرف یم  هک  دراد  انعم  نیا  هب  يا  هراشا  زین  دیجم  نآرق 
هک نآ  لاح  دیشاب ، هتشاد  تسود  ار  يزیچ  ای  و  تسا ؛ نآ  رد  امش  ریخ  هک  نآ  لاح  دیشاب ، هتشادن  شوخ  ار  يزیچ  اسب  هچ  ْمَُکل ؛)
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(1) «. تسا نآ  رد  امش  ّرش 

َنِینِمْؤُْملا َيِداَبِع  ْنِم  َّنِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َلاَق  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  زین  یثیدـح  رد 
ْمِِهنیِد َْرمَأ  ْمِْهیَلَع  ُِحلُْـصیَف  ِنَدَْبلا  ِهَّحِـصَو  ِهَعَّسلاَو  یَنِْغلِاب  ْمُهُوْلبَأَف  ِنَدَْبلا  ِیف  ِهَّحِّصلاَو  ِهَعَّسلاَو  یَنِْغلِاب  َّالِإ  ْمِِهنیِد  ُْرمَأ  ْمَُهل  ُُحلْـصَی  ًاداَبِع َال 
ِمْقُّسلاَو ِهَنَکْسَْملاَو  ِهَقاَْفلِاب  ْمُهُوْلبَأَف  ْمِِهناَْدبَأ  ِیف  ِمْقُّسلاَو  ِهَنَکْسَْملاَو  ِهَقاَْفلِاب  َّالِإ  ْمِِهنیِد  ُْرمَأ  ْمَُهل  ُُحلْصَی  ًاداَبَِعل َال  َنِینِمْؤُْملا  َيِداَبِع  ْنِم  َّنِإَو 

تحص یگدنز و  یگدرتسگ  انغ و  هب  زج  اهنآ  نید  رما  حالصا  هک  دنتسه  يدارفا  نم  ناگدنب  زا  یـضعب  ْمِِهنیِد ؛ َْرمَأ  ْمِْهیَلَع  ُِحلُْـصیَف 
زاین و اب  زج  اهنآ  نید  رما  هک  دنتسه  مناگدنب  زا  یضعب  منک و  یم  حالـصا  نآ  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  نید  رما  ور  نیا  زا  دوش ، یمن  ندب 

(2) «. میامزآ یم  نآ  هلیسو  هب  ار  نانآ  منک و  یم  حالصا  نآ  اب  ار  اهنآ  نید  رما  اذل  دوش ، یمن  حالصا  يرامیب  تنکسم و 

نآ زا  ینشور  ياه  هنومن  زین  مالسلا ) مهیلع  ) يده همئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هباحـص  نامز  رد  یتح  خیرات و  لوط  رد 
مهیلع ) موصعم ناـماما  اـی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  هلیـسو  هب  ادـخ  زا  هتـسویپ  تیفرظ  مک  دارفا  زا  یـضعب  هک  هدـش  هدـید 

اهنآ یـشکرس  نایغط و  هب  يزور  تعـسو  دـش  اعد  اهنآ  قح  رد  هک  رارـصا  زا  دـعب  دـندرک و  یم  يزور  تعـسو  ياـضاقت  مالـسلا )
بطاـح نب  هبلعث  فورعم  ناتـساد  رد  هک  هنوگ  ناـمه  داد ، یم  دادـترا  يوب  هک  دـنتفگ  یتاریبعت  ناـنآ  زا  یـضعب  یتـح  دـیماجنا و 

هیلع هللا  یلص  ) ربمغیپ .دومن  یم  ناوارف  لام  يارب  اعد  ياضاقت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  هتـسویپ  هک  تسا  هدمآ  يراصنا 
لاح و عضو  هک  هلآو )
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زا رتهب  ینک  ادا  یناوتب  ار  شرکـش  هک  یمک  رادقم  هُقیُِطت ؛ رِیثَک َال  ْنِم  ٌْریَخ  ُهَرْکُـش  يِّدَُؤت  ٌلِیلَق  : » دومرف وا  هب  تسناد  یم  ار  وا  هدنیآ 
هب ییوج و  یسأت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  هب  تسین  رتهب  ایآ  یـشاب » هتـشادن  ار  شقح  يادا  ییاناوت  هک  تسا  يدایز  رادقم 
هب ینالک  تورث  درک و  اعد  وا  قح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ماجنارـس  .دوبن  راد  رب  تسد  هبلعث  اما  يزاسب ؟ يا  هداس  یگدنز 

هنیدم رد  اهنآ  يرادهاگن  هک  نانچنآ  دندرک  یناوارف  دلو  داز و  هک  دیرخ  ینادنفسوگ  دیسر ؛ تشادن  ار  شدیما  هک  ییاج  زا  ثرا 
مامت رد  هک  وا  هیور  فالخ  رب  هک  دش  يدام  یگدنز  مرگرـس  نانچنآ  دروآ و  يور  هنیدم  فارطا  ياه  هیداب  هب  راچان  .دوبن  نکمم 

.درک كرت  زین  ار  هعمج  زامن  یتح  تعامج و  زامن  درک ، یم  تکرش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ ياهزامن 

زا وا  دـهدب  ار  شلاوما  تاکز  ات  داتـسرف  وا  دزن  ار  تاـکز  يروآ  عمج  رومأـم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  یتدـم  زا  سپ 
هتفرگ باتک  لها  زا  هک  تسا  يا  هیزج  لثم  يزیچ  نیا  تفگ : دومن و  ضارتعا  تاـکز  عیرـشت  لـصا  هب  درک و  يراددوخ  تخادرپ 
دیسر هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  .میـشاب  فاعم  هیزج  تخادرپ  زا  هک  میا  هدش  ناملـسم  ام  دوش ، یم 

(1) «. هبلعث رب  ياو  َهَبَْلعَث ؛ َْحیَو  ای  : » دومرف راب  ود 

هشیمه ادخ  زا  وت  ياضاقت  دیاب  نیاربانب  : » دیامرف یم  نشور  يریگ  هجیتن  کی  رد  دوخ  نانخس  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
لام نادب   ) دورب وت  زا  شیدب  لابو و  دنامب و  یقاب  وت  يارب  شییابیز  لامج و  هک  دشاب  يزیچ 
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، ُُهلاَمَج ََکل  یَْقبَی  اَمِیف  َُکَتلَأْسَم  ْنُکَْتلَف  ( ؛» دـنام یهاوخن  یقاب  نآ  يارب  زین  وت  دـنام و  یمن  یقاب  وت  يارب  لام  تسین ) هنوگ  نیا  ایند 
(. َهل یَْقبَت  َالَو  ََکل  یَْقبَی  ُلاَْملاَف َال  ُُهلَابَو ؛ َْکنَع  یَْفُنیَو 

***

اعد تباجتسا  طیارش  هتکن : 

دیق و چیه   (1)« منک تباجا  ار  امـش  ياعد )  ) ات دیناوخب  ارم  مَُکل ؛) ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  : ») ریظن یتاریبعت  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  یـضعب 
.تسین نینچ  هک  یلاح  رد  دسر ؛ تباجا  هب  ادخ  فطل  زا  هک  دشاب  هتـشاد  راظتنا  دیاب  دنک  یم  هک  ییاعد  ره  ناسنا  درادـن و  یطرش 

هبوت هلمج  زا  تسا ، هدش  رکذ  يدّدعتم  طیارش  اعد  تباجا  يارب  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم زا  هک  يدّدعتم  تایاور  رد 
ِءاَنَّثلِاب َأَْدبَی  یَّتَح  ِهَرِخْالاَو  اَْینُّدلا  ِِجئاَوَح  ْنِم  ًاْئیَش  ُهَّبَر  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َلَأْسَی  ْنَأ  ْمُکاَّیِإ  : » دیامرف یم  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  بلق ؛ یکاپ  و 

یتساوخرد ادخ  زا  امـش  زا  کی  چیه  ادابم  َِهلَأْسَْملا ؛ َُّمث  َِهبْوَّتلاَو  ِْبنَّذـلِاب  ِفاَِرتْعِْالا  َُّمث  ِِهلآَو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ِهَالَّصلاَو  َُهل  ِهَحْدِْـملاَو  ِهللا  یَلَع 
( هبوت و   ) فارتعا وا  دزن  دوخ  هانگ  هب  سپس  دتـسرفب  شلآ  ربمغیپ و  رب  دورد  دروآ و  اجب  ار  وا  يانث  دمح و  تسخن  هکنیا  رگم  دنک 

(2) «. دیامن اعد  سپس  دنک 

ربمغیپ هک  هنوگ  نامه  دـشوکب ، مارح  بسک  مارح و  ياذـغ  زا  زیهرپ  هژیو  هب  دوخ  یگدـنز  یکاپ  رد  دـیاب  هدـننک  اعد  هکنیا  رگید 
شیاـعد دراد  تسود  هـک  یـسک  هَبَـسْکَمَو ؛ ُهَـمَعْطَم  ْبِّیَُطْیلَف  ُهُؤاَـعُد  َباَجَتُْـسی  ْنَأ  َّبَـحَأ  ْنَـم  : » دوـمرف هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا

(3) «. دنک كاپ  مارح  زا  ار  دوخ  بسک  اذغ و  دیاب  ددرگ  باجتسم 

تباجا مه  زاب  دـنراد ، يزیهرپ  كوکـشم  ای  هدولآ  ياهاذـغ  زا  هن  دـننک و  یم  هبوت  هن  اعد  ماگنه  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد 
.دنشک یم  راظتنا  ار  ناشیاهاعد  مامت 

زین
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یلمعلا سکع  دنتسه و  هانگ  رظانم  دهاش  هک  اهنآ  تسا ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریـسم  رد  شـشوک  شالت و  اعد  طیارـش  زا 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  .دنـشاب  هتـشاد  اعد  تباجتـسا  راظتنا  دنناوت  یمن  دـنهد ، یمن  ناشن 

دیاب ْمَُهل ؛ ُباَجَتُْـسی  َالَف  ْمُکُراَیِخ  وُعْدَیَف  ْمُکِراَیِخ  یَلَع  ْمُکَراَرِـش  ُهللا  َّنَطِّلَُـسَیل  ْوَأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َّنُْهنََتلَو  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُُرمْأََتلَو  : » تسا هدمآ 
باجتـسم دننک  اعد  هچ  ره  هاگ  نآ  دنک  یم  طلـسم  امـش  ناکین  رب  ار  نادـب  دـنوادخ  هن  رگ  دـینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

(1) «. دش دهاوخن 

هکنیا اب  تفگ : درک و  تیاکش  شیاعد  تباجتسا  مدع  زا  دمآ و  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  دزن  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
ثیدـح نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـسر ؟ یمن  تباجا  هب  مینک و  یم  اعد  ام  ارچ  سپ  منک ، یم  تباجا  نم  دـینک  اـعد  هدومرف  ادـخ 

(2) .تسا هدمآ  الاب  ثیداحا  رد  نآ  زا  یشخب  هک  دومرف  نایب  اعد  تباجتسا  يارب  طرش  تشه 

(3)( ...یِّنَع يِداَبِع  َکـَلَأَس  اَذِإَو   ) هفیرـش هیآ  لـیذ  هنومن  ریـسفت  ات 25 و  هحفـص 21  نیون » حـیتافم   » باتک هب  رتشیب  حیـضوت  يارب 
.دینک هعجارم 

***

شنیرفآ فده 

ایند و تقیقح  ناسنا و  شنیرفآ  فدـه  هرابرد  مهم  هتکن  دـنچ  هب  متـسیب ) شخب   ) همان ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
نیا هک  تسا  یناسک  همه  هب  دوخ و  دنزرف  هب  يرادشه  کی  ره  هک  دنک  یم  هراشا  گرم  ربارب  رد  ناسنا  تیعقوم  نآ و  رد  یگدنز 

.دنناوخ یم  ار  همان  ّتیصو 

گرم يارب  ناهج ،) نیا  رد   ) اقب يارب  هن  انف  يارب  ایند ، يارب  هن  يا  هدش  هدیرفآ  ترخآ  يارب  وت  نادب  مرـسپ ) : ») دـیامرف یم  تسخن 
رد  ) یگدنز يارب  هن 
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(. ِهاَیَْحِلل ِتْوَْمِللَو َال  ِءاَقَْبِلل  ِءاَنَْفِللَو َال  اَْینُّدِلل  ِهَرِخِْآلل َال  َْتِقلُخ  اَمَّنِإ  َکَّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعاَو  ( ؛») ایند نیا 

رازاب ترخآ و  يوس  هب  یهاگرذگ  ایند  هکلب  تسین ، ایند  رد  یگدـنز  ناسنا ، شنیرفآ  فدـه  نامـسآ ، نایدا  مالـسا و  هاگدـید  زا 
.تسین ییاقب  ار  یهلا  ناربمایپ  یتح  سک  چیه  تسانف و  ایند  ِیگدنز  ماجنارس  تسا ؛ هشوت  داز و  نتفرگرب  يارب  یتراجت 

ُْتقَلَخ امَو  : ) دیوگ یم  تایراذ  هروس  رد  دـیجم  نآرق  هدـمآ ؛ تایاور  تایآ و  رد  یفلتخم  تاریبعت  ناسنا ، شنیرفآ  فدـه  هرابرد 
.تسادخ یگدنب  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فده  هیآ  نیا  ساسا  رب  . (1)( ِنوُُدبْعَِیل ّالِإ  َْسنِْالاَو  َّنِْجلا 

ار تایح  گرم و  هک  سک  نآ  ًالَمَع ؛) ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َهاـیَْحلاَو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا  : ») دـیامرف یم  کـلم  هروس  زا  مود  هیآ  رد 
«. دنک یم  لمع  رتهب  امش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ 

شخب تداعـس  یگدنز  اهنیا  همه  هجیتن  تسا و  سوفن  بیذـهت  يارب  تیدوبع  لمع و  نسح  يارب  یهلا ، شیامزآ  هک  تسا  نشور 
.ددرگ یمزاب  یکی  هب  فادها  همه  بیترت  نیا  هب  تسا و  ترخآ 

نکمم هظحل  ره  هک  يراد  رارق  یهاگلزنم  رد  وت  : » دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  نآ  تیعقوم  اـیند و  تقیقح  ینعی  مود  هتکن  هب  هاـگ  نآ 
،(3) هَْغُلب ِراَدَو   (2) هَْعُلق ِیف  َکَّنَأَو  ( ؛» تسوت ِترخآ  هار  يریگرب و  نآ  زا  هشوت  داز و  دـیاب  هک  ییارـس  رد  ینک ، چوـک  نآ  زا  تسا 

(. ِهَرِخْالا َیلِإ  قیِرَطَو 

یگدـنز شنیرفآ ؛ فدـه  ار ؛ ایند  یگدـنز  تیهام  مه  دـنک و  یم  نایب  ار  ناـسنا  شنیرفآ  فدـه  مه  اـجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
: نآرق ریبعت  هب  اقب و  هن  تسانف  ایند  یگدنز  ماجنارس  لیلد  نیمه  هب  ایند و  رد  نتسیز  هن  تسا  ترخآ  يارس  رد  شخب  تداعس 
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هیآ 56. تایراذ ، - 1
ماود و هک  یلاوـما  دراد و  هگن  بسا  نیز  يور  ار  دوـخ  دـناوت  یمن  هک  یـسک  فیعـض و  ناـسنا  هب  دراد : يداـیز  یناـعم  هَعُلق » - » 2

هژاو نیا  .تسا  روظنم  ریخا  يانعم  الاب  ترابع  رد  .دنیوگ  یم  هعُلق »  » درک ناکم  لقن  نآ  زا  دیاب  هک  ییارـس  نینچمه  درادن و  ییاقب 
.تسا هدش  هتفرگ  علق  هشیر  زا 

اریز هدـش ، هتفرگ  غالب »  » و غولب »  » هشیر زا  .دـسر  یم  دـصقم  هب  نآ  هلیـسو  هب  ناـسنا  هک  تسا  يا  هشوت  داز و  ياـنعم  هب  هْغُلب » - » 3
.دناسر یم  دصقم  هب  ار  ناسنا  يا  هشوت  داز و  نانچ 
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رگید تایآ  زا  يرایـسب  رد  انعم  نیا   (1) «. تسا یعقاو )  ) یگدنز يارـس  ترخآ ، يارـس  طقف  و  ُناوَیَْحلا ؛) َیَِهل  َهَرِخْالا  َراّدـلا  َّنِإَو  »)
.تسا سکعنم  نآرق 

هـشوت داز و  نآ  زا  دـیاب  هک  یلحم  « ) هغلب  » يارـس و  درک ) چوـک  دـیاب  نآ  زا  هک  یلحم  « ) هْعُلق  » هاـگیاج ار  اـیند  ترـضح  هکنیا  اـما 
ُّلُک ، ) (2)( َنُوتِّیَّم ْمُهَّنِإَو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ   ) نوچمه یتایآ  .تسا  سکعنم  دیجم  نآرق  تایآ  رد  زین  هتکن  نیا  دیامرف  یم  یفرعم  تفرگرب )

(5)( يَْوقَّتلا ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَتَو   ) هفیرـش هیآ  تسانعم و  نیمه  هب  رظاـن  یگمه   (4)( ناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  ، ) (3)( تْوَْملا ُهَِقئاذ  سْفَن 
.تسا هغلب » راد   » هب هراشا  زین 

دش و دهاوخ  ضوع  ام  یگدنز  هرهچ  هدومرف ، نایب  اجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دشاب  هنوگ  نآ  ترخآ  ایند و  هب  ام  هاگن  هاگره 
تورث لخب و  و  رتشیب ، لاوما  رب  ندـش  هریچ  يارب  اـیند  لـها  اـب  عازن  بلاـکت و  زارد ، رود و  ياـهوزرآ  زآ ، صرح و  زا  يرثا  رگید 
ترخآ نادیواج  تداعـس  يارب  وا  ياضر  بلج  قیرط  رد  ادخ و  هار  رد  ادخ و  يارب  زیچ  همه  هکلب  تشاد ، دهاوخن  دوجو  يزودنا 

.دوب دهاوخ 

تسوـت و بیقعت  رد  هتـسویپ  گرم  و   ) یتـسه گرم  هدـش  هدـنار  وـت  نادـب )  ) و : » دـیامرف یم  هتکن  نیموـس  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) ماـما
دشاب شیوجتسج  رد  وا  ار  سکره  دبای و  یمن  تاجن  نآ  زا  هدننک  رارف  زگره  هک  یگرم  نامه  درک ) دهاوخ  راکش  ار  وت  ماجنارس 

َُّدب َالَو  ُُهِبلاَط ، ُُهتوُفَی  َالَو  ُُهبِراَه ، ُْهنِم  وُْجنَی  َـال  يِذَّلا  ِتْوَْملا   (6) ُدیِرَط َکَّنَأَو  ( ؛» تفرگ دهاوخ  ار  يو  ماجنارـس  دهد و  یمن  تسد  زا 
(. ُهُکِرْدُم ُهَّنَأ 

یبلاج رایسب  ریبعت  دود  یم  وا  لابند  هب  دایص  هک  يراکش  ای  دنتسه  وا  بیقعت  رد  هک  یصخش  ینعی  دیرط »  » هب ریبعت 

144 ص :

هیآ 64. توبکنع ، - 1
هیآ 30. رمز ، - 2

هیآ 57. توبکنع ، - 3
هیآ 26. نمحرلا ، - 4

هیآ 197. هرقب ، - 5
.تسا هدش  هتفرگ  ندنار  يانعم  هب  درط »  » هشیر زا  .دود  یم  نآ  لابند  هب  دایص  هک  تسا  يدیص  ای  دورطم »  » يانعم هب  دیرط » - » 6
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دهاوخ راکش  ار  وا  يریپ  رد  هاگ  یناوج و  رد  هاگ  یکدوک  رد  هاگ  تسا ؛ ناسنا  بیقعت  رد  گرم  دایص  رمع  زاغآ  زا  ییوگ  تسا ،
َْولَو ُتْوَْملا  ُمُّکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  : ») دیامرف یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دنک و  رارف  دناوت  یمن  دایـص  نیا  تسد  زا  سک  چیه  درک و 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد   (1) «. دیشاب مکحم  ياه  جرب  رد  دنچره  دبای ، یم  رد  ار  امش  گرم  دیشاب  اجره  هَدَّیَشُم ؛) جوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک 
دهاوخن امش  لاح  هب  يدوس  دینک ، رارف  ندش  هتـشک  ای  گرم  زا  رگا  : » وگب ِْلتَْقلا ؛) ِوَأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ُرارِْفلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  ُْلق  »)

(2) «. تشاد

، ددنبرب تخر  ناهج  نیا  زا  دیاب  يزور  هک  دـهد  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  دـناوت  یمن  انعم  نیا  رد  دـنک ، کش  زیچ  ره  رد  ناسنا  يرآ 
لباق زورما ؟ ای  ادرف  کیدزن ؛ رایـسب  دـیاش  دـشاب و  رود  تسا  نکمم  نآ ، هقیقد  تعاـس و  هن  تسا و  مولعم  شخیراـت  هن  هک  يزور 

ایبنا و یتح  قذاح و  نابیبط  تردـق و  تورث و  نابحاص  نارکیپ ، يوق  نادـنمروز ، .تسین  نوناق  نیا  رد  ییانثتـسا  چـیه  هکنیا  هّجوت 
زین اـهنآ  يریم و  یم  وت  َنوـُتِّیَم ؛) ْمُهَّنِإَو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  : ») دـیوگ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  هب  باـطخ  دـیجم  نآرق  .اـیلوا 

(3) «. درم دنهاوخ 

: دـیامرف یم  تسوا  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  رادـشه  نیرخآ  هک  دـنک  یم  هراـشا  یمهم  هتکن  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هاـگ  نآ 
ندیـسر ارف  زا  شیپ  وت  هک  یتروص  رد  هانگ ) لاح   ) یـشاب يدـب  لاـح  رد  هک  دریگب  ار  وت  یناـمز  گرم  هک  سرتب  نیا  زا  نیارباـنب  »

هک تساجنیا  دوش و  یم  لیاح  هبوت  وت و  نایم  گرم  یلو  ینک ؛ هبوت  هک  يدرک  یم  وگتفگ  نتشیوخ  اب  گرم 

145 ص :

هیآ 78. ءاسن ، - 1
هیآ 16. بازحا ، - 2

هیآ 30. رمز ، - 3
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اَْهنِم َکَسْفَن  ُثِّدَُحت  َْتنُک  ْدَـق  هَئِّیَـس ، لاَح  یَلَع  َْتنَأَو  َکَکِرْدـُی  ْنَأ  ِرَذَـح  یَلَع  ُْهنِم  ْنُکَف  ( ؛» يا هدـنکفا  تکاله  هب  ار  نتـشیوخ  وت 
(. َکَسْفَن َتْکَلْهَأ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َِکلَذ ، َْنَیب  َکَْنَیب  َلوُحَیَف  َِهبْوَّتلِاب ،

هاگ تسادیپان و  مهبم و  لاح  ره  رد  گرم  خیرات  هک  دهد  یم  هّجوت  تقیقح  نیا  هب  ار  شدنزرف  رادشه ، نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
گرم یلو  دـیوشب ؛ شلامعا  همان  هحفـص  زا  هبوت  بآ  اب  ار  نآ  دـعب  يا  هظحل  دریگ  یم  میمـصت  دوش و  یم  یهانگ  راـتفرگ  ناـسنا 
ماجنا هب  میمـصت  هک  ار  يدارفا  میا  هدینـش  ای  هدـید  دوخ  یگدـنز  رد  ام  همه  .دریگ  یم  وا  زا  ار  تصرف  نیا  دـسر و  یم  ارف  ناهگان 

.دندنام زاب  دوصقم  هب  ندیسر  راک و  همادا  زا  هظحل  نامه  رد  ناهگان  دنتشاد  يدب  ای  بوخ  ياهراک 

رد فورعم  نادنمـشناد  زا  یکی  يارب  هک  دـش  شخپ  اه  هناسر  رد  يربخ  میتسه  همان  ّتیـصو  نیا  حرـش  لوغـشم  هک  مایا  نیمه  رد 
هحول تفایرد  راظتنا  رد  یلاحـشوخ  طاشن و  اب  وا  دنتـشاد و  تکرـش  سلجم  نآ  رد  یهورگ  دندوب و  هتفرگ  یتشادـگرزب  ام  طیحم 

(1) .تفای نایاپ  زیچ  همه  دش و  یبلق  تسیا  راتفرگ  هاگان  تفرگ و  ار  وا  ریدقت  تسد  اج  نامه  رد  ناهگان  هک  دوب  ریدقت 

تدم دـنوادخ  ارچ  ینک  لاؤس  رگا  دومرف : لضفم  هب  باطخ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  میناوخ  یم  لضفم  فورعم  ثیدـح  رد 
رد دسر ، ارف  شگرم  تسا  نکمم  تسا ، یصاعم  باکترا  هانگ و  ماجنا  لوغشم  هک  یتعاس  ره  رد  هتـشاد و  روتـسم  ار  ناسنا  تایح 

نامز ره  مه  زاب  دناد  یمن  ار  دوخ  گرم  خیرات  ناسنا  هکنیا  اب  هک  تسا  نیا  نآ  تمکح  مییوگ : یم  خساپ 

146 ص :

هتسجرب درم  ینید  تاداقتعا  رظن  زا  يرامعم ، تمرم و  هتشر  توسک  شیپ  داتسا  يزاریـش  هداز  هللا  تیآ  رقاب  رتکد  ياقآ  موحرم  - 1
( الَمَع َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِضن  اَّنِإ َال  : ) درک عورـش  هفیرـش  هیآ  نیا  اب  ار  دوخ  نخـس  سلجم  نامه  رد  ینارنخـس  ماگنه  هب  هک  دوب  يا 

(. هیآ 30 فهک ، )
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راظتنا نیاربانب  درک ، یم  يرد  هدرپ  رتشیب  تشاد  دوخ  ياقب  لوط  هب  دـیما  تسناد و  یم  ار  نآ  خـیرات  رگا  دور ، یم  هاـنگ  غارـس  هب 
رثؤم نیقی  هب  رگید  هورگ  رد  دنکن  رثا  مدرم  زا  یهورگ  رد  راظتنا  نیا  رگا  تسا و  رتهب  اقب  هب  نانیمطا  زا  وا  يارب  لاح  ره  رد  گرم 
هرهب نیکاسم  ارقف و  هب  قافنا  يارب  دوخ  سیفن  لاوما  زا  دنور و  یم  حلاص  لامعا  غارـس  هب  دنـشک و  یم  هانگ  زا  تسد  دوب ؛ دهاوخ 

(1) .دنریگ یم 

***

راکبیرف يایند 

زا لابقتـسا  هدامآ  گرم و  دای  هب  هک  دنک  یم  دیکأت  دهد و  یم  رادشه  دوخ  دنزرف  هب  شا  همان  ّتیـصو  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.دشاب نآ 

هب يریگ  یم  رارق  نآ  رد  گرم  زا  سپ  يور و  یم  نآ  يوس  هب  هچنآ  دای  هب  شاب و  گرم  دای  هب  رایـسب  مرـسپ  : » دیامرف یم  تسخن 
.یشاب هتـسب  رمک  هب  نآ  ربارب  رد  ار  تمه  نماد  هتخاس و  هدامآ  رظن ) ره  زا   ) ار دوخ  وت  دیآ  وت  غارـس  هب  گرم  هاگره  هک  يا  هنوگ 

یَّتَح ِْهَیلِإ ، ِتْوَْملا  َدَْعب  یِضُْفتَو  ِْهیَلَع ، ُمُجْهَت  اَم  ِرْکِذَو  ِتْوَْملا ، ِرْکِذ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َّیَُنب  اَی  ( ؛» دزاس تبولغم  دوش و  دراو  وت  رب  ناهگان  دنکن 
(. (4) َكَرَْهبَیَف ًهَتَْغب  َکَِیتْأَی  َالَو  ، (3) َكَرْزَأ َُهل  َتْدَدَشَو  ، (2) َكَرْذِح ُْهنِم  َتْذَخَأ  ْدَقَو  َکَِیتْأَی 

ره هدشن و  نییعت  رهاظ  رد  ینیعم  خیرات  ناسنا  رمع  يارب  دـنناد  یم  همه  .دـنا  لفاغ  نآ  زا  مدرم  بلاغ  هک  تسا  نشور  یتّیعقاو  نیا 
ایند زا  ناـسنا  تسا  نکمم  یناـهگان ) ياـه  يراـمیب   ) ینورد ثداوح  اـی  یعمج  اـی  يدرف  ینوریب ، ثداوح  رثا  رب  ناـمز  ره  هظحل و 

دنناد و یم  ار  تقیقح  نیا  هک  یناسک  دنرایسب  دشوپب و  مشچ 

147 ص :

(. انعم هب  لقن  صیخلت و  اب  ، ) ص 84 ج 3 ، راونالاراحب ، - 1
.تسا تارطخ  ربارب  رد  تبقارم  ندرک و  زیهرپ  يانعم  هب  رذح » - » 2

هب تبسانم  نیمه  هب  هدش و  هتفرگ  دوش ، یم  هتسب  رمک  هب  نآ  دنب  هک  یـسابل  ًاصوصخم  سابل ، يانعم  هب  راِزا »  » زا لصا  رد  رزا » - » 3
.ددرگ یم  قالطا  تردق  توق و 

.تسا هدش  هتفرگ  نتخاس  توهبم  ندرک و  هبلغ  يانعم  هب  رَحب »  » نزو رب  رهب »  » هشیر زا  رهبی » - » 4
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یم ورف  رکف  هب  دننک ، یم  تکرـش  هتفر  تسد  زا  نازیزع  دوبدای  سلاجم  رد  هک  یتاظحل  رد  هاگ  .دنوش  یم  لفاغ  نآ  زا  دننیب و  یم 
یم هدرپس  یشومارف  تسد  هب  دندش  جراخ  هک  سلجم  زا  یلو  دنریگ ؛ یم  رفـس  نیا  يارب  یگدامآ  تهج  یتامیمـصت  دیاش  دنور و 

.دوش

شاب هدامآ  گرم  زا  لابقتـسا  يارب  نکم و  شومارف  ار  یعطق  ینیع و  ّتیعقاو  نیا  هک  دیامرف  یم  دیکأت  اجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.يدنب ورف  ناهج  زا  مشچ  یگدامآ  نودب  يوش و  ریگلفاغ  هک  سرتب  نآ  زا  و 

حلاص لامعا  ماجنا  هب  ِلَـجَْالا ؛ َهَتَْغب  اُوفاَـخَو  َلَـمَْعلا  اوُرِداَـبَف  : » میدـناوخ زین  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما زا  يرگید  مـالک  رد  هـبطخ 114  رد 
« .دیسرتب رمع  نایاپ  یناهگان  ندیسرارف  زا  دیزرو و  تردابم 

: هلمج زا  تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  ییانعم  رپ  راعشا  زین  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  هب  بوسنم  ناوید  رد 

ِلَمَْالا ُلوُط  ُهَّرَغ  ْدَق  َلَغَتْشا ***  ُهاْینُِدب  ْنَم  ای 

ِلَمَْعلا ُقوُْدنُص  ُْربَْقلاَو  ًهَتَْغب ***  ِیتْأَی  ُتْوَْملَا 

«. تسوت لامعا  هدنرادهگن  ربق  دسر و  یم  ارف  ناهگان  گرم  نادب  هتفیرف ، ار  وت  زارد  ياهزورآ  ییایند و  مرگرس  هک  یسک  يا  »

***

اهنآ هک  دروخن  ار  ناتسرپایند  ياهراک  بیرف  هک  دهد  یم  شدنزرف  هب  يرگید  رادشه  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
هلمح ایند و  هب  ناتـسرپایند  دـیدش  هقالع  اه و  یگتـسبلد  هک  شاـب  رذـح  رب  تخـس  و  : » دـیامرف یم  دـنا ؛ هدـنرد  تاـناویح  نوچمه 

(2) ْمِِهُبلاَکَتَو اَْهَیلِإ ، اَْینُّدـلا  ِلـْهَأ   (1) ِدَـالْخِإ ْنِم  يَرَت  اَِـمب  َّرَتـْغَت  ْنَأ  َكاَّیِإَو  ( ؛» دزاـسن رورغم  دـبیرفن و  ار  وت  اـیند ، هب  اـهنآ  هناـصیرح 
(. اَْهیَلَع

عضو زا  ار  وت  دنوادخ  اریز  : » دیامرف یم  هتخادرپ  نخس  نیا  يارب  لیلد  ود  رکذ  هب  هاگ  نآ 

148 ص :

ندیبسچ يانعم  هب  ِضْرَْالا » َیلإ  ِدالِْخا   » هدش و هتفرگ  اج  کی  رد  رمتـسم  تنوکـس  يانعم  هب  دولخ »  » و دـلُخ »  » هشیر زا  دالِخا » - » 1
.تسایند رما  هب  ندیبسچ  يانعم  هب  اْینُّدلا » َیِلا  ِدالِْخا   » نیمز و هب 

.تسا هدش  هتفرگ  گس  يانعم  هب  بلک »  » هژاو زا  لصا  رد  تسا و  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ندرک  هلمح  يانعم  هب  بلاکت » - » 2
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اَْهنَع ُهللا  َكَأَّبَن  ْدَقَف  ( ؛» تسا هتخاس  راکـشآ  وت  يارب  ار  شیاه  يدـب  هداد و  ربخ  شلاوز  انف و  زا  شدوخ  ایند  زین  هتخاس و  هاگآ  ایند 
(. اَهیِواَسَم ْنَع  ََکل  ْتَفَّشَکَت  اَهِسْفَن ، ْنَع  ََکل  َیِه   (1) ْتَعَنَو

َنِم ُهاْنلَْزنَأ  ءامَک  اْینُّدـلا  ِهایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضاَو  : ) هلمج زا  دوش  یم  هدـید  ایند  يرابتعا  یب  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  يدّدـعتم  تایآ 
يارب ار  ایند  یگدنز  ربمایپ ) يا  ( ؛) ًارِدَـتْقُّم ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهللا  َناکَو  ُحایِّرلا  ُهوُرْذَـت  ًامیـشَه  َحَبْـصَأَف  ِضْرَْالا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا 

اما .دور  یم  ورف  مه  رد  دوش و ) یم  زبسرـس   ) نیمز ناهایگ  نآ  هلیـسو  هب  میتسرف و  یم  ورف  نامـسآ  زا  هک  نک  هیبشت  یبآ  هب  ناـنآ 
(2) «. تساناوت زیچره  هب  دنوادخ  و  دننک ؛ یم  هدنکارپ  وس  ره  هب  ار  نآ  اهداب  هک  يا  هنوگ  هب  دکشخ  یم  یتدم ) زا  دعب  )

هک یناسک  دنرایـسب  یلو  دـننک ؛ یم  یط  ار  يریپ ) یناوج و  یکدوک و   ) دوخ رمع  فلتخم  لحارم  هک  تسا  یناسک  يارب  لاثم  نیا 
.دندنب یمرب  ناهج  زا  مشچ  یفلتخم  لیالد  هب  ینایم  ای  ییادتبا  لحارم  رد  دوش و  یمن  ناشبیصن  يرما  نینچ 

رد نآ  يایوگ  ریبعت  هک  تسا  لاـح  ناـبز  هب  روظنم  هداد ، حرـش  وت  يارب  ار  دوخ  يراـبتعا  یب  يرادـیاپان و  اـیند  دـیامرف : یم  هکنیا 
یگدـنبیرف زا  هتخادرپ و  ایند  تمذـم  هب  يراکایر  ای  لفاغ  ناسنا  دـید  هک  هاگ  نآ  تسا ؛ هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما زا  يرگید  مالک 

ِعِراَصَِمب َْکتَّرَغ َأ  یَتَم  ...اَِهلیِطَابَِأب  ُعوُدْخَْملا  اَهِروُرُِغب  ُّرَتْغُْملا  اَْینُّدِلل  ُّماَّذلا  اَهُّیَأ  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دیوگ ، یم  نخـس  ایند 
يا و هدش  ایند  هتفیرف  تدوخ  ینک و  یم  شهوکن  ار  ایند  هک  یسک  يا  يَرَّثلا ؛ َتْحَت  َِکتاَهَّمُأ  ِعِجاَضَِمب  ْمَأ  یَِلْبلا  َنِم  َِکئَابآ 

149 ص :

.تسا نداد  ار  یسک  گرم  ربخ  يانعم  هب  یعس »  » نزو رب  یعن »  » هشیر زا  تعن » - » 1
هیآ 45. فهک ، - 2
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كاخ ریز  رد  تناردپ  هدیسوپ  ياه  ناوختـسا  هب  ایآ  يا ) هلیـسو  هچ  اب  و   ) هداد بیرف  ار  وت  ایند  نامز  هچ  ...هتفیرف  ار  وت  ایند  لیطابا 
(1) («. اهربق نورد  رد   ) تناردام هاگباوخ  ای  و 

: برع رعاش  هتفگ  هب 

یْکتَفَو یشَْطب  ْنِم  ِراذَح  ِراذَح  اْهیَلَع ***  ْنَِمل  ُلوُقَت  اْینُّدلا  َیِه 

یْکبُم ُلْعِْفلاَو  ٌکِحْضُم  یلوُقَف  یماِسْتبا ***  ُنْسُح  ْمُکُرُْرغَی  الَف 

ینالوط ياه  مسبت  .نم  هناریگلفاغ  گرم  هلمح و  زا  دیشاب  رذحرب  دیـشاب  رذحرب  دیوگ : یم  شلها  هب  اراکـشآ  تحارـص و  اب  ایند  »
(2) «. روآ هیرگ  ملامعا  تسا و  روآ  هدنخ  منانخس  دبیرفن ، ار  امش  نم 

میـشیدنیب نآ  ياه  يرادـیاپان  اه و  ییافو  یب  اه ، ینوگرگد  نآ  قمع  هب  هک  یماگنه  یلو  تسا ؛ روآ  طاشن  ایند  قرب  قرز و  يرآ 
.تشاد دهاوخن  هیرگ  زج  يزیچ 

