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رشان همدقم 

تسا و هدیدرگ  شرافس  مه  تایاور  نآرق و  رظنم  زا  تسین و  هدیشوپ  یسک  رب  لقع  رظن  زا  یمالسا  ماجسنا  یّلم و  داحتا  ترورض 
هکنیا هب  رظن  تسا و  هدـیدرگ  يرازگ  مان  یمالـسا  ماجـسنا  یّلم و  داحتا  لاس  هّزع » ماد   » يربهر مظعم  ماقم  فرط  زا  هک  مه  لاسما 

ناقاتـشم ناهوژپ و  گنهرف  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ات  میدش  نآ  رب  .تسا  یمالـسا  ماجـسنا  داحتا و  روحم  یمالـسا  گنهرف  رد  ریدـغ 
فیلأت یناوضر  رغـصا  یلع  جاح  ياقآ  بانج  دنمجرا  داتـسا  طسوت  هک  ار  امـش  يور  شیپ  باتک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم 

.تسا هدیدرگ  هتسارآ  عبط  رویز  هب  مق  ناتسا  ریدغ  یللملا  نیب  داینب  تکراشم  اب  هدیدرگ و 

.دریگ رارق  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » نامزلا بحاص  ترضح  تیاضر  دروم  تسا  دیما 

.میهن یم  تنم  هدید  رب  ار  نازیزع  ياه  ییامنهار  تارکذت و 

تاراشتنا لوؤسم  ریدم 

نارکمج سّدقم  دجسم 

يدمحا نیسح 
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راتفگشیپ

نیا خیرات  لوط  رد  دمآ و  دیدپ  فالتخا  ناناملسم  نیب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  ارچ  دننک : یم  لاؤس  یخرب 
نآ تامیلعت  مالـسا و  نید  رد  صقن  زا  یـشان  نیا ، ایآ  مینک ؟ یم  هدهاشم  ار  فالتخا  نیا  زین  نونکا  مه  درک و  ادیپ  همادا  فالتخا 

هدوبن صقان  تهج  نیا  رد  مالسا  نید  هک  نیا  ای  دیامن ؟ عمج  تقیقح  لصا و  کی  رب  ار  دوخ  ناوریپ  ناناملسم و  هتسناوتن  هک  تسا 
صقن و چیه  تهج  ود  نیا  زا  هک  نیا  ای  و  تسا ؟ هدرک  یهاتوک  هلأسم  نیا  رد  هَّللاب -  ذایعلا  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکلب 

هقرفت تبیصم  هب  اذل  دندادن و  ارف  شوگ  شربمایپ  مالسا و  تاروتسد  هب  هک  تسا  ناناملـسم  رد  لکـشم  هکلب  درادن  دوجو  یهاتوک 
ار نانآ  عفانم  تیثیح و  وربآ و  هدرک و  هبلغ  نانآ  رب  مالسا  نانمشد  قیرط  نیا  زا  ات  دش  ثعاب  هک  یتبیـصم  دندش ، راتفرگ  تتـشت  و 

!؟ دنرب تراغ  هب 

هتشادن یهاتوک  چیه  تسا  نانآ  حالـص  نیملـسم و  تزع  ثعاب  هک  ییاه  حرط  رد  هدوب  عماج  لماک و  نید  مالـسا  هک  میدقتعم  ام 
زا لکشم  اهنت  تسا ، هتـشادن  یهاتوک  چیه  هدرک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  اتـسار  نیا  رد  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا و 

.تسا نانآ  نانمشد  ناناملسم و  هیحان 

ّلح يارب  هک  نیا  تسا  مهم  هچنآ  یلو  دسر  یم  رظن  هب  یعیبط  يرما  فالتخا 
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أـشنم هک  تسا  لـئاسم  زا  یخرب  يرآ ، .درک  دـیاب  هچ  دـنکن  هدافتـسا  ءوـس  نمـشد  هک  يوـحن  هب  تموـصخ  هعزاـنم و  مدـع  نآ و 
.درک دهاوخ  ناحتما  قیرط  نیا  زا  ار  هعماج  مدرم  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا و  یمالسا  هعماج  رد  فالتخا 

عازن فالتخا و  اه  نآ  هدمع  هک  هدیـشک  یکانرطخ  ياه  هشقن  مالـسا  هب  ندز  هبرـض  يدوبان و  يارب  نانمـشد  هک  ییاضف  نینچ  رد 
یقیقح یسایس و  تدحو  هب  یمالسا  تّما  ندیسر  يارب  ار  مالـسا  ياهراک  هار  هک  دراد  اج  تسا  یمالـسا  ياه  هقرف  بهاذم و  نیب 

یّلح هار  زین  دراد و  لماک  عماج و  روتـسد  زین  هنیمز  نیا  رد  هک  هتخاس  عّلطم  مالـسا  تیعماج  زا  ار  مدرم  میناوتب  مه  ات  مییاـمن  نییبت 
.مییامن نایب  یمالسا  ماجسنا  یگچراپ و  کی  يارب 

یناوضر رغصا  یلع 

ص:12
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یّلم داحتا 

هراشا

ص:13
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یّلم داحتا  موهفم 

هک نیا  رطاخ  هب  دـنراد و  هک  ینوگانوگ  ياه  نابز  اه و  تیموق  اب  تلم  کی  زا  فلتخم  راـشقا  هک  تهج  نآ  زا  ینعی  یّلم » داـحتا  »
دوخ روشک  عفانم  حـلاصم و  رکف  هب  هدوب و  دّـحتم  رگید  کی  اـب  دـیاب  دـنراد  یکرتشم  عفاـنم  دـننک و  یم  یگدـنز  روشک  کـی  رد 

.دنشاب

نابز اب  فلتخم  دارفا  اهزرم  نیا  لخاد  هک  تسا  هدش  ییاه  يدنبزرم  ناشیارب  هدش و  هتسد  هتسد  ینکس  ثیح  زا  ایند  مدرم  هک  نآلا 
اذل دنتسه ، نارگید  عفانم  ندرب  جارات  هب  يرگ و  تراغ  رکف  هب  نارگلواپچ  ناربکتـسم و  و  دنراد ، دوجو  فلتخم  ياه  تیموق  اه و 

روشک زا  ار  نارگلواپچ  تسد  ات  دنوش  دحتم  رگید  کی  اب  دنراد  هک  یکرتشم  عفانم  تهج  هب  ّتلم  روشک و  کی  دارفا  هک  دراد  اج 
يادـخ رگا -  و  دـنیامن ، میـسقت  همه  نیب  هنالداع  ار  اه  تورث  هتفرگ و  تسد  هب  ار  تکلمم  تشونرـس  ناشدوخ  هدرک و  رود  دوخ 
نمـشد لـباقم  رد  هدـش و  تسد  کـی  یگمه  تشاد ، ار  اـه  نآ  نهیم  كاـخ و  بآ و  هـب  ضرعت  دـصق  ینمـشد  يزور  هدرکاـن - 

.دنتسیاب كرتشم 

ص:14
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تدحو تلاصا 

هراشا

هیاپ تدـحو  ساسا  رب  ناسنا  لصا  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  اذـل  دراد و  دوجو  تدـحو  هرابرد  يرایـسب  ياه  هنیمز  اه  ناـسنا  نیب  رد 
؛ تسا هدش  يزیر 

مالسلا هیلع  مدآ  يارب  ادخ  بناج  زا  روص  خفن   - 1

نآ راک  هک  یماگنه   » (1) ؛» َنیِدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  نِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  ُُهْتیَّوَس  اَذِإَف  : » دـیامرف یم  ناسنا  تقلخ  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ 
!« دینک هدجس  وا  يارب  یگمه  مدیمد ، گرزب ) هتسیاش و  حور  کی   ) دوخ حور  زا  وا  رد  و  مدناسر ، نایاپ  هب  ار 

هقرفت ندوب  یضراع   - 2

دوجو اه  نآ  نایم  رد  يداضت  و  ( ؛ دـندوب هتـسد  کی  زاغآ ) رد   ) مدرم  » (2) ؛» ...ًهَدِحاَو ًهَّمُأ  ُساّنلا  َناک  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
(«. تشادن

رد  ») (3) ؛» َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  امِیف  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  َّکِبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌهَِملَک  َالَْول  اوُفَلَتْخاف َو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  آَّلِإ  ُساّنلا  َناک  امَو  : » دـیامرف یم  زین  و 
عیرـس تازاجم  مدع  هرابرد   ) تراگدرورپ فرط  زا  ینامرف  رگا  و  دندرک ؛ فالتخا  سپـس  دـندوب ؛ يدـحاو  تّما  مدرم  همه  زاغآ )

یم تازاـجم  هب  یگمه  سپـس  و   ) دـش یم  يرواد  دنتـشاد  فـالتخا  هـچنآ  رد  اـه  نآ  ناـیم  رد  دوـب ، هدـشن  رداـص  لـبق  زا  ناـنآ )
(«. دندیسر

هدحاو سفن  زا  ناسنا  تقلخ   - 3

ًارِیثَک ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثبَو  اـهَجْوَز  اـْهنِم  َقَلَخَو  ٍهَدِـحاَو  ٍسْفَّن  نِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساـّنلا  اـهُّیَأی  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
زا مدرم ! يا   » (4) ؛» ...ًءآَِسنَو

ص:15

29 رجح /  - 1
213 هرقب /  - 2

.19 سنوی /  - 3
1 ءاسن /  - 4
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و درک ؛ قلخ  وا  سنج  زا  زین )  ) ار وا  رسمه  و  دیرفآ ؛ ناسنا  کی  زا  ار  امش  همه  هک  یسک  نامه  دیزیهرپب ! ناتراگدرورپ  تفلاخم ) )
و) دـیفرتعم ؛ وا  تمظع  هب  یگمه   ) هـک دـیزیهرپب  ییادـخ  زا  .تخاـس و  رـشتنم  نـیمز ) يور  رد   ) یناوارف ناـنز  نادرم و  ود ، نآ  زا 

اریز دـینک ! زیهرپ  دوخ ، نادـنواشیوخ  اب ) هطبار  عطق  زا   ( ) زین و  ! ) دـیرب یم  ار  وا  مان  دـیهاوخ ، یم  رگیدـکی  زا  يزیچ  هک  یماـگنه 
«. تسامش بقارم  دنوادخ ،

مدآ ینب  میرکت   - 4

«. میتشاد یمارگ  ار  ناگدازیمدآ  ام   » (1) ؛» ...َمَدآ ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

ناسکی ترطف   - 5

هّجوتم ار  دوخ  يور  سپ   » (2) ؛» ِیَْقلا ُمّ ُنیِّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  َال  اْهیَلَع  َساّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
نیا تسین ؛ یهلا  شنیرفآ  رد  ینوگرگد  هدـیرفآ ؛ نآ  رب  ار  اه  ناسنا  دـنوادخ ، هک  تسا  یترطف  نیا  نک ! راـگدرورپ  صلاـخ  نییآ 

«. راوتسا نییآ  تسا 

رشب سفن  هب  ماهلا   - 6

ار نآ  هـک  سک  نآ  یمدآ و  ناــج  هـب  مـسق  و   » (3) ؛» اه - لَْوقَتَو اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  اـهیَّوَس  اـمَو  ٍسْفَنَو  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
«. تسا هدرک  ماهلا  وا  هب  ار  شریخ ) ّرش و   ) اوقت روجف و  سپس  هتخاس ، مّظنم  هدیرفآ و ) )

ص:16

.70 ءارسا /  - 1
.30 مور /  - 2

7 و 8. سمش /  - 3
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«! میدرک تیاده  ّرش  ریخ و  هار  هب  ار  وا  و   » (1) ؛» ِْنیَدْجَّنلا ُهاْنیَدَهَو  : » دیامرف یم  زین  و 

یمالسا تما  یگچراپکی   - 7

تّما همه  ناـشناوریپ ) گرزب و  ناربماـیپ   ) نیا  » (2) ؛» ِنوُُدبْعاف ْمُکُّبَر  انَأ  ًهَدِحاَو َو  ًهَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذـه  َّنِإ  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
«! دینک شتسرپ  ارم  سپ  متسه ؛ امش  راگدرورپ  نم  و  فده ؛) کی  وریپ  و   ) دندوب يدحاو 

ناگمه ربمایپ   - 8

«. میداتسرفن نایناهج  تمحر  يارب  زج  ار  وت  ام   » (3) ؛» َنیَِملاْعِلل ًهَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  امَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

هب ار  اـه  نآ   ) اـت میداتـسرفن  مدرم  همه  يارب  زج  ار  وـت  اـم  و   » (4) ؛» ًاریِذـَنَو ًاریَِـشب  ِساّنِلل  ًهَّفآَک  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  امَو  : » دـیامرف یم  زین  و 
«! دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  یناسرتب ؛ وا ) باذع  زا   ) یهد و تراشب  یهلا ) ياه  شاداپ 

«. متسه امش  همه  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  مدرم ! يا   » (5) ؛» ...ًاعیِمَج ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ّیِنِإ  : » دیامرف یم  و 

تثعب ندوب  یناگمه   - 9

هک تـسا  یـسک  وا   » (6) ؛» ِلُک ...ِهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل    ّ ِقَْـحلا ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُـسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُـه  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
ّقح نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر 

ص:17

.10 دلب /  - 1
.93 ءایبنا /  - 2

.107 ءایبنا /  - 3
.28 ءابس /  - 4

.158 فارعا /  - 5
33 هبوت /  - 6
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«. دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ، بلاغ  اه  نییآ  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف ،

، رلا  » (1) ؛» ِدـیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطاَرِـص  َیلِإ  ْمِّهِبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساّنلا  َجِرُْخِتل  َکـَْیلِإ  ُهاـْنلَزنَأ  ٌباـتِک  رلا  : » دـیامرف یم  زین  و 
لدع و نامیا و   ) ییانشور يوس  هب  لهج )، ملظ و  كرـش و  ي   ) اه یکیرات  زا  ار  مدرم  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  هک  تسا  یباتک  نیا ) )

«. دیمح زیزع و  دنوادخ  هار  يوسب  يروآ ، رد  ناشراگدرورپ  نامرفب  یهاگآ )،

ار نآرق  هک  یـسک  تسا  تکرب  رپ  ریذپان و  لاوز   » (2) ؛» ًاریِذَن َنیَِملاْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  یَلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَرابَت  : » دـیامرف یم  و 
«. دشاب نایناهج  هدنهد  میب  ات  درک  لزان  شا  هدنب  رب 

یّلم داحتا  نآرق و 

نانمـشد اب  هلباقم  مالـسا و  زا  عافد  تهج  هب  یگناگی  داحتا و  هب  ار  دنتـسه  هک  یموق  ّتیلم و  ره  زا  یمالـسا  تّما  مامت  میرک  نآرق 
؛ مینک یم  هراشا  هراب  نیا  رد  تایآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا ، هدرک  توعد 

(3) ؛» َنِینِمْؤُْمِلل ُنِمُْؤیَو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ْلـُق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَیَو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِمَو  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ   - 1
: وگب تسا »! يرواب  شوخ  مدآ  وا  : » دنیوگ یم  دنهد و  یم  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتسه  یناسک  اه  نآ  زا  »

ص:18

1 میهاربا /  - 1
.1 ناقرف /  - 2
.61 هبوت /  - 3
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«. دنک یم  قیدصت  ار  نانمؤم  اهنت )  ) و دراد ؛ نامیا  ادخ  هب  وا  دینادب ) یلو  ! ) تسامش عفن  هب  وا  ندوب  رواب  شوخ 

نب باتع  نأـش  رد  هیآ  نیا   » (1) ؛» هل لیق  ام  ّلک  لبقی  نذا  دّمحم  اّمنا  لاق : ریـُشق ، نب  باّتع  یف  تلزن  هیآلا  هذـه  : » دـیوگ یم  یبطرق 
«. دنک یم  لوبق  دوش  هتفگ  وا  يارب  هچره  تسا و  شوگ  دّمحم  انامه  تفگ : یم  هک  دش  لزان  ریشق 

فلتخم ماوقا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  اریز  دـشاب ؛ فلتخم  ماوقا  نیب  رد  یّلم  داـحتا  ظـفح  نآ  تهج  هک  تسا  نکمم 
نآ رب  داد و  یم  ارف  شوـگ  اـهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دـندرک  یم  تیاکـش  ترـضح  نآ  دزن  رگید  موـق  زا  دـندمآ و  یم 

.دیامن ظفح  ار  تّما  یگچراپ  کی  دناوتب  ات  داد  یمن  رثا  بیترت 

ِهَّللا َدــنِع  ْمُـکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراـعَِتل  َلـِئآَبَقَو  ًابوُعـُـش  ْمُکاَْـنلَعَجَو  یَثـنُأَو  ٍرَکَذ  نـِم  ْمُکاَـنْقَلَخ  اـّنِإ  ُساـّنلا  اــهُّیَأای  : » دــیامرف یم  زین  و   - 2
نیا ( ؛ دیسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ار  امـش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ! يا   » (2) ؛» ْمُکیَْقتَأ

«. تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  تسین )، زایتما  كالم  اه 

یـضرع لماوع  یگمه  اه  نیا  یلو  تسا  مدرم  نیب  رد  يا  هفیاط  تدحو  لماوع  زا  هچرگ  نطو  نوخ و  نابز ، گنر ، رد  تافالتخا 
.تسا داعم  تّوبن و  دیحوت ، تدحو  يارب  یساسا  لماع  هکلب  دشاب ؛ یمن  ناسنا  تقیقح  رهوج و  هب  طوبرم  هک  تسا 

ص:19

ص 192. ج 8 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  - 1
.13 تارجح /  - 2

ریدغ ياه  هزومآ  وترپ  رد  یمالسا  ماجسنا  یلم و  www.Ghaemiyeh.comداحتا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 32 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/668/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/668/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
http://www.ghaemiyeh.com


نآ یلو  دـناد  یم  تقلخ  نوؤش  زا  ار  نآ  هدرک و  فارتعا  نآ  هب  هکلب  تسین  تیموق  رکنم  مالـسا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  هیآ  زا 
رد دنوادخ  اذل  و  دشاب ؛ عازن  رخافت و  يارب  يا  هلیسو  هک  نآ  هن  هداد  رارق  رگید  کی  هب  کمک  بذج و  تخانش و  تهج  هب  اهنت  ار 

«. ْمُکیَْقتَأ ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : » دیامرف یم  هدرک و  یفرعم  اوقت  ار  يرترب  رایعم  هیآ ، رخآ 

رد نارفاک  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب   ») (1) ؛» ِهَِّیلِهاْجلا َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ  : » دـیامرف یم  زین  و   - 3
«. دنتشاد ّتیلهاج  توخن  مشخ و  دوخ  ياه  لد 

هیبـضغ هوق  زا   » (2) ؛» تبـضغ يا  نالف  یلع  تیمح  لـیقف : هّیمحلاـب ، تراـث  اذا  هیبضغلا  هوقلا  نع  ّربع  : » دـیوگ یم  یناهفـصا  بغار 
بـضغ وا  رب  ینعی  نالف  یلع  تیمح  هدـش : هتفگ  .دوش  یم  ریبعت  ّتیمح  هب  دوش  رگ  نایغط  شکرـس و  هدرک و  ناروف  هک  یماـگنه 

«. مدرک

ایند یگدنز  دینادب   » (3) ؛» ِدالْوَْألاَو ِلاَْومَْألا  ِیف  ٌُرثاکَتَو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخافَتَو  ٌهَنیِزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُهاوَیَْحلا  امَّنَأ  اوُمَلْعا  : » دـیامرف یم  و   - 4
«. تسا نادنزرف  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  امش و  نایم  رد  یشورفرخف  یتسرپ و  لّمجت  یمرگرس و  يزاب و  اهنت 

«. درادن تسود  ار  یشورفرخف  ّربکتم  چیه  دنوادخ  و   » (4) ؛» ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  : » دیامرف یم  زین  و   - 5

ص:20

.26 حتف /  - 1
.یمح هدام  بغار ، تادرفم  - 2

.20 دیدح /  - 3

.23 دیدح /  - 4
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، دـنناد یمن  يرترب  نازیم  ار  لیـصا  ياه  شزرا  هدومن و  اج  یب  دروم و  یب  یـشورف  رخف  هک  ار  یناسک  لاـعتم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
.درادن تسود  ار  نانآ  هداد و  رارق  تمذم  دروم 

ًاْریَخ َّنُکَی  نَأ  یَسَع  ٍءآَِسن  ْنِم  ٌءآَِسن  َالَو  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  اُونوُکَی  نَأ  یَـسَع  ٍمْوَق  نِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأای  : » دیامرف یم  زین  و   - 6
یناسک يا   » (1) ؛» َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکَئلوُأف  ُْبتَی  َْمل  ْنَمَو  ِنامیِْإلا  َدَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا  َْسِئب  ِباْقلَْألِاب  اوَُزبانَت  َالَو  ْمُکَسُفنَأ  اوُزِْملَت  َالَو  َّنُْهنِم 

نانز ینانز  هن  و  دنشاب ؛ رتهب  اه  نیا  زا  اه  نآ  دیاش  دننک ، هرخسم  ار  رگید  هورگ  امـش  نادرم  زا  یهورگ  دیابن  دیا ! هدروآ  نامیا  هک 
ار رگیدکی  دنـسپان  تشز و  باقلا  اب  دیهدن و  رارق  ییوجبیع  نعط و  دروم  ار  رگیدکی  و  دنـشاب ؛ نانیا  زا  رتهب  نانآ  دـیاش  ار ، رگید 

«. دنرگمتس ملاظ و  دننکن ، هبوت  هک  اه  نآ  و  دیراذگب ؛ زیمآرفک  مان  نامیا  زا  سپ  یسک  رب  هک  تسا  دب  رایسب  دینکن ، دای 

ءازهتسا و داب  هب  ار  رگید  ماوقا  هتسناد و  رترب  ار  دوخ  موق  دننک و  هرخـسم  ار  رگید  کی  دیابن  ماوقا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
.دنشکب هرخسم 

«. دنناراگتسر نازوریپ و  هَّللا » بزح   » دینادب  » (2) ؛» َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  : » دیامرف یم  زین  و   - 7

هلیبق ياهاعدا  ییارگ و  موق  رد  ار  يراگتـسر  زگره  دناد و  یم  هَّللا  بزح  ار  هدـش  راگتـسر  بزح  اهنت  لاعتم  دـنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
.تسا هدادن  رارق  يا 

ص:21

.11 تارجح /  - 1
.22 هلداجم /  - 2
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یموق ياعدا  هداد و  جرخ  هب  بصعت  ناطیش  یلو  داد  ناطیش  هلمج  نآ  زا  هکئالم و  هب  ار  مدآ  رب  هدجـس  روتـسد  لاعتم  دنوادخ   - 8
هک دوب  اـعّدا  نیا  اـب  لـگ .» زا  ار  وا  يا و  هدـیرفآ  شتآ  زا  ارم   » (1) ؛» ٍنیِط نِم  ُهَتْقَلَخَو  ٍراـن  ْنـِم  ِینَتْقَلَخ  : » دوـمن ضرع  درک و  يرگ 

.دنار نوریب  دوخ  برق  ماقم  تشهب و  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ 

ْنِم ٍلاْصلَـص  نِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرَـشَِبل  َدُجْـسَِأل  نُکَأ  َْمل  َلاق  َنیِدِـجاَّسلا *  َعَم  َنوُکَت  اَّلَأ  ََکل  ام  ُسِیْلبِإ  ای  َلاق  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و 
هدجـس اب  ارچ  سیلبا ! يا  دومرف : دنوادخ )  ») (2) ؛» ِنیِّدـلا ِمْوَی  َیلِإ  َهَنْعَّللا  َْکیَلَع  َّنِإَو  ٌمیِجَر * َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاف  َلاق  ٍنُونْـسَم *  ٍإَمَح 

، يا هدیرفآ  تسا  هدش  هتفرگ  ییوبدب  لگ  زا  هک  يا  هدیکـشخ  لگ  زا  ار  وا  هک  يرـشب  يارب  زگره  نم  تفگ : یتسین * !؟ ناگدننک 
زا يرود  و   ) تنعل و  ام * .)! هاگرد  زا   ) يا هدش  هدنار  هک  ور ، نوریب   [ ناگتـشرف اه =[  نآ  فص  زا  دومرف : درک * ! مهاوخن  هدـجس 

!«. دوب دهاوخ  وت  رب  تمایق  زور  ات  ّقح ) تمحر 

یّلم داحتا  تایاور و 

؛ تسا هدومن  هراشا  یّلم  داحتا  هلأسم  هب  زین  یمالسا  تایاور 

یلع یبرعل  سیل  دحاو ، مکابا  دحاو و  مّکبر  ّنا  سانلا ! اهّیا  : » دیامرف یم  عادولا  هجح  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 1
انامه مدرم ! يا   » (3) ؛» يوقتلاب ّالا  ٌلضف  رمحأ  یلع  ضیبأل  ضیبا و ال  یلع  رمحأل  ّیبرع و ال  یلع  ّیمجعأل  ّیمجعا و ال 

ص:22

.12 فارعا /  - 1
.35  - 32 رجح /  - 2

ص 412. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 3
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تسوپ دیفس  تسوپ و  دیفس  رب  تسوپ  خرس  برع و  رب  مجع  مجع و  رب  برع  زگره  تسا ، یکی  امش  ردپ  و  یکی ، امـش  راگدرورپ 
«. درادن اوقت  رد  زج  هب  يرترب  تسوپ  خرس  رب 

یکتشا اذا  دسجلا ، لثم  مهمحارت  مهفطاعت و  مهّداوت و  یف  نینمؤملا  لثم  : » دومرف هک  هدش  لقن  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا   - 2
ندـب دـننامه  رگید  کی  هب  محرت  تفوطع و  یتسود و  رد  ناـنمؤم  لاـثم   » (1) ؛» ّیمحلا رهـسلاب و  دسجلا  رئاس  هل  یعادت  یـش ء  هنم 

«. دومن دنهاوخ  یهارمه  بت  يرادیب و  رد  وا  اب  اضعا  ریاس  دوش  ضیرم  نآ  زا  یئزج  رگا  هک  تسا 

هک یسک   » (2) ؛» هقنع نم  نامیالا  هقبر  علخ  دـقف  هل  بّصعت  وا  بّصعت  نم  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا   - 3
«. تسا هدرک  علخ  شندرگ  زا  ار  نامیا  نامسیر  متح  روط  هب  دوش  بصعت  لامعا  وا  عفن  هب  ای  دهد  جرخ  هب  بصعت 

همیقلا موی  یلاعت  هَّللا  هثعب  هیبصع  نم  لدرخ  نم  هّبح  هبلق  یف  ناک  نم  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا   - 4
اب تمایق  زور  رد  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب  دروم ] یب   ] بّصعت زا  نزرا  هناد  ردـق  هب  شبلق  رد  سک  ره   » (3) ؛» هیلهاجلا بارعا  عم 

«. دنک یم  روشحم  ّتیلهاج  ياه  برع 

كرشلا و کشلا و  نم  ّتس : نم  موی  لک  یف  ذوعتی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناک  : » هدش لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 5
كرش کش و  زا  درب : یم  هانپ  ادخ  هب  زیچ  هس  زا  زور  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   » (4) ؛» دسحلا یغبلا و  بضغلا و  هیمحلا و 

«. دسح ملظ و  بضغ و  بصعت و  و 

ص:23

ص 270. ج 4 ، دمحا ، دنسم  - 1
ص 307. ج 2 ، یفاک ، - 2
ص 308. ج 2 ، یفاک ، - 3

ص 160. ج 1 ، قودص ، لاصخ ، - 4
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یلع ًارخف  كاّیا  یتدایع  ّنلعجت  الف  رظنا  لاق : ّمث  ضرم  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینداع  : » دیوگ یم  ناحوص  نب  هعـصعص   - 6
اذاف هریثک ، يدیا  هنم  نوعلخی  هدحاو  ًادی  مهنم  علخ  اذا  .هموق  نع  انغ  لجرلاب  سیل  ّهناف  هنم ، جرخت  الف  رما  یف  مهتیأر  اذا  و  کموق ،

متنواعت ام  ریخب  اولازت  نل  مّکناف  هَّللا ؛ هعاط  یلع  مکنواـعت  نکیلف  مهّنلذـخت ، ـالف  ّرـش  یف  مهتیأر  اذا  هیلع و  مهنعأـف  ریخ  یف  مهتیأر 
نآ درک ، تدایع  مدوب  یضرم  هب  التبم  هک  یماگنه  ارم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   » (1) ؛» هیصاعم نع  متیهانت  یلاعت و  هَّللا  هعاط  یلع 

سک ره  اریز  وشم ؛ جراخ  نآ  زا  يدـید  يرما  رب  ار  دوخ  موق  هاگره  .رواین و  باسح  هب  راختفا  تموق  يارب  ارم  تدایع  دومرف : هاـگ 
ریخ رد  ار  نانآ  هاگره  یلو  درک ، دنهاوخ  نینچ  زین  نارگید  دنک  دـی  علخ  اه  نآ  زا  رفن  کی  هک  یماگنه  و  دراد ، جایتحا  شموق  هب 
ادخ تعاطا  ياتسار  رد  امـش  يراکمه  دیاب  .نادرگم و  راوخ  ار  نانآ  يدید  رـش  رب  هاگره  نک و  يرای  ار  اه  نآ  ریخ  نآ  رب  يدید 

«. .دینک یهن  دنوادخ  یصاعم  زا  هدومن و  يراکمه  ادخ  تعاط  رب  هک  یمادام  دیریخ  رد  امش  اریز  دشاب ؛

دمحف ًابیطخ  سانلا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ماق  هکم  حتف  موی  ناک  اّمل  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا   - 7
رخافتلا هیلهاجلا و  هوخن  مالسالاب  مکنع  بهذا  دق  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  بئاغلا ، دهاشلا  غلبیل  سانلا ! اهیا  لاق : ّمث  هیلع  ینثا  هَّللا و 

مکعوطا مکاقتا و  مویلا  هیلع  مکمرکا  هَّللا و  دـنع  مکریخ  ّنا  ـالأ و  نیط ، نم  مدآ  مدآ و  نم  مّکنا  ساـنلا ! اـهیا  .اـهرئاشع  اـهئابآب و 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هّکم  حتف  زور   » (2) ؛» ...هل

ص:24

ص 357. ج 1 ، یسوط ، یلاما  - 1
ص 293. ج 73 ، راونألاراحب ، - 2
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يادخ انامه  دنهد ، عالطا  نیبیاغ  هب  نیرضاح  مدرم ! يا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  دناوخ و  يا  هبطخ  هداتـسیا  مدرم  نیب  رد 
مدآ زا  امـش  همه  مدرم ! يا  .تسا  هدرب  نیب  زا  ار  اه  هریـشع  ناردپ و  هب  رخافت  تیلهاج و  توخن  مالـسا  هطـساو  هب  یلاعت  كرابت و 

نیرتاوقتاب و زورما ، ادخ ، رب  امـش  نیرت  میرک  ادخ و  دزن  امـش  نیرتهب  هک  دیـشاب  هاگآ  .تسا  هدش  قلخ  لگ  زا  مدآ  هدش و  هدیرفآ 
«. ...تسوا تاروتسد  هب  تبسن  امش  نیرت  عیطم 

عرـش مدآ  نم  سانلا  ّنا  و  هاوقت ، همرک  و  هقلخ ، هبـسح  هنید و  ءرملا  لصا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  زین  و   - 8
يواـسم روـط  هب  مدآ  زا  مدرم  همه  .دـشاب و  یم  شیاوـقت  وا  مرک  شقـالخا و  وا  بسح  تسوا و  نید  هـب  ناـسنا  لـصا   » (1) ؛» ءاوس

«. دنا هدش  هدیرفآ 

یّلم داحتا  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هریس 

هکلب هدادن  رارق  یصاخ  شزرا  اه  تیّلم  اه و  تیموق  يارب  زگره  هک  دوش  یم  هدافتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یلمع  هریس  زا 
یم هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا.تسا  هدوب  یمالـسا  ياه  شزرا  هب  نداد  تلاصا  یلاـیخ و  ياـه  شزرا  نیا  ياـغلا  ددـص  رد 

؛ مینک

رب هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دش  ریسا  هتشک و  هلیبق  نآ  زا  يا  هدع  دندش و  زوریپ  قلطصملا  ینب  هلیبق  رب  ناناملسم   - 1
ود نیب  ناهگان  دوب  هداتسیا  اه  نآ  همشچ  رس 

ص:25

ص 293. ج 73 ، راونألاراحب ، - 1
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.نارجاهم تعامج  يا  تفگ : رگید  درم  و  راصنا ! تعامج  يا  دز : ادـص  يراـصنا  دـش ، عازن  فـالتخا و  نارجاـهم  راـصنا و  زا  رفن 
ثیبخ نانخس  هنوگ  نیا  ینعی  ...دینک  اهر  ار  تاملک  هنوگ  نیا  : » دومرف دینـش  ار  نانخـس  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نوچ 
هدرک باـطخ  ردارب  ار  همه  هداد و  رارق  بزح  کـی  ياراد  ار  ناـنمؤم  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  تسا ، تیلهاـج  ياـهاعدا  زا  هدوـب و 

یماوـقا حـلاصم  هـن  دـشاب  نیملــسم  مالــسا و  یموـمع  حـلاصم  تـهج  هـب  ناـمز  ناـکم و  ره  رد  اهادـص  هـمه  دـیاب  اذـل  و  تـسا ،
(1) «. ...صاخ

رگید کی  اب  زاـبرید  زا  هک  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  نیب  راـید  نآ  رد  دومن و  ترجه  هنیدـم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   - 2
رب سیق  نب  ساش  مان  هب  دناعم  نایدوهی  زا  یکی  هک  نیا  ات  دومن ، عمج  دوخ  رود  هب  ار  همه  درک و  داجیا  تفلا  دنتشاد  گنج  عازن و 
یم نخس  مه  اب  هدش و  عمج  مه  رود  نانآ  هک  دید  درک و  رذگ  هلیبق  ود  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحـصا  زا  يا  هّدع 

دنک و تسلاجم  اه  نآ  اب  ات  داد  روتسد  ار  دوب  وا  اب  هارمه  هک  دوهی  زا  یناوج  اذل  دمآ و  مشخ  هب  یگناگی  تفلا و  نیا  زا  وا  .دنیوگ 
زا يدارفا  تخیگنارب و  فرط  ود  ره  زا  ار  اه  هنیکو  اه  هدقع  هک  تفگ  نادـنچ  وا  ...دـیوگب  نخـس  هدوب  ناشنیب  هک  ییاه  گنج  زا 
اب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  نآ  دیـسر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ربخ  .دندرک  رگید  کی  هب  شاخرپ  هب  عورـش  هلیبق  ود 
نا دـعب  مکرهظأ  نیب  انا  هیلهاجلا و  يوعدـبأ  هَّللا ، هَّللا ، نیملـسملا ! رـشعم  ای  : » دومرف دـمآ و  نانآ  دزن  هب  دوخ  باحـصا  زا  یتعامج 

مکنع هب  عطق  هب و  مکمرکا  مالسالاب و  هَّللا  مکاده 

ص:26

ص 303. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  هب  دوش  عوجر  - 1
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ياوعد ایآ  دـیریگب ، رظن  رد  ار  ادـخ  ار ، ادـخ  نیملـسم ! تعاـمج  يا  « ؛»!؟ مکبولق نیب  ّفلا  رفکلا و  نم  مکذقنتـسا  هیلهاـجلا و  رما 
هطساو هب  دومن و  میرکت  تیاده و  مالسا  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب  متسه  امـش  نایم  رد  نم  هک  یلاح  رد  دینک  یم  تیلهاج 

.»!؟ داد تفلا  امش  ياه  بلق  نیب  داد و  ناتتاجن  رفک  زا  درک و  عطق  امش  زا  ار  تیلهاج  رما ، نآ 

یناطیـش ناشعازن  هک  دـندیمهف  نانآ  اریز  دنـشاب ؛ هتخیر  شتآ  يور  رب  هک  دوب  یبآ  دـننامه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نانخـس  نیا 
(1)  . ...دندومن هقناعم  رگید  کی  اب  هتساخرب و  جرزخ  سوا و  هلیبق  نادرم  اذل  .تسا و  هدوب  ناشنانمشد  هیحان  زا  يدیک  هدوب و 

اب هک  کیدزن  يدـنواشیوخ  همه  نآ  اب  ار  لهجوبا  بهلوبا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  خـیرات  رد  مینک  یم  هدـهاشم   - 3
وا اب  هک  یفالتخا  همه  نآ  اب  یسراف  ناملس  ضوع  رد  هدومن و  درط  دوخ  زا  ار  نانآ  مالسا ، شریذپ  مدع  تهج  هب  دنراد ، ترـضح 

.تسا هدروآ  باسح  هب  دوخ  تیب  لها  زا  ار  وا  هک  ییاج  هب  ات  هدرک  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  دراد  تیموق  نابز و  رد 

داجیا توخا  یلاوم  ناگدرب و  نیب  تسب ، توخا  دقع  ناناملسم  نیب  دمآ  هنیدم  هب  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   - 4
یم باسح  هب  هباحص  ناگرزب  زا  هک  یمعثخ  دلاخ  اب  دوب  تسوپ  هایس  يا  هدرب  هک  یشبح  لالب  نیب  هک  مینک  یم  هدهاشم  اذل  دومن ،

راکفا ییارگ و  موق  یتاقبط و  ماظن  قیرط  نیا  زا  ات  تسب ، يردارب  دقع  هفیذح  راّمع و  نیب  هزمح و  شیومع  اب  دـیز  نیب  زین  دـمآ و 
یتسیلانویسان

ص:27

.556 ص 555 -  ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 1
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تسد یلاع  بصانم  هب  اه  هدرب  زا  يرایسب  هک  دوب  اجنیا  زا  .دزاس و  نیزگیاج  ار  اوقت  مالسا و  زایتما  نآ  ياج  هب  درادرب و  نیب  زا  ار 
.دنتفای

دش فالتخا  دننک  بصن  يا  هلیبق  هچ  زا  یـسک و  هچ  ار  دوسألا  رجح  هک  نیا  رد  دندرک  انب  دیدجت  ار  هبعک  شیرق  هک  یماگنه   - 5
يزیرنوخ و هب  دوب  کیدزن  هک  تفرگ  الاب  ناـنچ  عازن  نیا  دـنادرگ ، شا  هلیبق  دوخ و  ِنآ  زا  ار  زاـیتما  نیا  تساوخ  یم  یـسک  ره  و 

روتسد هک  نیا  نآ  داد و  تاجن  یمتح  گنج  کی  زا  ار  نانآ  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  حیحص  ریبدت  یلو  دوش  ّرجنم  گنج 
نآ مه  اب  دیایب و  يا  هدنیامن  یموق  ره  زا  دومرف : هاگ  نآ  دنتشاذگ  نآ  نایم  رد  ار  دوسألا  رجح  دندروآ و  میخـض  يا  هچراپ  ات  داد 

.دنیامن بصن  هتشادرب و  ار  گنس 

هب ّزعا  ًانارقأ ، هب  قّرف  ًاناوخا و  هب  ّفلا  رئاونلا ، هب  أفطا  نئاغـضلا و  هب  هَّللا  نفد  دیامرف ...« : یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   - 6
داد يردارب  دنویپ  ار  یگناگیب  دومن ، شوماخ  ار  اه  شتآ  درک و  نفد  ار  اه  هنیک  وا  هطساو  هب  دنوادخ   » (1) ؛» ...هّزعلا هب  ّلذا  ّهلذلا و 

«. درک لیدبت  تزع  هب  ار  اجبان  ياه  تلّذ  تلّذ و  هب  ار  اوران  ياه  تّزع  و  دنارتسگ ، ار  يدنواشیوخ  و 

هب قتر  عدصلا و  هب  هَّللا  ّملف  ّهبر  تالاسر  غّلب  هب و  رمأ  امب  عدـصف  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  درکلمع  هرابرد  زین  و   - 7
هیلع هللا  یلصربمایپ  »(2) ؛» بولقلا یف  هحداقلا  نئاغضلا  رودصلا و  یف  هرغاولا  هوادعلا  دعب  ماحرألا  يوذ  نیب  لمّـشلا  هب  ّفلا  قتفلا و 

غالبا ار  شراگدرورپ  ياه  تلاسر  تفگ و  دنلب  يادص  اب  تشاد  تیرومأم  هک  ار  هچنآ  هلآو 

ص:28

هبطخ 96. هغالبلا ، جهن  - 1

هبطخ 96. هغالبلا ، جهن  - 2
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دروآ دوجو  هب  تفلا  یگتسبمه و  نادنواشیوخ  نایم  درک و  رپ  ار  فالتخا  زا  یشان  ياه  فاکـش  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  اذل  و  دومن ،
«. دز یم  يا  هقرج  لد  رد  نآ  ره  هک  يا  هتفهن  ياه  هنیک  دوب و  هدش  هتخورفا  اه  هنیس  رد  هک  یتوادع  ياه  هلعش  یپ  رد  مه  نآ 

ناقرشتسم هاگدید  زا  مالسا  ردص  رد  یّلم  داحتا 

زا هک  تسا  يرما  دحاو  تلم  کی  لیکـشت  یلخاد و  هدودحم  رد  یـسایس  تدحو  داجیا  تهج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  قیفوت 
؛ تسا هدنامن  رود  ییاپورا  ناگدنسیون  يا  هراپ  رظن 

گرم زا  شیپ  تسناوت  هک  دوب  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  گرزب  هزجعم  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  يوسنارف  نوبول  واتـسوگ   - 1
ار همه  هک  ناس  نادب  دهد  لیکشت  يدحاو  تلم  ناشیرپ ، نادرگرـس و  ناوراک  نیا  زا  دروآ و  مه  درگ  ار  برع  هدنکارپ  هلفاق  دوخ 