نیا زج  : » دیامرف یم  دنک و  یم  میـسقت  هورگ  راهچ  هب  ار  ایند  لها  هدـش ، باسح  يدـنب  میـسقت  کی  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
یم دایرف  رگیدکی  رس  رب  يا  هفیج  بحاصت  يارب  و   ) دننک یم  سراپ  هتسویپ  هک  دنتـسه  ییاه  گس  نوچمه  ناتـسرپایند  هک  تسین 
یم ار  نافیعـض  نادنمروز ، دنـشک ، یم  هزوز  و  دنرغ ، یم  رگیدکی  ربارب  رد  دنرگیدکی ، ندـیرد  یپ  رد  هک  یناگدـنرد  ای  دنـشک )

( ناربکتسم هلیسو  هب   ) ناشیاپ تسد و  هک  دنتـسه  ینایاپراهچ  نوچمه  ای  دنزاس  یم  بولغم  ار  اهرت  کچوک  اهرت  گرزب  دنروخ و 
اَُهلْهَأ اَمَّنِإَف  ( ؛») تاوهـش  ) نابایب رد  هدش  اهر  دنتـسه  یتاناویح  نوچمه  يرگید  هورگ  و  دنیاهنآ ) هدرپسرـس  ناگدرب  و   ) هدـش هتـسب 

،(7) ٌهَلَّقَعُم  (6) ٌمَعَن اَهَریِغَـص ، اَهُرِیبَک  ُرَهْقَیَو  اَهَلِیلَذ ، اَهُزیِزَع  ُلُکْأَیَو  ضَْعب ، یَلَع  اَهُـضَْعب   (5) ُّرِهَی ، (4) ٌهَیِراَض ٌعاَبِسَو  ، (3) ٌهَیِواَع ٌبَالِک 
(. (8) ٌهَلَمْهُم يَرْخُأَو 

: اریز قیقد ، بلاج و  رایسب  تسا  یمیسقت  یتسار  هب 

هدمآ يا  هفیج  رانک  هک  دنتسه  یناگس  نوچمه  ایند  مدرم  زا  یهورگ 

150 ص :

.131 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
ص 21. ج 1 ، بولقلا ، داشرا  - 2

.دننک یم  سراپ  دنشک و  یم  دایرف  هک  تسا  ییاه  گس  يانعم  هب  هَیِواع » - » 3
.تسا هدش  هتفرگ  ییوخ  هدنرد  يانعم  هب  برض »  » نزو رب  ورض »  » هشیر زا  تسا و  هدنرد  يانعم  هب  هَیِراض » - » 4

.تسا ندیشک  هزوز  يانعم  هب  ریره »  » هشیر زا  ّرِهَی » - » 5
لامعتسا یعمج  يانعم  هب  هاگ  دراد و  درفم  يانعم  هاگ  هژاو  نیا   ) دوش یم  قالطا  رتش  هب  ًابلاغ  یلو  تساپراهچ ؛ يانعم  هب  مَعن » - » 6
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( .دوش یم  لماش  ار  نادنفسوگ  واگ و  رتش و  تروص  نیا  رد  هک  دوش  یم 
.دندنب یم  نآ  اب  ار  رتش  يوناز  هک  تسا  یصوصخم  بانط  لاقع ، .تسا  لاقع  اب  ندش  هتسب  يانعم  هب  ِهلّقَعُم » - » 7

.تسا هدش  اهر  ناویح  يانعم  هب  اجنیا  رد  هدش و  اهر  ینعی  هَلَمْهُم » - » 8
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هفیج زا  ار  وا  دهاوخ  یم  شدایرف  اب  دنز و  یم  دایرف  يرگید  رب  هتـسویپ  دریگب ، دوخ  رایتخا  رد  ار  هفیج  دراد  یعـس  مادکره  دـنا و 
دننک و بحاصت  ار  يرتشیب  تورث  دنراد  یعس  هتـسویپ  هک  دنتـسه  يربخ  یب  ادخ  زا  نادنمتورث  نامه  نآ  نشور  هنومن  .دزاس  رود 
رودزم و يالکو  قیرط  زا  دـنوش و  یم  لسوتم  اه  هاگداد  هب  هاگ  دنـشک  یم  دایرف  اـهنآ  رـس  رب  هاـگ  دـنزاس ؛ رود  نآ  زا  ار  نارگید 

گنج قیرط  زا  هک  دراد  دوجو  ییاه  تباقر  نینچ  هاگ  زین  اه  تلود  نایم  رد  .دـنزادرپ  یم  نارگید  لاوما  کلمت  هب  يزاس  هدـنورپ 
.دنریگب دوخ  رایتخا  رد  ار  ایند  فرصم  ياهرازاب  دننک  یم  یعس  نیغورد  مجحرپ  تاغیلبت  درس و 

یم ینابیتشپ  اهنآ  زا  هک  ینادـنمتورث  اـی   ) دنتـسه وگروز  دـنمورین و  ياـه  تلود  اـم  رـصع  رد  نآ  هنومن  هک  اـیند  مدرم  زا  یهورگ 
هب ندیـسر  يارب  دـنیابرب و  رگیدـکی  لاگنچ  زا  ار  تورث  عبانم  هک  دـننک  یم  شـشوک  شـالت و  ملاـسان  یتباـقر  رد  هتـسویپ  دـننک )

دـنوش و یم  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  نآ  رد  هاـنگ  یب  ناـسنا  نارازه  هک  دـنزادنیب  هار  هب  ینینوخ  ياـه  گـنج  هاـگ  دوخ  دوصقم 
اهنآ دنشک و  یم  هزوز  دنرغ و  یم  هتـسویپ  ایند  هفیج  رـس  رب  راوخ  نوخ  ِناگرگ  نیا  يرآ  .دنزاس  یم  ناریو  ار  اه  يدابآ  اهرهش و 

.دنزاس یم  دوبان  ار  اهرت  کچوک  دنرت  گرزب  هک  اهنآ  دننک و  یم  لامیاپ  ار  نافیعض  دنرتدنمورین  هک 

ناهج هدرب  ریـسا و  دـنهد و  یم  رد  نت  یتلذ  ره  هب  ایند  عاتم  لیـصحت  يارب  هک  دنتـسه  ییاپ  تسد و  یب  هورگ  موس  هورگ  نیارباـنب 
دنوش یم  ناراوخ 

151 ص :
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رد مالـسلا ) هیلع  ) ماما ریبعت  هب  دـنور و  یم  وس  ره  هب  نابایب  رد  هک  دنتـسه  یـشکرس  تاناویح  نوچمه  مراـهچ  هورگ  هک  یلاـح  رد 
دنا هدراذگ  ماگ  مولعمان  لوهجم و  قرط  رد  )و  دـنا هداد  تسد  زا  ار  حیحـص  ياه  هار  و   ) هدرک مگ  ار  دوخ  لقع  : » نخـس نیا  همادا 

، اََهلوُقُع ْتَّلَـضَأ  ْدَق  ( ؛» دنا هداتفا  هار  هب  يراومهان  نیمزرـس  رد  هدـش و  اهر  یتفآ  زا  رپ  يداو  رد  هک  دنتـسه  یتاناویح  نوچمه  اهنآ 
(. (3) ثْعَو داَِوب   (2) هَهاَع  (1) ُحوُرُس اََهلوُهْجَم  ْتَبِکَرَو 

رد  ) دناسرب یبسانم  هاگارچ  هب  ار  اهنآ  هک  یـسک  هن  دنک و  تیاده  حیحـص  هار  هب  ار  اهنآ  هک  دـنراد  یناپوچ  هن  : » دـیازفا یم  سپس 
يداو رد  هجیتن  رد  هتفرگرب  تیاده  ياه  هناشن  ندید  زا  ار  ناشیاه  مشچ  هتخادـنا و  هار  هب  ییانیبان  قیرط  رد  ار  نانآ  ایند  هک ) یلاح 

اهنآ زین  ایند  هدیزگرب و  دوخ  دوبعم  ناونع  هب  ار  ایند  دنا ، هدش  قرغ  ایند  ياه  قرب  قرز و  اه و  تمعن  رد  هدـش و  نادرگرـس  تریح 
َالَو اَهُمیُِقی ، عاَر  اََهل  َْسَیل  ( ؛» دنا هدرپس  یـشومارف  هب  ار  نآ  ياروام  دنا و  هدـش  مرگرـس  ایند  اب  يزاب  هب  مه  اهنآ  هتفرگ و  يزاب  هب  ار 

، اَِهتَمِْعن ِیف  اُوقِرَغَو  اَِـهتَْریَح ، ِیف   (5) اوُهاَتَف يَدُْهلا  ِراَنَم  ْنَع  ْمِهِراَْصبَِأب  ْتَذَخَأَو  یَمَْعلا ، َقیِرَط  اَْینُّدـلا  ُمِِهب  ْتَکَلَـس  اَهُمیُِـسی ،  (4) ٌمیِسُم
(. اَهَءاَرَو اَم  اوُسَنَو  اَِهب ، اُوبَِعلَو  ْمِِهب  ْتَبِعَلَف  ًّابَر ، اَهوُذَخَّتا 

هب ار  اج  همه  هداد و  رارق  دوخ  هاگنالوج  ار  ناهج  دنراد ؛ دوجو  زورما  يایند  رد  هژیو  هب  نامز  ره  رد  هک  دنتسه  یهورگ  نامه  نیا 
اهنآ شوگ  هدرک و  روک  قیاقح  ندید  زا  ار  اهنآ  مشچ  ماقم ، هاج و  تورث و  لام و  هب  رصح  دح و  یب  هقالع  دنشک ؛ یم  داسف 

152 ص :

.دنراذگ یم  دازآ  ندیرچ ، يارب  نابایب  رد  ار  نآ  هک  تسا  یناویح  يانعم  هب  حرش »  » نزو رب  حرس »  » عمج حوُرُس » - » 1
.تسا تفآ  يانعم  هب  ههاع » - » 2

.درک تکرح  نآ  رد  ناوت  یم  يدنک  اب  هک  تسا  راز  نش  يانعم  هب  ثْعَو » - » 3
هدـش هتفرگ  ندـیرچ  ياـنعم  هب  موص »  » نزو رب  مْوس »  » هشیر زا  .درب  یم  ارچ  هب  ار  تاـناویح  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  میـسُم » - » 4

.تسا
.تسا هدش  هتفرگ  ینادرگرس  يانعم  هب  هیت »  » هشیر زا  اوهات » - » 5
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ندروآ تسد  هب  يارب  دنرانید و  مهرد و  نادباع  رویز و  رز و  يدام و  ياه  تمعن  قرغ  .تسا  هدرک  رک  قح  نخس  ندینش  يارب  ار 
دنهد یم  رارق  نآ  نیا و  رایتخا  رد  فازگ  تمیق  هب  هتخاس و  یعمج  راتشک  ياه  حالـس  هاگ  دننک و  یم  اپ  هب  گنج  شتآ  هاگ  ایند 

ياه همانرب  باسح و  زور  ادـخ و  لیلد ، نیمه  هب  ایند و  هچیزاب  مه  اهنآ  تساهنآ و  هچیزاب  ایند  .دـنزادنا  یم  مه  ناج  هب  ار  اـهنآ  و 
.دنا هدرک  شومارف  یلک  هب  ار  ترخآ 

( مالـسلا هیلع  ) ماما دنزرف  طقف  هن  .دراد  رود  هورگ  راهچ  نیا  زا  ار  دوخ  هک  دهد  یم  رادشه  ار  شدـنبلد  دـنزرف  مالـسلا ،) هیلع  ) ماما
.دنیوا مالک  بطاخم  اه  ناسنا  همه  هکلب 

دنا هتـسناد  نارتش ) دنب  ياپ   ) لاقع عمج  ار  نآ  یـضعب  یلو  تسا ؛ دَرِخ  يانعم  هب  لقع  عمج  اََهلوُقُع » ْتَّلَـضَأ  ْدَق   » هلمج رد  لوقع » »
هّجوت اب  یلو  دننادرگرـس ؛ یگدنز  نابایب  رد  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  مگ  ار  دوخ  ياهدـنب  ياپ  اهنآ  دوش : یم  نینچ  هلمج  موهفم  هک 

عمج اریز  لاقِع ، عمج  هن  تسا  لـقع  عمج  لوقع » ، » نیا رب  هفاـضا  .تسا  رت  بساـنم  لّوا  ياـنعم  اََـهلوُهْجَم » ْتَبِکَرَو  : » دـعب هلمج  هب 
.تسا لهد  نزو  رب  لُقُع »  » لفق و نزو  رب  لقُع »  » لاقع

یبلاج رایـسب  میـسقت  هدومرف ، نایب  نآ  فلتخم  ياه  هورگ  ناتـسرپایند و  فانـصا  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  یمیـسقت  لاح  ره  هب 
: دزاس یم  هاگآ  رادیب و  اهنآ  زا  يرود  اهنآ و  صیخشت  يارب  ار  ناسنا  هک  تسا 

.هدننک هارمگ  ياه  هناسر  نابحاص  نارگاغوغ و  هورگ  - 1

.دندربن رد  مه  اب  ایند  عبانم  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یناگدنرد  هورگ  - 2

153 ص :
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.دنهد یم  رد  نت  یتلذ  ره  هب  ماقم ، لام و  هب  ندیسر  يارب  هک  یناگدرب  هورگ  - 

شون شیع و  ناشفده  میس و  رز و  اهنآ  يادخ  دننادرگرس ؛ یگدنز  نابایب  رد  هدرک و  اهر  ار  لقع  هک  شاّیع  نارـسوه و  هورگ  - 4
.تسا

***

دنراوس زور  بش و  بکرم  رب  هک  اهنآ 

یم دـهد و  یم  رادـشه  رمع  نایاپ  گرم و  هرابرد  شدـنبلد  دـنزرف  هب  رگید  راب  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
(1) ًادـْیَوُر ( ؛») ددرگ یم  راکـشآ  تقیقح  و   ) دوـش یم  فرطرب  یکیراـت  يدوز  هب  هـک  هدـب ) تـلهم  یمک  و   ) شاـب مارآ  : » دـیامرف

(. ُمَالَّظلا  (2) ُرِفُْسی

يزیچ یلو  دـنرادنپ ؛ یم  رادـیاپ  ییوگ  ار  نآ  ناربخ  یب  زا  یـضعب  هک  تسایند  لاح  هب  لهج  اجنیا  رد  یکیراـت )  ) مـالظ زا  روظنم 
.دهد یم  ناشن  ار  دوخ  شکانتشحو ، هفایق  اب  گرم  هک  درذگ  یمن 

ایوگ : » دیامرف یم  دنتکرح  رد  دوصقم  لزنمرس  يوس  هب  هک  هدرک  هیبشت  ینارفاسم  هب  ار  ناهج  نیا  لها  مالـسلا ،) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
(. (3) ُناَعْظَْالا ِتَدَرَو  ْدَق  ْنَأَک  ( ؛») دننیب یم  دوخ  مشچ  اب  ار  رمع  نایاپ  و   ) دنا هدیسر  لزنم  هب  نارفاسم  نیا 

(. َقَْحلَی ْنَأ  َعَرْسَأ  ْنَم   (4) ُکِشُوی ( ؛» دسرب گرم )  ) هاگلزنم هب  دنک  یم  تکرح  عیرس  هک  یسک  تسا  کیدزن  : » دیازفا یم  سپس 

یگدنز نایاپ  نامه  هک  ییاهن  لزنمرس  يوس  هب  تعرـس  اب  همه  اریز  یـصاخ ، هورگ  هن  دنتـسه  اه  ناسنا  همه  َعَرْـسَأ » ْنَم   » زا روظنم 
.دنسر یم  تسا 

وا تسا  زور  بش و  شبکرم  هک  سک  نآ  نادب  مرـسپ  : » دیامرف یم  دـنک و  یم  ناهج  مدرم  هرابرد  یبلاج  هیبشت  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
تسا و هداتـسیا  ًارهاـظ  هچرگ  دـنک ، یم  تفاـسم  عطق  هتـسویپ  درادـنپ و  نکاـس  ار  دوـخ  دـنچره  تسا ، تکرح  رد  دـنرب و  یم  ار 

ْمَلْعاَو ( ؛» دنک یم  تحارتسا 

154 ص :

نیا .تسا  تمیالم  اب  مأوت  يزیچ  ماجنا  يارب  شـالت  دـمآ و  تفر و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  دوَع »  » نزو رب  دور »  » هشیر زا  ًادـیوُر » - » 1
قلطم لوعفم  هک  تسا  نآ  ًادیوُر  ندوب  بوصنم  تلع  .هدب  یتلهم  رـصتخم  ینعی  تسا ؛ ریغـصت  اب  مأوت  دراد و  يردصم  يانعم  هژاو 

«. ًالِیلَق ًالاْهِما  ْلِْهمَا  : » دوش یم  هتفگ  نینچ  لصا  رد  ایوگ  تسا ، یفوذحم  لعف  يارب 
« تارفاس  » باجح یب  نانز  هب  اذـل  تسا ، باـجح  فشک  شـشوپ و  ندرک  زاـب  ياـنعم  هب  رقف »  » نزو رب  رفـس »  » هشیر زا  رِفُْـسی » - » 2

هّجوت دیاب  .دشخرد  یم  دریگ و  یمرب  هرهچ  زا  باقن  حبص  ییوگ  دور  یم  راک  هب  ریبعت  نیا  حبـص  عولط  دروم  رد  دوش و  یم  هتفگ 
نآ باـقن  هدـیناشوپ و  ار  نآ  لـهج  یکیراـت  هک  هدـش  هیبـشت  ینارون  يدوجوم  هب  تقیقح  عقاو  رد  تسا و  لـعاف  مـالظ  هک  تشاد 
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.دور یم  رانک  ماجنارس 
جدوه ندیـسر  ارف  دندش و  یم  راوس  نآ  رب  رفـس  ماگنه  هب  هک  تسا  یناور  تخت  ای  جدوه  يانعم  هب  هنیعظ »  » عمج هاگ  ناعظَا » - » 3

.تسا نارفاسم  ندیسر  ارف  يانعم  هب  اه 
يدوز هب  هک  تسا  نیا  شموهفم  نیاربانب  تسا ، هدـش  هتفرگ  نتفر  دـنت  يانعم  هب  کـشا »  » نزو رب  کْـشَو »  » هشیر زا  کَـشُوی » - » 4

(. دوش یم  هتفگ  نیش  حتف  اب  هاگ  تسا و  نیش  رسک  اب  کِشوی  نآ  حیحص   ) دبای یم  ققحت  رما  نالف 
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(. (2) ًاعِداَو ًامیِقُم  َناَک  ْنِإَو  َهَفاَسَْملا  ُعَطْقَیَو  ًاِفقاَو ، َناَک  ْنِإَو  ِِهب  ُراَُسی  ُهَّنِإَف  َراَهَّنلاَو ، َْلیَّللا   (1) ُُهتَّیِطَم َْتناَک  ْنَم  َّنَأ  َّیَُنب  اَی 

راوهار بکرم  رب  ار  همه  راگدرورپ  ریدـقت  تسد  يراـیتخا ؛ هن  تسا  يراـبجا  یتکرح  رمع  ناـیاپ  يوس  هب  تکرح  هکنیا  هب  هراـشا 
.دنربخ یب  نآ  زا  نالفاغ  دنچره  درب ، یم  نایاپ  هطقن  يوس  هب  ار  اهنآ  تعرس  اب  دنهاوخن  ای  دنهاوخب  هچ  هدرک و  راوس  نامز 

ُراَُسی بْکَرَک  اَْینُّدـلا  ُلْهَأ  : » دـیامرف یم  هلمج  زا  دوش  یم  هدـید  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تاملک  ریاس  رد  يرگید  ياهریبعت 
یم رگید  ياـج  رد   (3) «. دـنباوخ رد  اهنآ  دـنرب و  یم  شیپ  هب  ار  ناـشبکرم  هک  دنتـسه  یناراوس  دـننامه  اـیند  لـها  ٌماَِـین ؛ ْمُهَو  ْمِِهب 

زا يرگید  ثیدـح  رد   (4) «. تسا یگدـنز  دمآرـس  يوس  هب  یماگ  راب  ره  ناسنا  ياه  سفن  ِِهلَجَأ ؛ َیلِإ  ُهاَـطُخ  ِءْرَْملا  ُسَفَن  : » دـیامرف
وت رد  زور  بش و  امُْهنِم ؛ ْذُـخَف  َْکنِم  ِناذُـخْأَیَو  امِهیف  ْلَمْعاَف  َکِیف  ِنالَمْعَی  َراهَّنلاَو  َْلیَّللا  ّنإ  : » میناوخ یم  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤم ریما 
مه وت  دـنریگ  یم  يزیچ  وت  زا  اهنآ  نک ؛ يراک  راذـگب و  يرثا  دوخ  زا  اـهنآ  رد  مه  وت  دـنهاک ) یم  وت  رمع  زا  و   ) دـنراذگ یم  رثا 

(5) «. ریگب اهنآ  زا  يزیچ 

زا هللا ) همحر   ) دابع نب  دمحم  جرفلاوبا  دیوگ : یم  دـنک  یم  لقن  دوخ  دـیتاسا  زا  یکی  زا  یبلاج  ناتـساد  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
.مدناوخ وا  يارب  ظفح  زا  ار  نآ  مدوب  یلاس  نس و  مک  ناوج  نم  زور  نآ  رد  مناوخب و  وا  يارب  ار  همان  ّتیصو  نیا  هک  تساوخ  نم 

يدوز نیا  هب  هک  دوب  یسک  هک  یلاح  رد  داتفا  نیمز  هب  دیـشک و  يدایرف  مداتـسا  مدیـسر  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  هب  هک  یماگنه 
عقاو ریثأت  تحت 

155 ص :

.تسا ریس  رد  تاجن  تیدج و  يانعم  هب  فطع »  » نزو رب  وطم »  » هشیر زا  هّیطَم » - » 1
.تسا هدش  هتفرگ  شمارآ  نوکس و  يانعم  هب  هعادو »  » هشیر زا  تسا ، مارآ  نکاس و  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  عداو » - » 2

.64 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 3
.74 كردم ، نامه  - 4

ح 2789. مکحلاررغ ، - 5
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(1) .دش یمن 

***

! رگید ناهج  نارفاسم  هتکن : 

اهنآ بکرم  نیا  دنراوس و  وردنت  یبکرم  رب  هک  دنا  هدش  هیبشت  ینارفاسم  هب  اه  ناسنا  تارقف ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تاریبعت  رد 
دـنوش و یم  هدایپ  هار  طسو  ياه  هاگتـسیا  رد  نارفاـسم  نیا  زا  یهورگ  هک  تسین  کـش  .درب  یم  شیپ  ییاـهن  هاـگلزنم  يوس  هب  ار 
ار وا  هاگتـسیا  مادک  رد  دناد  یمن  سک  چیه  هکنیا  بجع  دنهد و  یم  همادا  یعیبط  رمع  نایاپ  ات  نانچمه  دوخ  هار  هب  يرگید  هورگ 

.دننک یم  هدایپ 

دنیامیپ و یم  باوخ  لاح  رد  ار  رفس  نیا  یهورگ  .دراد  يررقم  نایاپ  هکنیا  نآ و  ندوب  رایتخا  نودب  تسا : ملسم  رفس  نیا  زیچ  ود 
ره رد  هک  یناوارف  تاکرب  اه و  تمعن  ندـش  هدایپ  زا  سپ  دـنرادیب  هک  اهنآ  رادـیب ؛ هاـگ  باوخ و  هاـگ  یـضعب  دـنرادیب و  يا  هّدـع 

ٌماِین ُساّنلَا   » موهفم هب  دنناد  یمن  ار  دوخ  تیعقوم  ای  دنباوخ و  رد  هک  اهنآ  دننک و  یم  هیهت  دنراد  زاین  نآ  هب  تسا و  دوجوم  هاگتسیا 
.دنسر یم  دصقم  هب  یلاخ  تسد   (2)« اوُِهبَْتنا اُوتام  اذإ 

هک دننز  یم  دایرف  ناگدولآ  باوخ  رب  دنهد و  یم  رادشه  نارفاسم  هب  هار  ریسم  رد  هتسویپ  هک  دنتسه  ینارومأم  یهلا  نالوسر  ایبنا و 
زاین دروم  لئاسو  هیهت  اجنآ  رد  دیدیـسر  دصقم  هب  یتقو  هک  ارچ  دیریگرب ، دـیراد  زاین  هچنآ  .هار  طسو  ياه  هاگفقوت  زا  دـیزیخرب و 

.تسین نکمم  زین  ریسم  نیا  رد  تشگزاب  هکنیا  رت  مهم  نآ  زا  درادن و  ناکما  ًادبا 

دنهد و یم  شوگ  نآ  هب  هناروابان  ای  دننک  یم  راکنا  یهورگ  دـنریذپ و  یم  لد  ناج و  زا  دـننک و  یم  رواب  ار  نانخـس  نیا  یهورگ 
هب هک  یماگنه 

156 ص :

ص 91. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
 . ص 43 ج 4 ، راونالاراحب ، - 2
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انِّبَر ِتایِآب  َبِّذَُکن  الَو  ُّدَُرن  انَْتَیل  ای   ) هرعن دنهد و  یم  رس  هاترسحاو  دایرف  دنرب و  یم  یپ  نانخـس  نآ  مامت  ّتیعقاو  هب  دندیـسر  دصقم 
؟(1) دوس هچ  یلو  دوش ؛ یم  هدینش  اهنآ  زا  نینِمْؤُْملا ) َنِم  َنوُکَنَو 

***

هدم یتسپ  هب  نت  زگره 

؛ دـنک یم  هراشا  زاس ، ناسنا  تسا  یتحیـصن  کی  ره  هک  مهم  هتکن  شـش  هب  دوخ  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
زا زگره  نادب ) زین   ) تفای و یهاوخن  تسد  تیاهوزرآ  همه  هب  زگره  نیقی  هب  نادب  و  : » دـیامرف یم  يا  همدـقم  رد  نآ  زا  شیپ  یلو 

اهنآ  ) دندوب وت  ناینیـشیپ  هک  یتسه  يریـسم  نامه  رد  وت  و  ینک ) یمن  رمع  هدش  ررقم  هچنآ  زا  شیب  و   ) درک یهاوخن  زواجت  تلجا 
(. َکَلَجَأ َوُدْعَت  َْنلَو  َکَلَمَأ ، َُغْلبَت  َْنل  َکَّنَأ  ًانیِقَی  ْمَلْعاَو  ( ؛») تفر یهاوخ  مه  وت  دنتفر و 

؛» شاب ور  هنایم  راک  بسک و  رد  نکم و  يور  هدایز  ایند  ندروآ  تسد  هب  رد  تسا  نینچ  هک  لاح  : » دریگ یم  هجیتن  نینچ  هاـگ  نآ 
(. ِبَسَتْکُْملا ِیف   (3) ْلِمْجَأَو ِبَلَّطلا  ِیف   (2) ْضِّفَخَف )

ارچ نیاربانب  دیسر ، دهاوخن  دوخ  ياهوزرآ  مامت  هب  ناهج  نیا  رد  یناسنا  چیه  هک  تسا  نشور  یتّیعقاو  نایب  َکَلَمَأ » َُغْلبَت  َْنل   » هلمج
؟ دشاب صیرح  يزور  بلط  رد 

ررقم تقو  زا  شیب  دناوت  یمن  سک  چـیه  تسا و  دودـحم  لاح  ره  هب  ناسنا  رمع  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  َکَلَجَأ » َوُدـْعَت  َْنلَو   » هلمج
.دنک اپ  تسد و  دح  زا  شیب  لام ، ندروآ  تسد  هب  يارب  ارچ  تسا  نینچ  هک  لاح  .دنامب  ناهج  نیا  رد 

يارب صرح  كرت  نآ  تقیقح و  کـی  هب  هراـشا  ود  ره  ریگ » شیپ  لادـتعا  هار  ْلِـمْجَأ ؛  » و هـن » ورف  شاـب و  مارآ  ْضِّفَخ ؛  » هـب ریبـعت 
.تسا رتشیب  يزور  بلج 

157 ص :

هیآ 27. ماعنا ، - 1
ندرک و مک  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  ندرب  الاب  ياـنعم  هب  عفر  لـباقم  رد  ندروآ ، نییاـپ  ياـنعم  هب  ضفخ »  » هشیر زا  ضّفخ » - » 2

.تسا نتشادرب  يور  هدایز  زا  تسد 
.تسا طارفا  مدع  راک و  رد  لادتعا  يانعم  هب  لامجا »  » هشیر زا  لمجا » - » 3
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.دنک یمن  یفن  ار  لالح  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  یعس  شالت و  زگره  ریبعت  نیا 

رد  ) ناوارف شالت  هک  هدش  رایسب  اریز  : » دیامرف یم  دیوج و  یم  لسوت  ییانعمرپ  لالدتسا  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
مورحم يور  هنایم  صخـش  ره  هن  هدیـسر و  يزور  هب  يرگـشالت  ره  هن  نیا ) رب  هفاضا   ) هدـیدرگ لاوما )  ) يدوباـن هب  رجنم  اـیند ) هار 

(. موُرْحَِمب لِمُْجم  ُّلُک  َالَو  قوُزْرَِمب ، ِبلاَط  ُّلُک  َْسیَلَف  (1) ؛ بَرَح َیلِإ  َّرَج  ْدَق  بَلَط  َّبُر  ُهَّنِإَف  ( ؛» تسا هتشگ 

َّنإَف اْینُّدلا  ِبَلَط  یف  اُولِمْجَا  : » دیامرف یم  ترـضح  تسا ، هدـمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  نومـضم  نیا  هیبش 
(2) «. دوش یم  هداد  تسا  هدش  ردقم  هچنآ  سکره  هب  هک  ارچ  دیشاب ، ور  هنایم  ایند  بلط  رد  َُهل ؛ َِقلُخ  اِمل  ٌرَّسَیُم  الُک 

برـض ناگدنـسیون ، زا  یـضعب  هتفگ  هب  هدـش » يدوبان  هب  رجنم  هک  یناوارف  شـالت  رایـسب  هچ  بَرَح ؛ یلإ  َّرَج  ْدَـق  بَلَط  َّبُر   » هلمج
: تسا هدروآ  تیب  ود  نمض  رد  يدعس  یسراف ، رد  ار  نآ  نومضم  هک  تسا  برعلا  ناسل  رد  یلثملا 

دربب مالغ  دمآ و  يوج  بآ  دروآ ***  يوج  بآ  هک  یمالغ  دش 

دربب ماد  تفر و  راب  نیا  یهام  يدروآ ***  یهام  راب  ره  ماد ،

لادـتعا تیاعر  هرابرد  لبق  ياه  هلمج  رد  هچنآ  يارب  تسا  لیلد  هلزنم  هب  عقاو  رد  ...لِمُْجم » ُّلُک  َالَو  ...ِبلاَط  ُّلُک  َْسیَلَف   » هلمج ود 
لادتعا و تیاعر  رتشیب و  دمآرد  هشیمه  دایز  ياپ  تسد و  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراشا  تسا و  هدمآ  قزر  بلط  رد  يور  هنایم  و 

دننک لکوت  وا  رب  هک  اهنآ  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  فطل  هکلب  درادن ، یپ  رد  ار  رتمک  دمآرد  هشیمه  يور  هنایم 

158 ص :

.ندش تراغ  ینعی  دراد ؛ لوهجم  لعف  يانعم  اجنیا  رد  تسا و  ندرک  تراغ  يانعم  هب  بَرَح » - » 1
ص 182. مصاع ، یبا  نب  ورمع  هنسلا ، باتک  - 2
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هتـشاد رتشیب  شمارآ  اب  مأوت  رتهب و  یگدنز  دنیامن  شالت  يزور  يارب  لدتعم  تروص  هب  دـنراذگب و  رانک  ار  عمط  زآ و  صرح و  و 
گنت اهنآ  رب  ار  ياـج  ناـصیرح  دـنریگ و  هرهب  يزور  يارب  دوخ  شـالت  زا  هک  دـننک  ادـیپ  هزاـجا  زین  نارگید  نمـض ، رد  دنـشاب و 

.دننکن

شاب نآ  زا  رتراوگرزب  و   ) راد یمارگ  یتسپ  ره  هب  شیارگ  زا  ار  نتـشیوخ  سفن  : » دـیامرف یم  روتـسد  نیمود  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
زا هچنآ  ربارب  رد  یناوت  یمن  زگره  وت  اریز  دـناسرب ، اه  هتـساوخ  هب  ار  وت  اه  یتسپ  هب  شیارگ  دـنچره  یهد ) رد  نت  اـه  یتسپ  هب  هک 

َیلِإ َْکتَقاَس  ْنِإَو   (1) هَِّینَد ِّلُک  ْنَع  َکَسْفَن  ْمِرْکَأَو  ( ؛» يروآ تسد  هب  یبساـنم  ياـهب  یهد  یم  تسد  زا  هار  نیا  رد  دوخ  تیـصخش 
(. ًاضَوِع َکِسْفَن  ْنِم  ُلُْذبَت  اَِمب   (3) َضاَتْعَت َْنل  َکَّنِإَف  ، (2) ِِبئاَغَّرلا

ناسنا ِراوازـس  دـسر و  یمن  نآ  هب  دراذـگن  هیام  دوخ  تیـصخش  زا  ناسنا  رگا  هک  تسا  نانچ  اه  هتـساوخ  زا  یـضعب  هکنیا  هب  هراشا 
شیدام ياه  هتـساوخ  زا  يا  هتـساوخ  هب  ات  دهاکب  دوخ  تیـصخش  زا  دهدب ؛ يا  هلماعم  نینچ  هب  نت  هک  تسین  تیـصخش  اب  هدازآ و 

.دسرب

: برع رعاش  هتفگ  هب  و 

لاؤُِسب ینِْغلا  َلان  َْولَو  ًاضَوِع  ِِهلاؤُِسب ***  ُهَهْجَو  ٌلِذاب  َضاتْعا  اَم 

لاَون ُّلُک  ّفَخَو  ُلاؤسلا  َحَجَر  ُهَْتنَرَق ***  ِلاؤُسلا  َیلِإ  َلاوَّنلا  اَذِإَو 

نیا زا  دنچره  درک  دهاوخن  ادیپ  يا  هتسیاش  ضوع  دنک ، یم  رظن  فرص  نارگید  زا  ياضاقت  هلیسو  هب  شیوخ  يوربآ  زا  هک  یسک  »
.دسرب تورث  انغ و  هب  قیرط 

دشاب هچ  ره  يدام  بهاوم  دوش و  یم  رتراکشآ  لاؤس  ِتلذ )  ) يراذگب لاؤس  رانک  رد  ار  يدام  بهاوم  هب  ندیسر  هک  یماگنه  اریز 

159 ص :

.تسا هدش  هتفرگ  یتسپ  يانعم  هب  هئاند »  » هشیر زا  تسا  تسپ  ءیش  يانعم  هب  هّینَد » - » 1
.تسا بوغرم  رما  بولطم و  ءیش  يانعم  هب  هبیغر »  » عمج بئاغر » - » 2

.تسا ضوع  نآ  یلصا  هشیر  تسا و  يزیچ  ضوع  نتفرگ  يانعم  هب  ضایتعا »  » هشیر زا  ضاتعت » - » 3
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«. دوب دهاوخ  کچوک 

.دزیرب لام  بسک  يارب  ار  شیوربآ  تسین  راوازس  دهاوخ و  یم  وربآ  ظفح  يارب  ار  لام  ناسنا  رگید ، نایب  هب 

دازآ ار  وت  دنوادخ  شابم ، يرگید  هدرب  : » دـیوگ یم  دـیامرف و  یم  ار  دوخ  مهم  هیـصوت  نیموس  نخـس  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
(. ًاّرُح ُهللا  َکَلَعَج  ْدَقَو  َكِْریَغ  َْدبَع  ْنُکَت  َالَو  ( ؛» تسا هدیرفآ 

هراومه دوش و  هتـشون  ـالط  بآ  اـب  تسا  راوازـس  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ياـیاصو  نیرت  هدنـشخرد  نیرت و  مهم  زا  هلمج  نیا 
یتح .دنک  هضواعم  يدام  ياهب  چیه  اب  ار  یگدازآ  يدازآ و  نیا  دـیابن  هدـیرفآ و  دازآ  ار  ناسنا  دـنوادخ  يرآ  .دـشاب  نیعلا  بصن 

.دهدن نآ  نیا و  یگدرب  هب  نت  دزاسب و  يدام  راب  تقشم  دودحم و  یگدنز  اب  دیاب  هاگ 

يارب ار  دوخ  يدازآ  هک  یناوتان  فیعـض و  ياه  تلم  دنرایـسب  هچ  اه ؛ تلم  هرابرد  مه  تسا و  قداص  دارفا  هراـبرد  مه  نخـس  نیا 
یتح دنزاس و  یم  شیوخ  هدرب  ار  اهنآ  هتفرگ  هرهب  فعض  هطقن  نیا  زا  زین  ایند  نارگرامثتسا  دنهد و  یم  تسد  زا  يدمآرد  رصتخم 

یم اهنآ  زا  زین  ار  ناشنامیا  نید و  هاگ  دـننک و  یم  لیمحت  اهنآ  رب  ار  دوخ  طلغ  گنهرف  يداـصتقا  رـصتخم  ياـه  کـمک  راـنک  رد 
.دنریگ

راثآ زا  تقیقح  رد  هیصوت  نیا  .دنوشن  نارگید  هدرب  دنرذگب و  دوخ  ناج  زا  دنهد  یم  حیجرت  هدازآ  ياه  تلم  تیـصخش و  اب  دارفا 
«. نکم ادف  يدام  بهاوم  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  تیصخش  : » دومرف یم  هک  تسا  هتشذگ  هیصوت  مزاول  و 

( مالسلا هیلع  ) ماما دنداد ؛ ناشن  البرک  رد  شنارایو  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  تسا  نامه  بلطم  نیا  نشور  ياه  هنومن  زا  یکی 
رد
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ارم ناگداز  كاپان  ؛ ِهَّلِّذلااَّنِم َتاْهیَهَو  ِهَّلِّذلاَوِهّلِـسلا  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا  َْنَیب  زَکَر  ْدَق  یعَّدلا  َْنب  ّیعدلا  َّنإَو  الأ  : » دومرف یخیرات  مهم  هعقاو  نیا 
(1) «. مهدب تلذ  هب  نت  نم  هک  تاهیهو  دنا  هتخاس  ریخم  تلذ  هب  نداد  نت  ریشمش و  نایم  رد 