(1) «. دنادرگ اوشیپ  کی  عیطم  ربنامرف و  هدرک ، عضاخ  نید  کی  ربارب  رد 

هک ار  يراک  زونه  تفر  ایند  زا  يدـالیم  لاس 632  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  وا 
یـسایس تدحو  نآ  و  درک ، یم  لاوز  هب  دـیدهت  هشیمه  يارب  ار  وا  نید  اهرطخ  ماسقا  عاونا و  هدـشن و  اجرباپ  دوب  هدز  نادـب  تسد 
تدـحو نآ  هدـییاز  یـسایس  تدـحو  نیا  تشادرب و  رد  وا  نید  هک  یتاواسم  هجیتن  دـش  ماجنا  وا  تسد  هب  هک  یبرع  ياـه  نیمزرس 

(2) «. ...دوب ینید 

ص:29

ص 128. برع ، مالسا و  ندمت  - 1

ص 157. برع ، مالسا و  ندمت  - 2
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هارمه ار  يدحاو  هعماج  هدنکارپ ، عامتجا  زا  دروآ و  دوجو  هب  ار  يدیدج  لکـش  یمالـسا  تکرح  : » دسیون یم  بیگ  نوتلیمه   - 2
...درک داجیا  یسایس  یشم  طخ  اب 

تسا و هدروآ  دوجو  هب  ار  یگرزب  هعماج  هک  تسا  يا  هدارا  اب  نامرهق  خـیرات و  ناـگرزب  زا  یکی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دّـمحم 
(1) «. ...تسا هدرک  داجیا  یمیظع  لوحت  هدیشخب و  ماجسنا  ار  يا  هدنکارپ  تیعمج 

هب ار  مدرم  ناـیم  یگتـسبمه  دـناوتب  هک  نیا  یکی  تسا  ناحلـصم  هار  رد  هک  یلکـشم  نیرت  گرزب  : » دـیوگ یم  تـنارود  لـیو   - 3
هللا یلـصدّمحم  هک  یقالخا  ...دننک  نییعت  تقد  هب  ار  هتفای  تدحو  هعماج  دودـح  هک  نیا  رگید  دـنروآرد و  بلاج  عوبطم و  تلاح 

یقاـب دروآ  دـیدپ  هک  ینید  تیعمج ، ناـیم  رد  اـّما  تشذـگ ، دوـب  هداز  نآ  رد  يو  هک  يا  هلیبـق  ياـهزرم  زا  درک  هضرع  هلآو  هـیلع 
دودـحم ناش  هباشم  ینید  داقتعا  وترپ  رد  دنتـشاد  راوتـسا  يداینب  ناتـسبرع ، لیابق  نایم  رد  هک  ار  یتاقبط  يداژن و  تازایتما  ...دـنام 

(2) «. ...درک

لیاـبق تسناوت  تسیز ، هداـس  يدرم  برع و  زا  رفن  کـی  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم -  دـسیون ...« : یم  تروـپ  نوـید  ناـج   - 4
ياه تلم  نایم  رد  دزاس و  لّدـبم  رادربنامرف  عیطم و  دـّحتم و  هعماج  کی  هب  ار  دوخ  روشک  هنـسرگ  هنهرب و  کچوک و  هدـنکارپ و 

روطارپما شور ، زرط و  نیا  لاـس ، یـس  زا  رتمک  رد  تسناوت  وا  دـیامن ، یفرعم  يا  هزاـت  قـالخا  تافـص و  اـب  ار  اـه  نآ  نیمز  يور 
(3) «. ...درادرب نیب  زا  ار  ناریا  نیطالس  هدرک و  بولغم  ار  هینطنطسق 

ص:30

ص 45. یخیرات ، یسررب  مالسا ، - 1
ص 234. ج 4 ، ندمت ، خیرات  - 2

ص 57. نآرق ، دّمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع  - 3
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هب هّجوت  اب  دروآ  دوجو  هب  ناتـسبرع  رد  عقوم  نآ  رد  تساوخ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هک  یبالقنا  : » دسیون یم  ویگروگ   - 5
، داد یم  لیکـشت  ار  گرزب  یعامتجا  دحاو  کی  هفیاط  هلیبق و  ره  هک  نیا  لیابق و  ياسؤر  هداعلا  قوف  ذوفن  برع و  رئاعـش  موسر و 

هللا یلـصدّمحم  بالقنا  یلو  دروآ  دوجو  هب  تاواسم  اـه  يوسنارف  ناـیم  تسناوتن  هسنارف  بـالقنا  دوبرت ، گرزب  هسنارف  بـالقنا  زا 
(1) «. درب نیب  زا  ار  يدام  یتاقبط و  یگداوناخ و  ّتیزم  عون  ره  دروآ و  دوجو  هب  تاواسم  ناناملسم  نایم  هلآو  هیلع 

یّلم داحّتا  ياهراک  هار 

حیضوت

؛ میزادرپ یم  هطبار  نیا  رد  ییاهراک  هار  هب  کنیا  تایاور  نآرق و  هاگدید  زا  یّلم  داّحتا  ترورض  هکلب  تیبولطم  نایب  زا  دعب 

یموق ياهراعش  اب  تفلاخم   - 1

: رخآلا خرص  و  راصنألا ) رشعم  ای  : ) يراصنالا خرـصف  يراصنا ، عم  يرجاهم  عزانت  : » هدرک لقن  قلطـصملا  ینب  هوزغ  باب  رد  يراخب 
راصنا زا  يدرف  اب  نیرجاـهم  زا  یکی   » (2) ؛») هتیم يوعد  اّهناف  اهوعد  : ) لاق تاملکلا  هذـه  ّیبنلا  عمـس  اّمل  و  نیرجاهملا ،) رـشعم  ای  )

هیلع هللا  یلصربمایپ  نوچ  نارجاهم ! تعامج  يا  داد : ادص  رگید  صخـش  و  راصنا ! تعامج  يا  دز : ادص  يراصنا  درم  دندرک ، عازن 
«. تسا تیلهاج  ياهاعدا  هک  اریز  دینک ؛ اهر  ار  اه  نیا  دومرف : دینش  ار  نانخس  نیا  هلآو 

رشعم ای  : » دومرف ترضح  دش  عازن  جرزخ  سوا و  نیب  هک  یماگنه  و 

ص:31

ص 144. تخانش ، دیاب  ون  زا  هک  يربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  - 1
.قلطصملا ینب  هوزغ  باب  ص 119 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 2
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هیلهاجلا و رما  مکنع  هب  عطق  هب و  مکمرکا  مالـسالل و  هَّللا  مکاده  نا  دـعب  مکرهظا  نیب  انا  هیلهاجلا و  يوعدـبأ  هَّللا ، هَّللا  نیملـسملا !
یلاح رد  دینک  یم  ار  تیلهاج  ياهاعدا  ایآ  دیریگب ] رظن  رد   ] ار ادـخ  ار  ادـخ  نیملـسم ! تعامج  يا   » (1) ؛» رفکلا نم  هب  مکذقنتسا 

رما امش  زا  نآ  هطساو  هب  و  دومن ، میرکت  نآ  هب  هدرک و  توعد  مالسا  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب  متسه  امـش  نایم  رد  نم  هک 
«. دیشخب تاجن  رفک  زا  ار  امش  درک و  عطق  ار  تیلهاج 

ماوقا نیب  تّوخا  داجیا   - 2

قیرط نیا  زا  ات  تسب  توخا  دقع  نوگانوگ  ماوقا  زا  فلتخم  دارفا  نیب  راب  ود  یّلم ، داّحتا  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دارفا نینچمه  تسب و  يردارب  دقع  دندوب  هلیبق  ود  زا  هک  رکبوبا  رمع و  نیب  اذـل  .دـیادزب و  نانآ  زا  ار  يا  هریـشع  یموق و  تابـصعت 

ات دومن  نینچ  زین  هنیدم  فارـشا  اب  ناگدرب  نیب  یتح  .تسب و  تّوخا  يردارب و  دقع  ناشنیب  فلتخم ، ماوقا  اه و  هلیبق  زا  ار  يرایـسب 
.دوش نیزگیاج  تساوقت  نامه  هک  یمالسا  لیصا  ياهرایعم  نآ  ياج  هب  هتسبرب و  تخر  نانآ  نایم  زا  یشورفرخف  بصعت و  حور 

فلتخم ماوقا  هب  اه  تسُپ  نداد   - 3

نآ نودب  ار  يدارفا  دوخ  هریشع  موق و  زا  دنـسر  یم  یماقم  تسپ و  هب  هک  یماگنه  دنرود  یمالـسا  لیـصا  ياهرایعم  زا  هک  یناسک 
، دنناسر یم  يدیلک  مهم و  ياه  تمس  هب  دنشاب ، هتشاد  ار  تسپ  بصنم و  نآ  زارحا  يارب  مزال  طیارش  هک 

ص:32

ج 1،ص 555. هیوبنلا ، هریسلا  - 1
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.تسا هدرک  تفلاخم  نآ  اب  ًادیدش  مالسا  هدش و  لوادتم  دراوم  یخرب  رد  فسألا -  عم  هک -  يراک 

هلیبق موق و  ره  زا  قیال  دارفا  نیب  ار  اه  تسپ  اه و  بصنم  ییارگ ، موق  تابصعت  اب  تفلاخم  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
مدرم ناـیم  رد  ار  یّلم  داـّحتا  حور  قـیرط  نیا  زا  اـت  تفرگ  یم  رظن  رد  ار  يرـالاس  هتـسیاش  هار  نـیا  رد  اـهنت  درک و  یم  میـسقت  يا 

.دیامن تیوقت 

ینید ياه  شزرا  تیوقت   - 4

یم راختفا  دوخ  بسن  بسح و  تیموق و  هب  نآ  مدرم  هک  درک  عورـش  ار  دوخ  توعد  ینیمزرـس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نآ يارب  ییالقع  لیصا و  ینیزگیاج  ات  دومن  یعـس  دربب  نیب  زا  ار  یلایخ  موهوم و  شزرا  نیا  هک  نیا  يارب  ترـضح  اذل  و  دندرک ،
ياه شزرا  تیوقت  ددصرد  ترـضح  هک  مینک  یم  هدهاشم  اذل  .دنک و  دراو  هبرـض  یلایخ  موهوم و  شزرا  رب  هاگ  نآ  دـنک  یفرعم 

هک مینیب  یم  تهج  نیدـب  .تسا و  هدرک  یفرعم  دارفا  يرترب  يارب  نازیم  نیرتـهب  ار  اوـقت  اذـل  .تـسا و  هدوـب  هعماـج  ناـیمرد  ینید 
ار تیبلا » لها  اّنم  ناملـس   » هلمج هدروآ و  باسح  هب  دوخ  تیب  لها  هلمج  زا  ار  وا  تسا  مجع  زا  هک  نآ  دوجو  اب  ار  یـسراف  ناملس 

.تسا هدومرف  وا  هرابرد 

ماوقا نیب  یگداوناخ  ياهدنویپ   - 5

ماوقا نیب  یگداوناخ  ياهدـنویپ  درک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یّلم  داّحتا  ياهراک  هار  زا  رگید  یکی 
نیا زا  ات  دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  زین  نارگید  ات  دومرف  یم  روتسد  هکلب  دنداد  یم  ماجنا  ناشدوخ  اهنت  هن  ار  راک  نیا  دوب و  فلتخم 

ص:33
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؛ دش هتسب  باحصا  نیب  يردارب  دقع  راب  ود  هک  دوب  مهم  ناشیا  دزن  راک  نیا  يدح  هب  دوش ، هتـسکش  يرگ  هلیبق  تیموق و  ّدس  قیرط 
.راصنا نیرجاهم و  نیب  هنیدم  رد  مود  راب  نیرجاهم و  نیب  هّکم  رد  راب  کی 

نیب تسب ؛ شباحصا  نیب  توخا  دقع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  هَّللادبع  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح 
تباحصا نیب  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  .فوع  نب  نامحرلادبع  نامثع و  نیب  و  ریبز ، هحلط و  و  رمع ، رکبوبا و 

وت ردارب  نم  هک  یلع  يا  يوش  یمن  یـضار  اـیآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسیک ؟ نم  ردارب  سپ  یتـسب  توخا  دـقع 
ایند و رد  ینم  ردارب  وت  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگ  نآ  ادـخ ؛ لوسر  يا  يرآ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  مشاب ؟

(1) «. ترخآ

بلطملادبع و نب  هزمح  رکبوبا ، رمع و  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يدـنه  یقتم 
(2) «. تسب توخا  دقع  شدوخ  نم و  نیب  کلام و  نب  دعس  دوعسم و  نب  هَّللادبع  هثراح ، نب  دیز 

نیرجاهملا و نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یخآ  دـقف  هرجهلا ، دـعب  تعقو  هاـخاؤملا  هذـه  : » دـیوگ یم  فصاـن  یلع  روصنم  خـیش 
عقاو ترجه  زا  دعب  توخا  دـقع  نیا   » (3) ؛» باحـصألا هیقب  نع  ّیلع  زاتما  ثیدحلا  اذـهب  و  امهنیب ، هدوملا  هطبارلا و  هدایزل  راصنألا 
نیا هب  .تسب و  ناـنآ  نیب  يدـقع  نینچ  راـصنا ، نیرجاـهم و  نیب  یتسود  رتـشیب و  طاـبترا  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـش 

«. دومن زایتما  باحصا  هیقب  زا  مالسلا  هیلع  ّیلع  ثیدح ،

ص:34

ص 14. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  - 1
ص 45. ج 5 ، دمحا ، دنسم  هیشاح  لامعلازنک ، بختنم  - 2

ج 3،ص 355. لوصالل ، عماجلا  جاتلا  حرش  یف  لومأملا  هیاغ  - 3
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یلایخ ياه  شزرا  یفن   - 6

.دراد دوجو  هعماج  رد  هک  تسا  یلایخ  ياه  شزرا  هنوگره  یفن  یّلم  داّحتا  ياهراک  هار  زا  یکی 

ضیبا یلع  رمحأ  یبرع و ال  یلع  ّیمجعا  یمجعا و ال  یلع  یبرعل  سیل  دیامرف ...« : یم  یثیدح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
دیفـس تسوپدیفـس و  رب  تسوـپ  خرـس  برع و  رب  مجع  مجع و  رب  برع  زگره   »... (1) ؛» يوقتلاب ّالا  لضف  رمحا  یلع  ضیبـأل  ـال  و 

«. درادن اوقت  رد  زج  هب  يرترب  تسوپ  خرس  رب  تسوپ 

دوخ زا  لهاان  ماوقا  درط   - 7

زا یخرب  دروم ، یب  تابـصعت  ییارگ و  تیموق  فذح  رد  دوخ  عوضوم  رب  يراشفاپ  رارـصا و  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تفلاخم هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اـب  يّدـح  هب  اـت  اـهنآ  زا  یخرب  درک و  درط  دوخ  زا  دـندرواین  ناـمیا  هک  ار  دوخ  ماوقا 
ياـهومع زا  یخرب  هـک  مـینک  یم  هدـهاشم  اذـل  .دروآ و  لاـعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  وا  تمذـم  رد  يا  هروـس  ناـشیا  هـک  دـنتخادرپ 

رارق هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  حیرص  تفلاخم  ییانتعا و  یب  دروم  دنتفریذپن  ار  وا  توعد  هک  تهج  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
.دنتفرگ

مومذم بصعت 

يری نا  اهبحاص  اهیلع  ّمثأی  یّتلا  هیبصعلا  : » دومرف ترـضح  دـش  لاؤس  بصعت  هرابرد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  زا  دـیوگ : یم  يرهز 
نم ًاریخ  هموق  رارش  لجرلا 

ص:35

ص 412. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
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يارب هک  یبّصعت   » (1) ؛» ملظلا یلع  هموق  نیعی  نا  هیبصعلا  نم  نکلو  هموق ، لـجرلا  بحی  نا  هیبـصعلا  نم  سیل  و  نیرخآ ، موق  راـیخ 
هک نیا  تسین  بصعت  زا  و  دنیبب ، رتهب  رگید  موق  ياه  نیرتهب  زا  ار  شموق  رارشا  یسک  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هتشون  هانگ  شبحاص 

«. دنک کمک  ملظ  رب  ار  شموق  یسک  هک  تسا  نآ  بصعت  یلو  درادب ، تسود  ار  شموق  یصخش 

وا لطابلا ، ملظلا و  یف  هباحصا  وا  هتریشع  وا  هموق  یمحی  نا  وه  رابخألا  یف  مومذملا  بصعتلا  : » دیوگ یم  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
؛ لطاب وا  ّقح  ّهنا  ملعی  الام  رـصنی  لب  ّقحلل  ًابلاط  نوکی  و ال  هتریـشع ، وا  هئابآ  نید  وا  هنید  هنوکل  هلطاب ؛ هّلم  وا  لطاب  بهذم  یف  جلی 
وا لـهجلا  یلا  بسنی  اـّلئل  هنع  عـجری  ـالف  هؤاـطخ  هل  رهظ  ّمـث  ًابهذـم  راـتخا  وا  موـلعلا ، یف  هبّردـت  راـهظإل  وا  موـصخلا ، یلع  هـبلغلل 
ای دنک ، تیامح  لطاب  ای  ملظ  رد  ار  دوخ  باحصا  ای  هریشع  ای  موق  یـصخش  هک  تسا  نآ  تایاور  رد  دنـسپان  بصعت   » (2) ؛» لالضلا

هکلب دشابن  ّقح  بلاط  هک  یلاح  رد  تسوا ، هریـشع  ای  ناردپ  نید  وا و  نید  هک  تهج  نآ  زا  ددرگ  دراو  یلطاب  ّتلم  ای  بهذـم  رد 
ای مولع ، رد  یبلطم  راهظا  تهج  هب  اـی  نانمـشد ، رب  هبلغ  تهج  هب  لـطاب ؛ اـی  تسا  ّقح  دـناد  یمن  هک  دـشاب  يزیچ  يراـی  ددـص  رد 

«. دنهدن تبسن  یهارمگ  لهج و  هب  ار  وا  ات  ددرگنزاب  نآ  زا  یلو  دربب  شهابتشا  هب  یپ  هاگ  نآ  دنک  رایتخا  ار  یبهذم 

ص:36

ص 308. ج 2 ، یفاک ، - 1
ص 283. ج 73 ، راونألاراحب ، - 2
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یمالسا ماجسنا 

هراشا

ص:37

ریدغ ياه  هزومآ  وترپ  رد  یمالسا  ماجسنا  یلم و  www.Ghaemiyeh.comداحتا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:38

ریدغ ياه  هزومآ  وترپ  رد  یمالسا  ماجسنا  یلم و  www.Ghaemiyeh.comداحتا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالسا ماجسنا  موهفم 

نمـشد دراد  هک  ینید  تاـکرتشم  ظاـحل  هب  تسه  هک  ینییآ  بهذـم و  ره  زا  تسا  ناملـسم  هک  سکره  ینعی  یمالـسا ؛» ماجـسنا  »
زا نمشد  هک  دننکن  يراک  .دنتسیاب و  وا  ربارب  رد  هدرک و  هدرشف  كرتشم  نمشد  لباقم  ار  دوخ  فوفص  دیاب  اذل  دراد ، زین  كرتشم 

.دنشاب راک  کمک  وا  موش  فادها  هب  ندیسر  رد  هدرک و  هدافتسا  ءوس  اه  نآ  تیعضو 

نانآ همه  اب  دناوت  یمن  هک  اجنآ  زا  تسا  ناناملسم  تخسرس  نمـشد  هتخود و  یمالـسا  ياهروشک  عفانم  هب  عمط  مشچ  هک  نمـشد 
کت کت  غارـس  هب  هاگ  نآ  دوش  کلهتـسم  ناشیاهورین  ات  دزادنا  یم  مه  ناج  هب  هدرک و  ادج  مه  زا  ار  نانآ  ادـتبا  اذـل  دـنک  هلباقم 

.دسرب يزوریپ  هب  دناوت  یم  تروص  نیارد  دور و  یم  اه  نآ 

بهذم دارفا  تاساسحا  هک  دـنکن  يراک  یمالـسا  بهاذـم  زا  یبهذـم  ره  دارفا  ینعی  یمالـسا  ماجـسنا  بالقنا  مظعم  ربهر  ریبعت  هب 
.دنازیگنارب دوخ  ّدض  رب  ار  رگید 

یمالسا ماجسنا  ماسقا 

هراشا

؛ تسا هداد  ار  نآ  حرط  هدرک و  رداص  لمعلاروتسد  عون  ود  ّتتشت  یهارمگ و  تلالض و  زا  نیملسم  تاجن  يارب  مالسا 

ص:39
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یسایس ماجسنا   - 1

یکرتشم طاقن  نانآ  اریز  تسا ؛ هدش  هداد  ناناملـسم  یگچراپکی  تهج  هب  تسا  یـسناژروا  یعطقم و  تدـم و  هاتوک  هک  حرط  نیا 
.دنراد مه  یکرتشم  نمشد  هجیتن  رد  هتشاد و 

یقیقح ماجسنا   - 2

تداعس هب  دنناوت  یم  نآ  هب  ندرک  لمع  اب  یمالسا  تّما  نآ ، ساسا  رب  هک  تسا  هداد  زین  يرگید  یساسا  تدمزارد و  حرط  مالـسا 
.تسا موصعم  صخش  ّقح و  هب  ماما  روحم  ساسا  رب  ندش  یکی  نامه  هک  دنسرب  ترخآ  ایند و 

ص:40
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یسایس ماجسنا  هب  نآرق  توعد 

هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم   » (1) ؛» ...ْمُهَْنَیب ُءآمَحُر  ِراّـفُْکلا  یَلَع  ُءآَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
«. دننابرهم دوخ  نایم  رد  و  دیدش ، تخسرس و  راّفک  ربارب  رد  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  و  تسادخ ؛ هداتسرف 

( تکوش و   ) تردق و  دیوشن ، تسس  ات  دینکن ، شکمـشک ) و   ) عازن و   » (2) ؛» ْمُکُحیِر َبَهْذَتَو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزانَت  َالَو  : » دیامرف یم  زین  و 
!« دورن نایم  زا  امش 

یسایس ماجسنا  هب  توعد  تایاور و 

نمف مهاوس ، نم  یلع  دـی  مه  مهاندا و  اهب  یعـسی  هدـحاو  نیملـسملا  همذ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
تسا و ناسکی  نیملسم  همذ   » (3) ؛» لدعال فرـص و  همیقلا  موی  هنم  لبقیال  نیعمجا  سانلا  هکئالملا و  هَّللا و  هنعل  هیلعف  ًاملـسم  رفخا 

دنک ینکـش  دهع  ینمؤم  اب  سک  ره  سپ  دـنا ، هدـحاو  دـی  نمـشد  لباقم  رد  همه  دـنک و  بلط  ار  دوخ  ّقح  دـناوت  یم  سک  نآ  هب 
«. دنک یمن  لوبق  ار  يزیچ  چیه  وا  زا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  داب و  وا  رب  مدرم  همه  هکئالم و  ادخ و  تنعل 

ص:41

29 حتف /  - 1
46 لافنا /  - 2

ص 126. ج 2 ،  ، یفاک لوصا  نآ  ریظن  و  هنیدملا ، مرح  باب  ص 26 ، ج 3 ، يراخب ، حیحص  - 3
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«. تسا نید  تیوقت  بجوم  جح   » (1) ؛» نیدلل هیوقت  ّجحلا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

نیا دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ یمالـسا  تدحو  زا  دوصقم  : » دـیامرف یم  یـسایس  ماجـسنا  دروم  رد  هرـس  سدـق  يرهطم  دیهـش  هَّللا  تیآ 
همه تاکرتشم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوش ؟ هتـشاذگ  رانک  بهاذم  ریاس  دوش و  باختنا  یکی  یمالـسا  بهاذم  نایم  زا  هک  تسا 

زا کی  چـیه  نیع  هک  دوش  عارتخا  وحن  نیا  هب  يدـیدج  بهذـم  دوش و  هتـشاذگ  رانک  اه  نآ  همه  تاقرتفم  دوش و  هتفرگ  بهاذـم 
داحتا نیملـسم ، زا  دوصقم  درادـن و  بهاذـم  تدـحو  هب  یطبر  هجو  چـیه  هب  یمالـسا  تدـحو  هک  نیا  ای  دـشابن ؟ دوجوم  بهاذـم 

تدـحو زا  هک  نیا  يارب  نیملـسم  داـحتا  نیفلاـخم  تسا ؟ ناـگناگیب  ربارب  رد  یبهذـم  تاـفالتخا  نیع  رد  فلتخم  بهاذـم  ناوریپ 
هجاوم تسکـش  اب  لوا  مدق  رد  ات  دـننک  یم  هیجوت  یبهذـم  تدـحو  مان  هب  ار  نآ  دـنزاسب  یلمعریغ  یقطنمریغ و  یموهفم  یمالـسا 

تاکرتشم ذخا  ای  بهذم و  کی  هب  بهاذم  رـصح  یمالـسا ، تدحو  زا  یمالـسا  رکفنـشور  ياملع  روظنم  هک  تسا  یهیدب  .ددرگ 
ندش لکشتم  نادنمشناد  نیا  روظنم  تسین ، یلمع -  بولطم و  هن  تسا و  یقطنم  لوقعم و  هن  هک  اه -  نآ  تاقرتفم  درط  بهاذم و 

هک دنراد  يرایسب  ياه  قافو  هیام  نیملـسم  دنیوگ : یم  نادنمـشناد  نیا  .ناشکرتشم  نمـشد  ربارب  رد  فص  کی  رد  تسا  نیملـسم 
(2) «. ...ددرگ مکحم  داحتا  کی  يانبم  دناوت  یم 

ص:42

تمکح 252. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 212. هرس ، سدق  يرهطمدیهش  هلاقم ، شش  - 2
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یمالسا تما  تاکرتشم  زا  یخرب 

.نآ رد  فیرحت  هنوگ  چیه  نودب  میرک  نآرق  هب  نامیا   - 1

.وا تلاسر  يوبن و  تنس  هب  نامیا   - 2

نز لاؤس  دروم  رد  جح  بابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رباج  ثیدح  لثم  مالسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  زا  دنـسم  تایاور  هب  لمع   - 3
.هیمعثخ

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  تبحم   - 4

.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  جورخ  هب  نامیا   - 5

 . ...جح هزور و  تاکز ، زامن ، لیبق : زا  یلمع  ناکرا  هب  مازتلا   - 6

.زامن ماگنه  هبعک  هب  هجوت   - 7

 ... . و

یسایس ماجسنا  ياهراکهار 

حیضوت

؛ دوش یم  داهنشیپ  ییاهراک  هار  یسایس  ماجسنا  هب  ندیسر  يارب 

نآ عبانم  زا  بهذم  ره  تخانش   - 1

دامتعا دروم  فورعم و  ياملع  ای  لباقم  فرط  رداصم  هب  هعجارم  اب  اهنت  ندیمهف  ندرک و  روصت  بوخ  و  تسا ، قیدصت  عرف  روصت 
.دوش یم  لصاح 

هب رگا  هتفرگ  رارق  موجه  دروم  هعیـش  هک  یتاعوضوم  نیا  رد  ءادـب  هب  داقتعا  تبرت و  رب  هدجـس  نآرق ، فیرحت  هلأسم  لاثم : باـب  زا 
ار تموصخ  عازن و  هدیـسر و  حیحـص  رظن  هب  نانآ  يارآ  ندروآ  تسد  هب  اب  ناوت  یم  دوش  هعجارم  هعیـش  ياملع  ای  عبانم  رداـصم و 

.دومن فرطرب 

ص:43
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دنک و یم  نشور  ار  هعیش  قطنم  باتک ، نیا  : » دسیون یم  ریدغلا »  » موس دلج  همدقم  رد  باتکلا »  » يرصم هلجم  ریدم  نابـضغ ، لداع 
.دنسانشب حیحص  روط  هب  ار  هعیش  باتک ، نیا  هلیسو  هب  دنناوت  یم  تنس  لها 

(1) «. دنهد لیکشت  يدحاو  فص  ًاعومجم  دوش و  کیدزن  رگیدکی  هب  ینس  هعیش و  ءارآ  هک  دوش  یم  ببس  هعیش  حیحص  ییاسانش 

يرگید هب  ّنظ  نسح   - 2

! دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » (2) ؛» ٌْمثِإ   ّ ِنَّظلا َضَْعب  َّنِإ    ّ ِنَّظلا َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأای  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
«. تسا هانگ  اه  نامگ  زا  یضعب  هک  ارچ  دیزیهرپب ، اه  نامگ  زا  يرایسب  زا 

اوسـسجتال و اوسـسحتالو و  ثیدـحلا ، بذـکا  ّنظلا  ّناـف  ّنظلا ؛ مکاـیا و  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
زا  » (3) ؛» ماّیا هثالث  قوف  هاخا  رجهی  نا  ملـسمل  ّلحیالو  ًاناوخا ، هَّللاداـبع  اونوک  و  اوضغاـبتالو ، اوربادـتالو  اودـساحتال  اوشجاـنتال و 

و دـینکن ، سـسجت  دیـشاب و  هتـشادن  یـسک  هب  دـب  ساسحا  و  تسا ، راتفگ  نیرتدـب  دـب  نامگ  اریز  دـیزیهرپب ؛ يرگید  هب  دـب  نامگ 
ادخ و هدنب  دیـشاب ، هتـشادن  لد  رد  ار  رگیدمه  ضغب  و  دییامنن ، تشپ  رگیدمه  هب  دـیزرون و  دـسح  رگیدـکی  هب  دـینکن و  وجتـسج 

«. دیامن رهق  زور  هس  زا  شیب  شردارب  اب  هک  ناملسم  رب  تسین  زیاج  و  دیشاب ، رگیدکی  ناردارب 

ص:44

.وا زا  لقن  هب  ص 221 ، هرس ، سدق  يرهطمدیهش  هلاقم  شش  - 1
هیآ 12. تارجح ، هروس  - 2

ص 244. ج 2 ، یفاک ، لوصا  هب  دوش  عوجر  ص 29 ، ج 5 ، لوصألل ، عماجلا  جاتلا  - 3
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هملظیالو و هعدخیال  هنوخیال و  هلیلد ، هتآرم و  هنیع و  وه  ملسملاوخا و  ملسملا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
تنایخ و ناملسم  هب  زگره  تسوا ، يامنهار  هنیآ و  ناملسم و  مشچ  ناملسم  تسا ، ناملسم  ردارب  ناملسم   » (1) ؛» هباتغیالو هبذکیال 

«. دیامن یمن  ار  وا  تبیغ  هتفگن و  غورد  وا  هب  دنک و  یمن  ملظ  هعدخ و 

مزلتسم تدحو  نیا  هک  مینیبب  دیاب  نونکا  .تسا  هتساوخ  ار  نیملسم  تدحو  مالسا  : » دیامرف یم  هرس  سدق  يرهطم  دیهش  هَّللا  تیآ 
عنام هک  يزیچ  نآ  ای  تساه  نآ  تدـحو  عنام  اه  نآ  ندـش  هقرف  هقرف  دـننک و  يوریپ  بهذـم  کـی  زا  نیملـسم  همه  هک  تسا  نیا 

(2) «. ...تسا یمود  ام  هدیقع  هب  دنراد ؟ رگیدکی  اب  هک  تسا  یتامهافت  ءوس  رتشیب  تسا  تدحو 

مالسا يانعم 

انتالص یّلص  انتلبق و  لبقتسا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهش  نم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شدنـس  هب  يراخب 
ام هلبق  فرط  هب  دهد و  تداهش  ادخ  ّتینادحو  هب  سکره   » (3) ؛» ملسملا یلع  ام  هیلع  ملسملل و  ام  هل  ملسملا ، کلذف  انتحیبذ  لکا  و 
وا يارب  هدش  لعج  یناملـسم  ررـض  ای  عفن  هب  هچنآ  ره  تسا و  ناملـسم  وا  دروخب  ام  هحیبذ  زا  دروآ و  ياج  هب  ار  ام  زامن  هداتـسیا و 

«. دشاب یم  زین 

ص:45

ص 54. ج 5 ، عماجلا ، جاتلا  نآ ، هیبش  و  ح 7 ، ص 266 ، ج 72 ، راونالاراحب ، - 1
ص 413. ج 7 ، يرهطم ، داتسا  ياه  تشاددای  - 2

.هلبقلا لابقتسا  لضف  باب  هالصلا ، باتک  ص 109 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  - 3
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تاداقتعا مزاول  هب  مکح  مدع   - 3

.تسا دارفا  تاداقتعا  مزاول  هب  ندرکن  مکح  یسایس  ماجسنا  ياهراک  هار  زا  یکی 

رب هک  سکره  دـنراد و  نآرق  فالخ  رب  يداقتعا  هرعاشا  هک  دـنیوگب  دـیابن  اه  نآ  نافلاخم  دـنربج ، هب  دـقتعم  هرعاشا  لاثم : باب  زا 
دیاب رفاک  تسا و  رفاک  ود  نآ  فلاخم  هدوب و  لوسر  ادخ و  فلاخم  نآرق  فلاخم  تسا و  نآرق  فلاخم  دراد  داقتعا  نآرق  فالخ 

.درک بترتم  وا  رب  ار  مکح  هدومن و  نآ  هب  مزتلم  ار  وا  ناوت  یمن  اذل  درادن و  لوبق  يرعشا  ار  مزاول  نیا  .دوش  هتشک 

اعد و ماگنه  طئاسو  هب  هجوت  هلأسم  ای  نیرمالا ،» نیب  رما   » هیرظن هب  هیماما  داقتعا  ضیوفت و  هب  هلزتعم  داقتعا  دروم  رد  تسا  نینچمه 
.هریغ تاوما و  ندز  ادص 

بهذم دئاقع  ءزج  بهذم  همزال   »... (1) ؛» ...بهذملا بحاص  همزلتسی  نا  ّالا  بهذمب  سیل  بهذملا  مزالف  : »... دیوگ یم  هیمیت  نبا 
«. ...دشاب نآ  هب  مزتلم  بهذم  نآ  بحاص  هکنآ  رگم  دیآ  یمن  باسح  هب 

ًابذک هیلا  هتفاضا  تناک  هافن  هرکنا و  دق  ناک  اذا  ّهناف  همزتلی ، مل  اذا  هل  بهذمب  سیل  ناسنالا  بهذم  ّنا  باوصلاف  : » دـیوگ یم  زین  وا 
یفن هدرک و  راکنا  ار  نآ  رگا  یلو  دشاب  نآ  هب  مزتلم  هک  تسوا  بهذم  یتقو  نآ  ناسنا  بهذـم  هک  تسا  نآ  حیحـص   » (2) ؛» ...هیلع

«. ...تسوا رب  غورد  وا  هب  نآ  باستنا  دنک 

ص:46

ص 306. ج 5 ، يواتفلا ، هعومجم  - 1
.218 ص 217 -  ج 20 ، يواتفلا ، هعومجم  - 2
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مزاوللا نیب  مکحلا  یف  نوقرفیال  مّهنا  همئألا  مالک  نم  رهظی  يذلاو  : » دیوگ یم  هیزوج  میق  نبا  هینون  حرـش  رد  ساره  لیلخ  دـمحم 
اذاف اهموزل ؛ تبث  یتلا  هنّیبلا  مزاوللا  نع  مهمالک  بلاغ  لب  بیرقلا ، مزاللا  نع  لهذی  دـق  ناسنالا  ّناف  هیفخلا ؛ مزاوللاو  هرهاظلا  هنّیبلا 

مزاول نیب  نانآ  هک  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  ناماما  مالک  زا  هچنآ   » (1) ؛» یلوا باب  نم  هیفخلاف  اهموزل  مدع  اهب و  هذخاؤملا  مدـع  تبث 
، تسا لفاغ  بیرق  مزاول  زا  یهاگ  ناسنا  اریز  دنراذگ ؛ یمن  قرف  دارفا -  هب  باستنا  زاوج  مدع  رد  یفخم -  مزاول  رهاظ و  راکشآ و 

هذخاؤم راکـشآ  مزاول  هب  ار  یـسک  ناوت  یمن  رگا  لاح  .دشاب  یم  تباث  شموزل  هک  تسا  راکـشآ  مزاول  زا  ناسنا  مالک  بلاغ  هکلب 
«. دومن هذخاؤم  ار  ناسنا  ناوت  یمن  یلوا  قیرط  هب  یفخ  مزاول  رد  سپ  درک 

دارفا رهاظ  هب  مکح   - 4

هراشا

مکح يرادن  فالخ  رب  نیقی  ات  ینعی  مهو ؛ نامگ و  رب  هن  هدرک  بترتم  نیقی  رب  ار  شماکحا  هک  تسا  نآ  یهلا  تمحر  قیداصم  زا 
؛ درک دیاب  تئارب  هب 

دارفا رهاظ  هب  مکح  نآرق و 

َنوُغَْتبَت ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یَْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَتَالَو  اُونَّیَبَتَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأی  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
یم داهج  يارب  يرفـس  هب  و   ) دـینز یم  ماگ  ادـخ  هار  رد  هک  یماگنه  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   » (2) ؛» اْینُّدلا ِهوَیَْحلا  َضَرَع 

و  ) ایند رادیاپان  هیامرس  هک  نیا  رطاخب  و  دینک ! قیقحت  دیور ،)

ص:47

ص 235. ج 2 ، میق ، نبا  هینون  حرش  - 1
.94 ءاسن / - 2
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«. یتسین ناملسم  دییوگن : دنک  یم  مالسا  حلص و  راهظا  هک  یسک  هب  دیروآ ، تسد  هب  یمیانغ )

دارفا رهاظ  هب  مکح  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تایاور 

لوسر ًادمحم  ّنا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  هداهـش  سانلا ؛ هیلع  يذـلا  رهاظلاوه  مالـسالا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
مدرم هک  تسا  يرهاظ  نامه  مالسا   » (1) ؛» ناضمر رهش  مایص  تیبلا و  ّجح  هاکزلا و  ءاتیا  هالـصلا و  هماقا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا 

هناخ دصق  تاکز و  تخادرپ  زامن و  ندومن  اپرب  زین  و  تسادخ ، لوسر  دّـمحم  هک  نیا  ادـخ و  تینادـحو  هب  یهاوگ  ینعی  دـننآرب ،
«. ناضمر هام  هزور  ادخ و 

هیلع ءامدـلا و  تنقح  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  قیدـصتلا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  هداهـش  مالـسالا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  زین  و 
لوسر قیدصت  ادخ و  تینادـحو  هب  یهاوگ  زا  تسا  ترابع  مالـسا   » (2) ؛» سانلا هعامج  هرهاظ  یلع  ثیراوملا و  حـکانملا و  ترج 

رب مدرم  عامتجا  و  ددرگ ، یم  يراج  اه  ثرا  اه و  حاکن  نآ  رب  هدـنام و  ظوفحم  اه  نوخ  نآ  طسوت  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
«. تسا نآ  رهاظ 

قرفلا نم  سانلا  نم  هعامج  هیلع  يذلاوه  و  لعف ، وأ  لوق  نم  رهظ  ام  مالـسالا  و  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  زین  و 
اوجرخف جـحلا ، موصلا و  هاـکزلا و  هالـصلا و  یلع  اوعمتجا  و  حاـکنلا ، زاـج  و  ثیراوـملا ، ترج  هیلع  و  ءامدـلا ، تنقح  هب  و  اـهّلک ،

زا مدرم  عامتجا  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  تسا ، درف  رادرک  راتفگ و  رهاظ  ناـمه  مالـسا   » (3) ؛» نامیالا یلا  اوفیضاو  رفکلا  نع  کلذب 
هب و  دشاب ، یم  نآ  رب  اه  هقرف  مامت 

ص:48

ص 20. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1

ص 20. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 20. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
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جح هزور و  تاکز و  زامن و  رب  و  دوش ، یم  زیاج  حاکن  هتـشگ و  يراج  اه  ثرا  نآ  رب  هدـش و  ظفح  اـه  نوخ  هک  تسا  نآ  طـسوت 
«. دندرگ یم  بستنم  مالسا  يوس  هب  هدش و  جراخ  رفک  زا  نآ  هب  دنیامن و  یم  عامتجا 

دارفا رهاظ  هب  مکح  تنس و  لها  تایاور 

هَّللا و ّالا  هلا  نا ال  اودهـشی  یتح  سانلا  لتاقا  نا  ترما  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  شدنـس  هب  يراـخب  فلا )
مهباسح مالـسالا و  ّقحب  ّالا  مهلاوما  مهءامد و  یّنم  اومـصع  کلذ  اولعف  اذاف  هاکزلا ، اوتؤی  هالـصلا و  اومیقی  هَّللا و  لوسر  ًادّمحم  ّنا 

هتـشاد و اپ  هب  زامن  هداد و  دـمحم  تلاسر  ادـخ و  ّتینادـحو  هب  تداهـش  ات  مگنجب  مدرم  اـب  هک  ما  هدـش  رومأـم  نم   » (1) ؛» هَّللا یلع 
رب نانآ  باسح  یلو  دنام  یم  ظوفحم  مالـسا -  ّقح  هب  زج  هب  نم -  هیحان  زا  ناشلاوما  نوخ و  دـندرک  نینچ  نوچ  و  دـنهد ، تاکز 

«. تسا دنوادخ 

نیا  » (2) ؛» رهاظلا هیضتقیامب  مکحلا  هرهاظلا و  لامعألا  لوبق  یلع  لیلد  هیف  و  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  حرـش  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
«. تسا رهاظ  ياضتقم  قبط  رب  مکح  رهاظ و  لامعا  لوبق  رب  لیلد  ثیدح 

رهاظلا یلع  يرجت  اّمنا  ًاضعب  مهـضعب  هلماعم  یف  سانلا  روما  ّنا  یلع  لیلد  ثیدحلا  یف  و  : » دـیوگ یم  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  يوغب 
ناشلاوحا رهاظ  رب  دـیاب  رگیدـکی  اب  هلماـعم  یگدـنز و  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  ثیدـح  نیا   » (3) ؛» اـهنطاب نود  مهلاوحا  نم 

«. اه نآ  نطاب  هن  دننک  يراج  مکح 

ص:49

.هالصلا اوماقا  اوبات و  ناف  باب  نامیالا ، باتک  يراخب ، حیحص  - 1
ص 77. ج 1 ، يرابلا ، حتف  - 2