: دیامرف یم  تسا  هتسناد  هتسجرب  تافص  عماج  ار  تیرح  هدومرف و  نایب  لامک  دح  رد  اجنیا  رد  ار  بلطم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
ُِقلُْخلا ُنْسُح  ُهَِعباَّرلاَو  ُءاَیَْحلا  ُهَِثلاَّثلاَو  ُرِیبْدَّتلا  ُهَِیناَّثلاَو  ُءاَفَْولا  اَُهلَّوَأ  عَتْمَتْسُم : ُرِیثَک  ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  اَْهنِم  ٌءْیَش  ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  لاَصِخ  ُسْمَخ  »

یهجوت لباق  ریخ  دشاب  هتـشادن  ار  اهنآ  زا  یکی  لقاال  یـسک  رگا  هک  تسا  تفـص  جنپ  هَّیِّرُْحلا ؛ َلاَصِْخلا  ِهِذَه  ُعَمْجَت  َیِهَو  ُهَسِماَْخلاَو 
یگدازآ تیرح و  تسا ، تافـص  نیا  همه  عماـج  هک  مـجنپ  قـلخ  نـسح  مراـهچ  اـیح  موـس  ریبدـت  مود  تساـفو  لّوا  تـسین : وا  رد 

(2) «. تسا

یتحار شیاسآ و  نآ  هن  تسین و  یکین  دیاین  تسد  هب  يدب  قیرط  زا  زج  هک  یکین  نآ  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمراهچ  رد  ترـضح 
(. رْسُِعب َّالِإ  ُلاَُنی  رُْسیَو َال  ّرَِشب ، َّالِإ  ُلاَُنی  ْریَخ َال  ُْریَخ  اَمَو  ( ؛» دوشن مهارف  دح ) زا  شیب  و   ) دایز تقشم  اب  زج  هک 

اهنت هک  تسا  نیا  مالسا  روتسد  هک  یلاح  رد  دننک  یم  هدافتسا  يا  هلیسو  ره  زا  دوخ  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  یضعب  هکنیا  هب  هراشا 
هب ندیسر  يارب  دیابن  نینچمه  .دنک  یمن  هیجوت  ار  هلیـسو  فده  رگید ، نایب  هب  .دیـسر  فادها  هب  دیاب  حیحـص  عورـشم و  قیرط  زا 

.دهد یم  رارق  راشف  رد  ار  ناسنا  دح  زا  شیب  هک  تفر  یتامدقم  غارس  هب  اه  یتحار 

دنا هدرک  ریسفت  هیماهفتسا  هلمج  تروص  هب  یضعب  میدرک ، ریسفت  هیربخ  ياه  هلمج  تروص  هب  هک  ار  الاب  هلمج  ود 
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يا هدیاف  هچ  دیآ و  یمن  تسد  هب  رش  قیرط  زا  زج  هک  يریخ  نآ  دراد  يدوس  هچ  دوش : یم  نینچ  هلمج  يانعم  ریـسفت  نیا  قباطم  و 
نایب نحل و  دـنچره  تسا ، یکی  ریـسفت  ود  ره  هجیتن  هک  تسا  نشور  .دوش  یمن  لصاح  یتحاراـن  قیرط  زا  زج  هک  یتحار  نآ  دراد 

.تسا توافتم 

؛ ُهَّنَْجلا ُهَدَْعب  ّرَِـشب  ٌّرَـش  اَمَو  ُراَّنلا  ُهَدَْعب  ْریَِخب  ٌْریَخ  اَم  : » دیامرف یم  تسا ؛ هدـمآ  زین  مالـسلا ) هیلع  ) ماما راصق  تاملک  رد  انعم  نیمه  هیبش 
یتحاران دشاب  نآ  یپ  رد  تشهب  هک  یلکشم  یتحاران و  نآ  هن  تسین و  یبوخ  دشاب  هتـشاد  لابند  هب  ار  منهج  هک  یکین  یبوخ و  نآ 

(1) «. تسا لکشم  و 

وت عمط ، ياه  بکرم  هکنیا  زا  زیهرپب  و  : » دیامرف یم  شدنزرف  هب  باطخ  شیوخ  مهم  هیـصوت  نیمجنپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
(3) َلِهاَنَم َكَدِرُوتَف  ِعَمَّطلا ، اَیاَطَم  َکـِب   (2) َفِجُوت ْنَأ  َكاَّیِإَو  ( ؛» دـنزادنیب تکاله  ياهروخـشبآ  هب  دـنربب و  دوخ  اب  تعرـس  اب  ار 

(. ِهَکَلَْهلا

وا زا  ار  راـیتخا  دوش  راوس  نآ  رب  ناـسنا  رگا  هک  هتفرگ  یـشکرس  ياـه  بکرم  هلزنم  هب  ار  عمط  دراوم  اـجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
هب ناسنا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  یفیطل  هراشا  تکـاله » ياهروخـشبآ  ِهَکَلَْهلا ؛ َلِـهانَم   » هب ریبعت  دـنناشک و  یم  هاـگترپ  هب  هدوبر و 

هکلب دنک ، یمن  باریس  اهنت  هن  دوش  یم  دراو  نآ  هب  عمط  بکرم  اب  هک  يروخشبآ  یلو  دور  یم  ندش  باریس  يارب  روخـشبآ  غارس 
.تسا تکاله  نآ  ياج  هب  تسین و  یبآ 

رد یتخـس  ياه  تسکـش  راتفرگ  عاـمط  دارفا  هک  تسا  تقیقح  نیا  قدـص  هاوگ  زین  خـیرات  میا و  هدومزآ  دوخ  یگدـنز  رد  اـهراب 
ددنب و یم  ار  ناسنا  شوگ  مشچ و  عمط ، اریز  دنا ، هدش  یگدنز 
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لئاـسم رد  هک  یناـسک  بلاـغ  تفگ  ناوـت  یم  هکلب  دسانـشب ، هاـگترپ  زا  ار  تاـجن  لـحم  ههاریب و  زا  ار  هار  دـهد  یمن  هزاـجا  وا  هب 
.تسا هدوب  اهنآ  عمط  نآ  یلصا  لماع  دنوش ، یم  ییاهن  تسکشرو  راتفرگ  نآ  دننام  يراجت و 

ُرْمَخ ُعَمَّطلا  : » دـیامرف یم  تسا  هدـش  لقن  راونالاراحب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  هک  تسا  ییاـنعمرپ  ثیدـح  اـنعم  نیا  هیبش 
اب هک  تسا  ناطیـش  بارـش  عمط ، هِیقاَس ؛ ِهَرَواَُجم  ْوَأ  ِهللا  ِباَذَع  ِمِیلَأ  ِیف  َّالِإ  وُحْـصَی  ُْهنِم َال  َرِکَـس  ْنَمَف  ِهِّصاَوَِخل  ِهِدَِیب  یِقَتْـسَی  ِناَْطیَّشلا 

یمن رایشوه  ناطیـش )  ) شیقاس رانک  رد  ای  یهلا  باذع  رد  زج  دوش  تسم  نآ  زا  سکره  دناشون و  یم  دوخ  صاوخ  هب  دوخ  تسد 
(1) «. دوش

لد زا  یتـح  ار  ریبدـت  تمکح و  عمط  ِءاـمَلُْعلا ؛ ِبُوُلق  ْنِم  َهَمْکِْحلا  ُبِهْذـُی  ُعَمَّطلَا  : » میناوخ یم  ادـخ  لوـسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
«. درب یم  نوریب  نادنمشناد 

يزیچ عَمَّطلا ؛ ُْلثِم  َلُجَّرلا  َدَْـسفَأ  َالَو  ِعَدـِْبلا  ُْلثِم  َنیِّدـلا  َمَدَـه  اَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماـما  زا  رگید  یثیدـح  رد 
(2) «. تسین ناسنا  ندرک  دساف  يارب  عمط  زا  رتدب  يزیچ  دزاس و  یمن  ناریو  ار  نید  اه  تعدب  دننام 

بحاص دنوادخ ، وت و  نایم  هک  یناوتب  رگا  و  : » دیامرف یم  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  دوخ  هیصوت  نیرخآ  نیمـشش و  رد  هاگ  نآ 
یمک رادقم  تفرگ و  یهاوخ  ار  تمهس  ینک و  یم  تفایرد  ار  دوخ  تمـسق  لاح ) ره  هب   ) وت اریز  نک ، نینچ  دشابن  هطـساو  یتمعن 

اه تمعن  همه  دـنچره  دـسرب ، شقولخم  يوس  زا  هک  تسا  يداـیز  رادـقم  زا  تسا  رت  شزرا  اـب  دـسرب  وت  هب  دـنوادخ  يوـس  زا  هک 
َّالَأ َْتعَطَتْسا  ِنِإَو  ( ؛» تسادخ هیحان  زا  دسر ) یم  قولخم  يوس  زا  هچنآ  یتح  )
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ِرِیثَْکلا َنِم  ُمَرْکَأَو  ُمَظْعَأ  ُهَناَْحبُس  ِهللا  َنِم  َریِسَْیلا  َّنِإَو  َکَمْهَس ، ٌذِخآَو  َکَمْـسَق ، ٌكِرْدُم  َکَّنِإَف  ْلَْعفاَف ، هَمِْعن  وُذ  ِهللا  َْنَیبَو  َکَْنَیب  َنوُکَی 
(. ُْهنِم ٌّلُک  َناَک  ْنِإَو  ِهِْقلَخ  ْنِم 

هکلب دشاب ، مدرم  تنم  راب  ریز  دیابن  دناوت  یم  ات  ناسنا  هک  دنک  یم  هیکت  مهم  یقالخا  هتکن  نیا  رب  روتسد  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
يرتمک مهـس  هب  قیرط  نیا  زا  رگا  دروآ و  تسد  هب  یهلا  تاردقم  زا  ار  دوخ  مهـس  نتـشیوخ  ناوت  هب  دامتعا  دوخ و  يورین  اب  دـیاب 

هب هّجوت  اب  رتمک  مهـس  نیا  عقاو  رد  .دوش  لـیان  يرتشیب  مهـس  هب  دـنراذگ  یم  تنم  هک  یمدرم  قیرط  زا  هک  تسا  رتهب  نآ  زا  دـسرب 
یم جرخ  ناسنا  يالاو  شزرا  تیصخش و  اجنآ  رد  اریز  تسا ، رت  نوزفا  رتشیب  مهس  نآ  زا  ناسنا ، ماقم  تیصخش و  تمارک و  ظفح 

.دش لیاق  ناوت  یمن  نآ  يارب  ییاهب  هک  يزیچ  دوش ؛

دننک یم  لابقتسا  ار  ناسنا  هتـساوخ  زاب  شوغآ  اب  هک  یناسک  نایم  یتوافت  تسا و  قلطم  اجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ترابع  هچرگ 
اب ناسنا  تیـصخش  هک  تساجنآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما روظنم  هک  تسا  نشور  یلو  دوش ؛ یم  لماش  ار  همه  ردارب  دنزرف و  ردپ و  یتح 

.دشاب یتّنم  ای  تلذ  اب  هتخیمآ  دوش و  راد  هشدخ  لاؤس 

ُوبَأ َلاَقَف  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  ْنَع  اَِننْغَأ  َّمُهَّللا  ُهَْدنِع  ٌلُجَر  ًامْوَی  َلاَق  : » هدش لقن  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  هک  تسا  یثیدح  نخـس  نیا  دهاش 
رد یـصخش  يزور  ِهیِخَأ ؛ ْنَع  ِینْغَتْـسَی  َنِمْؤُْملا َال  َّنِإَف  َکِْقلَخ  ِراَرِـش  ْنَع  اَِننْغَأ  َّمُهَّللا  ُِلق  ْنَِکلَو  اَذَـکَه  ْلـُقَت  َـال  مالـسلا ) هیلع  ) رَفْعَج

زاین یب  دوخ  قلخ  همه  زا  ار  نم  ادنوادخ  تشاد : هضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  ترضح  نآ  رضحم 
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زا ینامیااب  ناسنا  چیه  اریز  نک ، زاین  یب  تقلخ  نادب  زا  ار  ام  ادنوادخ  وگب  یلو  نکن ؛ اعد  هنوگ  نیا  دومرف  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نک 
(1) «. تسین زاین  یب  شردارب  يرای  کمک و 

َلََزن اَذِإ  َّیَُنب  اَی  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  شدـنزرف  هب  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
یَْـضقَأ ْمُهَّنِإَـف  ِهَقَفَّشلاَو  ِراَـثیِْالاَو  ِهَمْحَّرلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِهَِتباَّنلا  ِعوُرُْفلا  ِهَِـتباَّثلا  ِلوُصُْـالا  يِوَذـِب  َکـْیَلَعَف  ِرْهَّدـلا  ُطْـحَقَو  ِناَـمَّزلا  ُبَـلَک  َکـِب 

کمک یناسک  زا  تفرگ  ار  وت  ناماد  نارود  ياهدوبمک  نامز و  ياه  یتخس  هک  یماگنه  مدنزرف  تاَِّملُْملا ؛ ِْعفَِدل  یَْـضمَأ  ِتاَجاَْحِلل 
اهنآ هک  ارچ  دنتسه ، تقفـش  راثیا و  تمحر و  لها  هک  ییاهنآ  دنرابرپ ؛ ياه  هخاش  یگداوناخ و  تباث  ياه  هشیر  ياراد  هک  هاوخب 

(2) «. دنرترثؤم تالکشم  عفد  رد  رت و  عیرس  جیاوح  ياضق  رد 

دـهاوخ و یم  کمک  نارگید  زا  دـنک و  یم  یلبنت  یلو  تسا ؛ يراک  ماجنا  رب  رداق  اصخـش  ناسنا  هک  دوش  یم  رایـسب  رگید  نایب  هب 
، دوش یمن  ماجنا  نارگید  نواعت  نودـب  اـهراک  هک  تسه  يدراوم  یلو  تسا ؛ هدـیهوکن  مومذـم و  راـک  نیا  .دوش  یم  اـهنآ  رب  ّلَـک 

.تسا نواعت  اب  هتخیمآ  هراومه  ناسنا  یگدنز  اریز  درادن ، یلاکشا  نتفرگ  کمک 

اجنآ  ) دریگب کمک  نارگید  زا  ناسنا  هک  ضرف  هب  هکنیا  نآ  تسادخ و  یلاعفا  دـیحوت  هب  هراشا  عقاو  رد  ُْهنِم » ٌّلُک  َناک  ْنإَو   » هلمج
هب هک  درادن  يزیچ  شدوخ  ناسنا  اریز  تسادـخ ، يوس  زا  اهنیا  همه  مینک  تقد  رگا  مه  زاب  دـننک  کمک  وا  هب  و  دریگب ) دـیابن  هک 

.تسا هدروآ  تسد  هب  دادادخ  يورین  اب  هدروآ  تسد  هب  هچنآ  دراد و  ادخ  يوس  زا  دراد  هچنآ  .دهدب  يرگید 

نیا لیذ  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هینغم  موحرم 

165 ص :

ح 5. ص 172 ، ج 75 ، راونالاراحب ، - 1
ح 38. ص 159 ، ج 93 ، كردم ، نامه  - 2
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دنک یم  لقن  نومضم  نیا  هب  يرصم  فورعم  ملاع  هدبع ، دمحم  خیش  زا  ییانعمرپ  هاتوک و  نخس  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  هیـصوت 
نامیااب هدنناوخ  قح  هب  تباصا  ریثأت و  رد  تّوق  ببس  هب  هک  ینخس  تسین ، رت  شخبرثا  نخس  نیا  زا  ناسنا  لد  رد  ینخـس  چیه  هک 

( .درب یم  ادخ  يوس  هب  ار  وا  هّجوت  مامت  و   ) دنَک یمرب  ایند ) مدرم  و   ) ایند زا  اروف  ار 

: رعاش هتفگ  هب 

ندیزخ نازوس  شتآ  نایم  شوغآ ***  رد  ار  يریش  هزرش  نتفرگ 

ندیود سخ  راخ و  يور  هگنآ  سپ  شود ***  رب  دنولا  هلق  ندیشک 

ندیشک نانود  ّتنم  راب  هک  ناز ***  دوب  رت  شوخ  رت و  ناسآ  ارم 

***

اهبنارگ زردنا  تفه  تسیب و 

هب کی  ره  هک  دهد  یم  شدنزرف  هب  نوگانوگ  ياهزردنا  زا  يا  هعومجم  شینارون  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.تسا یناسنا  ره  هنادنمتداعس  یگدنز  يارب  یطوسبم  همانرب  شا  هعومجم  دراد و  رب  رد  ار  یمهم  هتکن  ییاهنت 

زا نتفگ  نخـس  رثا  رب  هک  تسا  نآ  ناربـج  زا  رت  ناـسآ  يا  هداد  تسد  زا  دوـخ  توکـس  رثا  رب  هچنآ  ناربـج  : » دـیامرف یم  تـسخن 
(. َکِقِْطنَم ْنِم  َتاَف  اَم  َکِکاَرْدِإ  ْنِم  ُرَْسیَأ  َِکتْمَص  ْنِم   (2) َطَرَف اَم   (1) َکِیفَالَتَو ( ؛» هتفر تسد 

ار نآ  دناوت  یم  اروف  هدوب  هابتشا  توکس  نیا  دمهفب  دعب  دنک و  رظن  فرـص  يراددوخ و  يزیچ  نتفگ  زا  رگا  ناسنا  هکنیا  هب  هراشا 
ندنادرگزاب تسا ، هدوبن  ینتفگ  ای  هدوب و  هابتـشا  نخـس  نیا  دمهفب  دعب  دیوگب و  ینخـس  رگا  هک  یلاح  رد  .دنک  كرادـت  یفالت و 

.تسا نکمم  ریغ  اتداع  نآ  ندرک  عمج  دوش و  یم  هتخیر  نیمز  يور  هب  هک  تسا  یبآ  دننامه  تسین ؛ ریذپ  ناکما  نآ 

همادا رد 

166 ص :

.نتفای يانعم  هب  ءافلا »  » تسا و ندرک  ناربج  يانعم  هب  یفن »  » نزو رب  یفل »  » هشیر زا  یفالت » - » 1
.تسا ندرک  يور  هدایز  طارفا »  » ندرک و یهاتوک  يانعم  هب  طرش »  » نزو رب  طرف »  » هشیر زا  طرف » - » 2
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تسا فرظ  رد  هچنآ  يراد  هگن  : » دیامرف یم  دهد و  یم  ناشن  یلاثم  رکذ  اب  دوصقم  نیا  هب  ندیسر  يارب  ار  حیحص  هار  نخـس ، نیا 
(. ِءاَکِْولا ِّدَِشب  ِءاَعِْولا  ِیف  اَم  ُْظفِحَو  ( ؛» تسا ریذپ  ناکما  نآ  هناهد  نتسب  مکحم  اب 

ناهد نابز و  هب  هراشا  دندنب » یم  نآ  اب  ار  کشم  هناهد  هک  تسا  ینامـسیر  ءاکو ؛  » تسا و ناسنا  حور  بلق و  نامه  فرظ » ءاعِو ؛ »
.دوش یمن  رداص  وا  زا  تسا  ینامیشپ  بجوم  هک  یتاملک  ای  نوزومان  نانخس  دریگب  دوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  ناسنا  رگا  هک  ناسنا 

تسد رد  هک  تسا  يزیچ  تساوخرد  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  يراد ، تسد  رد  هچنآ  ظفح  و  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمود  رد  ترضح 
(. َكِْریَغ ْيَدَی  ِیف  اَم  ِبَلَط  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َْکیَدَی  ِیف  اَم  ُْظفِحَو  ( ؛» تسا يرگید 

تزع دنوش و  یم  نارگید  هب  دنمزاین  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لاوما  ریذبت  فارسا و  رثا  رب  هک  یناسک  دنرایـسب  هکنیا  هب  هراشا 
دهاوخن نارگید  هب  دنمزاین  دـهدن  تسد  زا  یگدـنز  رد  ار  داصتقا  لادـتعا و  ناسنا ، هاگ  ره  .دـنهن  یم  نآ  رـس  رب  ار  دوخ  تیثیح  و 

فارـسا و كرت  لادتعا و  يور و  هنایم  هب  توعد  يانعم  هب  هکلب  تسین  لخب  هب  توعد  يانعم  هب  زگره  روبزم  هیـصوت  نیاربانب  دش ،
.تسا ریذبت 

تسد رد  هچنآ  زا   ) سأی یخلت  : » دیامرف یم  تسا  لبق  هیـصوت  اب  طابترا  رد  هک  دوخ  هیـصوت  نیموس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاگ  نآ 
(. ِساَّنلا َیلِإ  ِبَلَّطلا  َنِم  ٌْریَخ  ِسْأَْیلا  ُهَراَرَمَو  ( ؛» اهنآ يوس  هب  اضاقت  تسد  ندرک  زارد  زا  تسا  رتهب  تسا ) مدرم 

رب ناسنا  هک  تسا  يدیماان  نامه  ترابع  نیا  رد  سأی »  » زا روظنم 

167 ص :
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تزع و ببـس  یلو  تسا ؛  خلت  هچرگ  راک  نیا  .ددـنب  یم  شیوخ  رب  ار  نرگید  زا  بلط  هار  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ، یم  لیمحت  دوخ 
.درمش یم  رتهب  بلط  ینیریش  زا  ار  یخلت  نیا  مالسلا ) هیلع  ) ماما لیلد ، نیمه  هب  دوش و  یم  ناسنا  فرش 

رد هلمج  زا  تسا  هدـمآ  ناموصعم  زا  يدّدـعتم  تایاور  رد  تلیـضف  شزرا و  کی  ناونع  هب  ِساّنلا » يِدـْیأ  یف  اّمَع  سأـْیلَا   » هب ریبعت 
تاذ رب  دامتعا  هیامرـس  نیرتهب  ِساَّنلا ؛ يِدـْیَأ  ِیف  اَّمَع  ُسْأَْیلاَو  ِهللاِاب  ُهَقِّثلا  ِلاَْملا  ُْریَخَو  : » میناوخ یم  ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماـما  زا  یثیدـح 

(1) «. تسا مدرم  تسد  رد  هک  تسا  يزیچ  زا  ندوب  سویأم  ادخ و  كاپ 

زج يزیچ  یعامتجا  یگدنز  اریز  دهد ، تسد  زا  یگدـنز  رد  ار  مدرم  اب  يراکمه  نواعت و  ناسنا ، هک  تسین  انعم  نادـب  نخـس  نیا 
شاعم يارب  شالت ، اب  دوشن و  مدرم  رابرـس  دزودن و  مدرم  لاوما  رب  عمط  مشچ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین ، يراکمه  نواعت و 

.دشوکب

: رعاش هتفگ  هب 

ِلِذارَْالا ِلاؤُس  ْنِم  یلْحَأَو  َُّذلَأ  ُهَّنِإَف ***  ًاُّرم  ِسْأَْیلا  ُمْعَط  َناک  ْنِإَو 

.تسا تسپ  لذر و  دارفا  زا  اضاقت  تساوخرد و  زا  رت  شخب  تذل  رت و  نیریش  یلو  تسا  خلت  سأی ، معط  هچ  رگا 

هانگ روجف و  اب  مأوت  ناوارف  تورث  زا  رتهب  يراک  تسرد  یکاپ و  اب  هارمه  مک )  ) دـمآرد : » دـیازفا یم  هیـصوت  نیمراهچ  رد  هاگ  نآ 
(. ِروُجُْفلا َعَم  یَنِْغلا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّفِْعلا  َعَم  ُهَفْرِْحلاَو  ( ؛» تسا

يراد نتشیوخ  هنوگره  هکلب  تسین ، یـسنج  يرادهگندوخ  يانعم  هب  اهنت  قالخا ، ياملع  دزن  لامعتـسا  دراوم  تغل و  رظن  زا  تفع 
هب یضعب  اریز  تسانعم ، نیا  هب  الاب  هلمج  رد  دوش و  یم  لماش  ار  هانگ  زا 

168 ص :

ح 273. ص 378 ، ج 6 ، بیذهت ، - 1
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قیرط زا  تسا  نکمم  لد  كاپ  نانمؤم  اما  دـننک  يروآ  عمج  وس  نآ  وس و  نیا  زا  ار  یتورث  اـت  دـنهد  یم  رد  نت  یتشز  هاـنگ و  ره 
.هدب حیجرت  نآ  رب  ار  نیا  دیامرف  یم  مالسلا ) هیلع  ) ماما دنسرب ؛ يرتمک  تورث  هب  هانگ  هنوگره  زا  یلاخ  لالح و 

ُظَفْحَأ ُءْرَْملاَو  ( ؛» دـنک یم  يرادـهگن  رگید ) سک  ره  زا  رتهب   ) ار شیوخ  رارـسا  ناـسنا  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمجنپ  رد  ترـضح 
(. ِهِّرِِسل

يزیر و وربآ  ببـس  هاگ  نایز و  ررـض و  بجوم  هاگ  اـهنآ  ياـشفا  نوچ  تسا ، رتزوسلد  همه  زا  دوخ  رارـسا  هب  تبـسن  ناـسنا ، اریز 
شرارسا دهاوخ  یم  رگا  نیاربانب  دننیبن ، یبیسآ  چیه  تسا  نکمم  وا  رـس  ياشفا  زا  نارگید  هک  یلاح  رد  دوش  یم  وا  تیثیح  کته 

تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) ماما راصق  تاملک  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد ، هگن  مکحم  ار  نآ  دوخ  هنیـس  قودنـص  رد  دیاب  دوش  ظوفحم 
«. تسوا رارسا  قودنص  دنمدرخ  ناسنا  هنیس  ِهِّرِس ؛ ُقوُْدنُص  ِِلقاْعلا  ُرْدَص  »

(. ُهُّرُضَی اَمِیف   (1) عاَس َّبُرَو  ( ؛» دننک یم  شالت  دوخ  نایز  رب  هک  یناسک  دنرایسب  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمشش  رد 

شیوخ تسد  اب  ناسنا  دنکن  .ددرگ  مأوت  ریبدت  اب  دیاب  شالت  رگید ، نایب  هب  .دشاب  باسح  يور  دـیاب  شالت  یعـس و  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا تبیصم  عون  نیرتدب  نیا  هک  دنک  عطق  ار  دوخ  هشیر 

(. (2) َرَجْهَأ َرَثْکَأ  ْنَم  ( ؛» دیوگ یم  ناوارف  انعم  یب  اوران و  نانخس  دنک  یم  یفرحرپ  هک  یسک  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمتفه  رد 

الپ ترپ و  فرح  رپ  دارفا  هک  هدیسر  هبرجت  هب  رایسب  نیا  تسانعم و  یب  نانخس  ماد  رد  ندشن  راتفرگ  توکـس ، دیاوف  زا  یکی  يرآ 
رکف و هدش ، باسح  هدیجنس و  نانخس  اریز  دنیوگ ، یم  دایز 

169 ص :

.تسا یعس »  » هشیر زا  تسا ، رگ  ششوک  یعاس » « » عاس - » 1
مه ضیرم  نتفگ  نایذـه  ياـنعم  هب  سپـس  .تسا  ییادـج  يرود و  ياـنعم  هـب  لـصا  رد  رجف »  » نزو رب  رجه »  » هـشیر زا  رجها » - » 2

.تسا هدننک  رود  دنیآ و  شوخان  تلاح  نآ  رد  شنانخس  اریز  هدمآ ،
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يدایز ءوس  بقاوع  مکحلاررغ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .دـنرادن  رکف  يارب  یلاـجم  فرح  رپ  دارفا  هک  یلاـح  رد  دـهاوخ  یم  هعلاـطم 
(1)« تشاد دهاوخ  ناوارف  شزغل  دیوگ  رایسب  نخس  هک  یسک  َّلَز ؛ ُهُمالَک  َُرثَک  ْنَم   » هکنیا هلمج  زا  هدومرف  نایب  فرح  رپ  دارفا  يارب 
، دـنیوگ یم  نخـس  هدیجنـس  مک و  هک  یناـسک  سکع  هب  .ددرگ  یم  ییاوسر  يراوـخ و  ببـس  درب و  یم  ار  وا  يوربآ  رما  نیمه  و 

: رعاش هتفگ  هب  دنوش و  یم  دوخ  يدنموربآ  ببس 

رپ دوش  ناهج  وت  كدنا  ات ز  رُد ***  نوچ  يوگ  هدیزگ  يوگ و  مک 

ْنَمَو ( ؛» دنک یم  باختنا  ار  حیحص  هار  دنیب و  یم  ار  قیاقح  دریگ  راک  هب  ار  دوخ  هشیدنا  سک  ره  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمتـشه  رد 
(. َرَْصبَأ َرَّکَفَت 

هدومیپ ار  هار  نیمه  قفوم  دنمزوریپ و  دارفا  مامت  دشاب و  یفخم  یسک  رب  هک  تسین  يزیچ  ترخآ  ایند و  روما  همه  رد  رکفت  ّتیّمها 
.دنا

دنوادـخ نینچ  نیا  هَرِخْالاَو ؛) اْینُّدـلا  ِیف  نوُرَّکَفَتَت *  ْمُکَّلََعل  ِتاـیْالا  ُمَُکل  ُهللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  : ») دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  دـیجم  نآرق 
(2) «. ترخآ ایند و  هرابرد  * .دیشیدنیب دیاش  دزاس ؛ یم  نشور  امش  يارب  ار  تایآ 

اهنآ زا  ات  وش  رود  رـش  لها  ناراکدـب و  زا  يوش و  اهنآ  زا  ات  وش  کیدزن  ریخ  لها  ناراکوکین و  هب  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمهن  رد 
(. ْمُْهنَع ِْنبَت  ِّرَّشلا  َلْهَأ  ِْنیَابَو  ْمُْهنِم ، ْنُکَت  ِْریَْخلا  َلْهَأ  ْنِراَق  ( ؛» يدرگ ادج 

تخبشوخ ار  ناسنا  ناکین  اب  تخبدب و  ار  ناسنا  نادب  اب  ینیشنمه  تسا ؛ راکنا  لباق  ریغ  ینیشن  مه  تسلاجم و  ریثأت  هکنیا  هب  هراشا 
ُّضَعَی َمْوَیَو  : ») دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدش  انعم  نیا  هب  ینشور  هراشا  دیجم  نآرق  رد  .دزاس  یم 

170 ص :

.4119 مکحلاررغ ، - 1
تایآ 219 و 220. هرقب ، - 2
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ْذِإ َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَـضَأ  ْدََـقل  ًالیلَخ *  ًانالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  ًالیبَس *  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاّظلا 
دزگ و یم  نادند  هب  ترـسح ) تدش  زا   ) ار دوخ  تسد  راکمتـس  هک  ار  يزور  روآ  دای  هب  ًالوُذَـخ ؛) ِناْسنِِْالل  ُناْطیَّشلا  َناکَو  ِینَءاج 

باختنا یتسود  هب  ار  هارمگ ) صخـش   ) نالف شاک  نم ، رب  ياو  يا  مدوب *  هدـیزگرب  یهار  ادـخ )  ) لوسر اـب  شاـک  يا  دـیوگ : یم 
اهنت ار  ناسنا  هشیمه  ناطیش  دوب و  هدمآ  نم  غارس  هب  قح ) دای   ) هکنآ زا  دعب  تخاس  هارمگ  قح )  ) يروآدای زا  ارم  وا  مدوب *  هدرکن 

(1) «. دراذگ یم  روای  یب  و 

هک تسا  ینید  ناـمه  رب  ناـسنا  ِِهنیِرَقَو ؛ ِِهلِیلَخ  ِنیِد  یَلَع  ُءْرَْملا  : » دـیامرف یم  یفورعم  ثیدـح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ 
(2) «. دراد شقیفر  تسود و 

هنوگ نامه  دشاب ، وا  نانیشنمه  هب  هاگن  هتخانشان  هدیچیپ و  یناسنا  تیصخش  تخانش  يارب  هار  نیرتهب  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیمه 
ْنِإَف ِِهئاَطَلُخ  َیلِإ  اوُرُْظناَـف  ُهَنیِد  اُوفِْرعَت  َْملَو  ُهُْرمَأ  ْمُْکیَلَع  َهَبَتْـشا  ِنَمَف  : » تسا هدـش  دراو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  ثیدـح  رد  هک 
نید دش و  هبتشم  امش  رب  یسک  لاح  رگا  هَّللا ؛ ِنیِد  ْنِم  َُهل  َّظَح  َالَف  ِهللا  ِنیِد  ِْریَغ  یَلَع  اُوناَک  ْنِإَو  ِهللا  ِنیِد  یَلَع  َوُهَف  ِهللا  ِنیِد  َلْهَأ  اُوناَک 

زین وا  دنـشاب  یهلا  نید  ریغ  رب  رگا  تسادخ و  نید  رب  مه  وا  دنـشاب  یهلا  نید  لها  رگا  دینک ؛ هاگن  وا  نانیـشنمه  هب  دیتخانـشن  ار  وا 
(3) «. درادن نید  زا  يا  هرهب 

(. ُماَرَْحلا ُماَعَّطلا  َْسِئب  ( ؛» تسا مارح  ياذغ  اهاذغ  نیرتدب  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمهد  رد 

یم شتآ  هک  هدرک  یفرعم  یناسک  ناونع  هب  دنروخ  یم  ار  نامیتی  لاوما  هک  ار  یناسک  دیجم  نآرق 

171 ص :

تایآ 29-27. ناقرف ، - 1
ح 3. ص 375 ، ج 2 ، یفاک ، - 2

ح 31. ص 197 ، ج 71 ، راونالاراحب ، - 3
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نامیتی لاوما  هب  تهابش  یب  زین  مارح  ياهاذغ  هیقب   (1) (. ًاران ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیذَّلا  َّنِإ  : ) دنروخ
.میدرک هراشا  يوبن  ثیدح  نیا  هب  ًالبق  .تسا  مارح  ياذغ  ندروخ  اعد  تباجتسا  عناوم  هلمج  زا  تسا  هدمآ  تایاور  رد  تسین ؛

(. ِْملُّظلا ُشَْحفَأ  ِفیِعَّضلا  ُْملُظَو  ( ؛» تسا متس  نیرت  تشز  ناوتان  رب  متس  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمهدزای  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

َْنب َِّیلَع  َرَضَح  اََّمل  : » دنک یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  .تسین  نتـشیوخ  زا  عافد  رب  رداق  وا  اریز 
ُهَابَأ َّنَأ  َرَکَذ  اَِمبَو  ُهاَفَْولا  ُْهتَرَضَح  َنیِح  مالـسلا ) هیلع  ) ِیبَأ ِِهب  ِیناَصْوَأ  اَِمب  َکیِـصوُأ  َّیَُنب  اَی  َلاَق  َُّمث  ِهِرْدَص  َیلِإ  ِینَّمَـض  ُهاَفَْولا  ِْنیَـسُْحلا 
دوخ هنیس  هب  ارم  دوب  ایند  زا  تلحر  هناتسآ  رد  مردپ  هک  یماگنه  َهللا ؛ َّالِإ  ًارِصاَن  َْکیَلَع  ُدِجَی  ْنَم َال  َْملُظَو  َكاَّیِإ  َّیَُنب  اَی  َلاَق  ِِهب  ُهاَصْوَأ 
هیلع ) یلع ناـنمؤم  ریما   ) شردـپ زا  وا  درک و  شرافـس  تداهـش )  ) تاـفو هناتـسآ  رد  مردـپ  هک  تسا  ینخـس  نیا  دومرف  دینابـسچ و 

(2) «. درادن ادخ  زج  يروای  رای و  هک  یسک  رب  ندرک  متس  زا  زیهرپب  هک  دومرف : لقن  مالسلا ))

راـک هچرگ  دربـب ، ار  وا  لاـم  زا  يرادـقم  دـنک و  ملظ  يدـنمتورث  هب  ـالثم  یـسک  رگا  یلو  تسا ؛ حـیبق  سک  همه  هراـبرد  ملظ  هّتبلا 
.دربب یلام  يریقف  زا  هک  سک  نآ  فالخ  هب  دوش  یمن  دراو  وا  رب  يدایز  همطل  هدرک ، یفالخ 

هچ دش ؛ دهاوخ  بوسحم  ارادم  تنوشخ ، دوش ، یم  تنوشخ  ببـس  ارادم  قفر و  هک  اجنآ  رد  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمهدزاود  رد 
اَمَّبُر ًاْقفِر  ُقْرُْخلا  َناَـک   (3) ًاقْرُخ ُْقفِّرلا  َناَک  اَذِإ  ( ؛» تسا ناسنا  يوراد  هک  ییاه  يرامیب  ددرگ و  يراـمیب  ببـس  هک  ییاـهوراد  اـسب 

ُءاَّدلاَو ًءاَد ، ُءاَوَّدلا  َناَک 

172 ص :

 . هیآ 10 ءاسن ، - 1
ح 5. ص 331 ، ج 2 ، یفاک ، - 2

( .ندرک ارادم  قفر و  دض   ) نداد جرخ  هب  تنوشخ  يانعم  هب  قْرُخ » - » 3
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(. ًءاَوَد

هدافتـسا ءوس  یناسنا  راتفر  نیا  زا  هک  دنوش  یم  ادـیپ  يدارفا  هاگ  یلو  تسارادـم ؛ شمرن و  یگدـنز ، ياه  همانرب  رد  ساسا  لصا و 
يارب تلع  هلزنم  هب  عقاو  رد  دـعب  هلمج  .تسا  حالـصا  قیرط  اـهنت  تنوشخ  دارفا  نیا  لـباقم  رد  دـنیازفا ؛ یم  دوخ  تنوشخ  رب  هدرک 

هنوگ نامه  دوش  یم  بوسحم  اود  درد ، لـمحت  دزاـس و  یم  رت  نوزف  ار  درد  اود ، هک  دوش  یم  ادـیپ  يدراوم  اریز  تسا ، هلمج  نیا 
: تسا هتفگ  رعاش  هک 