ص 70. ج 1 ، يوغی ، هنسلا ، حرش  - 3
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ّالا هلا  ال  لاقف : ًالجر  تکرداف  هینهج ، نم  تاقرحلا  انحبـصف  هّیرـس  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  انثعب  : » دـیوگ یم  هماـسا  ب )
هَّللا و ّالا  هلا  لاقأ ال  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلل  هترکذف  کلذ ، نم  یـسفن  یف  عقوف  هتنعطف  هَّللا ،

ّیلع اهرّرکی  لاز  امف  مأ ال ، اهلاقأ  ملعت  یتح  هبلق  نع  تققـش  الفأ  لاق : .حالـسلا  نم  ًافوخ  اهلاق  اّمنا  هَّللا ! لوسر  ای  تلق : لاق : هلتق !؟
زا تاقرح  هقطنم  هب  ماـگنه  حبـص  داتـسرف و  یگنج  هب  ار  اـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   » (1) ؛» ذئموی تملـسا  ّینا  تینمت  یتح 

دیدرت کش و  ملد  رد  راک  نیا  .مدرب  ورف  وا  رب  ار  ما  هزین  نم  یلو  تفگ ، هَّللا  ّالا  هلا  ـال  هک  مدـید  ار  يدرم  .میدـش  دراو  هینهج  هلیبق 
ضرع یتـشک ؟ ار  وا  وت  تفگ و  هَّللا  اـّلا  هلا  ـال  وا  اـیآ  دوـمرف : ترـضح  مدرک ، ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  اذـل  درک  داـجیا 

ات یتفاکشن  ار  شبلق  ایآ  دومرف : ترضح  .تخاس  يراج  نابز  رب  ار  دیحوت  هملک  هحلسا  زا  سرت  تهج  هب  وا  ادخ ! لوسر  يا  مدرک :
زا زور  نآ  رد  هک  مدرک  وزرآ  نم  هک  درک  رارکت  نادنچ  ار  هملک  نیا  ترـضح  ریخ ؟ ای  تسا  هتفگ  ار  هملک  نیا  هک  ینک  ادیپ  ملع 

«. مروآ مالسا  ون 

قیرط کل  سیلف  بلقلا  اّما  و  ناسللا ، هب  قطنیام  رهاظلاب و  لمعلاب  تفّلک  اّمنا  ّکنا  هانعم  و  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  حرـش  رد  يوون 
رهاظ و لمع  هب  فلکم  ناسنا  هک  تسا  نآ  ثیدـح  يانعم   » (2) ؛» ...ناسللاب رهظ  امب  لمعلا  نم  هعانتما  هیلع  رکناف  هیفاـم ، هفرعم  یلا 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اذل  و  تسین ، تسا  ناسنا  بلق  رد  هچنآ  زا  هاگآ  یـسک  دشاب و  یم  دوش ، یم  جراخ  درف  نابز  زا  هچنآ 

تهج

ص:50

«. هَّللا ّالا  هلاال  : » هلوق دعب  رفاکلا  لتق  میرحت  باب  نامیالا ، باتک  ملسم ، حیحص  - 1
ص 104. ،ج 2 ، ملسم حیحص  رب  يوون  حرش  - 2
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«. تسا هدرک  راکنا  ار  وا  ناسنا ، مالک  رهاظ  هب  لمع  زا  وا  عانتما 

نیا  » (1) ؛» رئارـسلا ّیلوتی  هَّللا  رهاظلاب و  اهیف  ماـکحألا  ّنا  لوصـالا  هقفلا و  یف  هفورعملا  هدـعاقلا  یلع  لـیلد  هیف  و  : » دـیوگ یم  زین  و 
«. تسا دارفا  ّیلوتم  هک  تسادخ  ددرگ و  دارفا  رهاظ  هب  مکح  دیاب  هک  تسا  لوصا  هقف و  رد  فورعم  يا  هدعاق  رب  لیلد  ثیدح 

رد ار  وا  ناوت  یم  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دوخ  زینک  هرابرد  هک  هدرک  لقن  یملس  مکح  نب  هیواعم  ج )
، هَّللا لوسر  تنا  تلاق : انأ ؟ نم  لاق : ءامسلا ، یف  تلاق : هَّللا ؟ نیا  اهل : لاقف  اهب  هتیتأف  اهب ، ینتئا  : » دومرف ترضح  درک ؟ دازآ  ادخ  هار 

ادخ دومرف : وا  هب  ترضح  مدروآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  هب  ار  وا  نم  روآ ، نم  دزن  ار  وا   » (2) ؛» هنمؤم اّهناف  اهقتعا  لاق :
هنمؤم هک  نک  دازآ  ار  وا  دومرف : ترضح  .ییادخ  هداتـسرف  امـش  درک : ضرع  متـسیک ؟ نم  دومرف : .نامـسآ  رد  : تفگ وا  تساجک ؟

«. تسا

هبرضأل هیلا  تیوه  اّملف  يدی ، عطقف  نیتبرض  نیکرـشملا  نم  لجر  انا و  تفلتخا  نا  تیأرا  هَّللا ! لوسر  ای  تلق  : » دیوگ یم  دادقم  د )
زا یکی  اـب  نـم  رگا  هـلآو ! هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يا  مدرک : ضرع   » (3) ؛» هعد لـب ، لاـق : هعدأ ؟ ما  هلتقأأ  هَّللا ، اـّلا  هلا  ـال  لاـق :

وا فرط  هب  نوچ  و  دیامن ، عطق  ارم  تسد  وا  میدرک و  دروخ  دز و  نیکرشم 

ص:51

ص 107. ،ج 2 ، ملسم حیحص  رب  يوون  حرش  - 1
مقر 537. هالصلا ، یف  مالکلا  میرحت  باب  دجاسملا ، باتک  ملسم ، حیحص  - 2

ثیدح 1678. مقر  ملسم ، حیحص  ص 321، ج 7 ، يرابلا ، حتف  يزاغم ، باتک  يراخب ، حیحص  - 3
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ترـضح منک ؟ شیاهر  دیاب  ای  مناسر  لتق  هب  ار  وا  مناوت  یم  ایآ  دزاس ، يراج  نابز  رب  ار  دـیحوت  هملک  وا  میامن  صاصق  ات  مور  یم 
«. ینک اهر  ار  وا  دیاب  هکلب  دومرف :

ّالا هلا  نا ال  اودهـشی  یتح  مهلتاق  : »... دیامرف یم  هدرک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یثیدـح  رد  ه )
ادـخ و تینادـحو  هب  تداهـش  ات  گنجب  نانآ  اب   »... (1) ؛» مهءامد کنم  اوعنم  دـقف  کـلذ  اولعف  اذاـف  هَّللا ، لوسر  ًادّـمحم  ّنا  هَّللا و 

«. تسا ظوفحم  ناشنوخ  وت  هیحان  زا  دنتفگ  نینچ  نوچ  و  دنهد ، دمحم  تلاسر 

: دـلاخ لاقف  هَّللا !؟ یقتی  نأ  ضرألا  لهأ  قحأ  ُتسلأ  کلیو  لاقف : .هَّللا  قتا  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : ماق  ًالجر  ّنا  : » هدرک لقن  يراخب  و )
لوسر يا  درک : ضرع  دش و  دنلب  یصخش   » (2) ؛» یّلصی نوکی  نأ  هّلعل  ال ، لاق : هقنع ؟ برضأ  الأ  هلآو ! هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای 

: تفگ دلاخ  متـسین ؟ ادخ  زا  سرت  هب  دارفا  نیرتراوازـس  نیمز  لها  نیب  رد  نم  ایآ  وت ! رب  ياو  دومرف : ترـضح  .نک  هشیپ  اوقت  ادخ !
«. دناوخ یم  زامن  وا  دیاش  زگره ، دومرف : ترضح  منزب ؟ ار  شندرگ  هک  دیهد  یم  هزاجا  ایآ 

.دنامب ظوفحم  یسک  نوخ  هک  دوش  یم  ثعاب  ندناوخ  زامن  درجم  هک  دوش  یم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا 

یلـص لاقف  .هّنجلا  تلخد  هتلمع  اذا  لمع  یلع  یّنلد  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یتا  ًایبارعا  ّنا  : » هدرک لـقن  شدنـس  هب  زین  و  ز )
هبوتکملا هالصلا  میقت  و  ًائیش ، هب  كرشتالو  هَّللادبعت  هلآو : هیلع  هللا 

ص:52

.مالسلا هیلع  یلع  لئاضف  باب  ح 2405 ، ص 1871 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  - 1
.دلاخ ّیلع و  ثعب  باب  يزاغملا ، باتک   ، ص 207 ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 2
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نم هلآو : هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاق  ّیلو  اّملف  .اذه  یلع  دیزاال  هدیب  یـسفن  يذـلاو  لاق : .ناضمر  موصت  و  هضورفملا ، هاکزلا  يدؤت  و 
: درک ضرع  دیسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  یبارعا  یـصخش   » (1) ؛» اذـه یلا  رظنیلف  هنجلا  لها  نم  لجر  یلا  رظنی  نا  هّرس 
هب زگره  ینک و  تدابع  ار  ادخ  هک  نیا  دومرف : ترضح  .موش  تشهب  دراو  مداد  ماجنا  ار  نآ  هاگره  هک  یلمع  رب  نک  ییامنهار  ارم 

: دومرف هاگنآ  .يریگب  هزور  ار  ناضمر  هام  يزادرپب و  ار  بجاو  تاکز  يراد و  اپ  هب  هدـش  هتـشون  هک  ار  يزامن  يزرون و  كرـش  وا 
هب هک  دراد  تسود  سکره  دومرف : ترـضح  تشگرب  نوچ  .میوـگ و  یمن  نیا  زا  رتداـیز  تسوا  تسد  هب  مناـج  هک  یـسک  هب  مسق 

«. دیامن هراظن  ار  صخش  نیا  دنک  رظن  تشهب  لها  زا  يدرف 

هل و کیرشال  هدحو  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهش  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  هدابع  زا  شدنـس  هب  زین  و  ك )
هَّللا هلخدأ  ّقح ، رانلا  ّقح و  هّنجلا  و  هنم ، حور  میرم و  یلا  اهاقلا  هتملک  هلوسر و  هَّللادـبع و  یـسیع  ّنا  و  هلوسر ، هدـبع و  ًادّـمحم  ّنا 

هک نیا  تسوا و  لوسر  هدنب و  دّـمحم  هک  نیا  دـهد و  یهاوگ  دـنوادخ  تینادـحو  هب  سکره   » (2) ؛» لمعلا نم  ناک  اـم  یلع  هّنجلا 
، تسا ّقح  خزود  تشهب و  هک  نیا  و  تسوا ، بناج  زا  حور  هدومن و  اـقلا  میرم  هب  هک  تسوا  هملک  هداتـسرف و  ادـخ و  هدـنب  یـسیع 

«. دومن دهاوخ  تشهب  دراو  هداد  ماجنا  لمع  زا  هچنآ  ره  اب  ار  وا  دنوادخ 

ص:53

.هاکزلا بوجو  باب  ص 131-130 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 1
.ءایبنألا ثیداحا  باتک  ص 201 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 2
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رهاظ هب  مکح  تنس و  لها  ياملع 

دیوگ یم  هیمیت  نبا  فلا )

ّقلعم نآ  رب  ایند  ماکحا  هک  ینامیا  اـنامه   »... (1) ؛» ...مالـسالا وه  رهاظلا و  نامیالاوه  ایندلا  ماکحا  هب  تقلع  يذـلا  نامیالا  ّناف  »... 
«. تسا مالسا  نامه  هک  دشاب  یم  يرهاظ  نامیا  هدش 

دیوگ یم  ینالقسع  رجح  نبا  ب )

سابع نبا  ثیدح  رد   »... (2) ؛» نیتداهـشلاب ّرقا  اذا  رفاکلا  مالـساب  مکحلا  یف  راصتقالا  اهنم  دئاوفلا ؛ نم  سابع  نبا  ثیدـح  یف  و  »...
«. دومن نیتداهش  هب  رارقا  رب  افتکا  رفاک  مالسا  هب  مکح  رد  دیاب  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا  يدئاوف 

دیوگ یم  یبطاش  د )

همالعا عم  رـشبلاز  دّیـس  ّناـف  ًاـمومع ؛ ریغلا  یف  داـقتعالا  یلا  هبـسنلاب  ًاـصوصخ و  ماـکحألا  یف  هب  عوطقم  رهاـظلاب  مکحلا  لـصا  ّنا  »
ناـیرج نع  هجرخمب  کـلذ  نکی  مل  و  مهلاوـحا ، نطاوـب  ملع  نا  و  مـهریغ ، نیقفاـنملا و  یف  اـهرهاوظ  یلع  رومـألا  يرجی  یحولاـب 

ریغ داقتعا  هب  تبـسن  صوصخ و  روط  هب  ماکحا  رد  یعطق  يرما  دارفا  رهاظ  هب  مکح  لصا  نامه   » (3) ؛» ...هیلع ترجام  یلع  رهاوظلا 
هب تبسن  نآ  رهاوظ  رب  ار  روما  یحو ، هب  مالعا  اب  هارمه  هلآو -  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  رـشب -  دّیـس  اریز  تسا ؛ مومع  روط  هب 

دارفا رهاوظ  رب  مکح  نایرج  زا  ار  وا  یهاگآ  نیا  یلو  تشاد ، یهاگآ  اـه  نآ  نطاـب  زا  هچرگ  درک ، یم  يراـج  نارگید  ناـقفانم و 
«. تشاد یمن  زاب 

دیوگ یم  یبهذ  ه )

اهاور هتباث  یه  ینتبجعأ و  هملک  يرعشألل  تیأر  «و 

ص:54

ص 398. هیمیت ، نبا  نامیالا ، - 1
ص 367. ج 13 ، يرابلا ، حتف  - 2

ص 271-272. ج 2 ، یبطاش ، تاقفاوملا ، - 3
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يراد یف  يرعـشألا  نسحلا  یبا  لجا  روضح  برق  اّمل  لوقی : یـسخرسلا  دمحا  نب  رهاز  تعمـس  يردبعلا ، مزحابا  تعمـس  یقهیبلا ،
فالتخا هّلک  اذه  اّمنا  و  دحاو ؛ دوبعم  یلا  نوریشی  ّلکلا  ّنال  هلبقلا ؛ لها  نم  ًادحا  رّفکاال  ّینا  ّیلع  دهـشا  لاقف : هتیتأف  یناعد  دادغبب 

ّیبنلا لاق  لوقی : همألا و  نم  ًادحا  رفکاال  انا  لوقی : همایا  رخاوا  یف  هیمیت  نبا  انخیـش  ناک  اذـک  و  نیدأ ، اذـه  وحنب  و  تلق : .تارابعلا 
لیعامسا نب  یلع  نسحلاوبا -  زا   » (1) ؛» ملسم وهف  ءوضوب  تاولصلا  مزال  نمف  نمؤم ، ّالا  ءوضولا  یلع  ظفاحیال  هلآو : هیلع  هللا  یلص 

مزحوـبا زا  .تسا  هدرک  لـقن  ار  نآ  یقهیب  هک  تسا  يا  هملک  نآ  و   ، تسا هتـشاداو  بجعت  هـب  ارم  هـک  مدینـش  يا  هـملک  يرعـشا  - 
وا دزن  دیسر  ارف  دادغب  رد  شا  هناخ  رد  يرعشا  نسحلاوبا  گرم  ماگنه  نوچ  تفگ : یم  یسخرس  دمحا  نبرهاز  هک  مدینـش  يردبع 

اهنیا و  دنراد ، هراشا  دوبعم  کی  هب  همه  اریز  درک ؛ مهاوخن  ریفکت  ار  هلبق  لها  زا  یسک  زگره  هک  نم  رب  هدب  یهاوگ  تفگ : وا  متفر 
: تفگ یم  شرمع  رخاوا  رد  هیمیت  نبا  ام  داتـسا  زین  و  مشاب ، یم  بلطم  نیا  هب  مزتلم  زین  نم  میوگ : یم  .تسا  ترابع  فـالتخا  همه 

تظفاحم نمؤم  زج  هب  وضو  رب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تفگ : یم  .منک و  یمن  ریفکت  ار  یمالـسا  تما  زا  يدرف  چـیه  نم 
«. تسا ناملسم  دشاب  شیوضو  اب  هارمه  زامن  بظاوم  سکره  سپ  .دنک  یمن 

دیوگ یم  رانملا »  » ریسفت رد  اضر  دیشر  و )

امب قحلا  یلا  لوصولا  ٍّلک  دصق  ّنا  عم  رفکلا  قسفلاب و  ًاضعب  مهضعب  یمر  هیمالسالا  قرفلا  هب  تیلب  ام  مظعا  نم  ّنا  »

ص:55

.يرعشا لیعامسا  نب  یلع  همجرت  ص 542، ج 11 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
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ياه هقرف  هک  ییاـهزیچ  نیرت  مهم  زا  اـنامه   » (1) ؛» ...روذعم أطخا  نا  دهتجملاف و  هیلا ، هوعدـلا  هداقتعا و  هدـییأتل و  مهدـهج  اولذـب 
نآ زا  مادک  ره  فده  هکنآ  اب  دنهد ، یم  رفک  قسف و  هب  تبسن  ار  رگید  یضعب  اه  نآ  زا  یخرب  هک  نیا  دنتسه  التبم  نآ  هب  یمالسا 

هچرگ دـهتجم  سپ  .تسا  هدرک  لذـب  نآ  هب  توعد  ّقح و  هب  داقتعا  دـییأت و  يارب  شـشوک  زا  هک  هچنآ  اب  تسا  قح  هب  ندیـسر  اه 
«. ...تسا روذعم  هدرک  اطخ 

دیوگ یم  مزح  نبا  ز )

امب نادـف  کلذ  نم  ییـش ء  یف  دـهتجا  نم  لک  ّنا  و  ایتف ، وا  داقتعا  یف  هلاق  لوقب  ملـسم  قّسفیال  رّفکیـال و  ّهنا  یلا  هفئاـط  تبهذ  «و 
هفینح و یبا  و  یلیل ، یبا  نبا  لوق  اذـه  و  لاق : .دـحاو  رجأف  أطخا  نا  نارجأف و  باصأ  نا  لاح ، ّلک  یلع  روجأـم  ّهناـف  ّقحلا  ّهنا  يأر 

یف ًافالخ  مهنم  ملعنال  هباحـصلا  نم  هلأسملا  هذـه  یف  ًـالوق  هل  اـنفرع  نم  لـک  لوق  وه  و  یلع ، نبدواد  يروثلا و  نایفـس  یعفاـشلا و 
اوتف ای  داقتعا  باب  رد  هک  يراتفگ  تهج  هب  داد  قسف  ای  رفک و  هب  تبسن  ار  یناملـسم  دیابن  هک  دندقتعم  يا  هفئاط   » (2) ؛» ًالصا کلذ 
عقاو هب  رگا  دشاب ، یم  روجأم  لاحره  هب  تسا  ّقح  هک  هدرک  ادیپ  داقتعا  هچنآ  هب  لئاسم  نیا  رد  يدـهتجم  ره  هک  نیا  و  تسا ، هداد 

نایفـس یعفاش و  هفینحوبا و  یلیل و  یبا  نبا  لوق  نیا  دـیوگ : یم  هاگ  نآ  .دراد  باوث  کی  هتفر  اطخ  هب  رگا  دراد و  رجا  ود  هدیـسر 
هلأـسم نیا  رد  یفـالخ  اـه  نآ  زا  میا و  هتخانـش  هلأـسم  نیا  رد  ار  وا  راـتفگ  هک  یباحـص  ره  لوق  زین  و  تسا ، یلع  نبدواد  يروـث و 

«. میرادن غارس  زگره 

ص:56
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دیوگ یم  ینابلا  رصان  دّمحم  ك )

هیمالـسالا قرفلا  نم  هقرف  اهتّنبت  همیدـق  همیظع  هنتف  یه  ًاضیا -  نیموکحملل  لـب و  طـقف  ماّـکحلل  ـال  ًاـمومع -  ریفکتلا  هلأـسم  ّناـف  »
 - زین ناموکحم  يارب  هکلب  طقف  نامکاح  يارب  اهنت  هن  مومع -  روط  هب  ریفکت  هلأسم  اـنامه   » (1) ؛» جراوخلاب هفورعملا  یه  همیدقلا و 

«. جراوخ هب  فورعم  يا  هقرف  تسا ، هتفریذپ  ار  نآ  یمالسا  ياه  هقرف  زا  یمیدق  يا  هقرف  هک  تسا  یمیدق  گرزب و  يا  هنتف 

یفالتخا لئاسم  رد  وگ  تفگ و   - 5

کمک ار  رگیدمه  یقافتا  لئاسم  رد   » (2) ؛» هیف انفلتخا  امیف  رواحتن  هیلع و  انقفتا  امیف  نواعتن  : » دیوگ یم  هقـشوبا  دّمحم  میکحلادبع 
«. درک میهاوخ  وگ  تفگ و  یفالتخا  لئاسم  رد  هدرک و 

ولغ ّطخ  زا  يرود   - 6

لبق هک  تسا  مزال  یلو  مینک ، يرود  اه  نآ  زا  هک  تسام  رب  تسا و  هتشاد  دوجو  یلاغ  دارفا  یبهذم  نید و  ره  رد  هک  تسین  یّکش 
مهتم ناونع  نیا  هب  ار  یـسک  تهج  یب  ات  میریگارف  لـقع  تنـس و  نآرق و  زا  نسحا  وحن  هب  ار  نآ  قیداـصم  ولغ و  موهفم  زیچره  زا 

.میزاسن

یتأیام دنعف  : » دیوگ یم  هعیشلل » هینسلا  تالوحتلا  یف  هئارق  : » ناونع تحت  يا  هلاقم  رد  تنس  لها  ياملع  زا  یکلام  ناحرف  نب  نسح 
نومعزی ًایلع و  نودبعی  امنا  هعیشلا -  يا  مّهناب -  هنسلا  هالغ  رشنی  نیذلا  هعیشلا  یلا  یناجیتلا  روتکدلا 

ص:57

ص 14. ریفکتلاهنتف ، - 1
.يواضرق فسوی  رتکد  زا  لقن  هب  - 2
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نودقاح مّهنا  و  انفحاصم ، ریغ  يرخا  فحاصم  نوکلتمی  مهنا  و  عیـشتلا ، باب  نم  مالـسالل  دیکلا  نودیری  مّهنا  و  أطخا ، لیئربج  ّنا 
هقیقحلا و اوفشتکا  اذا  ًاکوکش  هنسلا  بابـش  دیزت  یتلا  تاءارتفالا  لب  تاهیوشتلا  نم  کلذریغ  ًاحافـس و  نوجوازتی  و  مالـسالا ، یلع 

...اهلک هینسلا  هموظنملاب  ّکشلا  داحلا و  لّوحتلا  اذه  ّالا  ءاملعلا  مهنم  رظتتیالف  مهیثحاب ، مهئاملع و  یف  هقثلا  اودقف  اذا 

اولغ هنسلا و  لها  ماقف  هباحصلا ، مذ  یف  هعیـشلا  ّولغ  نم  لعف  هّدر  هتباصا  مویلا  یلا  یلوألا  هثالثلا  نورقلا  دعب  رخأتملا  ّینـسلا  بناجلا 
یف مذـلا  لب و  بتعلا  لقنت  یتلا  ثیداحألا  تایآلا و  اولقنی  مل  ءانثلا و  لمحت  یتلا  ثیداـحألا  تاـیالا و  اولقن  هباحـصلا و  بناـج  یف 

دقنب هیفلسلا  ءالقع  عراسی  ملام  هعیـشلا  یلا  ّداحلا  لاقتنالا  یلع  هدعاسملا  رومألا  ربکا  نم  یفلـسلا  ولغلا  یقبیـس  ...فقاوملا و  ضعب 
هرثک بهذـملا و  اهب  ّدـشن  یتلا  هعوضوملا  هفیعـضلا و  ثیداـحالا  هرثک  یف  لـثمتملا  ولغلا  کـلذ  هسفن ، یفلـسلا  راـیتلا  لـخاد  ولغلا 

...هلزتعملا هیمهجلا و  هعیشلا و  ریفکت  فانحالا و  هفینح و  یبا  ریفکتک  يرظنلا ، جهنملل  هفلاخملا  تاریفکتلا 

ناب انمعز  نم  رخـسی  ذـخا  یناجیتلا  ّنا  ُتظحل  ذا  ینـسلا ؛ بهذـملا  نع  یناجیتلا  هرفن  بابـسا  نم  داهتجالا  يوعد  یف  ولغلا  هلأـسم 
...و و ثیداحالا  هفلاخم  دایز و  قاحلتسا  ربانملا و  یلع  ّیلع  بس  يدع و  نبرجح  لتق  ّیلع و  لاتق  یلع  روجأم  وه  دهتجا و  هیواعم 

مـساب سبلت  نم  يأر  امنا  نیمدقتملا ، هنـسلا  لها  يأر  سیل  اذه  ّنا  هقیقح  ...هرحلا و  هحابتـسا  نیـسحلا و  لتق  یلع  روجأم  دـیزی  ّنا 
وا بصاونلا  نم  هنسلا 
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ار یلع  هعیش  دنیوگ : یم  یّنـس  نایلاغ  نامه  دور ، یم  هعیـش  غارـس  هب  یناجیت  رتکد  هک  یماگنه   » (1) ؛» ...لاعفألا دودر  هتذخا  نّمم 
نانآ و  تسا ، عیـشت  هار  زا  مالـسا  هب  ندز  هبرـض  ددصرد  هعیـش  و  تسا ، هدرک  اطخ  لیئربج  هک  دنک  یم  نامگ  دـنک و  یم  تدابع 

تمهت هکلب  تاهبش  رگید  و  تسانز ، ناشجاودزا  و  دنراد ، هنیک  مالـسا  هب  تبـسن  نانآ  و  دنراد ، ام  نآرق  زا  ریغ  يرگید  ياه  نآرق 
دامتعا هدرک و  فشک  ار  تقیقح  هک  یماگنه  دنک  یم  رتشیب  ام  تقادص  هب  تبسن  ار  تنس  لها  ناناوج  ياه  کش  یهاگ  هک  ییاه 

یعیبط و لوحت  نیا  زج  يراظتنا  ناناوج  نیا  زا  دـنناوت  یمن  املع  اذـل  .دـندومن و  بلـس  دوخ  ياـملع  ناـققحم و  هب  تبـسن  ار  دوخ 
...دنشاب هتشاد  یّنس  یملع  ياه  هزوح  مامت  هب  کش 

ولغ هباحـص  هرابرد  ات  دندمآرب  ددصرد  هباحـص ، تمذم  رد  هعیـش  ّولغ  لباقم  رد  زورما  هب  ات  لوا  نرق  هس  زا  دـعب  رخأتم  تنـس  لها 
باتع و نّمـضتم  هک  یثیداحا  تایآ و  زگره  تسا و  هباحـص  ییوگانث  ددـصرد  اهنت  هک  دـننک  لـقن  ار  یثیداـحا  تاـیآ و  هدومن و 

...دندرکن لقن  ار  تسا  دراوم  زا  یخرب  رد  تمذم  هکلب  شنزرس و 

هک یمادام  ات  دشاب و  هعیـش  هب  تنـس  لها  لاقتنا  زاس  هنیمز  هک  دـشاب  يروما  نیرت  گرزب  زا  دـناوت  یم  دـنراد  اه  یفلـس  هک  يولغ 
رد هک  يّولغ  نامه  دنـشابن ؛ تسا  ناشدوخ  دارفا  لخاد  هک  يولغ  دقن  ددـصرد  دـنتفین و  هراچ  رکف  هب  رتدوز  هچره  هیفلـس  يالقع 

دییأت رد  یلعج  فیعض و  ثیداحا  زا  يرایسب 
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، دنا هدومن  ریفکت  ار  هلزتعم  هیمهج و  هعیش و  فانحا و  هفینحوبا و  نوچمه  دوخ  فلاخم  ياه  شور  هتـشگ و  رادومن  اه  نآ  بهذم 
...دنورگ یم  عیشت  هب  ننست  زا  ناناوج  جوف  جوف  هدوب و  لاونم  نیمه  هب  عضو 

هنوگچ وا  هک  مینک  یم  هظحـالم  اریز  تسا ؛ هدوب  ینـس  بهذـم  زا  یناـجیت  رتـکد  ترفن  بابـسا  زا  داـهتجا  ياـعدا  رد  وـلغ  هلأـسم 
ربانم و رب  ّیلع  ّبس  يدع و  نبرجح  هباحـص و  نتـشک  ّیلع و  اب  گنج  رد  هدرک و  داهتجا  هیواعم  هک  ار  ام  نامگ  دنک  یم  هرخـسم 

هدوب روجأم  هّرح  هعقاو  نیسح و  نتـشک  رد  دیزی  هک  نیا  و  تسا ، هدوب  روجأم  ...و  ثیداحا  اب  تفلاخم  دوخ و  هب  دایز  ندرک  قحلم 
...تسا

ار تنس  لها  مسا  هک  هدوب  بصاون  يأر  اهنت  هکلب  تسا ؛ هدوبن  تنس  لها  زا  ناینیـشیپ  يأر  اهفرح  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 
«. ...دنا هداد  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  نینچ  هعیش  نایلاغ  لباقم  رد  هک  یناسک  ای  دنا و  هداهن  دوخ  رب 

نم کیلا -  أربا  يرب ء -  ّینا  ّمهّللا  : » دنک یم  لقن  نینچ  ییاعد  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  قودص  خـیش 
أربا ّینا  ّمهّللا  .ّقحب  انل  سیل  ام  انل  اوعّدا  نیذـلا  نم  کیلا  أربأ  کـب و  ذوعا  ّینا  ّمهّللا  .کـب  اـّلا  هّوق  ـال  لوح و  ـال  هوقلا و  لوحلا و 

انقلاخ و تنا  ّمهّللا  .نیعتـسن  كاّیا  دبعن و  كاّیا  قزرلا و  کنم  قلخلا و  کل  ّمهّللا  .انـسفنا  یف  هلقن  مل  ام  انیف  اولاق  نیذلا  نم  کیلا 
اورّغـص نیذـلا  يراصنلا  نعلاف  کل ، ّالا  هّیهلالا  حلـصت  کب و ال  اـّلا  هّیبوبرلا  قیلت  ـال  ّمهّللا  .نیرخـآلا  اـنئابآ  نیلّوـألا و  اـنئابآ  قلاـخ 

.کتّیرب نم  مهلوقل  نیئهاضملا  نعلا  کتمظع و 

.ًاروشن هایح و ال  ًاتوم و ال  ًاّرضال و ال  ًاعفن و  انسفنأل  کلمنال  كدیبع ، ءانبأ  كدیبع و  ّانا  ّمهّللا 
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نم میرم  نب  یسیع  هئاربک  هنم  ءآَُرب  نحنف  قزرلا  انیلإ -  انیلع -  قلخلا و  انیلا  ّنا  معز  نم  و  ءآرب ، هنم  نحنف  بابرا  ّانا  معز  نم  ّمهّللا 
.يراصنلا

مهرذت نا  ّکنا  ًاراّید  مهنم  ضرالا  یلع  عدت  نوعّدی و ال  ام  انل  رفغاو  نولوقی ، امب  انذخاؤت  الف  نومعزی  ام  یلا  مهعدـن  مل  ّانا  ّمهّللا 
هب تّوق  لوح و  دانسا  زا  نم  ایادخ  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  مالک  لصاح   » (1) ؛» ًاراّفک ًارجاف  ّالا  اودلی  كدابع و ال  اّولضی 

، تسین اـم  مهـس  ّقح و  هچنآ  هک  یناـسک  زا  و  مرب ، یم  هاـنپ  وت  هب  .وت  هب  رگم  تسین  یتّوق  لوح و  چـیه  .میوـج  یم  تئارب  وـت ، ریغ 
هدوبن دقتعم  نآ  هب  ام  هک  دنتفگ  ام  هرابرد  ییاهزیچ  هک  یناسک  زا  نم  ایادـخ ، .میوج  یم  تئارب  وت  يوس  هب  دـنراد ، اعّدا  ام  هرابرد 

زا یـسک  ره  يزور  وت و  نآ  زا  ناگمه  شنیرفآ  ایادـخ  .میوج  یم  تئارب  وت  يوس  هب  میتسین ، لـئاق  دوخ  هراـبرد  ار  نآ  زا  يزیچ  و 
اهنت ّتیبوبر  .یتسه  ام  ناردـپ  همه  ام و  راگدـیرفآ  وت  ایادـخ  .مییوج  یم  کمک  وت  زا  اـهنت  میتسه و  وت  هدـنب  اـم  تسوت و  بناـج 

ناشراتفگو دیاقع  هک  ار  یناسک  دنتساک و  وت  تمظع  زا  هک  ینایاسرت  سپ  .درادن  تیحالص  وت  يارب  زج  تیهولا  تسوت و  راوازس 
تایح گرم و  نایز ، دوس و  میتسین ، دوخ  زیچ  چـیه  کلام  ناگدـنب  ام  ایادـخ  .نک  رود  دوخ  صاـخ  تمحر  زا  تسا ، ناـنآ  هیبش 
تسد هب  يزور  شنیرفآ و  دَرب  نامگ  سک  ره  و  میرازیب ، میراد ، تیبوبر  ام  درادنپ  هک  سک  ره  زا  .تسین  ام  رایتخا  رد  نآ  زا  سپ 

هب ار  نانیا  زگره  .مییوج  یم  يربت  وا  زا  تسج ، يربت  يراصن  زا  میرم  نب  یسیع  هک  هنوگ  نامه  تسام ،

ص:61
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رب ار  نانآ  زا  کی  چـیه  و  اشخبب ، ناشیاهاعّدا  رب  ار  ام  نکم و  هذـخاؤم  نانآ  راـتفگ  هب  ار  اـم  سپ  میدـناوخن ، ارف  ییاهرادـنپ  نینچ 
«. دنیازن رفاک  رجاف و  زج  دننک و  هارمگ  ار  وت  ناگدنب  يراذگ ، یقاب  رگا  هک  راذگم  یقاب  نیمز  يور 

یمالسا نانمشد  دیک  زا  زیهرپ   - 7

و  ) تردق و  دیوشن ، تسس  ات  دینکن ، شکمـشک ) و   ) عازن و   » (1) ؛» ْمُکُحیِر َبَهْذَتَو  اُولَـشْفَتَف  اوُعَزانَتَالَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
!« دورن نایم  زا  امش  تکوش )

.تسا نک » تموکح  زادنیب و  هقرفت   » نانمشد یمیدق  ياه  تسایس  زا 

دیادش ماگنه  هب  ییادص  کی  ترورض   - 8

یم تسود  ار  یناسک  دنوادخ   » (2) ؛» ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  مُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
«! دنا نینهآ  ییانب  یئوگ  دننک  یم  راکیپ  وا  هار  رد  هک  دراد 

هداتـسرف هلآو  هـیلع  هللا  یلـصدّمحم   » (3) ؛» ْمُـهَْنَیب ُءآـمَحُر  ِراّـفُْکلا  یَلَع  ُءآَّدِـشَأ  ُهَـعَم  َنـیِذَّلاَو  ِهَّللا  ُلوُـسَر  ٌدَّمَُحم  : » دـیامرف یم  زین  و 
«. دننابرهم دوخ  نایم  رد  و  دیدش ، تخسرس و  راّفک  ربارب  رد  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  و  تسادخ ؛

رگیدکی هب  زیگنا  ترفن  از و  تیساسح  تاملک  زا  زیهرپ   - 9

لباـقم فرط  زا  از  تیـساسح  زیمآرفنت و  تاـملک  زا  دـیاب  میـسیون  یم  باـتک  اـی  میوش  یم  وربور  فلاـخم  فرط  اـب  هک  یماـگنه 
.یّنس هب  یبصان  هعیش و  هب  یضفار  هملک  قالطا  لاثما : میزیهرپب ؛

ص:62

.46 لافنا / - 1
.4 فص /  - 2
.29 حتف /  - 3
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« دننک هرخسم  ار  رگید  هورگ  امش  نادرم  زا  یهورگ  دیابن   » (1) ؛» ِباْقلَْألِاب اوَُزبانَتَالَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

ای : » تفگ وا  هب  دینش  عناص  قلاخ و  ّدر  رد  ار  یمالک  ءاجوعلا ، یبا  نبا  زا  هک  نآ  زا  دعب  رمع  نب  لضفم  دیوگ : یم  نانس  نب  دّمحم 
ناف كانمّلک ، مالکلا  لها  نم  تنک  نا  اذه ! ای  لضفملل : ءاجوعلا  یبا  نبا  لاقف  ...يرابلا  ترکنا  هَّللا و  نید  یف  تدـحلأ  هَّللا ! ّودـع 

انبطاخی اذـکه  امف  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  باحـصا  نم  تنک  نا  و  کل ، مالک  الف  مهنم  نکت  مل  نا  كاـنعبت و  هجح  کـل  تبث 
، نیزرلا میکحلل  ّهناو  انباوج ! یف  يدعتالو  انباطخ  یف  شحفا  امف  تعمس ، اّمم  رثکا  انمالک  نم  عمس  دقل  و  انلداجی ، کلیلد  لثمبالو 

انمزلی ریصق ، باطخ  ریسی و  مالکب  انتّجح  فرعتسی  انیلا و  یغصی  انمالک و  عمسی  قََزنال ، شیطال و  قرُخ و  هیرتعیال  نیصرلا ، لقاعلا 
ادخ نید  رد  ادخ ! نمـشد  يا   » (2) ؛» هباطخ لثمب  انبطاخف  هباحـصا  نم  تنک  ناـف  ًاّدر ، هباوجل  عیطتـسنال  رذـعلا و  عطقی  هجحلا و  هب 

میهاوخ نخس  مه  اب  ییوگ  تفگ و  لها  رگا  درم ! يا  تفگ : لضفم  هب  ءاجوعلا  یبا  نبا  ...؟ يوش یم  ادخ  رکنم  يزرو و  یم  داحلا 
نب رفعج  نارای  زا  وت  رگا  .تسین  وت  اـب  یفرح  یتسین  وگ  تفگ و  لـها  رگا  منک و  یم  يوریپ  وت  زا  دوب  وت  عفن  هب  لـیلد  رگا  تفگ ،

زا رتشیب  ام  نابز  زا  دنک و  یمن  وگ  تفگ و  ییاه  لیلد  نینچ  اب  دیوگ و  یمن  نخـس  نینچ  ام  اب  يو  هک  نادب  یتسه  قداص  دّـمحم 
يدرف يو  .دنک  یمن  یـشک  قح  ام  خـساپ  رد  دـیوگ و  یمن  ازـسان  ام  اب  وگ  تفگ و  رد  هاگ  چـیه  تسا و  هدینـش  يا ، هدینـش  هچنآ 

، میلح

ص:63

.11 تارجح /  - 1
ص 58. ج 3 ، راونالاراحب ، - 2
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ام هب  دونـش و  یم  ار  ام  نخـس  .دوش  یمن  ضراع  يو  رب  یکاب  یب  یگدزباتـش و  ینادان ، هاگ  چیه  تسا ؛ راوتـسا  دـنمدرخ و  راقواب ،
اب هاگ  نآ  میا ، هتـسب  يو  رب  ار  هار  مینک  یم  رکف  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هاگآ  میراد  هک  هچره  ام  ياه  لیلد  زا  دـنک و  یم  هجوت 

میناوت یمن  دنک و  یم  عطق  ار  ام  رذع  دنک و  یم  تابثا  ار  دوخ  لیلد  درب و  یم  نیب  زا  ار  ام  لالدتـسا  هاتوک ، یمالک  هداس و  ینخس 
«. نک وگ  تفگ و  ام  اب  يو  لثم  یتسه  يو  نارای  زا  وت  رگا  .میهدب  یخساپ  شباوج  رد 

لباقم فرط  تاسدقم  هب  نتفگ  ازسان  زا  زیهرپ   - 10

زین وا  اریز  تسا ؛ لـباقم  فرط  تاسدـقم  هـب  نداد  مانـشد  نـتفگ و  ازـسان  زا  زیهرپ  بهاذـم  ناـیدا و  نـیب  بـیرقت  ياـهراک  هار  زا 
؛ دنک یم  تناها  ام  تاسدقم  هب  هدش و  کیرحت 

ار ادخ  ریغ  هک  یناسک  دوبعم ) هب   ») (1) ؛» ٍْملِع ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهَّللا  اوُّبُسَیَف  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  اوُّبُسَتَالَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
«! دنهد مانشد  ار  ادخ  لهج ، ملظ و )  ) يور زا  زین )  ) اه نآ  ادابم  دیهدن ، مانشد  دنناوخ  یم 

رگیدکی هب  تبسن  یمالسا  قالخا  تیاعر   - 11

انئاطلخ نیب  انموق و  نیب  اننیب و  امیف  عنصن  نا  انل  یغبنی  فیک  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  بهو  نب  هیواعم 
مهاضرم و نودوعیل  مّهنا  هَّللاوف  نوعنصیام ، نوعنصتف  مهب  نودتقت  نیذلا  مکتمئا  یلا  نورظنت  لاق : انرما ؟ یلع  اوسیل  نّمم  سانلا  نم 

هنامألا نودؤی  مهیلع و  مهل و  هداهشلا  نومیقی  مهزئانج و  نودهشی 

ص:64

.108 ماعنا /  - 1

ریدغ ياه  هزومآ  وترپ  رد  یمالسا  ماجسنا  یلم و  www.Ghaemiyeh.comداحتا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/668/AKS BARNAMEH/#content_note_64_1
http://www.ghaemiyeh.com


رب هک  یناسک  زا  میراد  ترشاعم  اه  نآ  اب  تنس  لها  زا  هک  یناسک  دوخ و  موق  دوخ و  نیب  ات  تسا  راوازس  ام  رب  هنوگچ   » (1) ؛» مهیلا
، دـییامن یم  ادـتقا  اه  نآ  هب  هک  یناسک  دـینک ، دوخ  ناماما  هب  رظن  دومرف : ترـضح  مییامن ؟ راـتفر  دنتـسین  اـم  دـننامه  امـش  تیـالو 