دوس درادن  یهن  مهرم  وت  نوچ  دومرف ***  تدیاب  غاد  اجک  ره 

هدوهیب و نداهن  مهرم  اجنآ  رد  نیقی  هب  دوب ، ندنازوس  ندرک و  غاد  هتـشذگ  رد  نآ  نامرد  اهنت  هک  تسا  ییاه  مخز  هکنیا  هب  هراشا 
يرت مهم  ياه  يرامیب  زا  يدوبهب  ببس  هک  دوش  یم  ناسنا  ضراع  ییاه  يرامیب  هاگ  سکع  هب  تسا و  يرامیب  شیازفا  ببـس  هاگ 

.تسا

زا تسا و ) زردنا  لها   ) هک سک  نآ  دنهد و  یم  يزردنا  دنتـسین  زردنا  لها  هک  یناسک  هاگ  و  : » دیامرف یم  هیـصوت  نیمهدزیـس  رد 
(. (2) ُحَْصنَتْسُْملا  (1) َّشَغَو ِحِصاَّنلا ، ُْریَغ  َحَصَن  اَمَّبُرَو  ( ؛» دنک یم  تنایخ  هدش  هتساوخ  تحیصن  وا 

زیمآ و تمکح  نخـس  اهنآ  زا  دوش  یم  هاگ  دوب ؛ نیبدـب  دنتـسین  تحیـصن  لها  هک  یناسک  نانخـس  هب  دـیابن  هشیمه  هکنیا  هب  هراـشا 
تحیـصن رد  رگید  لماوع  تداسح و  اطخ و  يور  زا  هاـگ  وگ ، تحیـصن  ناـهاوخریخ  سکع ، هب  ددرگ و  یم  رداـص  يا  هناحـصان 

زا تفرگ و  راک  هب  دـیاب  ار  لقع  مکح  تروص  ود  ره  رد  دوب و  نیب  شوخ  اـهنآ  هب  دـیابن  هشیمه  نیارباـنب  دـننک ، یم  تناـیخ  دوخ 
.درب یپ  نایوگزردنا  زردنا  یتسردان  یتسرد و  هب  نیارق 

رد یسلجم  همّالع  موحرم 

173 ص :

.تسا ندرک  تنایخ  يانعم  هب  نیغ ) رسک  هب  « ) شغ  » هشیر زا  ّشغ » - » 1
.دنبلط یم  تحیصن  وا  زا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  لوعفم ) مسا  تروص  هب  « ) حَصنتسملا - » 2
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هیلع ) حون ترـضح  ربارب  رد  ناطیـش  حون ، نافوط  نایاپ  زا  سپ  هک  دـنک  یم  لقن  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  فورعم  ثیدـح  راونـالاراحب 
وا هب  مالـسلا ) هیلع  ) حون .منک  ناربـج  مهاوخ  یم  يراد  نم  رب  یقح  يدرک و  نم  هب  یگرزب  تمدـخ  تفگ : دـش و  رهاـظ  مالـسلا )

قرغ ار  تموق  يدرک و  نیرفن  وت  يرآ  تفگ : تسیچ ؟ وگب  مشاب  هدرک  وت  هب  یتمدـخ  نم  هک  موش  یم  تحاران  رایـسب  نم  تفگ :
هارمگ هب  دنیآ و  دوجو  هب  يرگید  عمج  ات  منک  یم  تحارتسا  یتدـم  منک و  هارمگ  ار  وا  نم  هک  هدـنامن  یقاب  یـسک  نونکا  يدومن 

هب رـضاح  حون  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایاور  زا  یـضعب  رد   ) ینکب یهاوخ  یم  نم  هب  یتمدخ  هچ  تفگ : حون  .مزادرپب  اهنآ  نتخاس 
)(1)؛ ریذـپب دـیوگ ، یم  تسار  اجنیا  رد  یلو  تسا  تنطیـش  وا  راک  هچرگ  دـمآ : باطخ  دـنوادخ  يوس  زا  یلو  دوبن  وا  زا  شریذـپ 

اَذِإ ِینْرُکْذاَو  َْتبِـضَغ  اَذِإ  ِینْرُکْذا  َّنُهاَدْـحِإ  ِیف  َناَک  اَذِإ  ِدـْبَْعلا  َیلِإ  ُنوُکَأ  اَم  ُبَْرقَأ  یِّنِإَف  َنِطاَوَم  ِثَـالَث  ِیف  ِینْرُکْذا  : » تفگ ناـطیش 
هب دروـم  هس  نیا  رد  نم  هک  شاـب  نم  بقارم  اـج  هس  رد  ٌدَـحَأ ؛ اَـمُکَعَم  َْسَیل  ًاـِیلاَخ  هَأَْرما  َعَـم  َْتنُک  اَذِإ  ِینْرُکْذا  ِْنیَْنثا  َنـَْیب  َتْـمَکَح 

ینک یم  تواضق  رفن  ود  نایم  رد  هک  یماگنه  شاب و  نم  بقارم  يوش  نیگمشخ  هک  یماگنه  مرت : کیدزن  هشیمه  زا  ادخ  ناگدنب 
بقارم زین  اجنآ  رد  يوش  هارمه  دشابن  اجنآ  رد  يرگید  صخـش  هک  یهاگتولخ  رد  ینز  اب  هک  یماگنه  شاب و  نم  بقارم  مه ) زاب  )

.تسا نانمؤمریما  الوم  مالک  نشور  قیداصم  زا  یکی  عقاو  رد  نیا   (2) «. شاب نم 

هک شاب  رذحرب  اهوزرآ  رب  ندرک  هیکت  زا  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمهدراهچ  رد 

174 ص :

ح 10. ص 288 ، ج 11 ، راونالاراحب ، - 1
ح 20. ص 318 ، كردم ، نامه  - 2

همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 189 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_174_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_174_2
http://www.ghaemiyeh.com


(. (1) یَکْوَّنلا ُِعئاََضب  اَهَّنِإَف  یَنُْملا  یَلَع  َلاَکِّتِالاَو  َكاَّیِإَو  ( ؛» تساه قمحا  هیامرس 

، دـنوش یم  اهوزرآ  هنوگ  نیا  راتفرگ  هک  اهنآ  تسا و  رت  هیبش  تالایخ  هب  هک  تسا  زارد  رود و  ياهوزرآ  اهوزرآ » ینُم ؛  » زا روظنم 
رکف و مامت  اهوزرآ  هنوگ  نیا  رب  هیکت  رگید  يوس  زا  .دنسر  یمن  ییاج  هب  ماجنارـس  دنهد و  یم  رده  هدوهیب  ار  دوخ  لاعف  ياهورین 

.دراد یم  زاب  داعم  هب  نتخادرپ  زا  دراد و  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  رمع 

هیلع ) یلع نانمؤمریما  زا  مه  هدش و  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  مه  هک  یفورعم  ثیدح  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
ُّدُـصَیَف يَوَْهلا  ُعاَبِّتا  اَّمَأَف  ِلَمَْالا  ُلوُطَو  يَوَْهلا  ُعاَبِّتا  ِناَْنثا  ُمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  اَم  َفَوْخَأ  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  : » دندومرف هغالبلا ، جهن  رد  مالـسلا )

ياهوزرآ سفن و  ياوه  زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  مسرت  یم  امـش  رب  هک  يزیچ  مدرم  يا  هَرِخْالا ؛ یِْـسُنیَف  ِلَـمَْالا  ُلوُط  اَّمَأَو  ِّقَْحلا  ِنَع 
یم یــشومارف  هـب  ار  ترخآ  زارد  رود و  ياـهوزرآ  دراد و  یم  زاــب  قـح  زا  ار  امــش  سفن  ياوـه  زا  يوریپ  هـک  ارچ  زارد ، رود و 

(2) «. دراپس

(. ِبِراَجَّتلا ُْظفِح  ُلْقَْعلاَو  ( ؛» تساه هبرجت  يرادهگن  ظفح و  لقع ، : » دیامرف یم  هیصوت  نیمهدزناپ  رد 

ثداوح ٌدِـحاو ؛ ُزوُجَیال  امیفَو  ُزوُجَی  امیف  ِلاْثمْالا  ُمْکُح   » هکنیا هب  هّجوت  اـب  دوش  يروآ  عمج  اـه  هبرجت  هک  یماـگنه  هکنیا  هب  هراـشا 
هدـیزگ رابود  خاروس  کی  زا  نامیا  اب  ناسنا  ِْنیَتَّرَم ؛ رْحُج  ْنِم  ُغَدـُْلی  َنِمْؤُْملا َال  َّنِإ   » فورعم ثیدـح  و  دـنراد » هباـشم  هجیتن  هباـشم 
دریگب سرد  ناینیشیپ  تایبرجت  زا  دنک و  ادیپ  هدنیآ  ثداوح  اب  دروخرب  رد  ار  حیحص  هار  ناسنا ، هک  دوش  یم  ببـس   (3)« دوش یمن 

.دبای ییاهر  اهاطخ  زا  یشان  ياه  نایز  زا  و 
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هب طوبرم  هاگ  اه  هبرجت  نیا  هّتبلا  یقطنم ) يارقتسا  هدعاق  قبط   ) هدش هتفرگرب  یئزج  تایبرجت  نیمه  زا  یلقع  یلک  دعاوق  زا  يرایس 
ِناریدم لیلد  نیمه  هب  تسا و  رُون » یلَع  ٌرُون   » حالطـصا هب  نیا  هک  دنک  یم  هدافتـسا  نارگید  ياه  هبرجت  زا  هاگ  تسا و  ناسنا  دوخ 

.دنهد یم  ناوارف  ّتیّمها  ناینیشیپ  خیرات  هعلاطم  هب  ربدم 

، هباشم دراوم  رد  دناوت  یم  مه  دنک ، هدافتـسا  زین  نارگید  براجت  زا  دنک و  ظفح  ار  شیوخ  براجت  رگا  ناسنا  هکنیا  نخـس  هاتوک 
دنمدوس دیفم و  یگدنز  نوئـش  همه  رد  نارگید  شدوخ و  يارب  هک  دنک  هیهت  یئزج  دراوم  زا  یلک  ینوناق  مه  دوشن و  اطخ  راتفرگ 

.دشاب

تخبدب َهبِرْجَّتلاَو ؛ ِلْقَْعلا  َنِم  َِیتوُأ  اَم  َعْفَن  َمِرُح  ْنَم  َّیِقَّشلا  َّنِإَف  : » دـیامرف یم  تسا  هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  يرتدـیدش  ریبعت  همان 78  رد 
«. دربن دوس  دوخ  تایبرجت  لقع و  زا  هک  تسا  یسک 

(. َکَظَعَو اَم  َْتبَّرَج  اَم  ُْریَخَو  ( ؛» دهد زردنا  وت  هب  هک  تسا  نآ  وت  ياه  هبرجت  نیرتهب  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمهدزناش  رد 

.دشاب يونعم  دوس  ياراد  هک  تسا  نآ  اه  هبرجت  نیرتهب  يونعم و  دوس  هاگ  دروآ و  یم  يدام  دوس  هاگ  اه  هبرجت  هکنیا  هب  هراشا 

زردنا ثعاب  یلو  دورب  تسد  زا  وت  لام  زا  هچنآ  َکَظَعَو ؛ اَم  َِکلاَم  ْنِم  ْبَهْذَی  َْمل  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) ماما راصق  تاملک  رد 
(1) «. تسا هتفرن  تسد  زا  عقاو  رد  دوش  وت  يرادیب  و 

ْنَأ َْلبَق  َهَصْرُْفلا  ِرِدَاب  ( ؛» رامشب تمینغ  ددرگ  هودنا  هیام  دورب و  تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  تصرف  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمهدفه  رد 
(. ًهَّصُغ َنوُکَت 

یمهم دصقم  ناسنا  هاگ  تسا ؛ دصقم  کی  هب  ندیسر  يارب  تامدقم  ندوب  مهارف  يانعم  هب  تصرف 

176 ص :

.196 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1

همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 191 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_176_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنک و هدافتسا  هظحل  نآ  زا  تقو  توف  نودب  دیاب  هک  ددرگ  یم  مهارف  هظحل  کی  رد  ناهگان  یلو  تسین ؛ مهارف  شتامدقم  دراد و 
مهارف دصقم  هب  ندیسر  يارب  یطیارش  نانچ  زگره  هدنیآ  رد  اسب  هچ  دورب  تسد  زا  دنک و  تلفغ  رگا  هک  دناسرب  دصقم  هب  ار  دوخ 
دنکن هدافتـسا  نآ  زا  یناـبداب  یتشک  رگا  هک  دزو  یم  دـصقم  يوس  هب  هک  تسا  یقفاوم  ياـه  میـسن  اـهداب و  دـننام  تصرف  .ددرگن 

.دوش هودنا  هصغ و  هیام  دنامب و  ایرد  حطس  رب  اهزور  اه و  تعاس  تسا  نکمم 

( دینادب ( ؛ اََهل اوُضَّرَعَتَف  َالَأ  تاَحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماَّیَأ  ِیف  ْمُکِّبَِرل  َّنِإ  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  يروهشم  ثیدح  رد 
(1) «. دیهد رارق  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دینک و  هدافتسا  نآ  زا  دزویم  یتداعس  ياه  میسن  ناتیگدنز  مایا  رد  امش  راگدرورپ  يوس  زا 

هب ریخ  زا  يرد  هک  یسک  ُْهنَع ؛ ُقَلُغی  یتَم  يرْدَی  ُهَّنِإَف ال  ُهْزِهَْتنَْیلَف  ِْریَْخلا  َنِم  ٌباب  َُهل  حُتف  ْنَم  : » هدمآ ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 
(2) «. دوش یم  هتسب  رد  نیا  ینامز  هچ  دناد  یمن  اریز  دریگ ، هرهب  نآ  زا  دزیخرب و  دیاب  دوش  هدوشگ  وا  يور 

نایاپ ار  نآ  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  زا  یثیدح  اب  تسا  نوارف  ناگرزب  تارابع  و  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تایاور  هنیمز ، نیا  رد 
(3) «. تساه تصرف  نتفر  تسد  زا  اه  هصغ  نیرتدیدش  ِصَرُْفلا ؛ ُتْوَف  ِصَصُْغلا  ُّدَشَأ  : » دومرف میهد  یم 

دش ناهنپ  رظن  زا  هک  سکره  هن  دسر و  یم  شا  هتساوخ  هب  دشاب  يزیچ  بلاط  سکره  هن  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمهدجه  رد  سپس 
(. ُبُوئَی ِبئاَغ  ُّلُک  َالَو  ُبیُِصی ، ِبلاَط  ُّلُک  َْسَیل  ( ؛» ددرگ یم  زاب 

هب تردابم  هیصوت  يارب  یتلع  هلزنم  هب  دناوت  یم  هلمج  ود  نیا 
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طیارـش ندوب  مهارف  هنیمز  رد  هک  دـسر  یم  دوصقم  هب  یتروـص  رد  اـهنت  ناـسنا  اریز  تشذـگ ، لـبق  هلمج  رد  هک  دـشاب  اـه  تصرف 
هک دـشاب  هتفر  تسد  زا  تصرف  هب  هراشا  دـناوت  یم  بئاغ »  » هژاو .تسا  هدوهیب  وا  شالت  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک  شـالت  دزیخرب و 
زا هک  دشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  هشیمه  ناسنا  هکنیا  هب  هراشا  دشاب  یلقتسم  هیـصوت  دناوت  یم  لاح  نیع  رد  .ددرگن  زاب  هرابود  اسب  يا 

.ددرگ دیماان  دیابن  اه  تسکش  زا  رگید ، نایب  هب  .دریگب  هجیتن  شیاه  ششوک 

ِداَّزلا ُهَعاَضِإ  ِداَسَْفلا  َنِمَو  ( ؛» داعم ندش  دـساف  ببـس  تسا و  داسف  یعون  هشوت  داز و  ندرک  هابت  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمهدزون  رد 
(. ِداَعَْملا ُهَدَسْفَمَو 

هابت وا  ترخآ  دـهد  تسد  زا  ار  نآ  ناسنا  رگا  هک  تسا  ترخآ  رفـس  يارب  اوقت  هشوت  داز و  ناـمه  اـجنیا  رد  هشوت  داز و  زا  روظنم 
.دش دهاوخ 

(. ٌهَِبقاَع ْرمَأ  ِّلُِکلَو  ( ؛») دوب نآ  ماجنارس  بقارم  دیاب   ) دراد یماجنارس  يراک  ره  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمتسیب  رد 

رگا دـنکن ؛ مادـقا  باتک  باسح و  یب  دـشیدنیب و  نآ  تبقاع  رد  دـیاب  دـنز  یم  يراک  هب  تسد  هک  یماگنه  ناـسنا  هکنیا  هب  هراـشا 
.دزیهرپب هنرگو  دشوکب  نآ  ماجنا  رد  تسا  کین  نآ  تبقاع 

راک ره  ٌهَُّرم ؛ ْوَا  ٌهَْولُح  ٌهَِبقاع  ْرمأ  ِّلُِکلَو  : » هدـش لقن  يا  هفاضا  اـب  هلمج  نیمه  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤم  ریما  ماـما  زا  مکحلاررغ  رد 
(1) («. دیشیدنا نآ  هب  دیاب  هک   ) دراد خلت  ای  نیریش  یتبقاع 

(. ََکل َرُِّدق  اَم  َکِیتْأَی  َفْوَس  ( ؛» دیسر دهاوخ  وت  هب  يدوز  هب  هدش  ردقم  تیارب  هچنآ  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمکی  تسیب و  رد 

شاعم يارب  شالت  ناسنا  هک  انعم  نیدب  هن  دز ؛ صرح  هدوهیب  دیابن  هکنیا  دوصقم 
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.دزیهرپب هناصیرح  هدوهیب و  ياه  شالت  زا  هک  تسا  نیا  فده  هکلب  دنک ، شومارف  ار  یگدـنز  دوبهب  يارب  شـشوک  دزاس و  اهر  ار 
.تسانعم نیمه  هب  رظان  زین  دنک  یم  هراشا  يزور  ندوب  ردقم  هب  هک  یتایاور  همه 

(. (1) ٌرِطاَُخم ُرِجاَّتلا  ( ؛» دزادنا یم  هرطاخم  هب  ار  دوخ  یناگرزاب  ره  : » دیازفا یم  هیصوت  نیمود  تسیب و  رد 

دشاب عاجش  دیاب  ناسنا  نیاربانب  تسا ؛ کسیر  یعون  تراجت  زورما ، حالطـصا  هب  درب و  یمن  دوس  دوخ  تراجت  زا  هشیمه  ناگرزاب 
ریبدت شـشوک و  شالت و  دیاب  رجات  هّتبلا  .دوشن  سویأم  دیماان و  اه  نایز  زا  دسارهن و  یلامتحا  ياه  نایز  زا  دنک و  لکوت  ادخ  رب  و 

.ددرگن تحاران  زین  دش  هجاوم  ینایز  اب  رگا  یلو  دهدن ؛ تسد  زا  ار 

دوش و یم  مارح  لاوما  هدولآ  هاگ  رجاـت  اریز  دـشاب ، تراـجت  يونعم  ياـه  هبنج  هب  هراـشا  هلمج  نیا  هک  هدـش  هداد  زین  لاـمتحا  نیا 
مارح و لاوما  هک  ام  نامز  رصع و  رد  ًاصوصخم  دشاب  تارطخ  نیا  بقارم  هراومه  دیاب  نیاربانب  دنکفا ، یم  رطخ  هب  ار  دوخ  تداعس 

.دزاس یم  هانگ  راتفرگ  ار  رجات  ددنب و  یم  ار  لقع  مشچ  نآ  ندوب  دوسرپ  هاگ  هتفرگ و  ینوزف  عورشمان  ياه  تراجت 

رت تکربرپ  دایز  هیامرس  زا  مک  هیامرـس  اسب  هچ  اریز ) شابم  ینوزف  لابند  هراومه  : ») دیامرف یم  هیـصوت  نیموس  تسیب و  رد  هاگ  نآ 
(. رِیثَک ْنِم  یَْمنَأ  ریِسَی  َّبُرَو  ( ؛» تسا رتشیب  شدشر  و 

رتالاب تیفیک  اب  رتمک  لامعا  اسب  هچ  تسا ؛ نآ  تیفیک  مهم  هکلب  درک ، هاگن  اهراک  لامعا و  تیمک  هب  دـیابن  هشیمه  هکنیا  هب  هراشا 
َهایَْحلاَو َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا  : ») دیامرف یم  دیجم  نآرق  .دشاب  رترثؤم  رتروراب و  رتشیب  صولخ  و 
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یم لـمع  رتـهب  امـش  زا  کـی  مادـک  هک  دـیامزایب  ار  امـش  اـت  دـیرفآ  ار  تاـیح  گرم و  هک  سک  نآ  ًـالَمَع ؛) ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل 
(1) «. دینک

هیامرـس اسب  هچ  .دشاب  رت  نوزف  ياه  هیامرـس  لابند  يدام  یگدـنز  رد  دـیابن  ناسنا  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  رگید  لامتحا 
ِلاْومَأ ِیف  اَُوبْرَیِّل  ًابِّر  ْنِم  ُْمْتیَتآ  امَو  : ») دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  .دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  دـشر  ومن و  و  هدوب ، رت  لالح  رت و  كاـپ  رتمک 
لاوما رد  ات  دیزادرپ  یم  ابر  ناونع  هب  هچنآ  َنوُفِعْـضُْملا ؛) ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهللا  َهْجَو  َنوُدیُرت  هاکَز  ْنِّم  ُْمْتیَتآ  امَو  ِهللا  َدـْنِع  اُوبْرَی  الَف  ِساّنلا 

هیام  ) دـیبلط یم  ار  ادـخ  ياضر  اـهنت  دـیهد و  یم  تاـکز  ناونع  هب  ار  هچنآ  و  تفاـی ؛ دـهاوخن  ینوزف  ادـخ  دزن  دـبای ، ینوزف  مدرم 
(2) «. دنا فعاضم  شاداپ  ياراد  دننک  یم  نینچ  هک  یناسک  تسا و ) ینوزف  تکرب و 

نیِعُم ِیف  َْریَخ  َال  ( ؛» مهتم ِتسود  رد  هن  تسا و  يریخ  تسپ  ِراک  کمک  رد  هن  : » دیامرف یم  هیـصوت  نیمراهچ  تسیب و  رد  ترـضح 
تیـصخش نیا  رب  هفاضا  تسا  تنم  اب  مأوت  ًابلاغ  دـنک  يراـی  ار  ناـسنا  یتسپ  درف  هاـگره  اریز  (، (4) نِینَظ قیِدَـص  ِیف  َالَو  ، (3) نیِهَم

ندش مهتم  ببس  دنک  ادا  ار  یتسود  قح  دنچره  مهتم  تسود  تسوا و  يرای  رد  یتسپ  درف  اریز  دیآ ، یم  نییاپ  مدرم  رظن  رد  ناسنا 
.دیشخب شیاقل  هب  ار  شیاطع  دیاب  هک  تساجنیا  دوش و  یم  وا  يزیروربآ  ناسنا و 

ََکل َّلَذ  اَم  َرْهَّدـلا   (5) ِلِهاَس ( ؛» ریگ هرهب  نآ  زا  یناسآ  هب  تسوت  راـیتخا  رد  راـگزور  اـت  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمجنپ  تسیب و  رد 
(. ُهُدوُعَق

نیا ریسفت  رد  زین  لامتحا  نیا  .دیاین  تسد  هب  هشیمه  یتصرف  نینچ  تسا  نکمم  هکنیا  هب  هراشا 

180 ص :

هیآ 2. کلم ، - 1

هیآ 39. مور ، - 2
.تسا هدش  هتفرگ  هناهم »  » هشیر زا  فیعض  ریقح و  تسپ و  يانعم  هب  نیهم » - » 3

.دراد یلوعفم  مسا  يانعم  هدش و  هتفرگ  نامگ  يانعم  هب  ّنظ »  » هشیر زا  مهتم ، صخش  يانعم  هب  نینظ » - » 4
.تسا ندرک  ارادم  يانعم  هب  هلهاسم »  » هشیر زا  رما  لهاس » - » 5
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: رعاش هتفگ  هب  نک و  ارادم  ریگب و  ناسآ  مه  وت  دنک  ارادم  وت  اب  راگزور  هاگره  هک  دراد  دوجو  هلمج 

ًاسِماش ُِحبُْصیَف  ْفَنْعَت  الَو  ًاْدیَوُر  ِِهب ***  ْرُسَف  َنانِْعلا  َكاطْعأ  ُرْهَّدلا  اِذإ 

شکرـس شومچ و  تسا  نکمم  هک  روایم  راشف  نک و  تکرح  وا  اب  مارآ  دراذـگب  وت  رایتخا  رد  ار  دوخ  مامز  راگزور  هک  یماـگنه 
.دوش

َالَو ( ؛» زادنیم رطخ  هب  يروآ  تسد  هب  رتشیب  هکنیا  رطاخ  هب  يراد  هک  ار  یتمعن  هاگ  چیه  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمـشش  تسیب و  رد 
(. ُْهنِم َرَثْکَأ  َءاَجَر  ءْیَِشب  ْرِطاَُخت 

ار نآ  رتشیب  تمعن  ندروآ  گنچ  هب  يارب  هک  دنک  یم  راداو  ار  وا  یبلط  نوزف  عمط و  یلو  دراد ؛ رایتخا  رد  ییاه  تمعن  ناسنا ، هاگ 
دنرادن هبراضم  تراجت و  رب  یهاگآ  هک  يدارفا  رایتخا  رد  ار  دوخ  لام  ناسنا  هکنیا  لثم  .تسین  هنالقاع  راک  نیا  .دـنکفا  هرطاخم  هب 

تسد زا  زین  هیامرـس  لصا  هکلب  دوشن  شدیاع  يدوس  اهنت  هن  ماجنارـس  دراذگب و  دنهد  یم  رتشیب  دوس  يارب  هک  ییاه  لوق  ياوه  هب 
.دهدب

شکرـس بکرم  رب  ندـش  راوـس  زا  : » دـیامرف یم  هماـن ) ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد   ) هیـصوت نیرخآ  نیمتفه و  تـسیب و  رد  ماـجنارس 
(. ِجاَجَّللا ُهَّیِطَم  َِکب   (1) َحَمْجَت ْنَأ  َكاَّیِإَو  ( ؛» دنک یم  هراچیب  ار  وت  هک  شاب  رذحرب  تجاجل 

هکنیا ناـمگ  هب  دزرو  رارـصا  هدـش  تباـث  وا  رب  نآ  نـالطب  هک  یتسرداـن  هقیرط  اـی  لـطاب  نخـس  رب  ناـسنا  هـک  تـسا  نآ  تجاـجل 
، دوش اریذـپ  ار  نآ  دـنک و  عضاوت  قح  ربارب  رد  ناـسنا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رگا  هک  یلاـح  رد  دنکـشن  راـظنا  رد  ار  دوـخ  تیـصخش 

.دش دهاوخ  رتشیب  مدرم  راظنا  رد  وا  يوربآ  رابتعا و 

181 ص :

.تسا یشومچ  یشکرس و  يانعم  هب  حومج »  » هشیر زا  عراضم  لعف  حمجت » - » 1
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لهج و شزاغآ  هک  زیهرپب  تجاجل  زا  هَماَدَن ؛ اَهَرِخآَو  ٌلْهَج  اََهلَّوَأ  َّنِإَف  َهَجاَجَّللاَو  َكاَّیِإ  : » دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوس 
(1) «. تسا ینامیشپ  تمادن و  شرخآ  ینادان و 

(2) «. تسین تجاجل  زا  رت  شکرس  یبکرم  ِجاجَّللا ؛ َنِم  َحَمْجَأ  َبَکْرَم  ال  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) ماما نیمه  زا  رگید  یثیدح  رد 

رد دوب  هدش  داریا  انعمرپ  هاتوک و  یتارابع  اب  هک  ار  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  هناگ  تفه  تسیب و  يایاصو  اهنت  یسک  رگا  یتسار  هب 
تخبـشوخ و يا  هعماج  هچ  دـبای  ار  نآ  هب  لمع  قیفوت  يا  هعماج  رگا  دوش و  یم  وا  بیـصن  یتداعـس  هچ  دـنک  هدایپ  دوخ  یگدـنز 

.دوب دهاوخ  دنمتداعس 

***

! نک یکین  اه  يدب  ربارب  رد 

یم تسخن  دیامرف ؛ یم  نایب  هیصوت  دنچ  نمض  شناتسود  ربارب  رد  ار  ناسنا  هفیظو  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
رد امن و  رارقرب  دـنویپ  وت  وا ، هیحان  زا  هطبار  عطق  ماگنه  هب  نک ): لیمحت  شیوخ  رب  ار  روما  نیا   ) دوخ ینید  ردارب  ربارب  رد  : » دـیوگ

ماگنه هب  نک ، رایتخا  یکیدزن  شندرک  يرود  تقو  هب  شـشخب و  لذـب و  شلخب ، ربارب  رد  وش ، کیدزن  وا  هب  شیرود  رهق و  ناـمز 
ْلِمْحا ( ؛» تسوت تمعن  بحاص  وا  یتسه و  وا  هدنب  وت  ایوگ  هک  هنوگ  نآ  ریذپب  ار  شرذـع  مرج  ماگنه  هب  شمرن و  شیریگ  تخس 

َْدنِعَو ِلْذَْبلا ، یَلَع   (6) ِهِدوُمُج َدـْنِعَو  َِهبَراَقُْملاَو ،  (5) ِفَطَّللا یَلَع   (4) ِهِدوُدُص َدـْنِعَو  ِهَلِّصلا ، یَلَع   (3) ِهِمْرَـص َْدنِع  َکیِخَأ  ْنِم  َکَسْفَن 
(. َْکیَلَع هَمِْعن  وُذ  ُهَّنَأَک  َو  ٌْدبَع ، َُهل  َکَّنَأَک  یَّتَح  ِرْذُْعلا ، یَلَع  ِهِمْرُج  َْدنِعَو  ِنیِّللا ، یَلَع  ِِهتَّدِش  َْدنِعَو  ُِّونُّدلا ، یَلَع  ِهِدُعاَبَت 

رد دراد و  یم  رذح  رب  ناتـسود ، یتبحم  یب  تنوشخ و  ربارب  رد  لثم  هب  هلباقم  زا  ار  دوخ  دـنزرف  هیـصوت ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
، هلمج شش  نمض 

182 ص :

ح 6. ص 69 ، ج 74 ، راونالاراحب ، - 1
ح 10643. مکحلاررغ ، - 2

هلـص و نآ  لباقم  هطقن  .دراد  هراشا  يرگید  اب  هطبار  عطق  هب  اـجنیا  رد  نتخاـس ، ادـج  ندـیرب و  ندرک و  عطق  ياـنعم  هب  مْرَـص » - » 3
.تسا دنویپ  نتخاس  رارقرب 

.تسا ندرک  عنم  يانعم  هب  ردصم و  دودُص » - » 4
.تسا ندومن  یکین  ندرک و  ّتبحم  يانعم  هب  هدمآ و  لفق »  » نزو رب  خسن  زا  یضعب  رد  و  فرش »  » نزو رب  فَطَّللا » - » 5

.لذب لباقم  هطقن  تسا ، لخب  يانعم  هب  اجنیا  رد  دومج » - » 6
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ناسنا دـنکفا و  یم  رطخ  هب  ار  یتسود  ساسا  هیاپ و  لثم  هب  هلباـقم  هک  ارچ  دـنک ، یم  هیـصوت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ار  دـض  هب  هلباـقم 
هب شتـسود  يدوز  هب  دـنک ، یکین  اه  يدـب  ربارب  رد  دزرو و  رهم  يرهم  یب  ربارب  رد  رگا  یلو  دـهد ؛ یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسود 

.دوش یم  شیپ  زا  رت  مکحم  یتسود  ياه  هیاپ  دیآ و  یم  رب  ناربج  ماقم  رد  دوش و  یم  هدنمرش  درب و  یم  یپ  دوخ  هابتشا 

يِذَّلا اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  : ») تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  حرـش  عقاو  رد  اجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تارابع 
هاگان نک  عفد  یکین  اب  ار  يدـب  میظَع ؛) ّظَح  وُذ  ّالِإ  اهاّقَُلی  امَو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّالِإ  اهاّقَُلی  اـمَو  ٌمیمَح *  ٌِّیلَو  ُهَّنَأَـک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیبَو  َکَْـنَیب 

ربص و ياراد  هک  یناسک  زج  اما  تسا  یمیمـص  مرگ و  یتسود  ییوگ  تسا ، ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  سک  ناـمه  دـید ) یهاوخ  )
(1) «. دنوش یمن  لئان  نآ  هب  دنراد  اوقت ) نامیا و  زا   ) یمیظع هرهب  هک  یناسک  زج  دنسر و  یمن  ماقم  نیا  هب  دنتماقتسا 

هیلع هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هریس  .دوب  دهاوخ  قداص  زین  ناتسود  هرابرد  مّلسم  روط  هب  یلو  تسا ، نانمـشد  دروم  رد  هیآ  نیا  هچرگ 
ياه يدب  ربارب  رد  ییانثتـسا  دراوم  رد  زج  هک  دهد  یم  ناشن  ار  انعم  نیمه  زین  گرزب  ياملع  و  مالـسلا ) مهیلع  ) يدُه همئا  و  هلآو )

.دنتساوخ یمن  رب  لثم  هب  هلباقم  هب  نانمشد ، ناتسود و 

ار هورگ  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـننک ، هدافتـسا  ءوس  راتفر  هنوگ  نیا  زا  تسا  نکمم  رکف  هتوک  تسپ و  دارفا  زا  یـضعب  هک  اجنآ  زا 
اما : » دیامرف یم  هدرک  انثتسا 

183 ص :

تایآ 34 و 35. تلصف ، - 1
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َعَـضَت ْنَأ  َكاَّیِإَو  ( ؛» يدـنب راک  هب  درادـن  تیلها  هک  یـسک  هرابرد  ای  یهد  رارق  شلحم  ریغ  رد  ار  راـک  نیا  هکنیا  زا  شاـب  رذـح  رب 
(. ِِهلْهَأ ِْریَِغب  ُهَلَعْفَت  ْنَأ  ْوَأ  ِهِعِضْوَم ، ِْریَغ  ِیف  َِکلَذ 

هراشا زوت  هنیک  جوجل و  لـهاان و  دارفا  هب  مود  هلمج  هک  تسا  نیا  رد  ُهَلَعْفَت »...  ْنَأ  ْوَأ   » هلمج و  َعَضَت »...  ْنَأ  َكاَّیِإَو   » هلمج تواـفت 
لّوا هلمج  یلو  تسا ؛ نادـند » زیت  گنلپ  رب  محرت   » دـننام دوش و  یم  ناشتراسج  تأرج و  ببـس  اهنآ  يدـب  ربارب  رد  یکین  هک  دراد 
دوش یم  ناشهابتشا  ببـس  اسب  هچ  اهنآ  ياه  يرهم  یب  ربارب  رد  ررکم  ياه  یکین  اما  دنرادن ؛ یتلاح  نینچ  هک  تسا  یناسک  هب  رظان 

.دنا هداد  ماجنا  یبوخ  راک  دننک  یم  لایخ  و 

دیاب یلو  تسا ؛ لکشم  ناسنا  يارب  هچرگ  يدب  ربارب  رد  ندرک  یبوخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هیـصوت  نیا  زاغآ  رد  ْلِمْحا »  » هب ریبعت 
.درک لیمحت  دوخ  رب  ار  نآ 

دوخ تسود  اب  ینمـشد  هب  راک  نیا  اـب  هک  ریگم  یتسود  هب  ار  دوخ  تسود  نمـشد  زگره  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمود  رد  ترـضح 
(. َکَقیِدَص َيِداَُعتَف  ًاقیِدَص  َکِقیِدَص  َّوُدَع  َّنَذِخَّتَت  َال  ( ؛» يا هتساخرب 

یتسود هک  تسا  یناـسک  شور  نیا  شتـسود ؛ نمـشد  اـب  مه  دـنک و  یتسود  شتـسود  اـب  مه  ناـسنا  هک  تسا  هناـقفانم  یلمع  نیا 
نیا هّتبلا  .دنرادن  اورپ  زین  ضیقن  دض و  ياهراک  زا  هار  نیا  رد  دنریگب و  هرهب  یـسک  ره  زا  هک  تسا  نیا  ناشفده  دنرادن و  هناقداص 

يدارفا ینمـشد  ببـس  شفالخ  راک  هدرک و  یفالخ  راک  ام  تسود  هک  اجنآ  هن  دـشاب  هناملاظ  نمـشد  ینمـشد  هک  تسا  ییاـج  رد 
نخس نیا  زین  .تسا  هدش 

184 ص :
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تاذ حالصا  روظنم  هب  راک  نیا  رگا  هک  دشاب  هدوبن  اهنآ  نایم  حالصا  تسود ، ِنمـشد  اب  یتسود  حرط  زا  فده  هک  تسا  ییاج  رد 
.تسا هتسیاش  رایسب  يراک  هکلب  تسین ، دنسپان  تشز و  اهنت  هن  دشاب  نیبلا 

اه و تلم  اه و  هورگ  هرابرد  هکلب  تسین ، قداص  صاخـشا  هرابرد  اـهنت  اـجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما زردـنا  هک  تسا  هّجوت  ناـیاش 
دصق هکنآ  یب  دنزیر  یم  یتسود  حرط  اوعد  نیفرط  اب  هک  ییاه  تلود  دنرایـسب  زورما  يایند  رد  دنچره  تسا ، قداص  زین  اه  تلود 

دنتسود ام  اب  مه  .دننک  هدافتسا  دوخ  یصخش  عفانم  نیمأت  يارب  ود  ره  زا  هک  تسا  نیا  ناشفده  هکلب  دنشاب ، هتشاد  یشزاس  حلص و 
درن ام  نانمشد  اب  اراکشآ  دنزیر و  یم  قیمع  یتسود  حرط  ام  اب  اراکشآ  دنراد ؛ یمن  ناهنپ  ار  نآ  هکنیا  بلاج  ام و  نانمشد  اب  مه  و 

.دنزاب یم  قشع 

نانمشد زا  یضعب  مان  و  ار -  صخش  نالف  مه  مراد و  تسود  ار  وت  مه  نم  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هب  یـصخش 
یتسه یمشچ  کی  نالا  وت  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) ماما درب ) ار  هیواعم  مان  هک  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد   - ) درب ار  ( مالـسلا هیلع  ) ماما