هزانج عییـشت  رد  هدرک و  تدایع  ار  اه  نآ  ناضیرم  امـش  ناماما  هک  دنگوس  ادخ  هب  دینک ، نینچ  زین  امـش  دندرک  نانآ  هک  يراکره 
«. دننادرگ یم  زاب  اه  نآ  هب  ار  تناما  هداد و  یهاوگ  اه  نآ  ررض  عفن و  هب  دنوش و  یم  رضاح  ناش 

وگ تفگ و  تاقالم و   - 12

هیمیت و نبا  وه و  عمتجا  ّجح  اّمل  ...هرمع  رخاوا  یف  جح  رّهطملا  نبا  ّنا  : » تسا هدمآ  ینالقـسع  رجح  نبا  هنماکلاردـلا »  » هیـشاح رد 
(2) ؛» هطـسابم سنا و  امهنیب  لصحف  .سجنملا  نبا  هیمـست  يذلا  لاقف : اذـه ؟ ای  نوکت  نم  هل : لاقف  همالک  هیمیت  نبا  بجعاف  ارکاذـت 

رگیدکی اب  هیمیت  نبا  وا و  جـح  مامتا  زا  دـعب  ...دروآ  ياج  هب  جـح  شرمع  رخاوا  رد  هرـس -  سدـق  یّلح  همالع  رّهطم -  نبا  انامه  »
نامه نم  تفگ : وا  درم ؟ يا  یتسیک  وت  تفگ : وا  هب  دمآ و  بجعت  هب  وا  مالک  زا  هیمیت  نبا  .دندومن  هرکاذـم  مه  اب  هدرک و  عامتجا 

«. دش لصاح  ییور  هداشگ  سنا و  ود  نآ  نیب  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  يا  هدیمان  سجنملا  نبا  ار  وا  هک  متسه  یسک 

ص:65

ص 636. ج 2 ، یفاک ، - 1
.ملاسداشر قیقحت  اب  ، دُحُأراد عیزوت  ص 99 ، ج 1 ، هنسلا ، جاهنم  ،72 ص 71 -  ج 2 ، هنماکلاردلا ، - 2
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رگیدکی تاحالطصا  هب  تبسن  ملع   - 13

بهذم نآ  هرابرد  ندرک  تواضق  زا  لبق  دیاب  هک  دراد  تعیرـش  هدیقع و  باب  رد  دوخ  هب  صوصخم  حالطـصا  یبهذم  هفیاط و  ره 
.دش میهاوخ  رگید  کی  لیلد  نودب  قیسفت  ریفکت و  هب  ّرجنم  هنرگو  دومن  لصاح  مزال  یفاک و  عالطا  تاحالطصا  نآ  زا 

چیه اهنت  هن  میریگب  رظن  رد  ار  هدش -  ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  نآ -  حیحص  يانعم  رگا  هک  تسا  ءادب »  » هب دقتعم  هعیش  لاثم  باب  زا 
انشآ حالطصا  نیا  اب  تنس  لها  هک  اجنآ  زا  یلو  .تسا  یمالسا  مّلـسم  لوصا  زا  هکلب  درادن  یمالـسا  ملـسم  دیاقع  اب  یتیّدض  هنوگ 

.دنیامن یم  ریفکت  ار  هعیش  هدیقع  نیا  تهج  هب  اذل  تسادخ و  هب  لهج  تبسن  هک  دنا  هتفرگ  رظن  رد  ار  نآ  رهاظ  دنتسین و 

زا یصاخ  يانعم  هعیش  هک  یلاح  رد  تسا  قافن  بذک و  نامه  تقیقح  رد  هعیش  زا  هدیقع  نیا  دنیوگ : یم  هیقت »  » هلأسم رد  نینچمه 
یمالـسا مّلـسم  لئاسم  زا  نیا  و  تسا ، ناج  ظفح  تهج  هب  نآ  فالخ  راهظا  نطاـب و  رد  هدـیقع  ناـمتک  هک  تسا  هدومن  دـصق  نآ 

.درادن بذک  قافن و  هب  یطبر  هک  تسا 

تاحالطصا ندش  یکی   - 14

اریز تسا ؛ یمالـسا  فلتخم  بهاذم  دزن  تاحالطـصا  ندرک  یکی  یمالـسا ، بهاذـم  نیب  بیرقت  یـسایس و  ماجـسنا  رد  رگید  هار 
.دشاب هتشاد  ییازس  هب  ریثأت  رگید  کی  هب  تاماهتا  تشادرب و  ءوس  رد  دناوت  یم  نانوگانوگ  ياه  تشادرب  فلتخم و  تاحالطصا 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  طابر  هینسحلا » ثیدحلا  راد   » دیتاسا زا  راتخم  دّمحم 

ص:66
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تاحلطصملا کلت  نم  دیدعلا  ّنال  ًارظن  هیمالسالا ؛ بهاذملا  نیب  بیرقتلا  یلع  هیعرـشلا  تاحلطـصملا  یناعم  دیحوت  هیلمع  دعاست  »
هیمالـسالا بهاذملا  ءاملع  نیب  كرتشم  دهج  یلا  جاتحی  هاجتالا  اذه  و  رخآ ، یلا  بهذـم  نم  فلتخت  ناعم  یلع  هلالدـلل  لمعتـسی 

نیب بیرقت  هب  دـناوت  یم  یعرـش  تاحالطـصا  یناـعم  ندومن  یکی   » (1) ؛» هقفلا لوصا  تاحلطـصمل  دّـحوم  مجعم  جارخا  لـیبس  یف 
، رگید کی  زا  فلتخم  یناعم  رب  تلالد  يارب  دوش  یم  لامعتـسا  تاحالطـصا  نآ  زا  يرایـسب  اریز  دیامن ؛ کمک  یمالـسا  بهاذـم 

هقف لوصا  تاحالطـصا  يارب  يدحاو  مجعم  کی  ات  دراد  یمالـسا  بهاذم  ياملع  نیب  كرتشم  یـششوک  هب  جایتحا  لمع  نیا  یلو 
«. دنروآ دیدپ 

یمالسا خیرات  نیودت  يرگنزاب   - 15

ینامز رصع و  رد  خیرات  هک  اجنآ  زا  و  ددرگ ، راذگریثأت  هعماج  نتخاس  رد  دشاب و  زاس  تشونرس  دناوت  یم  خیرات  هک  تسین  یکش 
یـسایس تدحو  ماجـسنا و  هب  ندیـسر  يارب  هک  دسر  یم  رظن  هب  يرورـض  اذل  هدوب  لیخد  نآ  رد  یناسفن  ياهاوه  هک  دـش  نیودـت 

.دنراد دیکأت  نآ  رب  زین  تنس  لها  نافصنم  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دوش ، يرگنزاب  خیرات  نیودت  رد  یقیقح  هکلب 

انفرع : » دیوگ یم  نامع  نیشن  ناطلس  طقسم و  فاقوا  يرتسگداد و  ترازو  یمالسا  نوؤش  ماع  ریدم  یبایس ، دوعـس  نب  دمحا  خیش 
ّبنجت یلع  نیحلاصلاب و  ءادتقإلا  یلع  نیعم  ّهنا  هیناسنالا و  مولعلا  نیب  خیراتلا  هیمها  ًاقباس  انرکذ  اّمم 

ص:67

ص 93. ج 2 ، هیمالسالا ، یبهاذملا  نیب  بیرقتلا  - 1
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تفـصع یّتلا  ثادـحألا  ّنا  انفرع  امک  .موکحملل  سیل  مکاحلل و  بتک  یمالـسالا  خـیراتلا  ّنا  انیأر  و  نیفرحنملا ، كولـس  لاوحا و 
تاهجو اهتهّجو  ءاوهألا و  اهیف  تلغلغت  ثادـحالا  کلت  ًابازحا ، ًاعیـش و  اهنم  تلعج  اْهتقّزم و  اهدـهع و  هیادـب  یف  هیمالـسالا  همـألاب 

هیمالسالا همالا  نیب  هدحولل  هیمالسا  هرورـض  کلذ  ّنا  و  یمالـسالا ، خیراتلا  هباتک  هداعا  ناکمب  هیمهألا  نم  ّنا  يرن  کلذل  .هفلتخم 
ثدحلاب هطیحملا  لاوحألا  نئارقلاب و  هناعتـسالا  نم  ّدبال  .رخآلل و  فرط  لک  مارتحا  یلا  يدؤی  يّذلا  مهافتلا  اهنیب و  امیف  براقتلا  و 

و ال نتفلا ، ثادحألا و  خیرات  عم  لماعتلا  نوکی  نا  مّتحتی  امک  دـیلاقتلا ، تاداعلا و  هیکولـسلا و  هیعامتجالا و  یحاونلا  نم  یخیراتلا 
ًاقباس هچنآ  زا   » (1) ؛» ...هیسفنلا هیفطاعلا و  زجاوحلا  يوهلا و  نع  دّرجت  هیعوضوم و  هقد و  لکب  هباحصلا  نیب  تثدح  یّتلا  کلت  امّیس 

ناحلاص و زا  يوریپ  رد  ناسنا  راک  کمک  دناوت  یم  خیرات  هک  نیا  دش و  هتـسناد  یمالـسا  مولع  نیب  رد  خیرات  تیمها  میدرک  رکذ 
نانآ رب  نامکاح  هک  یمدرم  هن  هدش  هتـشون  نامکاح  يارب  یمالـسا  خیرات  هک  میدید  ام  و  دشاب ، نافرحنم  شور  لاوحا و  زا  يرود 

ار تّما  نآ  دـمآ و  دـیدپ  نآ  عورـش  يادـتبا  زا  یمالـسا  تّما  نیب  رد  هک  یثداوح  میدـیمهف  هک  هنوگ  ناـمه  دـننک ، یم  ینارمکح 
جایتحا یمالـسا  خـیرات  هک  مینک  یم  هظحالم  اذـل  .تسا و  هتـشاذگ  ریثأت  یناسفن  ياهاوه  هنوگچ  ثداوح  نآ  رد  تخاـس ، قرفتم 
یمهافت نآ و  نیب  بیرقت  یمالـسا و  تّما  نیب  تدحو  تهج  هب  یمالـسا  ياه  ترورـض  زا  بلطم  نیا  و  دراد ، يرگنزاب  هب  یمربم 

هب ّرجنم  هک  تسا 
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تاداـع و يراـتفر و  یعاـمتجا و  یحاون  زا  هدوب  یخیراـت  ثداوح  هب  طـیحم  هک  یتـالاح  نیارق و  زا  دـیاب  .ددرگ و  لـباقتم  مارتحا 
اه هنتف  ثداوح و  خـیرات  اب  ات  دراد  ترورـض  هنوگ  نامه  تفرگ ، کـمک  اـه  نآ  زا  هدـش و  هتفرگ  رظن  دروم  متح  روط  هب  دـیلاقت ،

هنوگره زا  زیهرپ  بصعت و  نودـب  مامت و  تقد  اب  هتـشاد و  یـصاخ  لماعت  عون  کی  داتفا  قاـفتا  هباحـص  نیب  هک  یثداوح  ًاـصوصخ 
«. ...دوش هّجوت  اه  نآ  هب  یناسفن  یفطاع و  ياه  هبنج  یتسرپاوه و 

مهم لئاسم  هب  نتخادرپ   - 16

.تسا یئزج  تاعوضوم  ندرک  اهر  یمالسا و  مهم  لئاسم  هب  نتخادرپ  یسایس  ماجسنا  ياه  هار  زا  یکی 

: فالتئالا عامتجالا و  نع  مهب  يأنی  فالتخالا و  هرفح  یف  سانلا  عقوی  ام  رثکا  نم  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  يواـضرق  فسوی  رتکد 
یلع تکرتـعا  هریبـکلا  موـمهلا  نم  سفنـألا  تغرف  اذا  .هعـساولا و  مـالحالا  همیظعلا و  لاـمآلا  هریبـکلا و  موـمهلا  نم  مهـسوفن  غارف 

.ء یش  ریغ  یلع  اهنیب  امیف  ًانایحا -  تلتتقا -  هریغصلا و  لئاسملا 

نوقباسلا و اهیف  فلتخا  هدـیقعلا ، شماه  یلع  وا  هقفلا  عورف  یف  لئاسم  لوح  لدـجلا  رحب  یف  اهقرغت  نا  مویلا  انتّمأل  هنایخلا  نم  ّنا  و 
اّنک اّمبر  یّتلا  اهبئاصم  اهیـسآم و  همألا و  تالکـشم  یـسنت  نیح  یف  نورـصاعملا ، اهیلع  قفتی  نا  یف  لمأ  و ال  نوقحاللا ، اهیف  عزاـنت 

...اهعوقو یف  ببسلا  نم  ًاءزج  وا  ًاببس 

مهراظنا و اوتفلی  يربکلا و  مهتما  مومهب  نیملـسملا  ریهامج  اولغـشی  نا  نییمالـسالا  نیرکفملا  هاعدلا و  یلع  بجاولا  نم  ناک  اذهل 
هرورض یلا  مهبولق  مهلوقع و 
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مایقلا لهسیف  ریبکلا ، ددعلا  یلع  لیقثلا  بعلا ء  عّزوتی  کلذب  و  اهنم ، ًاءزج  درف  لک  لمحیل  داحلا  یعسلا  اهل و  هیبنتلا  اهیلع و  زیکرتلا 
.هب

یموقلا و فالتخالا  یجولوی و  دیالا  فالتخالا  ینیدلا و  فالتخالا  مغر  یلع  دیعـص ، لک  یلع  ضعب  نم  هضعب  براقتی  ملاعلا  ّنا 
.یسایسلا ینطولا و  يوغللا و 

هیدوهیلا و انیأر  لب  .ضعب  عم  اهضعب  نواعتی  ضعب و  نع  اهضعب  برتقی  هنیابتم -  نایدأب  هبشا  یه  و  هیحیسملا -  بهاذملا  انیأر  دقل 
هقیثو تاونس  ذنم  ناکیتافلا  ردصا  یتح  یتش ، تالاجم  یف  نانواعتت  نابراقتت و  یخیرات -  ءادع  نم  امهنیب  ناک  ام  یلع  هینارصنلا - 

...حیسملا مد  نم  دوهیلا  هئربتب  هریهشلا 

دنع نم  وه  لب  هَّللادنع ، نم  سیل  نآرقلا  نولوقی : نیذلا  عم  لب  قولخم ، هَّللا  مالک  نآرقلا  ّناب  لوقی  نم  عم  تسیل  مویلا  انتلکشم  ّنا 
نآرقلا هیرشبب  نولوقی  نیذلا  يا  هلآو ، هیلع  هللا  یلصدّمحم 

هایحلل و ًاجاهنم  هنوضتریال  مهّنکلو  هدابعلا ، هدیقعلا و  یف  هتیعجرمب  نوضتری  نآرقلا و  هیهلإب  نونمؤی  نیذلا  عم  کلذک  انتلکشم  ّمث 
ییاهزیچ نیرتشیب  زا   » (1) ؛» ضعبب نورفکی  باتکلا و  ضعبب  نونمؤی  نیذـلا  نییناملعلا )  ) هعامج مه  و  عمتجملا ، هلودـلل و  ًاروتـسد 

گرزب و مهم  لئاسم  زا  تساـه  سفن  ندرک  غراـف  دـنک ، یم  رود  تفلا  عاـمتجا و  زا  دزادـنا و  یم  فـالتخا  هلاـچ  رد  ار  مدرم  هک 
عازن گنج و  چوپ  چیه و  رـس  رب  ًانایحا  دروآ و  یم  ور  کچوک  لئاسم  هب  دنامب  زاب  مهم  لئاسم  زا  ناسنا  هاگره  .دـنلب و  ياهوزرآ 

.دیامن یم 
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هدیقع رد  يا  هیـشاح  لئاسم  ای  یهقف  عورف  لئاسم  هرابرد  لدج  زا  ییایرد  رد  نآ  ندرب  ورف  یمالـسا ، تّما  هب  ياه  تنایخ  زا  زورما 
قافتا نآ  رب  نارـصاعم  هک  مرادـن  دـیما  و  دـنراد ، عازن  نآ  رد  زورما  ياملع  هدرک و  فالتخا  نآ  رد  اـه  یقباـس  هک  یلئاـسم  .تسا 

اسب هچ  هک  یتالکـشم  میا ، هدرپس  یـشومارف  هب  ار  نآ  بیاصم  اه و  يراتفرگ  تّما و  تالکـشم  ام  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دننک ،
...میا هدوب  نآ  عوقو  رد  ببس  ءزج  ای  ببس  ام  دوخ 

تّما مهم  لئاسم  هب  ار  ناملسم  تیعمج  هک  تسا  یمالسا  نارکفتم  نایعاد و  رب  اذل  و 

ناوارف شـشوک  و  دنزاس ، تفتلم  نآ  رب  هّجوت  ترورـض  هب  ار  نانآ  ياه  بلق  لوقع و  اه و  هدید  هدرک و  لوغـشم  یمالـسا  گرزب 
لمحت ات  دریگ  رارق  يرایـسب  دارفا  شود  رب  نآ  نیگنـس  راب  قیرط  نیا  زا  ات  هدش  لمحتم  ار  نآ  زا  یئزج  هعماج  زا  درف  ره  ات  دـنیامن 

.ددرگ ناسآ  نآ 

ام .دراد  هک  یـسایس  یّلم و  ینابز ، یموق ، يژولوئدـیا ، ینید ، فـالتخا  مغر  هب  تسا ، ندـش  کـیدزن  لاـح  رد  هنیمزره  رد  ناـهج 
رگیدمه اب  دندش و  کیدزن  رگید  کی  اب  هنوگچ  دندوب ، نیابتم  ضراعتم و  نایدا  هب  هیبش  هک  ار  تیحیـسم  بهاذم  میدرک  هدهاشم 

مه هب  هنوگچ  دنتـشاد ، رگید  کی  اـب  هک  هنیرید  ینمـشد  همه  نآ  اـب  هک  میدـید  ار  تینارـصن  تیدوهی و  هکلب  دنتـشگ ، گـنهامه 
رد درک و  رداص  روهـشم  يا  هینایب  ناکیتاو  لبق  یتدم  هک  ییاج  ات  دندرک ، يراکمه  مه  اب  فلتخم  تاعوضوم  رد  هدـش و  کیدزن 

...دومن هئربت  حیسم  نوخ  زا  ار  دوهی  نآ 

قولخم ادخ  مالک  نآرق ، دیوگ : یم  هک  تسین  یسک  اب  زورما  ام  لکشم 
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هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  دوخ  بناج  زا  هکلب  تسین  ادـخ  بناج  زا  نآرق  دـنیوگ : یم  هک  تسا  یناسک  اـب  اـم  لکـشم  هکلب  تسا ،
.دنراد نآرق  ندوب  يرشب  هب  لئاق  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛

نآ یلو  دنراد  نامیا  تدابع  هدیقع و  رد  نآ  تیعجرم  هب  دنراد و  نامیا  نآرق  ندوب  یهلا  هب  هک  تسا  یناسک  اب  ام  لکشم  نینچمه 
نآرق تایآ  یخرب  هب  هک  اه  کیئال  تعاـمج  ناـمه  ینعی  دـنناد ، یمن  هعماـج  تلود و  يارب  ینوناـق  یگدـنز و  رد  ینیون  شور  ار 

«. دنزرو یم  رفک  رگید  یضعب  هب  هدروآ و  نامیا 

یقافتا لئاسم  رد  يراکمه   - 17

...فقوتتال دوهج  یلا  اّنم  جاتحی  ّهنا  لیلقلا ، نّیهلا و ال  یشلاب ء  سیل  هیلع  قفّتن  ام  ّنا  دقتعاو  : » دیوگ یم  يواضرق  فسوی  رتکد 

؟ هَّللا لوسر  ًادّمحم  ّنا  هَّللا و  مالک  نآرقلا  ّنا  یلع  نیقفتم  انسلأ 

؟ دحا ًاوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  يّذلا  دحألا  دحاولا  هَّللاب  نامیالا  یلع  نیقفتم  انسلأ 

سفنا یف  یلْمُجلا  نامیالا  یناـعم  سرغ  یلع  نواـعتلف  صقن ... ؟ لـک  نع  هزنم  لاـمک ، لـکب  فصتم  یلاـعت  ّهنا  یلع  نیقفتم  انـسلأ 
...بابشلا هئشانلا و 

داـحلإلا و ءاـبو  نم  بابـشلا  نیـصحت  یلع  نواـعتنلف  اهتاسّدـقم ؟ ّزعا  یف  هیرـشبلا  دّدـهی  رطخ  مظعا  داـحلالا  ّنا  یلع  نـیقفتم  انـسلأ 
...رفکلا ثّولت  هدیقعلا و  عزعزت  یّتلا  تاهبشلا  كوکشلا و  نم  هتامدقم 