(1) (. راد تسود  ارم  و   ) شاب انیب  ًالماک  ای  و  رادب ) تسود  ار  منانمشد  و   ) وش انیبان  یلک  هب  ای 

یلو دراد ؛ یم  تسود  ار  امش  سک  نالف  درک : ضرع  شتمدخ  یسک  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
یسک دیوگ  یم  غورد  تاهیه  اَنِّوُدَع ؛ ْنِم  ْأَّرَبَتَی  َْملَو  اَنَتَّبَحَم  یَعَّدا  ِنَم  َبَذَک  َتاَْهیَه  : » دومرف تسا  فیعض  ناتنانمـشد  زا  يرازیب  رد 

(2) «. دیوج یمن  يرازیب  ام  نانمشد  زا  دنک و  یم  ام  ّتبحم  ياعدا  هک 

باطخ میرک  نآرق 

185 ص :

ح 17. ص 58 ، ج 27 ، راونالاراحب ، - 1
ح 18. كردم ، نامه  - 2
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اُوناک َْولَو  َُهلوُسَرَو  َهللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْالا  ِمْوَْیلاَو  ِهللااـِب  َنُونِمُْؤی  ًاـمْوَق  ُدِـجَت  ـال  : ») دـیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هب 
ادخ نانمشد  اب  هک  یبای  یمن  دنراد  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چیه  مُهَتَریـشَع ؛) ْوَأ  ْمُهَناوْخِإ  ْوَأ  ْمُهَءاْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءابآ 

(1) «. دنشاب ناشنادنواشیوخ  ای  ناردارب  ای  نارسپ  ای  ناردپ ، دنزرف  دنچره  دننک ، یتسود  شربمایپ  و 

نیا هاوخ  زاس  ایهم  تردارب  يارب  ار  دوخ  هناـصلاخ  تحیـصن  : » دـیامرف یم  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  هیـصوت  نیموس  رد  سپس 
(. ًهَحِیبَق ْوَأ  َْتناَک  ًهَنَسَح  َهَحیِصَّنلا ، َكاَخَأ   (2) ْضَْحماَو ( ؛» هدننک تحاران  تشز و  ای  دشاب  دنیاشوخ  ابیز و  تحیصن 

دـننک و یم  زیهرپ  دوش  ام  رطاخ  یگدرزآ  ببـس  تسا  نکمم  هک  یحیاـصن  زا  ناـسنا  ناتـسود  هک  دوش  یم  رایـسب  هکنیا  هب  هراـشا 
ًاتقوم دـنیوگب و  وا  هب  ار  یـسک  لکـشم  رگا  اریز  دنتـسین ، صالخا  اب  هدـننک  تحیـصن  عقاو  رد  اهنآ  .دـنیامن  یم  ناـمتک  ار  قیاـقح 

ماد رد  ار  وا  دـندنب و  ورف  بل  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  رایـسب  دنـشخب  ییاـهر  یهاـنگ  زا  اـی  ررـض  رطخ و  زا  ار  وا  یلو  دوش ؛ تحاراـن 
.دنزاس اهر  تارطخ  تالکشم و 

یضاران و دوخ  زا  ار  ادخ  دننک و  یم  رظن  فرص  عقوم  هب  ياهزردنا  زا  تاظحالم  هنوگ  نیمه  يور  هک  یناسک  دنرایـسب  هنافّـسأتم 
.دنیامن یم  تنایخ  ادخ  قلخ  هب 

ناتسود نیرت  بوبحم  ِیبُویُع ؛ ََّیلِإ  يَدْهَأ  ْنَم  ََّیلِإ  ِیناَوْخِإ  ُّبَحَأ  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هکنیا  بلاج 
(3) «. دننک یم  هیده  نم  هب  ارم  بویع  هک  دنتسه  اهنآ  نم 

بویع نیا  نتفگ  هب  ار  اهنآ  هکلب  دوش ، تحاران  نارگید  نابز  رب  دوخ  بویع  نایب  زا  دیابن  اهنت  هن  لقاع  ناسنا  ینعی 

186 ص :

هیآ 22. هلداجم ، - 1
هنوگره زا  یلاخ  یهاوخ  ریخ  يانعم  هب  تحیصن  دروم  رد  ندرک و  صلاخ  يانعم  هب  ظعو »  » نزو رب  ضحم »  » هشیر زا  ْضَحما » - » 2

.تسا هبئاش 
ح 5. ص 639 ، ج 2 ، یفاک ، - 3
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.دنک قیوشت 

َوُهَو َکیِْکُبی  ْنَم  ِْعبَّتا  : » دومرف شناتسود  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يرگید  يانعمرپ  ثیدح  رد 
زا دیوگ و  یم  نخـس  هناصلاخ  اما  دنایرگ ؛ یم  ار  وت  هک  نک  يوریپ  یـسک  زا  ٌّشاَغ ؛ ََکل  َوُهَو  َکُکِحُْـضی  ْنَم  ِْعبَّتَت  َالَو  ٌحِصاَن  ََکل 

(1) («. دهد یم  ناشن  ابیز  ترظن  رد  ار  تیاه  یتشز  و   ) دنز یم  فرح  هناصلاخان  اما  دنادنخ  یم  ار  وت  هک  زیهرپب  سک  نآ 

شوخ رت و  نیریـش  يا  هعرج  نم  هک  رب  ورف  هعرج  هعرج  ار  دوخ  مشخ  : » دـیامرف یم  شا  هیـصوت  نیمراـهچ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
(. (2) ًهَّبَغَم ََّذلَأ  َالَو  ًهَِبقاَع  اَْهنِم  یَلْحَأ  ًهَعْرُج  َرَأ  َْمل  یِّنِإَف  َْظیَْغلا  ِعَّرَجَتَو  ( ؛» مدیدن نآ  زا  رت  شخب  تذل  رت و  تبقاع 

ناسنا لیلد  نیمه  هب  تساسرف و  تقاط  تخس و  شندیشون  هک  دنک  یم  هیبشت  یخلت  يوراد  هب  ار  مشخ  اجنیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
اریز ذیذل ، نیریـش و  شتبقاع  تسا و  شخبافـش  رایـسب  ییوراد  یلو  دـشونب ؛ هعرج  هعرج  تروص  هب  مک و  مک  ار  نآ  تسا  راچان 

ناماد يراد  نتـشیوخ  مدـع  تروص  رد  مشخ  ماگنه  هب  ًابلاغ  هک  رایـسب  ياه  نایز  ینامیـشپ و  تمادـن و  يراسمرـش و  زا  ار  ناـسنا 
.دهد یم  تاجن  دریگ ، یم  ار  ناسنا 

َکِیبَأ ِْنیَِعل  َّرَقَأ  ءْیَش  ْنِم  اَم  َّیَُنب  اَی  : » درک تحیصن  نینچ  نم  هب  مردپ  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یفاک  رد 
هیام مشخ  ماگنه  رد  ربص  نوچمه  يزیچ  مدنزرف  ِمَعَّنلا ؛ َرْمُح  یِـسْفَن  ِّلُِذب  ِیل  َّنَأ  ِینُّرُـسَی  ءْیَـش  ْنِم  اَمَو  ٌْربَص  اَُهتَِبقاَع  ْظیَغ  ِهَعْرُج  ْنِم 

تورث دنچره  مزاس  لیلذ  بضغ ) ماگنه  هب   ) ار شیوخ  سفن  مرادن  تسود  نم  دوب و  دهاوخن  نم  مشچ  ینشور 

187 ص :

ح 2. ص 638 ، كردم ، نامه  - 1
یم ماجنا  نایم  رد  کی  هک  يروما  اهراک و  دروم  رد  یهاگ  هشیر  نیا  .تسا  هدش  هتفرگ  تبقاع  يانعم  هب  ّبَغ »  » هشیر زا  هّبغم » - » 2

: دومرف شنارای  زا  یـضعب  هب  هک  هدـش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  یفورعم  تیاور  دـننام  ددرگ ؛ یم  قـالطا  دوش 
ج 10، لئاسولا ، كردتـسم  «. ) دوش رتدیدش  ّتبحم  ات  دـشاب  نایم  رد  زور  کی  هکلب  این ، نم  ندـید  هب  زور  همه  ًاّبُح ؛ ْدَدْزَت  ًاّبِغ  ْرُز  »

ح 12210) ص 374 ،
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(1) «. مروآ تسد  هب  نآ  ربارب  رد  یمیظع  ياه 

؛ ُهاَضِر ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَْبلَق  ُهللا  ََالْمَأ  ُهاَْضمَأ  ُهَیِـضُْمی  ْنَأ  َءاَش  َْولَو  ًاْظیَغ  َمَظَک  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  زین  یثیدـح  رد 
ار شبلق  تمایق  زور  دنوادخ  دیامن ) يراددوخ  یلو   ) دنک لمع  نآ  قبط  رب  دناوت  یم  هک  اجنآ  رد  درب  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یـسک 

(2) «. دنک یم  رپ  دوخ  يدونشوخ  زا 

مرن وت  ربارب  رد  يدوز  هب  دور  یم  دیما  هک  نک  یمرن  دـنک  یم  راتفر  تنوشخ  هب  وت  اب  هک  یـسک  اب  : » دـیازفا یم  هیـصوت  نیمجنپ  رد 
(. ََکل َنِیلَی  ْنَأ  ُکِشُوی  ُهَّنِإَف   (4) َکََظلاَغ ْنَِمل   (3) ِْنل َو  ( ؛» دوش

هب هاگ  دور و  یم  شیپ  يدعاصت  تروص  هب  اه  تنوشخ  دنریگ و  یم  شیپ  ار  تنوشخ  هار  تنوشخ  ماگنه  رد  هک  یناسک  دنرایسب 
لرتنک اه  تنوشخ  ربارب  رد  ار  دوخ  میمـصت  هدارا و  اب  دشاب و  طلـسم  شیوخ  سفن  رب  ناسنا  رگا  یلو  دـسر ؛ یم  كانرطخ  ياهاج 

ّتبحم و یتسود و  هب  ار  دوخ  ياج  هکلب  دریگ ، یم  نایاپ  اـه  تنوشخ  اـهنت  هن  دریگ ، شیپ  ار  شمرن  هار  تنوشخ ، ياـج  هب  دـنک و 
ببـس ار  یکین  دنک و  یم  هیـصوت  يدب  ربارب  رد  ار  یکین  دهن و  یم  دیکأت  انعم  نیا  رب  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دـهد  یم  شمرن 

(5) .دناد یم  یتسود  بلج 

يزوریپ  ) يزوریپ ود  نایم  زا  تروص  نیا  رد  هک  نک  راتفر  مرک  لضف و  اب  دوخ  نمشد  اب  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمشش  رد  ترـضح 
(. ِْنیَرَفَّظلا یَلْحَأ  ُهَّنِإَف  ِلْضَْفلِاب  َكِّوُدَع  یَلَع  ْذُخَو  ( ؛» يا هدیزگرب  ار  نیرت  نیریش  ّتبحم ) قیرط  زا  يزوریپ  تنوشخ و  قیرط  زا 

اب یلو  دمآ ؛ لبق  ياه  هیصوت  رد  هچنآ  رب  تسا  يدیکات  عقاو  رد  هلمج  نیا 

188 ص :

ح 10. ص 110 ، ج 2 ، یفاک ، - 1
ح 6. كردم ، نامه  - 2

.تسا ندوب  مرن  يانعم  هب  نیچ »  » نزو رب  نیل »  » هشیر زا  رما  لعف  ِنل » - » 3
.تسا هدش  هتفرگ  شمرن ) تنیل و  لباقم  هطقن   ) تنوشخ يانعم  هب  تظلغ »  » هشیر زا  ظلاغ » - » 4

.دوش هعجارم  تایآ 34 و 35  تلصف ، هروس  هب  - 5
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زاربا قیرط  زا  تسا  نکمم  زین  يوش و  زوریپ  تنمـشد  رب  تنوشخ  تدـش و  قیرط  زا  تسا  نکمم  وـت  دـیامرف : یم  ریذـپلد  يریبـعت 
یلاـح رد  تشاد  یهاوخن  یتنوشخ  میب  هدـنیآ  رد  هک  ارچ  دراد ، يرتهب  تبقاـع  تسا و  رت  نیریـش  یمود  نیقی  هب  یتسود ؛ ّتبحم و 

لّوا شور  رد  رگید  ریبعت  هب  تشاد و  یهاوخ  نمـشد  يوس  زا  يدـیدج  تنوشخ  راظتنا  ناـمز  ره  يوش  زوریپ  تنوشخ  اـب  رگا  هک 
.ددرگ یم  تسود  هب  لدبم  نمشد  مود ، شور  رد  هک  یلاح  رد  دنام  یم  یقاب  نمشد  نانچمه  نمشد 

هک دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) امهیلع  ) رفعج نب  یـسوم  زا  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  ناتـساد  یناهفـصا  جرفلاوبا  نییبلاطلا  لـتاقم  باـتک  رد 
ات داد  یم  مانشد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  هب  دید ، یم  ار  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  نوچ  رمع  نادناخ  زا  يدرم 

هیلع ) ماما .میناسرب  لتق  هب  ار  یبصان  درم  نآ  دیهد  هزاجا  درک  ضرع  مالسلا ) هیلع  ) ماما ناتـسود  زا  یکی  .دنک  تحاران  ار  ترـضح 
.درک لامیاپ  ار  وا  تعارز  زا  يرادقم  دوخ  بکرم  اب  تفر و  یبصان  درم  نآ  هعرزم  يوس  هب  دش و  راوس  سپس  .هن  دومرف : مالـسلا )

نانچمه دادـن و  وا  فرح  هب  شوگ  یحلاصم ) رطاخ  هب  ( ) مالـسلا هیلع  ) ماما .نکن  لامیاپ  ار  اـم  تعارز  دروآرب : داـیرف  یبصاـن  درم 
ضرع تسا  هدش  وت  تعارز  نیا  تشک  هنیزه  ردـقچ  دومرف : سپـس  تخادرپ  حازم  یخوش و  هب  وا  اب  دیـسر و  وا  دزن  ات  دـمآ  شیپ 

یم دوس  ردقچ  متفگن  : ) دومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما .مناد  یمن  درک : ضرع  ینک ؟ دوس  هک  يراد  دیما  ردقچ  دومرف : .رانید  دص  درک :
دصیس مالسلا ) هیلع  ) ماما .رانید  دص  درک : ضرع  ینک ؟ دوس  يراد  دیما  ردقچ  متفگ : ینک )
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نیا زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  یماگنه  .دیـسوب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما رـس  تساـخرب و  درم  نآ  .دیـشخب  وا  هب  دروآ و  رد  راـنید 
تّوبن تلاسر و  دناد  یم  ادخ  هََتلاسِر ؛ ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعأ  ُهللاَا  : » تفگ درک و  مالس  تساخرب  یبصان  درم  نآ  دش  دجـسم  دراو  ارجام 

یم هک  تسا  يراـک  هچ  نیا  دـنتفگ : دـندرک و  یهن  ار  وا  دنتـساخرب و  یبصاـن  درم  نآ  ناراـی  دـهد » رارق  ینادـناخ  هچ  رد  ار  دوخ 
دیتساوخ یم  امش  ار  هچنآ  دوب  رتهب  کی  مادک  دومرف : شنارای  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما اجنیا  رد  .داد  مانـشد  اهنآ  هب  یبصان  درم  ینک ؟

؟(1) متساوخ یم  نم  ار  هچنآ  ای 

یتشآ يارب  ییاج  ینک  عطق  ار  تقافر  يردارب و  دـنویپ  یتساوخ  رگا  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمتفه  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هاـگ  نآ 
َِکلَذ َُهل  اََدب  ْنِإ  اَْهَیلِإ  ُعِجْرَی  ًهَّیَِقب  َکِسْفَن  ْنِم  َُهل  ِْقبَتْساَف  َکیِخَأ  َهَعیِطَق  َتْدَرَأ  ْنِإَو  ( ؛» دناوتب ددرگ  زاب  تساوخ  يزور  رگا  هک  راذگب 

(. اَم ًامْوَی 

هک دنکن  شاف  شتـسود  دزن  ار  شیوخ  رارـسا  همه  دراد و  هگن  ار  لادـتعا  دـح  دـیاب  یتسود  رد  ناسنا  هک  نانچ  مه  هکنیا  هب  هراشا 
لپ مامت  دیابن  دیرب  ار  یتسود  دنویپ  ناسنا  رگا  هنوگ  نیمه  دوشن ، نارـسخ  نایز و  راتفرگ  دش  ینمـشد  هب  لدبم  یتسود  يزور  رگا 

یهار یلو  ددرگ ؛ رب  یتسود  هب  دهاوخ  یم  ددرگ و  یم  نامیشپ  فرط  هک  دوش  یم  رایسب  اریز  دزاس ، ناریو  ار  دوخ  رس  تشپ  ياه 
.تسا هدنامن  یقاب  وا  ربارب  رد 

دوش یم  هدید  هدمآ ) راونالاراحب  رد  هچنآ  قباطم  ( ) مالسلا هیلع  ) نانمؤم ریما  زا  يرگید  مالک  رد  يرت  عماج  تروص  هب  ریبعت  نیمه 
َکَضیَِغب َنوُکَی  ْنَأ  یَسَعَف  اَم  ًانْوَه  َکَبِیبَح  ِْببْحَأ  : » دیامرف یم  هک 

190 ص :

ح 7 ص 102 ، ،ج 48 ، راونالاراحب رد  رت  حورشم  تروص  هب  ار  ناتساد  نیمه  یسلجم  همّالع  موحرم  ص 332 . نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
.تسا هدروآ 

همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 205 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_190_1
http://www.ghaemiyeh.com


تنمـشد يزور  دـیاش  نک  یتسود  لادـتعا  دـح  رد  تتـسود  اب  اَم ؛ ًامْوَی  َکَبِیبَح  َنوُکَی  ْنَأ  یَـسَعَف  اَم  ًانْوَه  َکَضیَِغب  ْضِْغبَأَو  اَم  ًامْوَی 
هدنمرـش يدرک  وا  قـح  رد  هک  ییاـهراک  زا  اداـبم   ) دوـش تتـسود  يزور  دـیاش  نک  ینمـشد  لادـتعا  دـح  رد  تنمـشد  اـب  دوـش و 

(1) («. يوش

الَف َتْکَرَت  اذِإَو  ًاِیلاغ  ْنُکَت  الَف  َْتیَوَه  اذإ  : » دـنا هتفگ  يرگید  ناـیب  هب  ار  بلطم  نیا  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دـیدحلا  یبا  نبا  هتفگ  هب 
(2) «. ریگم شیپ  رد  ار  توادع  هار  یتخاس  اهر  ار  وا  هاگره  ریگن و  شیپرد  ار  ولغ  هار  يدش  دنم  هقالع  یسک  هب  هاگره  ًاِیلاق ؛ ْنُکَت 

لمع اـب  دربب  یکین  ناـمگ  وت  هراـبرد  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  هیـصوت  نیمتـشه  نیرخآ و  رد  ترـضح 
(. ُهَّنَظ ْقِّدَصَف  ًاْریَخ  َِکب  َّنَظ  ْنَمَو  ( ؛» نک قیدصت  ار  شنامگ 

وا نامگ  ات  نک  کمک  وا  هب  تساوخ  يزیچ  وت  زا  دناد و  یم  تواخـس  شـشخب و  لذب و  ریخ و  لها  ار  وت  الثم  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
.دوش تیبثت  وت  يراوگرزب  یشاب و  هدرک  قیدصت  ار 

ریخ هار  هب  ناسنا  اه  ینیب  شوخ  نیا  اب  مه  دـنک و  یم  تیبثت  ار  مدرم  نظ  نسح  ینیب و  شوخ  مه  دراد ؛ ّتیزم  ود  راـتفر  هنوگ  نیا 
.دوش یم  هدیشک 

دوش یم  لح  وت  تسد  هب  اهنت  مینک  یم  نامگ  هک  میراد  یلکشم  دنیوگ  یم  دنیآ و  یم  ناسنا  دزن  يدارفا  هک  دتفا  یم  قافتا  رایسب 
.دنکن لیدبت  نظ  ءوس  هب  ار  اهنآ  نظ  نسح  دشوکب و  يدارفا  نینچ  لکشم  لح  رد  دیاب  ناسنا 

***

نکم عیاض  ار  تسود  قح 

نایب شدنبلد  دنزرف  يارب  یهاتوک  تارابع  بلاق  رد  انعمرپ  یحیاصن  قباس ، دننامه  شرابرپ  همان  ّتیصو  همادا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما
یم
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هک سک  نآ  اریز  نکم  عیاض  ار  وا  قح  تسا  تردارب  وت و  نیب  هک  یگناگی  تقافر و  دامتعا  هب  هاگ  چیه  : » دیامرف یم  تسخن  .دنک 
َْتعَـضَأ ْنَم  خَِأب  ََکل  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ُهَْنَیب ، َکَْنَیب  اَم  یَلَع  ًالاَکِّتا  َکـیِخَأ  َّقَح  َّنَعیُِـضت  َـالَو  ( ؛» دوب دـهاوخن  وت  ردارب  ینک  عیاـض  ار  شقح 

(. ُهَّقَح

ياه هیاپ  دـننیبب  ار  نآ  فالخ  رگا  .دوش  هدراذـگ  مارتحا  ناشقوقح  هب  هک  دـنراد  راظتنا  رگیدـکی  زا  ناردارب  هشیمه  هکنیا  هب  هراشا 
ناتسود ردارب و  قح  رگا  دنراد  نامگ  دننک و  یم  رکف  نیا  فالخ  رب  هک  دنتـسه  يدارفا  فسالا  عم  یلو  ددرگ ؛ یم  لزلزتم  توخا 

اه يرهم  یب  هنوگ  نیا  اریز  تسا ، یگرزب  هابتـشا  نیا  هک  یلاح  رد  .تسا  تشذگ  لباق  تسین و  مهم  دنریگب  هدـیدان  ار  ناکیدزن  و 
.دنک یم  تسس  دروخ و  یم  ار  توخا  مکحم  ياه  هیاپ  هنایروم  نوچمه  ًاجیردت  دراذگن  رثا  ًاروف  رگا 

تابلاطم زا  دنک و  یضار  ار  نارگید  هک  تسا  نیا  رب  وا  یعس  مامت  دراد و  يدایز  ناراکبلط  یصخش  هک  دنام  یم  نآ  هب  نخس  نیا 
.درادن یعنام  نانآ  قح  هب  ییانتعا  یب  تسا  دقتعم  دوش و  یم  لفاغ  شناتسود 

یَقْـشَأ َُکلْهَأ  ْنُکَی  َالَو  ( ؛» دنـشاب وت  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  تحاران  نیرت و  تخبدب  وت  نادناخ  دـیابن  : » دـیازفا یم  رگید  هیـصوت  رد 
(. َِکب ِْقلَْخلا 

هتـشاد ار  وت  تمعن  لاوز  وت و  گرم  يانمت  هک  نانچ  نآ  دنوش  فلاخم  وت  اب  هک  ینک  يراتفر  دب  نانچ  اهنآ  اب  دیابن  هکنیا  هب  هراشا 
هتشاد شیوخ  هقالع  دروم  دارفا  ناتـسود و  هب  ار  دوخ  هّجوت  همه  دیابن  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  .دنـشاب 

یشاب و
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.دننک یگدنز  یتخبدب  جنر و  درد و  رد  اهنآ  يوش و  لفاغ  تا  هداوناخ  زا 

اه و کمک  تساهنآ و  اب  ناشیاه  شون  شیع و  دـننارذگ و  یم  نارای  ناتـسود و  اب  ار  دوخ  تقو  نیرتشیب  هک  یناـسک  دنتـسین  مک 
تیمیمـص افـص و  ّتبحم و  رظن  زا  ای  یگدـنز  رظن  زا  دـیدش  تیمورحم  رد  اهنآ  ياـه  هداوناـخ  یلو  ناـنآ ؛ هجوتم  ناـشیاه  ّتبحم 

.دننک یم  یگدنز 

اْوَّنَمَتَی َْالیَک  ِِهلاَیِع  یَلَع  َعِّسَُوی  ْنَأ  ِلُـجَّرِلل  یِغَْبنَی  : » میناوخ یم  مالـسلا ) اـمهیلع  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
( هک دوش  ببـس  نانآ  رب  قییـضت   ) اداـبم دـهد  رارق  هاـفر  رد  ار  دوخ  هداوناـخ  درک ) ادـیپ  یتمعن  ناـسنا  هاـگره   ) تسا راوازـس  هَتْوَم ؛
وا داد و  وا  هب  یتمعن  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  دوب  یسک  : » دومرف تیاور  لیذ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما سپـس  دننک .» ار  وا  گرم  يوزرآ 

(1) «. داد يرگید  هب  تفرگ و  وا  زا  ار  تمعن  نآ  ادخ  تشاد  غیرد  دوخ  هداوناخ  زا  ار  تمعن  نآ 

َّنَبَغْرَت َالَو  ( ؛» نکم هقالع  راهظا  دـنک ) یم  ریقحت  ای  ییانتعا  یب  و   ) درادـن هقالع  وت  هب  هک  یـسک  هب  : » دـیازفا یم  هیـصوت  نیموس  رد 
(. َْکنَع  (2) َدِهَز ْنَمِیف 

وا زا  هک  یـسک  اب  دیاب  ناسنا  هتـشذگ  تاروتـسد  قبط  هک  تسا  تسرد  .دوش  یم  ناسنا  يراوخ  تلذ و  ثعاب  يا  هقالع  نینچ  اریز 
ریقحت ییانتعا و  یب  وا  رگا  اما  دـهد ؛ تبثم  باوج  لباقم  فرط  هک  تسا  ییاـج  رد  نیا  یلو  دزاـس ؛ رارقرب  دـنویپ  هدرک  هطبار  عطق 

دیاب ناسنا  فورعم ، لثملا  برض  قباطم  .دیشخب  شیاقل  هب  ار  شیاطع  دیاب  هکلب  تفر ، شغارس  هب  داد و  تلذ  هب  نت  دیابن  دنک  یم 
.دنک یم  بت  شیارب  وا  هک  دریمب  یسک  يارب 

رد
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ح 3. ص 11 ، ج 4 ، یفاک ، - 1
یم دـهاز  تهج  نیا  زا  ار  دـهاز  تسا و  ندرک  ییانتعا  یب  يانعم  هب  ود  ره  نع »  » اب اـی  دوش  يدـعتم  یف »  » اـب هاوخ  دـهز »  » هژاو - 2

.تسانتعا یب  ایند  قرب  قرز و  هب  تبسن  هک  دنیوگ 
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ندرک يدب  رد  هن  دشاب و  دنویپ  يرارقرب  رد  وت  زا  رتدنمورین  يردارب  ِدنویپ  عطق  رد  تردارب  دـیابن  و  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمراهچ 
َْکنِم يَْوقَأ  ِهَءاَسِْالا  یَلَع  َّنَنوُکَت  َالَو  ِِهتَلِـص ، یَلَع  َْکنِم  َکـِتَعیِطَق  یَلَع  يَْوقَأ  َكوُخَأ  َّنَنوُکَی  َـالَو  ( ؛» ندومن یکین  رد  وت  زا  رت  يوق 

(. ِناَسْحِْالا یَلَع 

، دنک یم  شالت  يدب  رد  وا  هچره  شاب و  هتشاد  دنویپ  رب  رارـصا  يو  زا  شیب  وت  دشوک ، یم  دنویپ  عطق  رد  وا  ردقره  هکنیا  رب  هراشا 
.نک شالت  یکین  رد  رتشیب  وت 

.درادن لبق  هلمج  اب  یتافانم  نیاربانب  دراذگ ، یم  تبثم  ریثأت  نانآ  رد  اه  ّتبحم  اه و  یکین  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  نیا  هّتبلا 

یعس عقاو  رد  وا  اریز  دیآ ، نارگ  وت  رب  دراد  یم  اور  متس  وت  رب  هک  یسک  ِمتس  ملظ و  دیابن  زگره  و  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمجنپ  رد 
ُْملُظ َْکیَلَع  َّنَُربْکَی  َالَو  ( ؛») دزاس یم  نوزفا  ار  وت  شاداپ  باوث و  دنک و  یم  نیگنس  ار  دوخ  هانگ  راب   ) دراد وت  دوس  دوخ و  نایز  رد 

(. َکِعْفَنَو ِِهتَّرَضَم  ِیف  یَعْسَی  ُهَّنِإَف  َکَمَلَظ ، ْنَم 

دهد تسد  زا  ار  یگدنز  هب  دیما  ددرگ و  سویأم  تحاران و  دایز  دوش  یم  وا  هب  هک  ییاه  متـس  ربارب  رد  دیابن  ناسنا  هکنیا  هب  هراشا 
رد .دشک  یم  شود  رب  زین  ار  مولظم  ناهانگ  راب  دنز و  یم  دوخ  هشیر  هب  هشیت  ملاظ  هک  دشاب  وا  رطاخ  یلـست  هیام  نخـس  نیا  دیاب  و 

.دنک یم  کبس  ار  مولظم  راب  دوخ  تسد  اب  دریگ و  یم  ار  وا  نماد  تسخن  ملظ  نایز  عقاو 

زا یکی  هک  تسا  هدش  دراو  تبیغ  باب  رد  هک  تسا  یتیاور  هیبش  نخس  نیا 
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تتانسح مدینش  دومرف : گرزب  درم  نآ  .درک  بجعت  وا  .داتسرف  وا  يارب  يا  هیده  تسا  هدرک  تبیغ  وا  هرابرد  یسک  دینـش  ناگرزب 
.مشاب هدرک  يرکشت  متساوخ  تمدخ  نیا  ربارب  رد  مه  نم  یتفریذپ  ار  متائیس  يدرک و  لقتنم  ملامعا  همان  هب  ار 

الَو َنوُِملْظَت  ال  : ») تسا نیا  مالـسا  راعـش  میناد  یم  اریز  دـنک ، توکـس  ناـملاظ  لـباقم  رد  ناـسنا  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نخـس  نیا 
رتسب رد  هک  دوخ  همان  ّتیـصو  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  میناد  یم  »(1) و  دوش یم  متس  امـش  رب  هن  دینک و  یم  متـس  هن  َنوُمَلُْظت ؛)
هکلب  (2) «. دیشاب مولظم  راک  کمک  ملاظ و  نمـشد  ًانْوَع ؛ ِمُولْظَْمِللَو  ًامْـصَخ  ِِملاَّظِلل  اَنوُک  : » درک دیکأت  دوخ  نادنزرف  هب  دوب  تداهش 

يدیماان و سأی و  راتفرگ  درادـن  ملظ  ندرک  فرطرب  يارب  یناوت  وا  دوش و  یم  دراو  ناسنا  رب  یمتـس  هک  یماگنه  تسا ، نیا  روظنم 
هک ینامز  هدش  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا  یفورعم  ثیدح  نخـس  نیا  دهاش  .دیاشگن  هلان  هآ و  نیرفن و  هب  نابز  دوشن و  ینیبدـب 

یحَسْمَتال : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ .دنک  یم  نیرفن  قراس  هب  هتسویپ  هشیاع  تسا و  هدرب  یقراس  ار  هشیاع  دنبندرگ  دینش 
رد دنوادخ  هدرک و  متس  دوخ  هب  وا  نادب  شاب و  راد  نتـشیوخ  ینعی   (3)« ربن نایم  زا  دوخ  ياه  نیرفن  اب  ار  وا  باذع  َِکئاعُدـِب ؛ ُْهنَع 

.داد دهاوخ  شاداپ  وت  هب  لمحت  ربص و  ربارب 

دنک یم  دراو  مولظم  رب  یلام  تراسخ  مه  قراس ) الثم   ) ملاظ هکنیا  نآ  تشاد و  هّجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یکیراب  هتکن  اجنیا  رد 
دهاوخ تازاجم  ار  وا  تلع  ود  ره  هب  ادخ  دزاس و  یم  یحور  رازآ  راتفرگ  ار  وا  مه  و 
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.دوش یم  رتمک  ملاظ  باذع  اعبط  دنک  ادیپ  رطاخ  یگدوسآ  بلق و  ِیفشت  ررکم  ياه  نیرفن  اب  مولظم  رگا  یلو  درک ؛

رد نتـسشن  شوماخ  هک  دنا  هدرک  ادیپ  نادب  لیامت  دیدحلا  یبا  نبا  دـننام  ناحراش  زا  یـضعب  هچنآ  دوش  یم  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
لصا تسا و  صاخ  دراوم  هب  طوبرم  انثتسا و  کی  نیا  تفگ  دیاب  هکلب  تسا ؛ یگرزب  هابتـشا  تسا ، یلک  يا  هدعاق  ملاظ  ملظ  ربارب 

.تسا نداد  ملظ  هب  نت  هن  ندرک و  ملظ  هن  مالسا  رد  یلک 

دنک یم  لاحشوخ  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  و  : » دیامرف یم  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  هیصوت  نیمـشش  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ماجنارس 
(. ُهَءوُسَت ْنَأ  َكَّرَس  ْنَم  ُءاَزَج  َْسَیلَو  ( ؛» ینک يدب  وا  هب  هک  تسین  نیا 

(1) «. تسا یکین  زج  یکین  يازج  ایآ  ُناسْحِْالا ؛) َّالِإ  ِناسْحِْالا  ُءازَج  ْلَه  : ») دیامرف یم  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  راتفگ  نیا 

: دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما اریز  تسا ، لبق  هیـصوت  همادا  دنا  هتفگ  دنا و  هتـسنادن  لقتـسم  مالک  ار  هلمج  نیا  ناحراش  زا  یـضعب 
زاربا نیرفن و  قیرط  زا   ) ار وا  دـیابن  دـهد  یم  دوس  وت  هب  هک  یـسک  نیاربانب  دـهد ، یم  دوس  وت  هب  دـناسر و  یم  نایز  دوخ  هب  ملاظ ،

.ینک تحاران  ررکم ) ياه  یتحاران 

***

رگید زردنا  هدزای 

دنک و یم  هراشا  تحیصن  ناونع  هب  مهم  عوضوم  تشه  تسیب و  هب  زین  دوخ  رابرپ  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.دزاس یم  رترابرپ  ار  همان  ّتیصو  نیا  شیپ  زا  شیب 

رب يزور  هک  نادب  مرـسپ  : » دیامرف یم  دننآ  لابند  هب  علو  صرح و  اب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  ییاه  يزور  قزر و  هرابرد  تسخن  .مکی 
يزور عون ، کی  تسا : هنوگ  ود 
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يورن شلابند  هب  رگا  یتح  دمآ  دهاوخ  وت  غارس  هب  هک  نآ  يرگید  عون  و  يزیخرب ) دیاب  و   ) يزیخ یمرب  نآ  يوجتسج  هب  هک  تسا 
(. َكاَتَأ ِِهتْأَت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإَف  َُکُبلْطَی ، ٌقْزِرَو  ُُهُبلْطَت ، ٌقْزِر  ِناَقْزِر : َقْزِّرلا  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعاَو  ( ؛» دیآ یم  وت  لابند  هب  دوخ 

يزور لیصحت  رد  دیابن  ناسنا  هک  تسا  نآ  هب  رظان  هدمآ   (1) راصق تاملک  رد  هک  يرت  لصفم  اما  هباشم ؛ هلمج  هنیرق  هب  هلمج  نیا 
.دوش لبنت  تسس و  دیابن  زین  دشاب و  صیرح 

، تعنـص تعارز ، دننام  تسا ؛ هنازور  ياهراک  بسک و  دورب  نآ  لابند  هب  دـیاب  ناسنا  هک  ییاه  يزور  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما روظنم 
ایاده ثرا ، دننام  يروما  دورن  نآ  لابند  هب  ناسنا  دنچره  دـیآ ، یم  ناسنا  لابند  هب  هک  ییاه  يزور  زا  روظنم  نآ و  لاثما  تراجت و 
گنت وا  يارب  لّوا  مسق  ياه  يزور  رگا  نیارباـنب  دروآ ؛ یم  گـنچ  هب  ناـسنا  هک  تسا  يا  هرظتنم  ریغ  ياهدـمآرد  تراـجت و  اـی  و 

.دشاب هتشاد  ار  هتساوخان  ياه  يزور  راظتنا  رتشیب  ششوک  شالت و  نیع  رد  ددرگ و  سویأم  ادخ  فطل  زا  دیابن  دوش 

يزور .دنک  یم  ادـیپ  يرتشیب  توق  وا  لد  رد  دـیما  نیا  دـنیب ، یم  ار  مود  عون  زا  يدایز  دراوم  تقلخ ، ناهج  رد  ناسنا  هک  یماگنه 
ردام هنیـس  زا  دراد  مزال  دوخ  تایح  يارب  ار  هچنآ  دلوت  زا  دعب  تسا و  نیمأت  ردام  هب  لصتم  فان  دـنب  قیرط  زا  محر  ملاع  رد  نینج 

؛) نیبُم باتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْـسُمَو  اهَّرَقَتْـسُم  ُمَْلعَیَو  اُهقْزِر  ِهللا  یَلَع  ّالِإ  ِضْرَْالا  ِیف  هَّباَد  ْنِم  امَو  : ») دیوگ یم  دـیجم  نآرق  دـکم ، یم 
.تسادخ رب  وا  يزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدبنج  چیه 
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(1) «. تسا تبث  ظوفحم ) حول   ) نیبم باتک  رد  اهنیا  همه  دناد ؛ یم  ار  ناشلاقتنا  لقن و  لحم  هاگرارق و  وا  و 

َهللا ِقَّتَی  ْنَمَو   ) تسا هداد  وا  هب  ار  قزر  تعـسو  هدژم  دـنوادخ  دزیهرپب ، مارح  ياهدـمآرد  زا  دـشاب و  اوقت  اـب  ناـسنا  رگا  ًاـصوصخم 
(2) (. بِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَیَو  ًاجَرْخَم *  ُهَّل  ْلَعْجَی 

هب ناوارف  روط  هب  ناسنا  یگدنز  يارب  يرورض  اهب و  نارگ  رایسب  ياه  يزور  تقلخ  ناهج  رد  هک  مینک  یم  هدهاشم  رگید  يوس  زا 
ناراب و نیمز ، تاکرب  دیشروخ ، رون  نوچمه  هدش  هتشاد  ینازرا  رفاک  نمؤم و  زا  معا  اه  ناسنا  همه  هب  دنوادخ  ّتینامحر  ياضتقم 
هب وا  دـنچره  دـنیآ ، یم  ناسنا  غارـس  هب  هک  دنتـسه  ییاه  يزور  همه  اـهنیا  .تسا  نکمم  ریغ  نآ  نودـب  یگدـنز  هک  اوه  نژیـسکا 

.دورن شغارس 

یم هداد  هدعو  امـش  هچنآ  زین  تسا و  نامـسآ  رد  امـش  يزور  و  َنوُدَعُوت ؛) امَو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیفَو  : ») دـیامرف یم  زین  دـیجم  نآرق 
(3) «. دیوش

تـسا یناراب )  ) یقزر ادـخ  ياه  هناشن  تایآ و  زا  اِهتْوَم ؛) َدـَْعب  َضْرَْالا  ِِهب  ایْحَأَف  قْزِّر  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهللا  َلَْزنَأ  امَو  : ») دـیامرف یم  زین 
(4) «. دشخب یم  تایح  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  نآ  هلیسوب  دنک و  یم  لزان  امش  يارب  نامسآ  زا  هک 

دراد يرت  هدرتسگ  موهفم  لبق  هیآ  یلو  تسا ؛ ناراب  شخب  تایح  ياـه  هناد  هب  رظاـن  اـهنت  نآ ، رد  دوجوم  ینیارق  هب  هیآ  نیا  هچرگ 
یم زین  تسا  هدـنز  تادوجوم  همه  تایح  هیام  هک  اوه  تسا و  نیمز  هرک  يور  رد  تکرح  هنوگره  عبنم  هک  باـتفآ  رون  لـماش  هک 

.دوش

یب دیآ  یم  ناسنا  لابند  هب  هک  تسا  ییاه  يزور  هدنز  قادصم  هک  دراد  یمرب  هدرپ  یثداوح  زا  اه  ناتساد  هاگ  ناینیشیپ ، خیرات  رد 
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دنک و یم  لقن  هیوب ) لآ  نیطالـس  زا   ) هلودلا دامع  زا  هلمج  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  یناتـساد  هلمج  زا  .دـهاوخب  وا  هکنآ 
دوب یلاح  رد  نیا  .دومن  رارف  هب  روبجم  درک  یم  تموکح  نآ  رب  هک  ار  توقای  نبا  دش و  زاریش  دراو  هلودلا  دامع  هک  دوب  ینامز  نآ 

.تفر ورف  نیمز  رد  ناهگان  وا  بسا  ياهاپ  زا  یکی  تشذـگ  یم  نابایب  زا  هک  یماگنه  .دوب  دـب  رایـسب  هلودـلا  دامع  یلام  عضو  هک 
دامع .تسا  یعیـسو  بقن  اجنآ  رد  دـندید  هاگان  .دـنداد  تاجن  ار  وا  دـندمآ و  وا  کمک  هب  نامالغ  .دوش  هدایپ  بسا  زا  دـش  راچان 

زور .دـنتفای  اجنآ  رد  دوب  توقای  نبا  هب  طوبرم  هک  ار  یتمیقرپ  ریاـخذ  میظع و  راـبنا  ناـهگان  .دـننک  رفح  ار  نآ  داد  روتـسد  هلودـلا 
ناهگان .دوب  نکاس  نآ  رد  توقای  نبا  ًالبق  هک  يا  هناخ  نامه  دوب  هدـیباوخ  تشپ  هب  دوب و  هدرک  تحارتسا  رهـش  ناـمه  رد  يرگید 

فقس ياه  بوچ  يال  هبال  رد  درک و  رارف  رام  .دیـشکب  ار  رام  دیورب و  الاب  تفگ  نامالغ  هب  .درک  هدهاشم  فقـس  زارف  رب  ار  يرام 
دندید دنتسکش  ار  اه  بوچ  هک  یماگنه  .دیشکب  دیروایب و  نوریب  ار  رام  دینکشب و  ار  اه  بوچ  داد  روتسد  هلودلا  دامع  .دش  ناهنپ 
اجنیا رد  دنتفگ : تشاد ، یـسابل  نتخود  هب  زاین  يرگید ، هثداح  رد  .تسا  هدش  يزاساج  هریخذ و  اجنآ  رد  رانید  رازه  هاجنپ  زا  شیب 

وا لاکـشا  اهنت  .ریخ  لها  نامیااب و  تسا  يدرم  وا  تخود و  یم  وا  ار  توقای  نبا  ياـه  ساـبل  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  يرهاـم  طاـیخ 
یمن يزیچ  تسا و  رک  هک  تسا  نیا 
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هک یماگنه  دوب  ناسرت  شحوتم و  رایـسب  وا  یلو  دندرک ؛ راضحا  ار  وا  داد  روتـسد  هلودلا  دامع  دیوگب ) نخـس  دناوت  یم  اما   ) دونش
دوب رک  نوچ  طاـیخ   ) .يزودـب نم  يارب  هنوگ  نآ  هنوـگ و  نیا  یـسابل  مهاوـخ  یم  نم  تفگ : وا  هب  دـش  رـضاح  هلودـلا  داـمع  دزن 
نبا نم  يالوم  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نازرل  ییادـص  اب  دـیزرل و  طایخ  اذـل ) دـش ، لقتنم  يرگید  هلأـسم  هب  شنهذ  دـیمهفن و 

بجعت هلودلادامع  .نکن  رواب  دنیوگب  نیا  زا  ریغ  يزیچ  نم  نانمـشد  رگا  تشادن  تناما  نم  دزن  رد  قودنـص  راهچ  زا  شیب  توقای 
نبا هب  قلعت  همه  هک  تسا  تارهاوج  تالآ و  تنیز  الط و  زا  ّولمم  اهنآ  مامت  دـید  .دـننک  رـضاح  ار  اه  قودنـص  داد  روتـسد  درک و 

(1) .درک بحاصت  ار  اهنآ  تمینغ  ناونع  هب  وا  هتشاد و  توقای 

زاین و ماگنه  هب  نارگید ) ربارب  رد   ) عوضخ تسا  تشز  هچ  : » دیامرف یم  هک  تسا  نآ  ماما  هدیاف  رپ  زردـنا  تحیـصن و  نیمود  .مود 
(. یَنِْغلا َْدنِع  َءاَفَْجلاَو  ِهَجاَْحلا ، َْدنِع  َعوُضُْخلا  َحَْبقَأ  اَم  ( ؛» يرگناوت يزاین و  یب  ماگنه  هب  تنوشخ  افج و 

ار اهنآ  تیـصخش  مامت  هک  دـننک  یم  تجاح  ضرع  هنالیلذ  نانچ  نآ  نیا و  هب  زاین  ماـگنه  هب  سفنلا  فعیـض  دارفا  هکنیا  هب  هراـشا 
.دننادرگ یم  رب  تنوشخ  اب  دننک  یم  زارد  اهنآ  هب  زاین  تسد  هک  ار  یناسک  يرگناوت  يزاین و  یب  ماگنه  هب  یلو  درب ؛ یم  لاؤس  ریز 

يزاـین و یب  ماـگنه  هب  درک و  ظـفح  ار  عبط  تعاـنم  زاـین ، ماـگنه  هب  دـیاب  .تسا  یقـالخا  لـیاذر  نیرت  هدـیهوکن  زا  تفـص  ود  ره 
.تشادن غیرد  ار  عضاوت  ّتبحم و  فطل و  يرگناوت ،

(2) هغالبلا جهن  ناحراش  زا  یضعب 

200 ص :
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ٌحیر اْهتَءاج  اِهب  اوُحِرَفَو  هَبِّیَط  حیِرب  ْمِِهب  َْنیَرَجَو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یّتَح  : ) دنناد یم  تسا  لیذ  هیآ  رد  هچنآ  هب  رظان  ار  نخـس  نیا 
َنیرِکاّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل  َنیِّدلا  َُهل  َنیِصلُْخم  َهللا  اُوَعَد  ْمِِهب  َطیحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَو  ناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُجْوَْملا  ُمُهَءاج  ٌفِصاع 

هب  ) ار نانیـشن  یتشک  قفاوم  ياهداب  دـیریگ و  یم  رارق  یتشک  رد  هک  ینامز  ِّقَْحلا ؛) ِْریَِغب  ِضْرَْـالا  ِیف  َنوُْغبَی  ْمُه  اذِإ  ْمُهاـْجنَأ  اّـمَلَف  * 
نامگ دیآ و  یم  اهنآ  غارـس  هب  وس  ره  زا  جاوما  و  دزویم ، يدیدش  نافوط  ناهگان ) ، ) دنوش یم  لاحـشوخ  درب و  یم  دـصقم ) يوس 
تاجن يراتفرگ  نیا  زا  ار  ام  رگا  هک  دـنناوخ  یم  هدـیقع  صولخ  يور  زا  ار  ادـخ  ماگنه ) نآ  رد   ) .دـش دـنهاوخ  كاله  دـننک  یم 

یم متـس  نیمز  رد  قحان  هب  رگید ) راـب   ) دیـشخب ییاـهر  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  یماـگنه  اـما  دوب *  میهاوخ  نارازگـساپس  زا  ًاـمتح  یهد 
(1) «. دننک

اه هلمج  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  دنا  هتسناد  قلاخ  قلخ و  هطبار  هب  رظان  ار  الاب  ياه  هلمج  بیترت  نیا  هب 
.تسا هتسیاش  لاح  ره  رد  قلاخ  ربارب  رد  عوضخ  هنرگو  تسا  قلخ  اب  قلخ  هطبار  هب  رظان 

یب تنوشخ و  افج ، زا  روظنم  تسا و  تراقح  اب  مأوت  هنالیلذ و  ياه  عضاوت  هکلب  تسین ، لوقعم  عضاوت  اـجنیا  رد  عوضخ  زا  روظنم 
.تسا یتبحم  یب  يرهم و  یب  یمارتحا و 

ًالاَکِّتا ِءاَِینْغَْالا  یَلَع  ِءاَرَقُفلا  ُهیت  ُْهنِم  ُنَسْحَأَو  ِهللا  َْدنِع  اَِمل  ًابَلَط  ِءاَرَقُْفِلل  ِءاَِینْغَْالا  َعُضاَوَت  َنَسْحَأ  اَم  : » میناوخ یم  يولع  فیرش  ثیدح  رد 
شاداپ هب  ندیسر  يارب  ارقف  ربارب  رد  نادنمتورث  ینتورف  عضاوت و  تسابیز  هچ  ِهللا ؛ یَلَع 

201 ص :
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(1) «. تسادخ رب  لکوت  تهج  هب  اینغا  ربارب  رد  نادنمتسم  سفن  يابا  ییانتعا و  یب  رتهب  نآ  زا  یهلا و  ياه 

: تسا هتفگ  ییابیز  رعش  هنیمز  نیا  رد  ارعش  زا  یکی 

ِْرقَْفلا هَّلَذَم  ینِْغلا َو  ُهیت  یتَِفل ***  امُهاضْرأ  ِناْقلُخ ال 

ِرْهَّدلا یَلَع  هَتَف  َتْرَقَْتفا  اذإ  َو  ًارَِطب ***  ْنُکَت  الَف  َْتیَنَغ  اذإَف 

هک یماـگنه  نیارباـنب  .ارقف  تلذ  راـهظا  اـینغا و  ربـکت  مدنـسپ : یمن  ار  اـهنآ  يدرمناوج  چـیه  يارب  زگره  نم  هک  تسا  یگژیو  ود 
.شاب انتعا  یب  ایند  مامت  ربارب  رد  يدش  ریقف  هک  یماگنه  شابم و  انتعا  یب  ربکتم و  يدش  رگناوت 

ِِهب َتْحَلْـصَأ  اَم  َكاَْینُد ، ْنِم  ََکل  اَمَّنِإ  ( ؛» ینک حالـصا  ار  تترخآ  يارـس  نآ  اب  هک  دوب  دـهاوخ  وت  لاـم  ردـقنآ  اـیند  زا  اـهنت   » .موس
(. (2) َكاَْوثَم

هک دـتفا  یم  نارگید  تسد  هب  دـنام و  یم  یقاب  ناسنا  زا  فولا  فالآ و  هاگ  دور و  یم  دـیآ و  یم  ایند  ياه  تورث  هکنیا  هب  هراـشا 
يارب هک  رادـقم  نآ  اهنت  .تسین  ناسنا  یقیقح  لام  اهنیا  زا  کی  چـیه  .نارگید  يارب  ایند  رد  شتذـل  تسوا و  اب  تمایق  رد  شباسح 

.تسوا یقیقح  لام  تسا  هداتسرف  شیپ  زا  ترخآ  يارس  حالصا 

رد یناسنا  ره  يارب  ُثِداَوَْحلاَو ؛ ُثِراَْولا  ِناَکیِرَـش : ِِهلاَم  ِیف  ئِْرما  ِّلُِکل  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما راصق  تاملک  زا  یثیدـح  رد 
(3) («. دهد یم  داب  رب  ار  وا  لاوما  هک  یثداوح   ) ثداوح ثراو و  تسا : کیرش  ود  شلاوما 

َْتلَکَأ اَم  َّالِإ  َِکلاَم  ْنِم  ََکل  ْلَـهَو  ِیلاَـم  ِیلاَـم  َمَدآ  ُْنبا  ُلوُقَی  : » دـیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  يرگید ، ثیدـح  رد 
ایآ لام )؟ مادک   ) نم لام  نم  لام  دیوگ : یم  ناسنا  ِثِراَْولا ؛ ُلاَم  َوُهَف  َِکلَذ  اَدَع  اَمَو  َْتیَْضمَأَف  َْتقَّدَصَت  ْوَأ  َْتیَْلبَأَف  َتِْسَبل  ْوَأ  َْتیَْنفَأَف 

202 ص :

.406 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
.تسا ترخآ  هاگیاج  يانعم  هب  اجنیا  رد  هاگیاج و  يانعم  هب  يوثم » - » 2
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ار نآ  يا و  هداد  هقدص  ای  يا و  هدرک  هدوسرف  هنهک و  يا و  هدیشوپ  ای  يا  هدرب  نیب  زا  يا و  هدروخ  هک  تسا  نآ  زج  يزیچ  وت  لام 
(1) «. تسا ثراو  لام  تسه  هچره  نآ  زا  ریغ  يا و  هدراذگ  ترخآ ) يارس  يارب  )

يرگید شخب  دنک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ایند  رد  لقاّدح  فرـصم و  ار  نآ  هک  یـشخب  تسا : شخب  ود  اهنت  ناسنا  یعقاو  لام  ینعی 
بیصن دنامب  یقاب  رگا  دنور و  یم  نیب  زا  ثداوح  رد  هاگ  هک  دنتـسه  یلایخ  یلاوما  هیقب  دزاس ، یم  داعملا  موی  ترخآ و  هریخذ  هک 

.تسا ثراو 

و : » دیامرف یم  هکنیا  نآ  دشاب و  نآ  دای  هب  ناسنا  زور  همه  تسا  راوازـس  هک  دنک  یم  هراشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  ترـضح  .مراهچ 
شاب تحاران  زین  هدیسرن  وت  هب  هک  يزیچ  ره  يارب  سپ  ینک  یبات  یب  يوش و  تحاران  هتفر  تسد  زا  هک  يزیچ  يارب  تسا  رارق  رگا 

(. َْکَیلِإ ْلِصَی  َْمل  اَم  ِّلُک  یَلَع  ْعَزْجاَف  َْکیَدَی ، ْنِم   (2) َتَّلَفَت اَم  یَلَع  ًاعِزاَج  َْتنُک  ْنِإَو  ( ؛») تسا ناسکی  ود  ره  اریز  )

غیرد و اه  لاس  اه و  هام  هاگ  اهزور و  دنهد  یم  رـس  دایرف  هلان و  تفر ، تسد  زا  دنتـشاد  هک  یماقم  لام و  رگا  هک  يدارفا  دنرایـسب 
ره دننک  تقد  رگا  هک  یلاح  رد  .دنرادن  ار  يدید  نانچ  هدیسرن  زگره  اهنآ  هب  هک  یماقم  لاوما و  هب  تبسن  اما  دنروخ ؛ یم  ترسح 

ياروام ای  يرهاظ  بابـسا  بسح  هب  نآ  زا  دعب  دشاب و  نم  رایتخا  رد  لاس  دنچ  ای  کی  یماقم  لام و  هدوب  ردقم  تسا ؛ مه  هیبش  ود 
یم قرف  هچ  .تسا  هدوب  هدشن  ریدقت  نم  يارب  یعیبط 

203 ص :

ح 6. ص 138 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 1
زا لمأت  نودب  یناهگان و  هک  تسا  يروما  يانعم  هب  زین  ندش و  صالخ  يانعم  هب  لصا  رد  رقف »  » نزو رب  تلف »  » هشیر زا  ّتلَفَت » - » 2

.دوش یم  رداص  ناسنا 
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دنک یم  لایخ  ناسنا  هاگ  هّتبلا  دشابن ؟ نینچ  زین  اقب  رد  ارچ  منک  یمن  عزج  هدوبن  ردقم  ثودح  رد  هاگره  ثودح ؛ اقب و  نایم  دـنک 
فـسأت دـننامه  نآ  رب  فسأت  هدوب و  یلطاب  لایخ  بابـسا  ملاع  بسح  رب  یلو  دوب ؛ شرایتخا  رد  تدـم  نآ  زا  شیب  تسیاـب  یم  هک 
.دنک یم  عزف  عزج و  شنتفر  تسد  زا  ببس  هب  دوش  یم  رادیب  هک  یماگنه  دنیب و  یم  ار  یماقم  لام و  باوخ  رد  هک  تسا  یسک 

هدشن عقاو  هچنآ  هب  تبسن  تسا  هدش  عقاو  هتـشذگ  رد  هچنآ  اب  : » دیامرف یم  هدرک  هراشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  زین  هیـصوت  نیا  .مجنپ 
(. ٌهاَبْشَأ َرُومُْالا  َّنِإَف  َناَک ، ْدَق  اَِمب  ْنُکَی  َْمل  اَم  یَلَع  َّلِدَتْسا  ( ؛» دنرگیدکی هب  هیبش  ناهج  روما  اریز  نک ، لالدتسا 

يور نآ  زا  یقیداصم  نامز  ره  هک  دـنک  یم  تموکح  یناسنا  عماوج  رب  یتسه و  ناهج  رب  یلک  نیناوق  هلـسلس  کی  هکنیا  هب  هراشا 
ای هتشذگ و  عماوج  ناینیـشیپ و  تالاح  رد  هعلاطم  اب  دناوت  یم  ناسنا  نیاربانب  دنتـسه ، یلک  نیناوق  نآ  لومـشم  همه  یلو  دهد ؛ یم 

هابتـشا و اطخ و  راتفرگ  ات  دنک  كرد  هسیاقم  قیرط  زا  ار  ادرف  زورما و  هب  طوبرم  لئاسم  دوخ  رمع  نیـشیپ  نینـس  رد  هعلاطم  اب  یتح 
.دوشن نارسخ  نایز و 

يِرْجَی َرْهَّدـلا  َّنِإ  ِهللا  َداَبِع  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  هدرک  ناـیب  يرگید  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  تسا  يزیچ  هیبش  نخـس  نیا 
نایرج ناگتـشذگ  هب  تبـسن  هک  دراد  نایرج  هنوگ  نامه  نیدوجوم  هب  تبـسن  ناهج  نیا  ادخ ! ناگدنب  نیِـضاَْملِاب ؛ ِِهیْرَجَک  َنِیقاَْبلِاب 

.دوش یم  رارکت  خیرات  ناونع  هب  ام  هنازور  ریبعت  رد  هک  تسا  فورعم  ینخس  نیا  »(1) و  تشاد

لیذ رد 

204 ص :
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ییافو یب  ناهج ، ثداوح  يرادیاپان  اه ، تمعن  عیرس  لاوز  میدرک : نایب  ناونع  شـش  تحت  ار  خیرات  رارکت  یگنوگچ  هبطخ  نامه 
ناتـسود نیرت  کیدزن  هاگ  هک  يا  هنوگ  هب  تاّیحور  تالاح و  رییغت  نآ ، زا  یـشان  ياه  تسکـش  اهرورغ و  ایند ، مدرم  زا  يرایـسب 

اه یکین  تسا  ناهج  مدرم  کین  دای  هیام  دـنام و  یم  هدـنام و  یقاـب  هچنآ  هرخـالاب  دـنوش و  یم  وا  نمـشد  نیرت  كاـنرطخ  ناـسنا 
.تساه یتلادع  یب  اه و  متس  ملظ و  دوش  یم  اه  یماندب  تنعل و  نیرفن و  هیام  هچنآ  تساه و  صالخا  اه و  ّتبحم 

رد مه  هک  دنتـسه  یناـسک  شوهاـب  دارفا  لـیلد  نیمه  هب  .تسا  رارکت  لاـح  رد  هتـشذگ  نوـچمه  زین  زورما  روـما ، نـیا  هـمه  يرآ !
.دنریگ تربع  دننک و  هعلاطم  رایسب  ناینیشیپ  خیرات  رد  مه  دوخ و  یگدنز 

ارچ يزرو ، رارصا  وا  تمالم  رد  هک  نامز  نآ  رگم  دشخب  یمن  يدوس  اهنآ  هب  زردنا  دنپ و  هک  شابم  یناسک  زا  : » دیامرف یم  .مشش 
اَذِإ َّالِإ  ُهَظِْعلا  ُهُعَْفنَت  ْنَّمِم َال  َّنَنوُکَت  َالَو  ( ؛» دنریگ یمن  زردنا  ندز  اب  زج  نایاپراهچ  یلو  دنریگ  یم  دنپ  بادآ  زردـنا و  اب  نالقاع  هک 

(. ِبْرَّضلِاب َّالِإ  ُظِعَّتَت  َِمئاَهَْبلاَو َال  ِباَدْالِاب ، ُظِعَّتَی  َِلقاَْعلا  َّنِإَف  ِهِمَالیِإ ، ِیف  َْتَغلَاب 

یعقاو ياه  ناسنا  اهنیا  .دنرب  یم  یپ  دوخ  ياطخ  هب  زردنا  هظعوم و  كدنا  اب  هک  رایشوه  یضعب  دنهورگ ؛ ود  مدرم  هکنیا  هب  هراشا 
ناسب اهنآ  .دنریگ  رارق  ریقحت  خیبوت و  شنزرس و  تمالم و  دروم  وس  ره  زا  هک  ینامز  ات  دنریذپ  یمن  دنپ  یناسآ  هب  یخرب  یلو  دنا ؛

رب تسد  یشومچ  زا  دنریگ و  یمن  شیپ  ار  حیحص  هار  هنایزات  تابرض  اب  زج  هک  دننایاپراهچ 
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.دنوش یمن  مارآ  دنراد و  یمن 

رود دوخ  زا  نیقی  نسح  ربص و  يورین  اـب  ار  اـه  مغ  هودـنا و  موجه  : » دـنک یم  هراـشا  يرگید  مهم  هلأـسم  هب  هیـصوت  نیا  رد  .متفه 
(. ِنیِقَْیلا ِنْسُحَو  ِْربَّصلا  ِِمئاَزَِعب  ِموُمُْهلا  ِتاَدِراَو  َْکنَع  ْحَرْطا  ( ؛» زاس

رد هاگ  دروآ ؛ یم  موجه  ناسنا  هب  یهودنا  مغ و  ییوس  زا  نامزره  تساه و  نیریـش  خلت و  زا  يا  هعومجم  یگدـنز  هکنیا  هب  هراشا 
ياپ زا  يدوز  هب  دنزب  وناز  اه  هودنا  همجه  ربارب  رد  رگا  ناسنا  .یگداوناخ  روما  هاگ  يدام و  روما  هاگ  یسایس  هاگ  یعامتجا  لئاسم 

هچ دـنک  ربص  هچ  دـنادب  ناسنا  هک  تسا  ییابیکـش  ربص و  تردـق  تسخن  درک : هبلغ  اهنآ  رب  ناوت  یم  ورین  ود  اب  یلو  دـیآ ؛ یم  رد 
ریـسم دشاب ، هتفرگ  ار  وا  نماد  يراک  منادـن  يراگنا و  لهـس  رثا  رب  رگا  تسا ، نوریب  وا  رایتخا  زا  هک  ثداوح  هنوگ  نیا  دـنکن  ربص 

دوخ ریسم  ثداوح  زاب  دنک  كرت  ار  ییابیکـش  رگا  روجأم و  مه  تسا و  ملاس  مه  ادخ  دزن  رد  دنک  ربص  رگا  .دنک  یم  یط  ار  دوخ 
: دیوگب نآرق  ریبعت  هب  دـشاب و  زهجم  نیقی  يورین  هب  ناسنا  رگا  هکنیا  رگید  .دـشاب  هتـشاد  یـشاداپ  رجا و  هکنآ  یب  دـنک  یم  یط  ار 
(1)« تسا هتشاد  رّرقم  ام  يارب  دنوادخ  هچنآ  رگم  دهد ، یمن  خر  ام  يارب  يا  هثداح  چیه  وگب : اَنل ؛) ُهللا  َبَتَک  ام  ّالِإ  انَبیـُصی  ْنَّل  ُْلق  »)

تادراو ربارب  رد  ورین  ود  نیا  اب  هجیتن  رد  میشابن ؛ هچ  میـشاب  هاگآ  نآ  تقیقح  زا  هچ  تسا  تمکح  يور  زا  یهلا  تاریدقت  نیقی  هب 
.دهد یم  شمارآ  دوخ  هب  دنک و  یم  یگداتسیا  مومه 

رد هینغم  موحرم 
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یماگنه .درک  يرامیب  ساسحا  دوخ  رد  يدرم  دیوگ : یم  يو  تسا ؛ هدـنزومآ  هک  دـنک  یم  لقن  یناتـساد  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرش 
هلأسم نیا  زا  ییانتعا  یب  اب  راـمیب  درم  نآ  .تسا  هدـش  نوخ  ناطرـس  راـتفرگ  هنافّـسأتم  هک  داد  ربخ  وا  هب  دومن  هعجارم  بیبط  هب  هک 
نایلاس .تفر و  دیاب  لاح  ره  هب  یجیردت  گرم  اب  ای  مورب  ایند  زا  یناهگان  گرم  اب  دنک  یم  توافت  هچ  نم  يارب  تفگ : تشذـگ و 
ياوق دـیباوخ ، یم  يراـمیب  رتسب  رد  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  رارق  ربص و  رگا  هک  یلاـح  رد  درک  یم  یگدـنز  تروص  نیمه  هب  زارد 

هدنز درم و  یم  زور  ره  ایوگ  دوب  هدنز  هک  یهاتوک  نامز  نامه  رد  دش و  یم  نابیرگ  هب  تسد  گرم  اب  داد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ 
(1) .دش یم 

ربارب رد  ِرُومُْالا ؛) ِمْزَع  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإ  ََکباَصَأ  اَم  یَلَع  ِْربْصاَو  : ») دیوگ یم  دوخ  دنزرف  هب  شدنمدوس  ياهزردـنا  رد  زین  میکح  نامقل 
(2) «. تسا مهم  ياهراک  زا  نیا  هک  شاب  ابیکش  دسر  یم  وت  هب  هک  یبئاصم 

.دنک یم  لابند  ار  دوخ  ياه  هیصوت  اوتحمرپ  هاتوک و  یتارابع  اب  حیاصن  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

(. َراَج َدْصَْقلا  َكَرَت  ْنَم  ( ؛» دوش یم  فرحنم  قح  هار  زا  دنک  كرت  ار  يور  هنایم  هک  یسک  : » دیامرف یم  .متشه 

تـسکش یتخبدـب و  یهارمگ و  ثعاب  طـیرفت  طارفا و  هنوگره  تسا و  يور  هناـیم  رد  هشیمه  اـیند  نید و  تمالـس  هکنیا  هب  هراـشا 
لادتعا میقتسم  طارص  نیمه  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ار  نآ  يوس  هب  تیاده  نامیاهزامن  رد  زور  همه  ام  هک  یمیقتـسم  طارـص  تسا و 

.تسا

ناسنا دنواشیوخ  نوچمه  بوخ )  ) نیشنمه رای و   » .مهن
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(. (1) ٌبِساَنُم ُبِحاَّصلاَو  ( ؛» تسا

رت يوق  نآ  زا  یهاگ  هکلب  دریگ ؛ یم  ار  یبسن  ياهدـنویپ  ياج  هک  دوش  یم  يوق  يردـق  هب  هاگ  یتسود  ياهدـنویپ  هکنیا  هب  هراـشا 
تـسود هک  يردارب  تفگ : ردارب ؟ ای  تسا  رتهب  تسود  دندیـسرپ : یـسک  زا  دـنیوگ  یم  هک  تسا  یفورعم  لـثملا  برـض  .دوش  یم 

، تسود ِنَدَْبلا ؛ ُبیـسَن  ُخَْالا  ِحوُّرلا َو  ُبیـسَن  ُقیدَّصلَا  : » دیوگ یم  هک  تسا  جیار  برع  نابز  رد  زین  یلثملا  برـض  .تسا  رتهب  دشاب 
(2) «. تسا ندب  مسج و  اب  بسانم  گنهامه و  ردارب ، حور و  اب  بسانم  گنهامه و 

ناتـسود هرابرد  دـیاب  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  نادـنواشیوخ  يارب  هک  یقوقح  ناـمه  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  نخـس  نیا  زا 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  بوخ 

(. ُُهْبیَغ َقَدَص  ْنَم  ُقیِدَّصلاَو  ( ؛» دنک ادا  ار  یتسود  قح  ناسنا ، بایغ  رد  هک  تسا  نآ  تسود  : » دیامرف یم  .مهد 

؛ دشابن اهنآ  یتسود  یعقاو  هناشن  تسا  نکمم  دـننک ، یم  هقالع  قشع و  ّتبحم و  راهظا  ناسنا  روضح  رد  هک  یناسک  هکنیا  هب  هراشا 
دیوگب درک  یم  تیاعر  تفگ و  یم  روضح  رد  ار  هچنآ  مامت  شتسود  بایغ  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  راکشآ  هاگ  نآ  یعقاو  یتسود 

.دنک تیاعر  و 

يَوَْهلاَو ( ؛» تسا ییاـنیبان  ياـتمه  کیرـش و  یتسرپاوه  : » دـیامرف یم  هدرک و  هراـشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  هیـصوت  نیا  رد  .مهدزاـی 
(. یَمَْعلا ُکیِرَش 

زا زین  ناتـسرپاوه  دـشاب ، رواجم  کیدزن و  دـنچره  دـننیب ، یمن  تساهنآ  فارطا  رد  هک  ار  یماـسجا  ناـیانیبان  هک  هنوگ  ناـمه  اریز 
رتدب یتفآ  تخانش ، تافآ  رد  تسا و  باجح  نیرت  هریت  نیرت و  تخس  یتسرپاوه  باجح  هک  ارچ  دنمورحم ، راکـشآ  قیاقح  ندید 

.دوش یمن  تفای  نآ  زا 

ُهَهلِإ َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  : ») دیوگ یم  دیجم  نآرق 
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یسک يدید  ایآ  َنوُرَّکَذَت ؛) الَف  ِهللا َأ  ِدَْعب  ْنِم  ِهیدْهَی  ْنَمَف  ًهَواشِغ  ِهِرََصب  یلَع  َلَعَجَو  ِِهْبلَقَو  ِهِعْمَس  یلَع  َمَتَخَو  ْملِع  یلَع  ُهللا  ُهَّلَضَأَو  ُهاوَه 
رب هتخاس و  هارمگ  تسین ) تیاده  هتـسیاش  هکنیا  رب   ) یهاگآ اب  ار  وا  دنوادخ  هداد و  رارق  شیوخ  سفن  ياوه  ار  دوخ  دوبعم  هک  ار 

؟ دنک تیاده  ار  وا  دـناوت  یم  یـسک  هچ  ادـخ  زا  ریغ  لاح  نیا  اب  تسا !؟ هداد  رارق  يا  هدرپ  شمـشچ  رب  هدز و  رهم  شبلق  شوگ و 
(1) .»؟ دیوش یمن  رکذتم  ایآ 

اَْینُّدـلا َّبُح  َّنِإَف  اَْینُّدـلا  ُِضفْراَف  : » دـیامرف یم  هدرک  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  شباحـصا  زا  یکی  هب  زین  يا  همان  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
لـال و ار  ناـبز  رک و  ار  شوـگ  روـک و  ار  مشچ  هک  نک  اـهر  ار  سفن ) ياوـه  و   ) اـیند ّتبحم  باَـقِّرلا ؛ ُّلِذـُیَو  ُمِْکُبیَو  ُّمُِصیَو  یِمُْعی 

(2) «. دروآ یم  ریز  هب  ار  اه  ندرگ 

***

َّبُرَو ( ؛» دـنرترود سکره  زا  هک  ینادـنواشیوخ  رت و  کیدزن  نادـنواشیوخ  زا  هک  یناگداتفا  رود  اـسب  هچ  : » دـیامرف یم  .مهدزاود 
(. دیَِعب ْنِم  ُدَْعبَأ  بیِرَقَو  بیِرَق ، ْنِم  ُبَْرقَأ  دیَِعب 

زا ناسنا  هب  ناـگداتفا  رود  دوش  یم  هاـگ  تسین ؛ اـهرکف  یکیدزن  اـه و  لد  دـنویپ  رب  لـیلد  هشیمه  یبسن  ياهدـنویپ  هکنیا  هب  هراـشا 
ار نآ  ناوت  یم  دشن  ادیپ  ناکیدزن  رد  رگا  هک  تسا  رگیدکی  هب  حاورا  طابترا  لد و  دنویپ  تسا  مهم  هچنآ  .دـنرت  کیدزن  ناکیدزن 

.درک وجتسج  ناگداتفا  رود  رد 

(3) (. ْمُهوُرَذْحاَف ْمُکَّل  اوُدَع  ْمُکِدالْوَأَو  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) میناوخ یم  زین  میرک  نآرق  رد 

(. ٌبِیبَح َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ُبیِرَْغلاَو  ( ؛» دشاب هتشادن  یتسود  هک  تسا  یسک  بیرغ   » .مهدزیس

زا مورحم  هک  یناسک  تسا و  ّتبحم  دروآ  یم  نوریب  تبرغ  زا  ار  ناسنا  هچنآ  يرآ !
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مدرم هک  تسا  ینیبرتربدوخ  رورغ و  ربک و  هاگ  .دریگ  یم  همشچرس  یفلتخم  لماوع  زا  تبرغ  نیا  .دنیاهنت  ياهنت  دنناتـسود  ّتبحم 
.تسا رگید  لماوع  اه و  ییافو  یب  هاگ  اه و  تداسح  هاگ  دنار و  یم  ناسنا  زا  ار 

ام یقـالخا  هبذاـج  میزاـس و  رود  دوـخ  زا  ار  لـیاذر  هنوـگ  نیا  هک  تسین  نیا  زج  یهار  مییآ  نوریب  تبرغ  زا  هـکنیا  يارب  نیارباـنب 
.دزاس مهارف  ار  یبوخ  ناتسود 

ْنَم ( ؛» دریگ یم  رارق  انگنت  رد  دـنک  زواجت  قح  زا  هک  سک  نآ  : » دـیامرف یم  هراـشا  یتیمها  اـب  هتکن  هب  هیـصوت  نیا  رد  .مهدراـهچ 
گنت مخ و  چیپ و  رپ  خالگنس و  لطاب  قیرط  اما  تسا ؛ ینارون  فاص و  هدرتسگ و  عیسو و  قح  هار  اریز  ُُهبَهْذَم ،) َقاَض  َّقَْحلا  يَّدَعَت 

تسا و قح  ریسم  رد  یتسه  ملاع  هک  ارچ  دنور ، یم  دصقم  يوس  هب  تعرس  اب  دنریگ  یم  شیپ  ار  قح  هار  هک  اهنآ  .تسا  کیراب  و 
هک تسا  یبآ  تهج  فالخ  رب  انش  نوچمه  لطاب  هار  ندرک  یط  یلو  دنک  یم  تکرح  ریـسم  نامه  رد  دشاب  نآ  اب  گنهامه  هچنآ 

.دهد یم  رارق  انگنت  رد  ار  رگانش  ًامئاد  تسا و  تکرح  رد  تعرس  هب 

عـضو زا  ار  ناورهر  دروخ و  یم  مشچ  هب  ییامنهار  میالع  نآ  ياج  ياج  رد  هک  تسا  يا  هداـج  نوچمه  قح  ریـسم  نیا ، رب  نوزفا 
.دماجنا یم  یهارمگ  هب  لیلد  نیمه  هب  تساهنیا و  همه  دقاف  لطاب  ریسم  یلو  دزاس ؛ یم  هاگآ  هار 

دنک اـفتکا  دوـخ  ردـق  شزرا و  هب  هک  سک  نآ  و  : » دـیامرف یم  هدرک و  هراـشا  یتـیمها  اـب  فورعم و  بلطم  هب  هرقف  نـیا  .مهدزناـپ 
؛» دوب دهاوخ  رترادیاپ  شتیعقوم 
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(. َُهل یَْقبَأ  َناَک  ِهِرْدَق  یَلَع  َرَصَْتقا  ِنَمَو  )

َّدَعَتَی َْمل  ُهَرْدَـق َو  َفِرَع  ًءَْرما  ُهللا  َمِحَر  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  مکحلا  ررغ  رد  هک  تسا  يرگید  هلمج  هیبش  هلمج  نیا 
(1) «. دنکن زواجت  دوخ  دح  زا  دسانشب و  ار  دوخ  ردق  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  ُهَرْوَط ؛

هاگیاج نآ  اهنت  هن  مدرم  دـنناروش و  یم  دوخ  دـض  رب  ار  مدرم  دـنهن  یم  رتارف  شیوخ  میلگ  زا  ار  اـپ  هک  یناـسک  هداد  ناـشن  هبرجت 
اریز تسا ، نشور  نآ  لیلد  .دـنریگ  یم  نانآ  زا  مه  ار  ناشراوازـس  هاگیاج  هکلب  دنـسانش ، یمن  تیمـسر  هب  نانآ  يارب  ار  تسردان 

نیمه هب  دنـسانش و  یم  نئاخ  وگغورد و  بلقتم و  يدارفا  ار  هلبا  هاـگ  رادـقم و  یب  نازاورپدـنلب  قیـالان و  نایعدـم  هنوگ  نیا  مدرم 
دنناد یم  یشزرا  اب  ياه  ناسنا  ار  شیوخ  قح  هب  عناق  وگتسار و  قداص و  دارفا  یلو  دنتـسین ؛ لئاق  اهنآ  يارب  یـشزرا  نیرتمک  لیلد 

.دنهن یم  جرا  ار  ناشقح  هشیمه  هک 

؛» يزاـس رارقرب  يا  هطبار  تیادـخ  وـت و  ناـیم  هک  تسا  نآ  ینز  گـنچ  نآ  هب  یناوـت  یم  هک  يا  هلیـسو  نیرت  نـئمطم   » .مهدزناـش
(. ُهَناَْحبُس ِهللا  َْنَیبَو  َکَْنَیب  ٌبَبَس  ِِهب  َتْذَخَأ  بَبَس  َُقثْوَأَو  )

تسکش اهنآ  مه  تسا  نکمم  یناسآ  هب  تسین و  نانیمطا  لباق  زگره  قولخم ، هب  لسوت  يدام و  لیاسو  هب  ندرب  هانپ  هکنیا  هب  هراشا 
شتردق دناوت  یمن  زیچ  چیه  هک  تسادخ  كاپ  تاذ  رادیاپ ، هنادواج و  تباث و  .يا  هدز  اهنآ  ناماد  هب  تسد  هک  وت  مه  دـنروخب و 

نامه نیا  هدرک و  یلاوز  لباق  ریغ  نئمطم و  ياج  رب  هیکت  دنک  شکاپ  تاذ  رب  هیکت  هک  سک  نآ  نیاربانب  دزاس ، دودحم  ار 
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: دیوگ یم  دیجم  نآرق  تسادخ .» اهنت  یتسه  ملاع  رد  یعقاو  رثؤم  ُهللا ؛ ّالإ  ِدوُجُولا  ِیف  َرِّثَُؤم  ال  : » دـیوگ یم  هک  تسا  یلاعفا  دـیحوت 
دوجوم ره  و  ناطیـش ، تب و   ) توغاط هب  هک  یـسک  نیاربانب ، یْقثُْولا ؛) ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ِهللاِاب  ْنِمُْؤیَو  ِتوُغاّـطلِاب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  »)

(1) «. تسا هدز  گنچ  هریگتسد  نیرت  مکحم  هب  دروآ ، نامیا  ادخ  هب  دوش و  رفاک  رگنایغط )

یلئاسو مامت  دراد و  يرت  هدرتسگ  موهفم  هلمج  هک  تسا  نشور  یلو  تسا  دیجم  نآرق  نامیا و  هلیـسو ، زا  روظنم  دنا  هتفگ  یـضعب 
.دریگ یم  رب  رد  ار  دنک  یم  رت  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک 

( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم هب  لسوت  هک  تسین  انعم  نادب  زین  میورن و  بابـسا  ملاع  غارـس  هب  ام  هک  تسین  انعم  نیدب  نخـس  نیا  هّتبلا 
هب ار  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هب  لسوت  مینیبب و  بابسا  ملاع  تشپ  رد  ار  بابـسالا  ببـسم  كاپ  تاذ  رگا  هک  ارچ  میـشاب ، هتـشادن 

.دوش یم  بوسحم  ادخ  اب  هطبار  زا  یقیداصم  اهنیا  مامت  میرمشب  ادخ  هاگشیپ  رد  تعافش  ناونع 

(. َكُّوُدَع َوُهَف  َِکلاَُبی  َْمل  ْنَمَو  ( ؛» تسوت نمشد  عقاو  رد  دهد  یمن  ّتیّمها  وت  قح ) راک و   ) هب هک  یسک   » .مهدفه

، قح زا  عافد  ياپ  هک  یماگنه  اما  دـننز ؛ یم  یتسود  زا  مد  دـیاش  دـنراد و  طابترا  ناسنا  اب  يوحن  هب  هک  دنتـسه  یناسک  روظنم  هّتبلا 
دنتـسین و قداص  یتسود  راهظا  رد  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  .دـنتوافت  یب  درـسنوخ و  ًالماک  دـیآ  یم  نایم  هب  تیـصخش  وربآ و 

.دنراد نورد  رد  رمضم  توادع  یعون 

شیپ رد  هک  مدرم  زا  يدارفا  مییوگب  مینادب و  هعماج  نارادـمامز  اب  مدرم  هطبار  هب  رظان  طقف  ار  هلمج  نیا  هک  میتسین  روبجم  نیاربانب 
یسایس ياهدمآ 
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رد اهنآ  دنرذگ ، یم  نآ  رانک  زا  انتعا  یب  دـنرادن و  نارادـمامز  ياه  همانرب  اب  یگنهامه  راهظا  هنوگ  چـیه  نآ  دـننام  یعامتجا و  و 
اب قلخ  هطبار  هب  طوبرم  هماـن  ّتیـصو  نیا  ياوه  لاـح و  هکنیا  صوـصخ  هب   (1) .دنتـسه يداو  نآ  نمـشد  ماظن و  نآ  فلاخم  عقاو 

.دزاس یم  نشور  ار  رگیدکی  اب  مدرم  هطبار  هکلب  تسین ، نارادمامز 

بجوم عمط  هک  اجنآ  رد  تسا  دـصقم  هب  ندیـسر  یعون  يدـیمون  هاگ  : » دـیامرف یم  دوخ  رابرپ  هیـصوت  نیا  رد  ترـضح  .مهدـجه 
(. ًاکَالَه ُعَمَّطلا  َناَک  اَذِإ  ًاکاَرْدِإ ، ُسْأَْیلا  ُنوُکَی  ْدَق  ( ؛» دوش یم  تکاله 

هک یلاح  رد  دبای  تسد  نآ  هب  دراد  عمط  دنک و  یم  ششوک  شالت و  يدصقم  هب  ندیسر  يارب  هتـسویپ  ناسنا ، هاگ  هکنیا  هب  هراشا 
عقاو رد  یلو  هدیـسرن  فده  هب  وا  ًارهاظ  هچرگ  اجنیا  رد  .دزاس  یم  مورحم  سویأم و  ار  وا  اذـل  تسا ، نآ  رد  وا  رـش  دـناد  یم  ادـخ 
نایز تسکـش و  ار  يدـیمون  سأـی و  دـیابن  هشیمه  نیارباـنب  تسا ، هدـش  لـصاح  وا  يارب  تسا  عفاـنم  ظـفح  تمالـس و  هک  فدـه 

.تسا تیقفوم  يزوریپ و  دراوم  زا  يرایسب  رد  هکلب  تشاد  بوسحم 

(. ُرَهْظَت هَرْوَع  ُّلُک  َْسَیل  ( ؛» دوش راکشآ  یناهنپ  بیع  ره  هک  تسین  نانچ   » .مهدزون

رورغم اـهنآ  يرهاـظ  عـضو  هب  داـیز  دـیتسناد  بیع  یب  ًارهاـظ  ار  يدارفا  رگا  هکنیا  تسخن  تسا : یتـالامتحا  هـلمج  نـیا  ریـسفت  رد 
تـسد زا  لاح  ره  رد  ار  طایتحا  نیاربانب  تسا ، هدـیدرگن  رهاظ  امـش  رب  هک  دنـشاب  هتـشاد  یناـهنپ  بویع  تسا  نکمم  اریز  دـیوشن ،

.دنا هتفریذپ  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یعمج  ار  ریسفت  نیا  .دیهدن 

ارچ دوش ، رورغم  دیابن  دید  بیع  یب  ار  شدوخ  ًارهاظ  رگا  ناسنا  هکنیا  رگید 
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هک دـنا  هتفگ  ناگرزب  زا  یـضعب  تالاح  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش  یمن  راکـشآ  رکفت  لمأت و  اـب  زج  هک  تسا  بویع  زا  يرایـسب  هک 
.دندش فقاو  دوخ  بویع  زا  یضعب  هب  يدماشیپ  رثا  رب  ناهگان  لاس ، یس  الثم  زا  دعب 

شابن نارگن  يدـید ، رت  بویعم  نارگید  هب  تبـسن  ار  دوخ  یتشاد و  یبویع  رگا  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  اجنیا  رد  زین  یموس  لامتحا 
.دنشوک یم  نآ  نتشاد  ناهنپ  رد  هک  دنراد  یبویع  ًابلاغ  مه  نارگید  اریز  شوکب ، شیوخ  حالصا  رد  و 

رظن هب  رت  بسانم  تسخن  ریسفت  دنچره  دنشاب ، عمج  هلمج  موهفم  رد  هس  ره  تسا  نکمم  دنرادن و  يداضت  مه  اب  اهریسفت  نیا  هّتبلا 
.دسر یم 

(. ُباَُصت هَصُْرف  ُّلُک  َالَو  ( ؛» دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یتصرف  ره  هن  و   » .متسیب

زا يریگ  هرهب  هب  قفوم  ناسنا  هک  تسا  هناریگلفاغ  نانچ  تصرف  هاـگ  اریز  شاـبن ، نیگمغ  داـیز  تفر  وت  تسد  زا  یتصرف  رگا  ینعی 
اه تصرف  همه  زا  دنتسناوت  یم  مدرم  رگا  داد و  جرخ  هب  اه  تصرف  زا  هدافتـسا  يارب  ار  شـشوک  تیاهن  دیاب  دنچره  دوش ، یمن  نآ 

.دوب توافتم  یلعف  عضو  اب  رایسب  رشب  یگدنز  هرهچ  دننک  هدافتسا  تقو  توف  نودب 

یم هصغ  دنا  هداد  تسد  زا  هک  یتصرف  يارب  رمع  کی  يدارفا  میا  هدید  رایـسب  اریز  دهد ، یم  ام  هب  یگرزب  سرد  ینارون  مالک  نیا 
زا ار  تصرف  نیا  میدوب و  رادـیب  شاک  يا  دـش و  یم  نانچ  نینچ و  میدوب  هدرک  ار  راک  نالف  زور  نالف  رگا  دـنیوگ : یم  دـنروخ و 

.دنروخ یم  ار  هتشذگ  هودنا  امئاد  دنزادرپب  هدنیآ  هب  هکنیا  ياج  هب  اهنآ  .میداد  یمن  تسد 

تسیب و
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هب انیب  صخـش  هک  دوش  یم  هاگ  : » دـیامرف یم  هدرک و  هراشا  يرگید  مهم  عوضوم  هب  دوخ  هیـصوت  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .مکی 
(. ُهَدْشُر یَمْعَْالا  َباَصَأَو  ُهَدْصَق ، ُریِصَْبلا  َأَطْخَأ  اَمَّبُرَو  ( ؛» دسر یم  دصقم  هب  انیبان  دور و  یم  اطخ 

زین دـنیوپ و  یم  ار  باوص  هار  اطخ  باکترا  نودـب  اهنآ  هشیمه  رادـنپم  شیدـنیب و  زین  هاگآ  دارفا  ياهراک  دروم  رد  هکنیا  هب  هراشا 
دنـسرب یبولطم  هجیتن  هب  یلماوع  رثا  رب  اسب  يا  .دـنیوپ  یم  ار  اطخ  هار  اهنآ  هشیمه  هک  رادـنپن  شیدـنیب و  ناهاگآان  ياهراک  هرابرد 

.دنا هدیسرن  نایانیب  هک 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  شدـج  زا  شناردـپ  زا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) امهیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد 
تفگش نخـس  ود  اَهوُرِفْغاَف ؛ میِکَح  ْنِم  هَفَـس  ُهَِملَکَو  اَهُولَْبقاَف  هیِفَـس  ْنِم  هَمْکِح  ُهَِملَک  اَمُهُولِمَتْحاَف  ِناَتَبیِرَغ  ِناَتَِملَک  : » درک لقن  نینچ 

رداص ییاناد  یمیکح و  زا  هک  يا  هناهیفـس  نخـس  دـیریذپب و  ار  نآ  دوش  رداـص  یهیفـس  زا  هک  يزیمآ  تمکح  نخـس  تسا : روآ 
(1) «. دیشخبب وا  رب  ار  نآ  دوش 

شزغل و نودب  ییاناد  چیه  اریز  َِهبِرْجَت ؛ وُذ  َّالِإ  َهیِفَـس  َالَو  هَْرثَع  وُذ  َّالِإ  َمیِکَح  ُهَّنِإَف َال  : » تسا هدـمآ  نینچ  ثیدـح  نیا  لیذ  یلاما ، رد 
(2) «. تسین هبرجت  نودب  ینادان  چیه 

اَذِإ َکَّنِإَف  َّرَّشلا  ِرِّخَأ  ( ؛» یهد ماجنا  یناوت  یم  یهاوخب  نامز  ره  اریز  نکن ) هلجع  نآ  رد  و   ) نکفیب ریخأت  هب  ار  يدـب   » .مود تسیب و 
(. ُهَْتلَّجَعَت َْتئِش 

طیارـش ره  رد  نامز و  ره  رد  يدب  هک  یلاح  رد  دنک  هلجع  نآ  يارب  دیاب  ناسنا  هک  دراد  یتامدـقم  هب  جایتحا  یبوخ  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا هتخاس  یصخش  ره  زا 

اه تازاجم  رد  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  تسا  نکمم  نخس  نیا 
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هتـسب وت  رب  تشگزاب  هار  يوش و  نامیـشپ  ادعب  دیاش  تسا  رّـسیم  نامز  ره  رد  هک  ارچ  نکم  هلجع  قح  هب  ياه  شنزرـس  خـیبوت و  و 
.دشاب هدش 

لثم دـشاب  قحان  هب  يدـب  رـش و  هنوگره  كرت  زا  هیاـنک  هک  دراد  دوجو  ثحب  دروم  هلمج  هب  ـالاب  هلمج  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا 
مییوگ یم  اهنآ  هب  ام  مینزب و  یـشکدوخ  هب  تسد  میهاوخ  یم  هک  میا  هدش  تحاران  نانچ  ام  دنیوگ : یم  دارفا  زا  یـضعب  هاگ  هکنیا 

نآ نخـس  نیا  موهفم  نیقی  هب  .مینک  وجتـسج  ار  تالکـشم  حالـصا  هار  اـت  اـیب  .تسا  نکمم  ناـمز  ره  دوش و  یمن  رید  یـشکدوخ 
.تسا نآ  كرت  زا  هیانک  هکلب  نک ، یشکدوخ  هب  مادقا  ًادعب  هک  تسین 

(. ِِلقاَْعلا َهَلِص  ُلِدْعَت  ِلِهاَْجلا  ُهَعیِطَقَو  ( ؛» تسا لقاع  اب  دنویپ  ِلداعم  لهاج  زا  ندیرب   » .موس تسیب و 

انعم نیا  قباطم   ) .دـش یهاوخ  دـنم  هرهب  زین  نالهاج  اب  ییادـج  زا  يریگ  یم  دوس  القع  اب  طابترا  زا  هک  هنوگ  نامه  هکنیا  هب  هراشا 
(. تسا هلص  هعیطق و  موهفم  لقاع  لهاج و 

تسا نیا  هلزنم  هب  اریز  شابم ، تحاران  زگره  درک  دنویپ  عطق  وت  زا  لهاج  رگا  هک  دراد  دوجو  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا 
هبنج لقاع  لهاج و  ریـسفت ، نیا  قباطم   ) .دوش یم  عطق  وت  زا  وا  رـش  ینام و  یم  رانکرب  شنایز  زا  دنک ؛ رارقرب  هطبار  وت  اب  یلقاع  هک 

(. دراد یلعاف 

درامشب گرزب  ار  نآ  هک  یسک  درک و  دهاوخ  تنایخ  وا  هب  هنامز  دنادب  نمیا  نامز  ثداوح  زا  ار  دوخ  هک  یسک   » .مراهچ تسیب و 
(. ُهَناَهَأ ُهَمَظْعَأ  ْنَمَو  ُهَناَخ ، َناَمَّزلا  َنِمَأ  ْنَم  ( ؛» دزاس یم  راوخ  ار  وا 

هلمج
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اه و تیبوبحم  لامج ، نسح و  اه ، تورث  اه ، يزوریپ  تسین ؛ دامتعا  دروم  ایند  ياه  تمعن  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  لّوا 
یکی هدرک و  تنایخ  اهنآ  هب  ایند  ناهگان  دننک  دامتعا  روما  نیا  رب  هک  اهنآ  .تسا  لاوز  ضرعم  رد  هظحل  ره  رد  يدام  بهاوم  ریاس 
هظحل ره  هک  دـنک  انب  یللجم  هناـخ  بالیـس  ریـسم  رد  ناـسنا  هک  دـنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا  .دریگ  یم  اـهنآ  زا  يرگید  زا  سپ  ار 

تسایند و يدام  بهاوم  ایند و  اجنیا  رد  نامز  زا  روظنم  نیاربانب  دبوکب ، مه  رد  ار  هناخ  دوش و  يراج  یمیظع  بالیس  تسا  نکمم 
نینچ نیقی  هب  .دـهدب  يراـک  ره  هب  نت  نآ  ندروآ  گـنچ  هب  يارب  دـشاب و  مهم  شرظن  رد  اـیند  هک  تسا  نیا  مود  هلمج  زا  روـظنم 

.دش دهاوخ  نوهوم  اهرظن  رد  رادقم و  یب  راوخ و  یسک 

دوخ نامز  مدرم  همه  هب  دـیابن  ناـسنا  ینعی  تسا ؛ ناـمز  لـها  ناـمز ، زا  روظنم  هک  تسه  ـالاب  هلمج  ود  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا 
ًاـصوصخم تسا  نامز  لها  نامز ، نتـشاد  گرزب  زا  روظنم  دننز و  رجنخ  وا  هب  تشپ  زا  ناهگان  تسا  نکمم  هک  ارچ  دنک ، نانیمطا 

ياملع ناگرزب و  زا  يرایسب  اذل  دوش ، یم  ناسنا  نهو  ببس  ناشندرمـش  گرزب  اهنآ و  رب  دامتعا  هک  تردق  نابحاص  اه و  توغاط 
لاح حرـش  رد  هکنیا  دنا و  هتـشاد  رذحرب  ناطلـس  برق  زا  ار  مرتحم  دارفا  هدرمـش و  رطخ  ار  اه  توغاط  هب  ندـش  کیدزن  هتـشذگ ،

(1) .تسا هدوب  ناشنامز  مدرم  داسف  روظنم  دنا  هتشاد  هوکش  دوخ  نامز  داسف  زا  هک  مینیب  یم  نیشیپ  ناگرزب 

: میناوخ یم  بلطملادبع  ترضح  هب  بوسنم  راعشا  رد 
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اَناَوِس ٌْبیَع  اَِنناَمَِزل  اَمَو  ًاناَمَز ***  ْمُهُّلُک  ُساَّنلا  ُبیِع  َ

اَناَجَه اَِنب  ُناَمَّزلا  َقَطَن  َْولَو  اَنِیف ***  ُْبیَْعلاَو  اَنَناَمَز  ُبیِعَن 

ًاناَیِع ًاضَْعب  اَنُضَْعب  ُلُکْأَیَو  ْبئِذ ***  َمَْحل  ُكُْرتَی  َْبئِّذلا  َّنِإَو 

.درادن ام  زج  یبیع  ام  نامز  هک  یلاح  رد  دننک  یم  شهوکن  ار  ینامز  مادک  ره  مدرم  »

دهاش  ) درک دـهاوخ  هرخـسم  ار  ام  دـیاشگب  نابز  نامز  رگا  تسام و  دوخ  رد  بیع  هک  یلاح  رد  میریگ  یم  بیع  دوخ  ناـمز  رب  اـم 
:( هکنیا نخس  نیا 

(1) «. میروخ یم  اراکشآ  ار  رگیدکی  تشوگ  ام  یلو  دنروخ  یمن  ار  رگیدکی  تشوگ  اه  گرگ 

یَمَر ْنَم  ُّلُک  َْسَیل  ( ؛» دنزب فده  هب  يزادـناریت  ره  هک  تسین  نینچ  : » دـیامرف یم  شرابرپ  ّتیـصو  نیا  رد  ترـضح  .مجنپ  تسیب و 
(. َباَصَأ

راب کی  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  شخب  هجیتن  شیاه  شالت  دسرب و  دصقم  هب  هشیمه  دشاب  هتشاد  عقوت  ناسنا  دیابن  هکنیا  هب  هراشا 
رارق شنزرـس  تمالم و  رابگر  ریز  دندیـسرن  فدـه  هب  دـندش و  ییاطخ  بکترم  هک  ار  یناسک  ای  ددرگ  سویأـم  دیـسرن  فدـه  هب 

((. مالسلا مهیلع  ) نیموصعم زج   ) .دنتسه اطخلا  زیاج  هشیمه  اه  ناسنا  .دهد 

کی تلع  هب  ناریدم  ناتسود و  ندرکن  درط  يارب  زین  اه و  تسکش  زا  یضعب  لباقم  رد  هدارا  تیوقت  رطاخ و  یلست  يارب  نخس  نیا 
.تساطخ دنچ  ای 

نینچ هدـهع  زا  قیال  رهام و  نازادـناریت  هکلب  دـنزب ، فدـه  هب  دوش  یمن  قفوم  يزادـناریت  ره  هک  دـشاب  نآ  روظنم  تسا  لمتحم  زین 
.دنیآ یمرب  يراک 

.تسین دیعب  زین  هلمج  نیا  ریسفت  رد  انعم  ود  ره  عمج 

دنک ادیپ  رییغت  مکاح  هاگره  : » دیامرف یم  هتخادرپ  نامز  عاضوا  ندش  نوگرگد  هلأسم  هب  دوخ  كرابم  هیـصوت  نیا  .مشـش  تسیب و 
زین هنامز 
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(. ُناَمَّزلا َرَّیَغَت  ُناَْطلُّسلا  َرَّیَغَت  اَذِإ  ( ؛» دوش یم  نوگرگد 

، تسا رادروخرب  ّتیعقاو  زا  مِهِکُوُلم » ِنید  یلَع  ُساّنلَا   » اـهنت هن  ددرگ ؛ یم  ناـمکاح  عضو  روحم  رب  هعماـج  عاـضوا  هکنیا  هب  هراـشا 
، دنـشاب اوقتاب  هشیپ و  تلادـع  هاگآ  يدارفا  نامکاح ، رگا  .دـخرچ  یم  اه  تموکح  عون  روحم  رب  مدرم  تانکـس  تاکرح و  بلاـغ 
رد تاـیحور  نیا  ماـمت  دنـشاب ، لدگنـس  اوقت و  یب  ملاـظ ، وجدوس ، يدارفا  رگا  دـننک و  یم  تکرح  تلادـع  اوقت و  يوس  هب  مدرم 
ات دـننک  رارقرب  يا  هنالداع  تموکح  زیچ  ره  زا  لبق  دنتـشاد  یعـس  یهلا  گرزب  ناربمغیپ  لـیلد  نیمه  هب  .دوش  یم  سکعنم  هعماـج 

تناید جیورت  اریز  دنهابتشا ، رد  تخس  تسادج  تناید  زا  تسایس  دننک  یم  روصت  هک  اهنآ  .دوش  رّسیم  نآ  هیاس  رد  مدرم  حالـصا 
لیکـشت هب  تسد  تصرف  نیلّوا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  لیلد  نیمه  هب  تسین و  ریذـپ  ناکما  تموکح  حالـصا  نودـب 

نیشناج ار  حیحص  يزاس  گنهرف  دیاشگب و  یمالسا  رثؤم  حیحص و  تاغیلبت  يارب  ار  هار  تردق ، اب  دناوتب  ات  دز  یمالـسا  تموکح 
همانرب نینچمه  دراد و  مدرم  راکفا  رد  هک  یقیمع  ریثأت  اب  یمومع  ياه  هناسر  هک  زورما  يایند  رد  ًاصوصخم  .دنک  ّتیلهاج  گنهرف 

ایآ .تسا  تموکح  هب  هتـسباو  رـصانع  ای  اه  تموکح  رایتخا  رد  یلاع  حطـس  ات  نییاپ  حوطـس  زا  شرورپ  شزومآ و  هب  طوبرم  ياه 
؟ دیشخب ییاهر  داسف  زا  ار  هعماج  روما ، نیا  نتشاد  تسد  رد  نودب  تسا  نکمم 

ناطلـس تالاح  رییغت  ناطلـس ، رییغت  زا  روظنم  تسا و  هعماج  مدرم  رییغت  نامز ، رییغت  زا  روظنم  هک  دش  مولعم  میتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا 
.تسا

اَذِإ ِیتَّمُأ  ْنِم  ِناَْفنِص  : » دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ 
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رگا هک  دنتـسه  نم  تّما  زا  هورگ  ود  ُءاَرَمُْالاَو ؛ ُءاَهَقُْفلا  َلاَق  اَمُه  ْنَمَو  ِهللا  َلوُسَر  اَی  َلِیق  ِیتَّمُأ  ْتَدَسَف  اَدَسَف  اَذِإَو  ِیتَّمُأ  ْتَحَلَـص  اَحَلَص 
هیلع هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  نارضاح  زا  یضعب  دندرگ : یم  دساف  مدرم  دنوشب  دساف  رگا  دنوش و  یم  حالصا  مدرم  دنوش ، حالصا 

(1) «. نامکاح ناملاع و  دومرف : دنمادک ؟ هورگ  ود  نآ  دندیسرپ : هلآو )

تـسد رد  ییاهبنارگ  رهوگ  درک و  عمج  ار  دوخ  ياهاتـسور  نارازگراـک  ناوریـشونا  يزور  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  زا  یـضعب  رد 
دـناسر و یم  نایز  اهاتـسور  هب  زیچ  ره  زا  شیب  زیچ  هچ  تفگ : درک و  باطخ  اـهنآ  هب  .دـنادرگ  یم  دوخ  تسد  رد  ار  نآ  تشاد و 

یـضعب .مراذگ  یم  شناهد  رد  ار  اهبنارگ  رهوگ  نیا  دیوگب  ار  نآ  حیحـص  خـساپ  امـش  زا  سک  ره  دـناشک ؟ یم  يدوبان  هب  ار  نآ 
( دیدنسپن ار  مادک  چیه  ناوریشونا   ) فلاخم ياهداب  هبلغ  دنتفگ : رگید  یضعب  .یلاسکشخ  دنتفگ : یـضعب  بآ و  ندش  عطق  دنتفگ :
ای اـیاعر  همه  لـقع  هزادـنا  هب  وت  لـقع  منک  یم  روصت  نم  وگب  خـساپ  وت  تفگ : وا  هب  درک و  رهمجرذوـب )  ) شریزو هب  ور  هاـگ  نآ 

نتفرگ روج  ملظ و  رب  میمـصت  ّتیعر و  هراـبرد  ناطلـس  يأر  رییغت  اـهیدابآ  داـسف  یناریو و  لـماع  تفگ : رهمجرذوـب  .تسا  رتـشیب 
(2) .داد رارق  وا  ناهد  رد  ار  اهبنارگ  رهوگ  هاگ  نآ  ...وت  لقع  نیا  رب  نیرفآ  تفگ : ناوریشونا  .تسوا 

ِقِیفَّرلا ِنَع  ْلَس  ( ؛» تسیک تا  هیاسمه  هک  نیبب  هناـخ  باـختنا  زا  شیپ  تسیک و  ترفـس  مه  هک  نیبب  رفـس  زا  شیپ   » .متفه تسیب و 
(. ِراَّدلا َْلبَق  ِراَْجلا  ِنَعَو  ِقیِرَّطلا ، َْلبَق 

رفس ماگنه  هب  اریز  دنا ، هدرک  هبرجت  ار  نآ  مدرم  اهراب  هک  تسا  یتیعقاو  مالسلا ) هیلع  ) ماما نخس  نیا 
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ای لدگنـس  لیخب و  ای  اوقت  یب  تسردان و  یمدآ  ناسنا  رفـس  مه  رگا  دوش ؛ یم  رهاظ  صاخـشا  نورد  دور و  یم  رانک  اه  هدرپ  ابلاغ 
.دنتسه وا  هناخ  رد  یتح  ناسنا  زا  شمارآ  بلس  ببس  دب  ناگیاسمه  نینچمه  دنک  یم  بلس  وا  زا  یلک  هب  ار  شمارآ  دشاب  قلخدب 

َراْجلا ّنِال  اْنبَحْصَی  الَف  ِهِراج  یلإ  ُءیـُسی  َناک  ْنَم  ُلوُقَی : َرَفاس  اذإ  َناک  : » میناوخ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
؛ دوشن رفـس  مه  ام  اب  دنک  یم  يدـب  شا  هیاسمه  هب  هک  یـسک  دومرف : یم  درک  یم  ترفاسم  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  ٌمِزالُم ؛ ٌقیفَر 

«. تسا ناسنا  یگشیمه  قیفر  هیاسمه  اریز 

زا  ) (1) هزمح یبا  نومیم  نب  دـمحم  هک  دـنک  یم  لـقن  نینچ  دادـغب  خـیرات  باـتک  زا  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتـست  موحرم 
ود تفگ : یـشورف ؟ یم  دـنچ  هب  دیـسرپ : يرتشم  .دـشورفب  ار  شا  هناخ  تساوخ  یم  هک  تشاد  يا  هیاـسمه  دوخ ) رـصع  فیراـعم 

رازه راهچ  دیـسر  هزمح  وبا  شوگ  هب  نخـس  نیا  .ندوب  هزمح  یبا  هیاسمه  شزرا  رانید )  ) رازه ود  تسا و  هناخ  تمیق  رانید )  ) رازه
(2) .شورفن ار  تا  هناخ  ریگب و  ار  نیا  تفگ : داتسرف و  وا  يارب  رانید ) )

( اوتحم یب  و   ) روآ هدنخ  نانخس  نتفگ  زا  : » دیامرف یم  رابرپ  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  زردنا  نیرخآ  رد  ترـضح  .متـشه  تسیب و 
(. َكِْریَغ ْنَع  َِکلَذ  َْتیَکَح  ْنِإَو  ًاکِحْضُم ، ُنوُکَی  اَم  ِمَالَْکلا  َنِم  َرُکْذَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ( ؛» ینک لقن  يرگید  زا  ار  نآ  دنچره  زیهرپب ،

درف يازهتـسا  ای  تبیغ  اب  هارمه  ًابلاغ  رگید  ییوس  زا  دـهد و  یم  داـبرب  ار  ناـسنا  تهبا  تبیه و  وس  کـی  زا  نانخـس  هنوگ  نیا  اریز 
هیام مه  نیاربانب  تسا ، يدنموربآ 

221 ص :

بقل تهج  نیمه  هب  دوب و  ینابز  نیریـش  دنمتواخـس و  هاگآ و  دنمـشناد و  يدرم  ناسارخ و  هتـسجرب  خویـش  زا  دوخ  ناـمز  رد  - 1
( یلکرز مالعا  (. ) تسا رکش  يانعم  هب  رّکُس   ) .دنداد وا  هب  يرکس » »

لقن دادغب  خـیرات  زا  تیاور  نیمه  زین  ص 548  ج 26 ، لامکلا ، بیذـهت  رد  ص 455  ج 8 ، يرتست ، همّالع  هغالبلا  جهن  حرـش  - 2
.تسا هدش 

همان 31 حرش  همجرت و  نتم ،  هغالبلا :  www.Ghaemiyeh.comجهن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 236 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_221_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15783/AKS BARNAMEH/#content_note_221_2
http://www.ghaemiyeh.com


ای تبیغ  هک  دنک  یم  توافت  هچ  .يرگید  زا  لقن  هب  ای  دشاب  شدوخ  زا  نخس  نیا  هاوخ  .تسا  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  ناسنا  صقن 
.يرگید زا  تیاکح  ای  دشاب  ناسنا  دوخ  عادبا  هیرخس 

یم اریز  دنیـشنب ، سلاـجم  رد  سوبع  کـشخ و  دزیهرپب و  عورـشم  حازم  یخوش و  زا  ناـسنا  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نخـس  نیا  هّتبلا 
ار عورشم  حازم  یخوش و  هنوگ  نیا  املع  ناگرزب  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  صخش  میناد 
رد مولعلا  رحب  همّالع  موحرم  .دـینک  رتشیب  حازم  رفـس  تالکـشم  راشف  ندرب  نیب  زا  يارب  اهرفـس  رد  هدـش  هیـصوت  یتح  .دـنا  هتـشاد 

: دیوگ یم  دوخ  یهقف  راعشا 

ًيذأ ِْبلْجَی  َْمل  َبَّرلا َو  ِطَخْسَی  َْمل  اذإ ***  ِرَفَّسلا  ِیف  َحازِْملا  ِِرثْکَا  َو 

«. دشابن ناگدنونش  رازآ  ادخ و  مشخ  بجوم  هکنیا  رب  طورشم  نک  رتشیب  حازم  اهرفس  رد  »

ُِقلُْخلا ُنْسُحَو  ِداَّزلا  ُلْذَـبَف  ِرَفَّسلا  ِیف  ِیتَّلا  اَّمَأَو  : » دوـمرف هک  تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  ثیدـح  زا  هتفرگرب  نخـس  نـیا 
دشاب و هتـشاد  قلخ  نسح  دشخبب و  نارگید  هب  دوخ  هشوت  داز و  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  رفـس  رد  تورم  یِـصاَعَْملا ؛ ِْریَغ  ِیف  ُحاَزِْملاَو 

(1) «. دنک تیصعم  زا  یلاخ  حازم 

دوش و یم  ناسنا  تیـصخش  نهو  بجوم  ای  درذگب  لادتعا  دح  زا  رگا  تسوکین و  شلادـتعا  دـح  رد  روما  نیا  هکنیا  نخـس  هاتوک 
.دبلط یم  ار  ادخ  مشخ  هک  دوش  یم  یناهانگ  دراو  هکنیا  ای  دننک و  یم  هاگن  وا  هب  یکقلد  نوچمه  مدرم 

هرابرد یمهم  سرد  مادکره  دوب و  هدش  داریا  انعمرپ  هاتوک و  یتارابع  رد  هک  هناگ  تشه  تسیب و  حیاصن  نیا  هک  داد  فاصنا  دیاب 

222 ص :

ح 3. ص 266 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 1
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ربارب رد  دوش و  هتـشون  الط  بآ  اب  تسا  راوازـس  هک  تساهزردـنا  نیرت  شزرا  اب  زا  تشاد ، ربرد  ناـسنا  يونعم  اـی  يداـم  یگدـنز 
.نانمؤمریما يا  تیاوتحمرپ  نانخس  تکاپ و  ناور  رب  دورد  مالس و  .دریگ  رارق  ناگمه  ناگدید 

***

نز اب  هنالداع  هنامیکح و  راتفر 

يا هناگ  تشه  تاروتسد  دزادرپ و  یم  نانز  هب  طوبرم  لئاسم  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما یخیرات ، همان  ّتیصو  نیا  زا  تمسق  نیرخآ  رد 
.دهد یم  شدنزرف  هب  هنیمز  نیا  رد  ار 

َهَرَواَشُمَو َكاَّیِإَو  ( ؛» تسا تسـس  ناشمیمـصت  صقاـن و  اـهنآ  يأر  هک  زیهرپب  درخ ) مک   ) ناـنز اـب  هرواـشم  زا  : » دـیامرف یم  تسخن 
(. نْهَو َیلِإ  َّنُهَمْزَعَو   (1) ْنفَأ َیلِإ  َّنُهَیْأَر  َّنِإَف  ِءاَسِّنلا 

تاروتـسد نیا  نوماریپ  زورما  هک  یتالاؤس  مامت  هب  دناوت  یم  هک  هدرک  نایب  یتلع  هناگتفه  حـیاصن  نیا  يانثا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
(. طلسم ریدم   ) نامرهق هن  تسا  لگ  هخاش  نوچمه  نز  اریز  دیامرف : یم  ترضح  دیوگ ، خساپ  دوش ، یم  حرطم 

یـساسحا و لـئاسم  هک  میناد  یم  هوـالع ، هب  .دـشاب  تروـشم  فرط  مهم  لـئاسم  رد  دـناوت  یمن  یفیطل  دوـجوم  نینچ  تسا  نشور 
رد دراد و  یتائانثتـسا  یماع  مکح  ره  تسا  یهیدـب  .دراذـگ  یم  رثا  اهنآ  اب  هرواشم  ماقم  رد  رما  نیمه  دراد و  هبلغ  نانز  رب  یفطاـع 

.دننک یم  يربارب  رظن  بحاص  نادرم  اب  يأر ، هدارا و  مزع و  رد  هک  تفای  ناوت  یم  ار  ینانز  زین  دروم  نیا 

اهنآ باجح ، رب  دیکأت  اریز  راد ، زاب  هناگیب  نادرم  ندید  زا  ار  اهنآ  هدید  باجح ، قیرط  زا  و  : » دـیامرف یم  هیـصوت  نیمود  رد  سپس 
(. َّنِْهیَلَع یَْقبَأ  ِباَجِْحلا  َهَّدِش  َّنِإَف  َّنُهاَّیِإ ، َِکباَجِِحب  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْفُفْکاَو  ( ؛» تشاد دهاوخ  هاگن  رت  كاپ  رت و  ملاس  ار 

هیآ رد  هک  تسا  يروتسد  هیبش  نخس  نیا 

223 ص :

.تسا درخ  رکف و  دوبمک  ناصقن و  يانعم  هب  نفا » - » 1
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ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نامیااب  نانز  هب  و  َّنُهَجوُُرف ؛) َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلقَو  : ») تسا هدـمآ  رون  هروس   31
«. دننک ظفح  یتفع ) یب  زا   ) ار شیوخ  ناماد  دنریگ و  ورف  دولآ ) سوه  هاگن  زا  )

هب اهنآ  زا  يرایـسب  هکلب  تسین ، نانز  هب  نادرم  هاگن  هیحان  زا  اه  هنتف  همه  مدرم ، زا  يرایـسب  روصت  فالخ  رب  هک  دهد  یم  ناشن  زین 
باجح رد  ار  اهنآ  دهد  یم  روتسد  نآ  زا  يریگولج  يارب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  تساهنآ  ياه  هسوسو  نادرم و  هب  نانز  هاگن  ببس 

.دیوگ یم  ار  نامیالا  فیعض  ای  راب  دنب و  یب  نانز  هکلب  دوش  یمن  لماش  ار  نانز  همه  زین  حبق  نیا  هک  تسا  نشور  .راد  هگن 

ریغ دارفا  هک  تسین  نآ  زا  رتدـب  اـهنآ  نتفر  نوریب  اریز ) نکن ، دراو  اـهنآ  رب  ار  نـئمطم  ریغ  دارفا  : ») دـیامرف یم  هیـصوت  نیموـس  رد 
(. َّنِْهیَلَع ِِهب  َُقثُوی  ْنَم َال  َِکلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَشَِأب  َّنُهُجوُرُخ  َْسَیلَو  ( ؛» یهد هار  اهنآ  هب  ار  نئمطم 

ار يرگید  هناگیب ) نادرم  زا   ) وت زا  ریغ  اهنآ  هک  یناوتب  رگا  : » دیامرف یم  تسا  لبق  هیصوت  لیمکت  عقاو  رد  هک  هیـصوت  نیمراهچ  رد 
(. ْلَْعفاَف َكَْریَغ  َْنفِْرعَی  َّالَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإَو  ( ؛» نک نینچ  دنسانشن 

المع دشاب و  وت  هلیـسو  هب  دنـشاب ، هتـشاد  نارگید  زا  يا  هتـساوخ  رگا  یتح  دنهاوخب ، وت  زا  اهنت  دنهاوخ ، یم  هچ  ره  هکنیا  هب  هراشا 
اج همه  رد  تدوخ  اب  ار  ناشیا  هطبار  نک و  عطق  دوش  یم  يدساف  هطبار  هب  لدبم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  نارگید  اب  ار  اهنآ  هطبار 

عطق زیگنا  هدسفم  ياه  هطبار  مه  دوش و  ماجنا  ناشیاه  هتساوخ  مه  بیترت  نیا  هب  راد و  راوتسا  مکحم و 

224 ص :
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.ددرگ

نامرهق هن  تسا  لگ  هخاش  نوچمه  وا  اریز  راذگماو ، ار  شدوخ  ياهراک  زا  شیب  نز  هب  و  : » دیازفا یم  روتسد  نیمجنپ  رد  ترضح 
(. (1) هَناَمَرْهَِقب ْتَْسَیلَو  ٌهَناَْحیَر ، َهَأْرَْملا  َّنِإَف  اَهَسْفَن ، َزَواَج  اَم  اَهِْرمَأ  ْنِم  َهَأْرَْملا  ِکِّلَُمت  َالَو  ( ؛» روما رب  طلسم  و 

ياه تیریدـم  دـنوش و  نشخ  روما  راد  هدـهع  دـنناوت  یمن  یحور  تفاطل  یفطاع و  ياه  هبنج  نتـشاد  تلع  هب  نانز  هکنیا  هب  هراشا 
ًاصوصخم نارگید  هب  طوبرم  روما  هن  دننک  تیلاعف  دیاب  شیوخ  هب  طوبرم  روما  هدودحم  رد  اهنآ  نیاربانب  دنریگ ، هدهع  رب  ار  تخس 

.نیگنس ساسح و  ياه  تسپ 

اب هک  تسا  يا  هدـش  باـسح  رایـسب  تلع  هدومرف ، ناـیب  نآ  هباـشم  تاروتـسد  روتـسد و  نیا  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  ار  یتـلع 
رد یلو  دنتسین ؛ انعم  نیا  شریذپ  هب  رـضاح  نخـس ، رد  اه  هدز  برغ  زا  یـضعب  دنچره  تسا ، راگزاس  نانز  مسج  حور و  نامتخاس 

دنهد یم  ار  نادرم  اب  نانز  تاواسم  راعـش  تسا  ینالوط  ياه  لاس  هک  نیمز  برغم  رد  یتح  .دننک  هدایپ  ار  نآ  دـنراد  یعـس  لمع ،
هک اهنآ  تبـسن  دـبای و  تسد  ساـسح  ياـه  تسپ  هب  دـناوت  یم  ینز  رتمک  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک  یم  راـتفر  يرگید  روط  لـمع  رد 

.دسرن مه  دصرد  جنپ  هب  دیاش  دنناوت  یمن  هک  یناسک  هب  دننک  یم  ادیپ  راک  نیا  رب  قیفوت 

ار نیناوق  ناوت  یمن  اما  تسا ؛ ّتیعقاو  کی  هچرگ  اوران  ضیعبت  عفر  نادرم و  نانز و  نایم  رد  تلادـع  تیاـعر  هکنیا  نخـس  هاـتوک 
تسا ییاهراعش  دهد  یم  شرورپ  ار  داضت  نیا  هک  ییاهراعش  دشاب و  داضت  رد  نیوکت  لماع  ياه  ّتیعقاو  اب  هک  درک  میظنت  يروط 

یمن ّتیعقاو  هب  زگره  هک  نیغورد  هناراکایر و 

225 ص :

تسا و جرخ  لخد و  لیکو  امرفاک و  ریدم و  يانعم  هب  هدـش و  لقتنم  برع  تایبدا  هب  هک  تسا  یـسراف  تغل  لصا  رد  نامرهق » - » 1
.تسا هدمآ  زین  عاجش  ناولهپ و  يانعم  هب  هاگ 
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.دسر

(. اَهَسْفَن اَِهتَماَرَِکب   (1) ُدْعَت َالَو  ( ؛» نکم مارتحا  ار ) يا  هناگیب   ) ار يرگید  وا ، مارتحا  تهج  هب  : » دیامرف یم  هیصوت  نیمشش  رد 

هدنیآ رد  هک  يا  هطبار  دوش ، ادـیپ  اهنآ  نایم  یفطاع  يا  هطبار  تسا  نکمم  ینک  مارکا  ار  نآ  نیا و  وا  يارب  هاگ  ره  هکنیا  هب  هراشا 
.ددرگ يداسف  أشنم  تسا  نکمم 

دزادنین رکف  نیا  هب  ار  وا  هک  راد  هگن  يدـح  هب  ار  شمارتحا  و  : » دـیامرف یم  تسین  لبق  هیـصوت  اب  طابترا  یب  هک  هیـصوت  نیمتفه  رد 
أـشنم دناوت  یم  زین  اه  تعافـش  هنوگ  نیا  هک  ارچ  اَهِْریَِغل ،) َعَفْـشَت  ْنَأ  ِیف  اَهْعِمُْطت  َالَو  ( ؛» دنک تعافـش  ناگناگیب )  ) نارگید يارب  هک 

.تسین راکنا  لباق  نآ  نایز  ررض و  ددرگ و  یفطاع  هطبار 

لوبق تروص  هب  هاوخ  دـنکن  زواـجت  نارگید  هب  اـهنآ  زا  شدوخ و  دـح  رد  یلو  دـشاب ؛ ظوفحم  دـیاب  نز  تاـمارتحا  هکنیا  هصـالخ 
.دنک یم  نارگید  اب  طابترا  هب  قیوشت  ار  اهنآو  دراذگ  یم  اهنآرد  یفنم  راثآ  یناور  رظن  زا  اریز  تعافش ؛ نودب  ای  دشاب و  تعافش 

رد نکن و  مارتحا  ار  اـهنآ  دـح  زا  شیب  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنا : هتفگ  اَهَـسْفَن » اَِـهتَماَرَِکب  ُدـْعَت  َـالَو   » ریـسفت رد  ناـحراش  زا  یـضعب 
هتفگ الاب  رد  هک  تسا  نامه  رهاظ  تسین و  راگزاس  نآ  تاملک  هلمج و  نیا  بیکرت  اب  ریـسفت  نیا  یلو  راد ؛ هگن  هزادـنا  ناشمیرکت 

.دش

یهد جرخ  هب  تریغ  دـیابن  هک  ییاـج  رد  هکنیا  زا  شاـب  رذـحرب  : » دـیامرف یم  هبطخ ) زا  شخب  نیا  هیـصوت  نیرخآ  و   ) نیمتـشه رد 
یکاپان و هب  ار  نماد  كاپ  نز  تسردان ، نظ  ءوس  اج و  یب  تریغ  نیا  اریز  دماجنیب ) اوران  نظ  ءوس  هب  راک  و   ) ینک تریغ  راهظا 

226 ص :

.تسا هدش  هتفرگ  زواجت  يانعم  هب  ورس »  » نزو رب  ودع »  » هشیر زا  نکن  زواجت  يانعم  هب  دعت » ال  - » 1
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، ِمَقَّسلا َیلِإ  َهَحیِحَّصلا  وُعْدَـی  َکـِلَذ  َّنِإَـف  هَْریَغ ، ِعِـضْوَم  ِْریَغ  ِیف   (1) َُریاَـغَّتلاَو َكاَّیِإَو  ( ؛» دـهد یم  قوس  اـه  یگدولآ  هب  ار  هاـنگ  یب 
(. (2) ِبَیِّرلا َیلِإ  َهَئیِرَْبلاَو 

نارسمه ناکیدزن و  رگا  یلو  دننز ؛ یمن  فالخ  ياهراک  هب  تسد  دوخ  يوربآ  ظفح  يارب  نانز  هژیو  هب  یسک  ره  هک  تسین  کش 
یب ار  ام  هک  لاح  دـنیوگ : یم  دوش و  یم  هدـیرد  هدرپ  نیا  دـننک  مهتم  ار  اهنآ  اوران  ياه  نظ  ءوس  دروم و  یب  ياه  تریغ  اـب  ناـنآ 

.داب اداب  هچنآ  ره  سپ  نیا  زا  .میشوکب  دوخ  یکاپ  رد  رگید  هک  دراد  یترورض  هچ  دنا  هدرک  اوسر  تهج 

ءوس هشیمه  هک  تسا  يراج  زین  ناتسود  ناراکتمدخ و  ناراکمه ، نادنزرف ، هرابرد  هکلب  تسین ، قداص  نانز  هرابرد  اهنت  نخس  نیا 
یتح تسا  بوخ  لادـتعا  دـح  رد  زیچ  همه  .دـیاشگ  یم  داسف  يارب  ار  هار  دوش و  یم  اه  یگدولآ  هب  قیوشت  ببـس  اوران  ياـه  نظ 

.اه شزرا  ظفح  يارب  بصعت  تریغ و 

اه هتکن 

مینک هراشا  عوضوم  ود  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد 

هب زور  ار  نآ  زین  یناهج  ياه  نویـسناونک  تسا و  زادـنا  نینط  درم  نز و  تاواسم  دروم  رد  يداـیز  ياهراعـش  زورما  ياـیند  رد  - 1
تواـفت هنوـگ  چـیه  نودـب  دـنناوت  یم  ود  ره  نیارباـنب  تسین ، سنج  ود  نیا  ناـیم  یتواـفت  چـیه  ًاـقلطم  هـک  دـننک  یم  رت  غاد  زور 

، ییاضف ياهرفس  هاوخ  گنج و  هرادا  رکشل و  یهدنامرف  ای  دشاب  تواضق  هلأسم  هاوخ  دنریگب ؛ هدهع  رب  ار  یعامتجا  ياه  تیلوئسم 
.حوطس مامت  رد  اه  تیریدم  هصالخ  اهایرد و  قامعا  ياه  شواک  ای 

حوطس رد  ار  اه  تیریدم  نادرم  .دوش  یم  راکـشآ  الماک  اه  توافت  دنوش  یم  لمع  هلحرم  دراو  هک  یماگنه  بجعت  تیاهن  اب  یلو 
رایسب دراوم  رد  زج  ابلاغ  هنایم  الاب و 

227 ص :

.تسا رگید  مهم  ياه  هیامرس  ای  سیماون  ظفح  تهج  رد  لمع  تدش  يانعم  هب  تریغ »  » هشیر زا  ریاغتلا » - » 1
ءوس ظ کش و  يانعم  هب  تبیغ »  » نزو رب  هبیر »  » عمج ءای ) حتف  هب  هّجوت  اب  « ) بیر - » 2
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ییاکیرمآ ییاپورا و  ياهروشک  رد  دنهد و  یمن  ار  اه  نادیم  نیا  رد  دورو  هزاجا  نانز  هب  دنا و  هتفرگ  رایتخا  رد  دودعم  دودـحم و 
.دنرادن نآ  يارب  یخساپ  تساجک ، زا  لمع  لوق و  رد  ضقانت  نیا  هک  دوش  یم  لاؤس  هک  یماگنه  .تسا  نیمه  بلطم  زین 

رد نانز  يارآ  بلج  يارب  .دروخ  یم  مشچ  هب  اج  همه  زورما  ناهج  رد  هک  تساهراعـش  اب  اـه  ّتیعقاو  تواـفت  هدـییاز  ضقاـنت  نیا 
نیا لمع  هلحرم  رد  یلو  دـنهد ؛ یم  رـس  رت  غاد  هچره  ار  تاواسم  راعـش  اـهنآ  ياـه  ضارتعا  ندرک  شوماـخ  یـسایس و  تاـباختنا 

ود ره  .دنا  هدش  هدیرفآ  یتیلوئـسم  يارب  مادک  ره  تسا و  توافتم  نادرم  اب  نانز  مسج  حور و  نامتخاس  هک  دنا  هتفریذپ  ار  ّتیعقاو 
ار يراک  ره  يارب  تیلباق  دـننک و  یم  رکف  روج  کی  ود  ره  مییوگب  هکنیا  اما  یعاـمتجا ؛ يدرف و  قوقح  بحاـص  ود  ره  دـنناسنا و 

.تسا یگرزب  هابتشا  دنراد 

فورعم باتک  رد  دراد  یناهج  ترهـش  اب  ییاـهباتک  هک  يوسنارف  فورعم  سانـش  تسیز  حارج  کـیژولویزیف و  لراـک ، سیـسکلا 
اه توافت  فالتخا و  نیا  دنا و  هدـش  هدـیرفآ  توافتم  تقلخ  نوناق  مکح  هب  درم  نز و  دـیوگ : یم  هتخانـشان » دوجوم  ناسنا   » دوخ

رکف نانز  يدازآ  تضهن  نارادفرط  مهم ، یلـصا و  هتکن  نیا  هب  هّجوت  مدع  تلع  هب  ...دـنک و  یم  توافتم  ار  اهنآ  قوقح  فیاظو و 
.دنریگ هدهع  هب  یناسکی  ياه  تیلوئسم  تارایتخا و  لغاشم و  دنبای و  تیبرت  میلعت و  ناسکی  دنناوت  یم  سنج  ود  ره  هک  دننک  یم 
هلـسلس ًاصوصخم  يوضع  ياه  هاگتـسد  نینچمه  ندب  ياه  لولـس  کیاکی  .تسا  توافتم  درم  اب  يدایز  تاهج  زا  تقیقح  رد  نز 

یبصع

228 ص :
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تخس و اه  نامسآ  ناگراتس و  ناهج  نیناوق  دننامه  زین  يژولویزیف  نیناوق  دیازفا : یم  سپـس  .دراد  دوخ  يور  رب  ار  وا  سنج  هناشن 
هن  ) میریذپب تسه  هک  روط  نآ  ار  اهنآ  میروبجم  ام  .دـنک  داجیا  يرییغت  اهنآ  رد  یناسنا  تالیامت  تسین  نکمم  دـنرییغت و  لباق  ریغ 

ریـسم دوخ و  یعیبط  بهاوم  تمـس  هب  دـیاب  ناـنز  دـهد : یم  ناـیاپ  هلمج  نیا  اـب  ار  نخـس  نیا  هاـگ  نآ  میهاوخ .) یم  هک  روط  نآ 
تساهدرم و زا  رتشیب  رایسب  تیرشب  لماکت  هار  رد  ناشیا  هفیظو  .دنـشوکب  نادرم  زا  هناروکروک  دیلقت  نودب  شیوخ  صاخ  تشرس 

(1) .دننک اهر  دنریگ و  يرسرس  ار  نآ  تسیابن 

درگ نکپ  رد  یتلود  ریغ  یتلود و  ياه  نامزاس  ياضعا  زا  نت  رازه  اه  هد  يدالیم  جنپ  دون و  دـصهن و  رازه و  لاس  رد  هکنیا  بلاج 
زا یضعب  .دننک  اضما  دوب  هدش  میظنت  ًالبق  نانز  دض  رب  ضیعبت  لاکـشا  هیلک  وحم  نویـسناونک  ساسا  رب  هک  ار  يدنـس  ات  دندمآ  مه 

ار هسلج  ضارتعا  هب  هک  يدارفا  زا  .تفرگ  رارق  فلتخم  ياه  هورگ  اه و  نامزاس  ضارتعا  دروم  هک  دوب  تسردان  يردق  هب  نآ  داوم 
تساخرب و وا  .دوب  هسلج  نآ  رد  هدـننک  تکرـش  ییاداناک  تأیه  سییر  اداناک و  ناملراپ  هدـنیامن  ریه  نوراش  مناـخ  دـندرک  كرت 

منطو هب  زاورپ  نیلوا  اب  نم  .دروآ  دـهاوخن  ناغمرا  هب  يواست  نانز  يارب  نکپ  دنـس  رظن  دروم  يواست  : » تفگ ناراگنربخ  هب  باطخ 
تقلخ رد  توافت  نیا  هک  هنوگ  نامه  منک  ظفح  ار  نانآ ) ياه  تیلوئسم  و   ) درم نز و  نایم  توافت  منک  یم  یعـس  مدرگ و  یم  زاب 

(2)« .درک دهاوخ  ظفح  ار  ام  هک  تساه  توافت  نیا  نوچ  دراد ، دوجو 

زا هلأسم  نیا  حرش 

229 ص :

.موس پاچ  دعب ، هب  ص 100  هتخانشان ، دوجوم  ناسنا  - 1
ص 10. نانز ، یعامتجا  یگنهرف  ياروش  نکپ ، سالجا  یفیصوت  شرازگ  زا  لقن  هب  - 2
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هدرکن لح  ناهج  نانز  زا  ار  یلکـشم  اهنت  هن  اهراعـش  نیا  مییوگب  الامجا  تسا  یفاک  تسا ، جراخ  ام  هدرـشف  هاتوک و  ثحب  هدـهع 
(1) .تسا هتشاد  زین  یبرخم  راثآ  هکلب 

ره مینک و  يزیر  همانرب  نآ  ساسا  رب  میریذـپب و  یلاخوت  ياهراعـش  زا  رود  ار  سنج  ود  نیا  هب  طوبرم  ياـه  ّتیعقاو  دـیاب  نیارباـنب 
.میراد اور  نانز  قح  رد  ریقحت  ای  متس  ملظ و  نیرتمک  هکنآ  یب  میهد  رارق  دوخ  یعامتجا  هتسیاش  هاگیاج  رد  ار  کی 

دروم هدـش  دراو  راصق  تاملک  رگید و  ياه  هبطخ  یـضعب  رد  همان و  ّتیـصو  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع الوم  تاملک  رد  هچنآ  - 2
دورو نأش  هب  ام  هاگره  یلو  تسین ؟ يزیتس  نز  اه  هبطخ  اه و  همان  نیا  موهفم  اـیآ  هک  هتفرگ  رارق  یـضعب  هیحاـن  زا  وگتفگ  ثحب و 

هب هراشا  هکلب  تسین ، نانز  همه  هرابرد  زگره  تاریبعت  نیا  هک  تسناد  میهاوخ  میرگنب  نآ  نراقم  یخیراـت  لـئاسم  اـه و  هبطخ  نیا 
زا یـشخب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ًاصوصخم  .دـندش  یم  عامتجا  لخاد  ای  هداوناـخ  نورد  رد  يدـسافم  همـشچرس  هک  دراد  یـصاخ  هورگ 

هبانب هک  یگنج  نامه  لمج ، گنج  رادمدرـس  .تسا  هدـش  نایب  لمج  گنج  زا  دـعب  هراـب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ـالوم  ناـنخس 
.دوب وا  مه  گنج  یلصا  نازورفا  شتآ  زا  یکی  ای  زورفا  شتآ  هک  دوب  نز  تفرگ ، ناناملسم  زا  ینابرق  رازه  هدفه  یتیاور 

.تسا هیئزج  هبجوم  هکلب  تسین ، هیلک  هبجوم  تروص  هب  الوم  نانخس  رگید  نایب  هب  .تسا  نانز  هنوگ  نیا  هب  الوم  رظن  نیاربانب 

ْمَُکل َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِمَو  : ») دوش یم  هراشا  لیذ  تایآ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  ناـنز  هب  تبـسن  نآرق  هاگدـید  نخـس  نیا  دـهاش 
ْنِّم

230 ص :

.دینک هعجارم  ص 89-84  ج 1 ، نراقم ، هقف  فراعملا  هرئاد  هب  دیناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  - 1
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هکنیا ادـخ  ياـه  هناـشن  زا  و  َنوُرَّکَفَتَی ؛) مْوَِـقل  تاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ًهَمْحَرَو  ًهَّدَوَّم  ْمُـکَْنَیب  َلَـعَجَو  اـْهَیلِإ  اُونُکْـسَتِّل  ًاـجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ 
نیا رد  نیقی  هب  .داد  رارق  تمحر  ّتبحم و  ناتنایم  رد  دیبای و  شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دیرفآ  امش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارسمه 

(1) «. دننک یم  رکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن 

.دوش یم  ادیپ  اجک  زا  شمارآ  نیا  دنشاب  دب  رش و  ای  لوقعلا  صقاون  اهنآ  همه  رگا 

ببس مه و  تنیز  ود  ره   ) اهنآ سابل  امش  دنتـسه و  امـش  سابل  اهنآ  نُهَّل ؛) ٌساِبل  ُْمْتنَأَو  ْمُکَّل  ٌساِبل  َّنُه  : ») دیامرف یم  رگید  ياج  رد 
(2) («. دیرگیدکی ظفح 

.دندرگ اهنآ  ظفح  هیام  ناشنارسمه و  تنیز  ببس  دنناوت  یم  هنوگچ  دنشاب  یفنم  تافص  ياراد  اهنآ  همه  هاگ  ره 

اُوناک ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ًهَبِّیَط  ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یْثنُأ  ْوَأ  رَکَذ  ْنِّم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  : ») میناوخ یم  رگید  ياـج  رد 
يا هزیکاپ  تایح  ار  وا  ملسم  روط  هب  تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد  نز  ای  دشاب  درم  هاوخ  دهد  ماجنا  يا  هتسیاش  راک  سک  ره  َنُولَمْعَی ؛)

(3) «. داد میهاوخ  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  قباطم  ار  اهنآ  شاداپ  میشخب و  یم 

رجا هدـعو  همه  هب  نایاپ  رد  هداد و  رارق  مه  رانک  رد  ار  هحلاص  نانز  لمعلا و  حـلاص  نانمؤم  زا  هورگ  هد  بازحا ، هروس  هیآ 35  رد 
ِتاـقِداّصلاَو َنیقِداّـصلاَو  ِتاـِتناْقلاَو  َنیِتناـْقلاَو  ِتاـنِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْـملاَو  ِتاِملـْـسُْملاَو  َنیِملـْـسُْملا  َّنِإ  : ) دـیامرف یم  دـهد ، یم  مـیظع 

ِتاِظفاْحلاَو ْمُهَجوُُرف  َنیِظفاْحلاَو  ِتاِمئاّصلاَو  َنیِمئاّصلاَو  ِتاقِّدَصَتُْملاَو  َنیقِّدَصَتُْملاَو  ِتاعِشاْخلاَو  َنیعِـشاْخلاَو  ِتاِرباّصلاَو  َنیِرباّصلاَو 
(. ًامیظَع ًارْجَأَو  ًهَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهللا  َّدَعَأ  ِتارِکاّذلاَو  ًاریثَک  َهللا  َنیرِکاّذلاَو 

هتکن هب  طوبرم  ياه  ثحب  تیفیک  زا  ار  ام  اهنآ  همه  رکذ  هک  تسا  رایسب  ثحب  هنیمز  نیا  رد 

231 ص :

هیآ 21. مور ، - 1
 . هیآ 187 هرقب ، - 2
 . هیآ 97 لحن ، - 3
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شا همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیمه  رد  هک  میدرگ  یم  زاب  مالـسلا ) هیلع  ) الوم دوخ  مالک  هب  ماتخ  نسح  يارب  یلو  دنک ؛ یم  جراخ  اه 
شمارآ هیام  مه  دراد ؛ یناوارف  يایازم  دوخ  تاذ  دـح  رد  ناحیر  لگ و  هک  میناد  یم  ٌهَنامِرْهَِقب .» ْتَْسَیل  ٌهَناْحیِر َو  َهَأْرَْملا  ّنإ  : » دومرف

دوشن یفاـک  تبقارم  نآ  زا  رگا  هک  فـیطل  تسا  يدوـجوم  لاـح  نیع  رد  یلو  رگید ؛ ناوارف  دـیاوف  مه  تنیز و  مه  تسا و  رطاـخ 
نادرم رد  هک  یلاح  رد  دراد  يرترب  فطاوع  ساسحا و  هبنج  اهنآ  رد  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هلمج  نیا  عقاو  رد  .دش  دـهاوخ  هدرمژپ 

.دوش یم  نیمأت  هداوناخ  ماظن  دنزیمایب  مه  اب  یگژیو  ود  نیا  اب  ود  نیا  هک  یماگنه  هّتبلا  دراد و  حیجرت  فطاوع  رب  درخ 

***

اه تیلوئسم  میسقت 

همه هب  عقاو  رد  و  شدنبلد -  دنزرف  هب  نواعت  تیریدم و  هنیمز  رد  مهم  روتـسد  ود  مالـسلا ) هیلع  ) ماما همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد 
.دهد یم  زوسلد -  يردپ  ناونع  هب  اه  ناسنا 

یم ببـس  نیا  اریز  ینادب ، لوئـسم  نآ  ربارب  رد  ار  وا  هک  هد  رارق  ینیعم  راک  تناراذـگتمدخ  زا  کی  ره  يارب  : » دـیامرف یم  تسخن 
ًالَمَع َکِمَدَخ  ْنِم  ناَْسنِإ  ِّلُِکل  ْلَعْجاَو  ( ؛») دننکن یهت  هناش  تیلوئسم  راب  ریز  زا  و   ) دنراذگن او  رگیدکی  هب  ار  وت  ياهراک  اهنآ  دوش 

(. َِکتَمْدِخ ِیف   (1) اُولَکاَوَتَی َّالَأ  يَرْحَأ  ُهَّنِإَف  ِِهب ، ُهُذُخْأَت 

ندرگ هب  ار  اه  تیلوئسم  دننیـشن و  یم  نارگید  راظتنا  رد  دارفا  ابلاغ  نآ  نودب  اریز  تسا ، تیریدم  لوصا  نیرت  مهم  زا  راک  میـسقت 
نامگ ام  هک  دنوش  یم  لسوتم  رذع  نیا  هب  امرفراک  هذخاؤم  ربارب  رد  دنام  یم  نیمز  راک  هک  یماگنه  هب  دنزادنا و  یم  اهنآ 

232 ص :

هناش دراذـگب و  يرگید  هب  ار  دوخ  راک  یـسک  ره  هک  تسا  نآ  لکاوت »  » هدـش و هتفرگ  تلاکو »  » و لکاوت »  » هشیر زا  اولکاوتی » - » 1
.دنک یهت  نآ  زا 
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هک یماگنه  یلو  دـنروآ ؛ یم  ار  رذـع  نیمه  مه  اهنآ  دوش  هتفگ  نارگید  هب  رگا  داد و  دـنهاوخ  ماـجنا  ار  راـک  نیا  نارگید  میدرک 
نیا .دنک  یم  شالت  یعس و  نآ  ماجنا  رد  تسا و  لوئسم  دوخ  راک  ربارب  رد  دناد  یم  یـسک  ره  دوش  میـسقت  اه  تیلوئـسم  اهراک و 

.دنک یم  هیصوت  نآ  هب  ار  شدنزرف  هتشاد و  هّجوت  الماک  تیریدم  لوصا  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  دهد  یم  ناشن  هیصوت 

درف رکـشل و  هنمیم  هدـنامرف  ار  يدرف  هک  دوب  نایامن  رما  نیا  گنج  ریغ  گنج و  رد  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  نامز  رد 
تاکز يروآ  عمج  يارب  .دومرف  یم  نییعت  ار  اه  تیلوئـسم  داد و  یم  رارق  هاپـس  بلق  رد  ار  یموس  درف  هرـسیم و  هدنامرف  ار  يرگید 

روما هرادا  دـندرک و  یم  ادـیپ  تیرومأـم  يرگید  دارفا  نانمـشد  عضو  زا  تاـعالطا  بسک  يارب  دنتـشاد و  تیرومأـم  یـصاخ  دارفا 
.دش یم  هدرپس  هاگآ  دارفا  هب  مالسا  روشک  ياه  شخب 

ینک و یم  زاورپ  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  دناوت  لاب  رپ و  اهنآ  اریز  راد ، یمارگ  ار  تنادـنواشیوخ  هلیبق و  : » دـیامرف یم  روتـسد  نیمود  رد 
ْمُهَّنِإَف َکَتَریِشَع ، ْمِرْکَأَو  ( ؛» ینک یم  هلمح  نمشد ) هب   ) نآ اب  هک  وت  يورین  تسد و  يدرگ و  یم  زاب  اهنآ  هب  هک  دناوت  هشیر  لصا و 

(. (1) ُلوُصَت اَِهب  ِیتَّلا  َكُدَیَو  ُریِصَت ، ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َُکلْصَأَو  ُریِطَت ، ِِهب  يِذَّلا  َکُحاَنَج 

لاب و هب  هیبشت  تسا ؛ یـصاخ  بلطم  هب  رظان  مادـک  ره  هک  هدرک  هیبشت  زیچ  هس  هب  ار  نادـنواشیوخ  هلمج  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.تسد هب  هیبشت  هشیر و  لصا و  رپ ،

ياه کمک  هیاس  رد  یقرت  تفرشیپ و  هب  هراشا  لّوا  هیبشت 

233 ص :

.تسا هدش  هتفرگ  ندرک  هلمح  يانعم  هب  هلود »  » نزو رب  هلوص »  » هشیر زا  لوصت » - » 1
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هریشع و کمک  اب  نانمشد  اب  هزرابم  هب  هراشا  موس  هیبشت  تالکـشم و  ربارب  رد  ییاهنت  ساسحا  مدع  هب  هراشا  مود  هیبشت  تساهنآ و 
.تسا نادنواشیوخ 

عامتجا ددرگ  یم  لیان  ریظن  یب  ياه  تفرـشیپ  هب  لباقتم  ياه  کمک  هیاـس  رد  اـه  ناـسنا  گرزب  عاـمتجا  هک  هنوگ  ناـمه  عقاو  رد 
هداعلا قوف  ياه  تیقفوم  هب  رت  کیدزن  يراکمه  رتشیب و  نواعت  اب  زین  گرزب  عاـمتجا  نیا  لد  رد  نادـنواشیوخ  هریـشع و  کـچوک 

رب هبلغ  رد  اـهنآ  تیاـمح  بلج  هلیبق و  اـب  دـنویپ  اذـل  دـندوب و  هدرب  یپ  تقیقح  نیا  هب  زین  یلهاـج  ماوقا  یتـح  .ددرگ  یم  لـیان  يا 
هلیبق و زا  تیامح  رد  اهنآ  هک  توافت  نیا  اب  هّتبلا  .دش  یم  لابند  مامت  توق  اب  زین  راصعا  ریاس  برع و  ّتیلهاج  رـصع  رد  تالکـشم 

یم کمک  رگیدـکی  زا  طرـش ، دـیق و  نودـب  دنتخانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  تلادـع  ملظ و  لطاب و  قح و  ناـنآ ، زا  هلیبق  تیاـمح 
ار لطاب  زا  يرادفرط  درک و  قح  ياهریسم  هب  دودحم  ار  لباقتم  تیامح  نیا  مالسا  یلو  دنتفرگ ؛ یم  رارق  تیامح  دروم  دنتساوخ و 

.تسا هدرمشن  زاجم  دشاب ، نایم  رد  ردارب  ردام و  ردپ و  ياپ  هک  اجنآ  یتح 

زاسراک دـح  هچ  ات  تیامح  نیا  دـهد  یم  ناشن  هک  هدروآ  ار  مولظم  دارفا  هب  تبـسن  هلیبق  تیاـمح  زا  ییاـه  هنومن  دـیدحلا  یبا  نبا 
یم هتـسشن  اـمتح  دـناوخب  ار  شراعـشا  زا  يرعـش  ارما  اـفلخ و  لـباقم  رد  تساوخ  یم  ناـمز  ره  قدزرف  هکنیا  هلمج  زا  .تسا  هدوـب 

تحاران نامیلس ، .دوتس  نآ  رد  ار  شدوخ  ناردپ  دناوخ و  يرعش  دش و  کلملادبع  نب  نامیلس  يوما  هفیلخ  رب  دراو  يزور  .دناوخ 

234 ص :
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ببـس هلأسم  نیا  .وت  يارب  مه  نم و  يارب  مه  تفگ : باوج  رد  قدزرف  تدوخ ؟ ای  دوب  نم  هرابرد  شیاتـس  حدم و  نیا  تفگ : دـش 
.یناوخب يرعـش  دیابن  مایق  تلاح  رد  زج  نیا  زا  دـعب  ناوخب و  ار  راعـشا  هیقب  زیخرب و  بوخ  رایـسب  تفگ : وا  هب  دـش  نامیلـس  مشخ 

رب ياو  تفگ : نامیلـس  .دتفا  نیمز  هب  دـشابن و  منت  رب  نم  رـس  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  يزیچ  نینچ  .مسق  ادـخ  هب  هن  تفگ : قدزرف 
دینـش ناهگان  درک ) قدزرف  هرابرد  ییوس  دصق  و   ) .دش دنلب  شدایرف  دنک و  یم  تفلاخم  نم  اب  تحارـص  اب  .ردام  هدولآ  ِقمحا  نیا 

یم دنا و  هداتـسیا  رد  رب  قدزرف ) هلیبق   ) میمت ینب  هلیبق  دنتفگ : تسا  ربخ  هچ  تفگ : نامیلـس  .تسا  رـصق  رد  رب  يدایز  يادص  رس و 
دید تخس  ار  طیارـش  هک  یماگنه  نامیلـس  .میدرب  اهریـشمش  هضبق  هب  تسد  ام  دناوخب و  رعـش  هداتـسیا  قدزرف  دیابن  زگره  دنیوگ :

(1) .دناوخب ار  شراعشا  دنیشنب و  قدزرف  .درادن  یعنام  تفگ :

***

راپسب ادخ  هب  ار  دوخ  زیچ  همه 

؛ تسا عمج  ود  نآ  رد  زیچ  همه  هک  دهد  یم  روتسد  ود  شدنزرف  هب  همان  ّتیصو  نیا  شخب  نیرخآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ماجنارس 
(. َكاَْینُدَو َکَنیِد  َهللا   (2) ِعِدْوَتْسا ( ؛» راذگب تناما  هب  ادخ  دزن  ار  تیایند  نید و  : » دیامرف یم  تسخن 

ِیف ََکل  ِءاَضَْقلا  َْریَخ  ُْهلَأْساَو  ( ؛» وت رب  مالس  هاوخب و  تترخآ  ایند و  ادرف ، زورما و  يارب  ار  تاردقم  نیرتهب  وا  زا  و  : » دیازفا یم  سپس 
(. ُمَالَّسلاَو ِهَرِخْالاَو ، اَْینُّدلاَو  ِهَلِجْالاَو ، ِهَلِجاَْعلا 

نیرتهب دـناوت  یمن  وا  زا  رتـهب  سک  چـیه  دـنک و  ظـفح  ار  ناـسنا  ياـیند  نید و  دـناوت  یمن  ادـخ  زا  رتـهب  سک  چـیه  تسا  یهیدـب 
نیمأت ناسنا  ترخآ  ایند و  يارب  ار  تاردقم 

235 ص :

ص 128. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
تسا نیا  شموهفم  هک  تسا  هدمآ  هدحو  ملکتم  هغیص  ْلئسا »  » و عِدْوَتسا »  » رما هغیـص  ياج  هب  هغالبلا  جهن  خسن  زا  يرایـسب  رد  - 2

ره موهفم  هّتبلا  .مبلط  یم  وا  هاگـشیپ  زا  وت  ترخآ  ایند و  يارب  ار  تاردـقم  نیرتهب  مراپـس و  یم  ادـخ  هب  ار  وت  يایند  نید و  نم  هک 
«. کل  » هب ریبعت  هب  هّجوت  اب  ًاصوصخم  دسر  یم  رظن  هب  رت  بسانم  ریخا  هخسن  دنچره  تسا ، یکی  عقاو  رد  ود 
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: میناوخ یم  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد  وا  زا  دراد  هچره  سکره  تسا و  تاـکرب  ماـمت  عبنم  تاریخ و  همه  همـشچرس  وا  .دـنک 
(1) «. ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  تسوت و  تسد  هب  اهیبوخ  مامت  ٌریدَق ؛) ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  »)

عونتم دایز و  يردـق  هب  تافآ  نیا  تسا و  رتشیب  نید  تافآ  هّتبلا  ناسنا و  نید  مه  دراد و  یتافآ  ناـسنا  ياـیند  مه  هک  تسین  کـش 
.تسین ریذپ  ناکما  دنوادخ  كاپ  تاذ  زا  دادمتسا  اب  زج  اهنآ  رب  هبلغ  هک  تسا 

: يولوم هتفگ  هب  و 

اون یب  صیرح و  ناغرم  وچ  ام  ادخ ***  يا  تسا  هناد  ماد و  نارازه  دص 

میوش یغرمیس  زاب و  رگ  یکی  ره  میاُون ***  ماد  هتسباو  مد  هب  مد 

زاین یب  يا  میور  یم  یماد  يوس  زاب ***  ار و  ام  یمد  ره  یناهر  یم 

مغ چیه  دشابن  ییام  اب  وت  نوچ  مدق ***  ره  دشاب  ماد  نارازه  رگ 

***

236 ص :

هیآ 26. نارمع ، لآ  - 1
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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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