...هرخآلاب نامیالا  هیوقت  یلع  نذا  نواعتنلف  ...اهیف  ءازجلا  هلادع  هرخآلا و  رادلاب  نامیالا  ّنا  یلع  نیقفتم  انسلأ 
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هیعرـشلا ماکحالا  نم  هبیط  هعومجم  یلع  نیقفتم  انـسلأ  یلع  نواعتن  ـال  اذاـملف  هسمخلا ، هیلمعلا  مالـسالا  ناـکرا  یلع  نیقفتم  انـسلأ 
...اهقیبطت نسح  یلع  لمعلا  اهتیاعر و  یلع  نواعتنلف  ...همألا  اهیلع  تعمجا  یتلا  هنسلا و  باتکلا و  مکحب  هتباثلا  هیعطقلا 

یعامتجا و رطخ  یسایس و  رطخ  يداصتقا و  رطخ  يرکسع و  رطخ  ینید و  رطخ  مهاد : رطخ  مویلا  هینویهـصلا  ّنا  یلع  نیقفتم  انـسلأ 
: هب انوبراحی  ام  لثمب  مهب  راحن  نا  یلع  نواعتن  اذاملف ال  ....ربیخ  هنیدملا و  یف  عمطت  اّهنا  ...یفاقث و  یقالخا و  رطخ 

لیطابألاب ّوشحملا  مهدوملت  براحن  و  ظوفحملا ، اننآرقب  هفّرحملا  مهتاروت  براحن  و  دلاخلا ، انمالسإب  هخوسنملا  مهتی  دوهی  براحن 
...؟ قئاقحلاب هلفاحلا  هنسلا ، نم  انثیراومب 

نواعتنلف ...هتافرصت  نم  ًاریثک  مکحت  تلاز  حورلا ال  هذه  ّنا  هیبیلـصلا و  حور  نم  مویلا  یتح  رّرحتی  مل  برغلا  ّنا  یلع  نیقفتم  انـسلأ 
.هلئاهلا اهتاناکما  هدیدجلا و  اهتحلساب  هدیدجلا  هیبلصلا  بورحلا  هذهل  يدصتلا  یلع  نذا 

وزغلا اذه  هجو  یف  فوقولا  یلع  انّلک  نواعتنلف  ...هروظنم  لئاسو  نم  کلمی  امب  یمالسالا  انملاع  زغی و  ریصنتلا  ّنا  یلع  نیقفتم  انسلأ 
...اهتدیقع میمح  همألا و  هذه  نید  یلا  هجوملا  ینیدلا 

انئانبا و نم  هدعاصلا  انلایجا  لوقع  یف  هلمع  لمعی  لزی  مل  يرکـسعلا  رامعتـسالا  لیحر  عم  یفاقثلا  رامعتـسالا  ّنا  یلع  نیقفّتم  انـسلأ 
...رّمدملا وزغلا  اذه  رامعتسالا و  اذه  مواقن  نا  یلع  ًاعیمج  نواعتنلف  ...انتانب 
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و ال اهتّیرورض ، اهتیضرف و  یلع  قفتملا  مالسالا  تایلوا  نولهجی  ملاعلا  ءاحنا  یف  نیملسملا  نم  نییالملا  تائم  ّنا  یلع  نیقفتم  انسلأ 
وزغلا يریـصنتلا و  وزغلا  عمطا  يذـّلا  وه  غارفلا  وا  لهجلا  اذـه  و  همـسر ، ّالا  نآرقلا  نم  همـسا و ال  ّالا  مالـسالا  نم  نوفرعی  نوداـکی 

ءاب فلأ  بوعـشلا  هذـه  میلعت  یلع  نواعتنلف  مالـسالا ؟ هّما  یلع  هبوسحملا  بوعـشلا  هذـه  نیب  امهیلالـض  ارـشنی  نا  اـمهیلک  يرکفلا 
ددـعتت بهاذـملا و ال  اهیف  فلتخت  یّتلا ال  بادآلا  قـالخالا و  تاداـبعلا و  دـئاعلا و  نم  نیدـلا  اذـهل  هیـساسالا  ناـکرالا  مالـسالا و 

هنمتؤم و هحیحـص  تامجرت  ضعب  یهن ء  نا  انزجع  نحن  تاجهللا و  فالآ  تاغللا و  تائمب  لیجنالا  اورـشن  يراصنلا  ّنا  ...لاوقـألا 
تسـس و هن  میراد  قافتا  نآ  رب  ام  هک  يروما  مدقتعم  نم   » (1) ؛»...!؟ اهریغب فیکف  ملاعلا  تاغل  رهشأب  میرکلا  نآرقلا  یناعمل  هقثوم 

...تسا یپایپ  یششوک  هب  جایتحا  ام  فرط  زا  یلو  تسا ، مک  هن 

؟ تسادخ لوسر  دّمحم  ادخ و  مالک  میرک  نآرق  هک  نیا  رب  میرادن  قافتا  ام  ایآ 

؟ تسین ییاتمه  وا  يارب  هدش و  هدییاز  هن  هداز و  هن  هک  دحا  دحاو  يادخ  هب  نامیا  رب  میرادن  قافتا  ام  ایآ 

نامیا یناعم  نتـشاک  تهج  هب  مییایب  سپ  تسا ...؟ یـصقن  ره  زا  هزنم  یلامک و  ره  هب  فصتم  لاعتم  يادخ  هک  میرادن  قافتا  ام  ایآ 
...مینک يراکمه  رگید  کی  اب  ناناوج  نالاهنون و  سوفن  رد  هلمجلا  یف 

ص:74
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؟ دـنک یم  دـیدهت  شتاسدـقم  نیرتزیزع  رد  ار  تیرـشب  هک  تسا  يرطخ  نیرت  گرزب  داحلا  رفک و  هک  نیا  رب  میرادـن  قافتا  ام  ایآ 
ار رکف  هدرک و  لزلزتم  ار  هدیقع  هک  یتاهبـش  اه و  کش  زا  نآ  تامدقم  داحلا و  يابو  زا  ناناوج  ظفح  رد  رگید  کی  اب  مییایب  سپ 

...مینک يراکمه  هدومن ، ثّولم 

یمن يراکمه  ترخآ  هب  نامیا  تیوقت  رب  رگید  کی  اب  ارچ  سپ  ...نآ  رد  ازج  تلادـع  ترخآ و  هب  نامیا  رب  میرادـن  قافتا  ام  اـیآ 
...!؟ مینک

تیاعر و رد  ارچ  سپ  ...میرادن  قافتا  تّما ، عامجا  ّتنس و  باتک و  مکح  هب  تباث  یعطق  یعرش  ماکحا  زا  ابیز  يا  هعومجم  ام  ایآ 
...!؟ مینک یمن  يراکمه  مه  اب  اه  نآ  ندرک  قیبطت  تسرد 

یقالخا یعامتجا ، یسایس ، يداصتقا ، یماظن ، ینید ، يرطخ  تسا ؛ یگرزب  رطخ  زورما  تسینویهـص  هک  نیا  رب  میرادن  قافتا  ام  ایآ 
اب يا  هلباقم  مینک !؟ یمن  يراکمه  وا  اب  ندرک  گـنج  رد  مه  اـب  ارچ  سپ  ...تسا  ربیخ  هنیدـم و  عمط  رد  وا  هک  نیا  ...یگنهرف و  و 

هدـنام ظوفحم  نآرق  هلیـسو  هب  اه ، نآ  هدـش  فیرحت  تاروت  اب  يا  هلباـقم  و  دوخ ، دـلاخ  مالـسا  هلیـسو  هب  اـه  نآ  خوسنم  تیدوهی 
...!؟ تسا قیاقح  زا  ولمم  هدش و  هتشاذگ  ثرا  هب  ام  يارب  هک  یتنس  هلیسو  هب  نآ ، لطاب  بلاطم  زا  ّولمم  دوملت  اب  يا  هلباقم  و  دوخ ،

نانآ لاعفا  اهراک و  زا  يرایـسب  رد  هیحور  نیا  زونه  هدشن و  دازآ  تیبیلـص  هیحور  زا  زورما  هب  ات  برغ  هک  میرادن  رظن  قافتا  ام  ایآ 
رگید کی  اـب  ناوارف ، تاـناکما  دـیدج و  هحلـسا  اـب  دـیدج  یبیلـص  ياـه  گـنج  نیا  اـب  هلباـقم  تهج  هب  ارچ  سپ  ...تسا  مکاـح 

!؟ مینک یمن  يراکمه 
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رد یگمه  ارچ  سپ  ...تسا  هدـیدرونرد  هتفرـشیپ  لیاسو  اب  ار  مالـسا  ملاع  تیحیـسم ، يریـشبت  اه  هورگ  هک  میناد  یمن  ام  همه  اـیآ 
...میتسیا یمن  هداد  رارق  فده  ار  وا  هدیقع  هتفرگ و  رارق  تّما  نیا  نید  يور  رد  ور  هک  ینید  مجاهت  نیا  لباقم 

اه و ناوج  ياه  لقع  حـتف  لوغـشم  هدـنام و  یقاب  زونه  یماظن  رامعتـسا  نتفر  نیب  زا  اب  یگنهرف  رامعتـسا  هک  میناد  یمن  یگمه  ایآ 
...میهد یمن  يرای  رگناریو  هلمح  رامعتسا و  نیا  اب  هلباقم  تهج  هب  ار  رگیدمه  ارچ  سپ  دشاب ...؟ یم  ام  نادنزرف 

نآ ترورـض  بوجو و  رب  قافتا  دروم  هک  مالـسا  تایهیدب  تایلّوا و  زا  ملاع  فارطا  رد  ناملـسم  نویلیم  اهدـص  هک  میناد  یمن  ایآ 
يریـشبت ياه  هلمح  هک  ییألخ  ینادان و  نآ  دـنناد !؟ یم  ار  نآ  مسر  نآرق  زا  نآ و  مسا  مالـسا  زا  اهنت  و  دنـشاب ، یم  لـهاج  تسا ،
یمالـسا تّما  باسح  هب  هک  یناناوج  نیا  نیب  ار  دوخ  تلالـض  یهارمگ و  ات  هتخادـنا  عمط  هب  ار  اه  نآ  يرکف  مجاـهت  نایحیـسم و 

قالخا و تادابع و  دیاقع و  زا  نید ؛ نیا  یساسا  ناکرا  مالسا و  ياب  فلا  میلعت  رب  ار  اه  ناوج  نیا  دیابنایآ  دنزاس !! رشتنم  دنتـسه ،
...درادن فالتخا  نآ  رد  یلوق  بهذم و  چیه  هک  یبادآ 

ياه همجرت  زا  یخرب  هک  نیا  زا  میزجاع  ام  یلو  دنتخاس  رشتنم  هجهل  نارازه  تغل و  اهدص  هب  ار  دوخ  ياه  لیجنا  نایحیـسم  يرآ ،
نآ ریغ  هب  دـسر  هچ  ات  مینک  هدامآ  ملاـع  ياـه  ناـبز  نیرتروهـشم  هب  میرک  نآرق  یناـعم  يارب  ار  قوثو  ناـنیمطا و  دروم  حـیحص و 

«. ...اه
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یمالسا ماجسنا  ياتسار  رد  نید ،

حیضوت

هدوب و یمالـسا  تدـحو  ياتـسار  رد  اه  نآ  زا  يرایـسب  هک  میرب  یم  یپ  یمالـسا  قالخا  ماکحا و  تاداقتعا و  لئاسم  هب  هعجارم  اب 
؛ مینک یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .تسا  یمالسا  ماجسنا  هدننک  نیمأت 

دیحوت  - 1

.تسا لاعتم  دـنوادخ  یگناگی  هب  داقتعا  دـیحوت و  هلأسم  تسا  یگناگی  تدـحو و  رب  نآ  هدولاش  تقیقح و  هک  یتاداـقتعا  زا  یکی 
.دنادرگ یم  دّحتم  اتسار  کی  رد  ار  نادحوم  مامت  تسا  هدیقع  نیا  راثآ  زا  هک  یتسرپاتکی  نیاربانب ،

مالسا یناهج  داعبا   - 2

هب توعد  ار  اه  ناسنا  مامت  اذـل  تسا و  هدـش  هداتـسرف  مدرم  همه  يارب  هک  دـشاب  یم  نآرق  نآ ، باتک  تسا و  یناـهج  نید  مالـسا 
.دشاب یمالسا  تّما  ماجسنا  ياتسار  رد  دناوت  یم  هک  يرما  تسا ، هدرک  نید  نیا  زا  يوریپ  رب  یگناگی  داّحتا و 

تّما همه  ناـشناوریپ ) گرزب و  ناربماـیپ   ) نیا  » (1) ؛» ِنوُُدبْعاف ْمُکُّبَر  انَأ  ًهَدِحاَو َو  ًهَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذـه  َّنِإ  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
!« دینک شتسرپ  ارم  سپ  متسه ؛ امش  راگدرورپ  نم  و  فده ؛) کی  وریپ  و   ) دندوب يدحاو 

يردارب هیحور  شرتسگ   - 3

ردارب ار  نانمؤم  مامت  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  تسا و  ناناملـسم  ًاصوصخ  مدرم  مومع  نیب  رد  يردارب  هیحور  شرتسگ  ددـصرد  مالـسا 
باطخ رگید  کی 

ص:77
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«. دنرگیدکی ردارب  نانمؤم   » (1) ؛» ٌهَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  امَّنِإ  : » دیامرف یم  هدرک و 

یعامتجا يراکمه   - 4

.دنـشاب هتـشاد  قلطم  ّتیدرف  هک  تسین  نینچنیا  دنتـسه و  هداوناخ  کی  ياضعا  نوچمه  یمالـسا  هعماـج  رد  ناناملـسم  زا  کـی  ره 
رد .دـیامن  تعارم  مه  ار  نارگید  نوؤش  یموـمع و  حـلاصم  دـهد و  رارق  شیوـخ  تّمه  ههجو  ار  تلادـع  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو 

؛ تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  یناوارف  تایاور  تایآ و 

«. دینک نواعت  مه  اب  يراگزیهرپ  یکین و  هار  رد  هراومه )  ) و  » (2) ؛  يَْوقَّتلاَو ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَتَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

رب ار  اه  نآ  و   » (3) ؛» َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ΙƠ مَو ٌهَصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْولَو  ْمِهِـسُفنَأ  یَلَع  َنوُِرثُْؤیَو  : » دیامرف یم  زین  و 
دنا هدـش  هتـشاد  زاب  شیوخ ، سفَن  صرح  لخب و  زا  هک  یناسک  دنـشاب ؛ دـنمزاین  رایـسب  ناـشدوخ  دـنچ  ره  دـنراد  یم  مّدـقم  دوخ 

«. دنناراگتسر

تماقتسا ییابیکـش و  هب  ار  رگیدکی  هدرک و  شرافـس  ّقح  هب  ار  رگیدکی  و   » (4) ؛» ِْربَّصلِاب اْوَصاَوَتَو    ّ ِقَْحلِاب اْوَصاَوَتَو  : » دـیامرف یم  و 
«. دنا هدومن  هیصوت 

دیتسه و تسرپرس  امش  همه   » (5) ؛» هتّیعر نع  لوؤسم  مکّلک  عار و  مکّلک  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
«. دیلوؤسم دنتسه ، امش  یتسرپرس  تحت  هک  یناسک  هب  تبسن  امش  همه 

ص:78
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مامتها نیملسم  روما  هب  تبـسن  دنک و  حبـص  سک  ره   » (1) ؛» ملسمب سیلف  نیملـسملا  رومأب  ّمتهی  مل  حبـصا و  نم  : » دیامرف یم  زین  و 
«. تسین ناملسم  دزرون 

تعامج هعمج و  هماقا  دجسم و   - 5

.تسا یمالسا  هعماج  رد  از  تدحو  لماوع  زا  رگید  یکی  تعامج ، هعمج و  زامن  ییاپرب  دجسم و  رد  ناناملسم  ندش  رضاح 

هرکأل ّینا  : » مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ : هک  هدرک  لقن  ریمع  یبا  نبا  باحصا  ضعب  زا  شدنـس  هب  یـسوط  خیش 
ياج هب  زامن  زا  نم  اـنامه   » (2) ؛» کتاف ام  ضقا  لفاونلا و  هضیرفلا و  اهیف  ّداف  لاق : نا  یلا  هرکتـال  لاـقف : مهدـجاسم !؟ یف  هالـصلا 

بجاو ياهزامن  دجاسم  نآ  رد  دومرف : هک  نیا  ات  ...شاب  هتـشادن  تهارک  دومرف : ترـضح  مراد !؟ تهارک  هّماع  دجاسم  رد  ندروآ 
«. نک اضق  هدش  توف  وت  زا  زین  ار  هچنآ  روآ و  ياج  هب  ار  هلفان  و 

مالسا ناهج  میظع  هرگنک  جح ،  - 6

تمظع رد  یّمهم  شقن  هک  تسا  یهلا  یناهج  میظع  هرگنک  کی  دـشاب و  یم  یمالـسا  للم  طاـبترا  هلیـسو  هک  تسا  یتداـبع  ّجـح 
.دنک یم  افیا  یللملا  نیب  نایک  تیثیح و  ظفح  نیملسم و 

ناـهج و یـسایس  عاـضوا  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  ّتیمها  لـباق  هوبنا و  تیعمج  کـی  ناـهج  ناناملـسم  تیعمج  هک  دـنناد  یم  همه 
.دشاب هتشاد  یّمهم  شقن  تلادع  يرارقرب  نازواجتم و  ناراوخ و  ناهج  ندرک  بوکرس 

ص:79
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.تسا جح  هضیرف  دراد ، يرت  عیسو  عاعش  نیدیع  تاعامج و  هعمج و  زامن  هب  تبـسن  هک  یـسایس  یعامتجا -  تدابع  نیرت  لماک  و 
: دیامرف یم  و  تسا ، هدش  ناوارف  دیکأت  نآ  دروم  رد  هک  تسا  تیمها  نیمه  هب  رظن 

هب ندیشخب  ناماس  يراوتسا و  يارب  يا  هلیـسو  ار  مارحلا -  تیب  هبعک -  دنوادخ ،  » (1) ؛» ِساّنِلل ًاماِیق  َماَرَْحلا  َْتیَْبلا  َهَبْعَْکلا  ُهَّللا  َلَعَج  »
«. هداد رارق  مدرم  راک 

تادابع رد  یبرع  نابز  نتفرگ  راک  هب   - 7

اوتف زین  و  دوش ، هدناوخ  یبرع  تغل  نامه  اب  نآرق  تسا  رتهب  هک  دنا  هدرک  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا  ًامومع  یمالسا  ياهقف  املع و 
یبرع نابز  هب  ار  رئاعش  رگید  جح و  رد  هیبلت  ناذا و  لیبق  زا  ینید  ياهراعـش  دنناوخب و  یبرع  تغل  اب  دارفا  همه  ار  زامن  هک  دنا  هداد 

.دشاب یمالسا  ماجسنا  یّلم و  داّحتا  ياتسار  رد  دناوت  یم  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  همه  اه  نیا  دنیوگب ،

ص:80

هیآ 97. هدئام ، هروس  - 1
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یسایس تدحو  راثآ  زا 

رثا نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  تسا ، دروم  یب  تابصعت  زا  يرود  هجیتن  رد  رگیدکی و  عضاوم  هب  ندرب  یپ  یسایس  تدحو  راثآ  زا 
؛ مینک یم  هراشا 

تیب لها  تیعجرم  هعیـش و  هقف  رد  ناوارف  هعلاطم  زا  دعب  دوخ ، رـصع  رد  رـصم  رهزألا  هاگـشناد  سیئر  توتلـش ، دومحم  خیـش   - 1
یم دـنک و  یم  رداـص  يرفعج  بهذـم  هب  دـّبعت  زاوج  رد  ار  دوخ  فورعم  ياوتف  هدرب و  يرفعج  هعیـش  راـبتعا  هب  یپ  مالـسلا  مهیلع 
ریاس دننامه  تسا ، زیاج  ًاعرـش  نآ  هب  دّبعت  هک  تسا  یبهذم  يرـشع ، انثا  یماما  هعیـش  بهذم  هب  فورعم  يرفعج ، بهذم  : » دیوگ

یـصالخ نّیعم  یبهاذـم  هب  تبـسن  ّقحاـن  هب  ِبّصعت  زا  هتخانـش و  ار  نآ  هـک  ناناملـسم  رب  تـسا  راوازـس  اذـل  تنـس ، لـها  بهاذـم 
(1) «. دنبای

خیـشلا : » دیوگ یم  هدرک ، دـییأت  ار  وا  رظن  تشون  توتلـش  ياوتف  رب  هک  یظیرقت  رد  زین  ماّحف  دّـمحم  دّـمحم  رتکد  رهزأ ، خیـش   - 2
هسارد نم  نآرقلا و  ریسفت  هیبرعلا و  هغللا  نم  هکسمت  هعالطا و  هعـسب  هملعی و  وهقلخب  هب و  نیبجعملا  نم  تنک  انا  توتلـش : دومحم 

هینبم يوتف  یتفا  ّهنا  کشا  الف  .کلذب  یتفا  دق  هقفلا و  لوصأل 

ص:81

.هرهاق يرجه ، لوالا 1378  عیبر  خیرات 13  مالسالا ، هلاسر  هلجم  ص 59 ؛  یعفار ، انمالسا ، - 1
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، برع تغل  زا  يدنم  هرهب  عالطا ، یگدرتسگ  ملع ، قالخا ، هب  تبـسن  توتلـش  دومحم  خیـش  زا  نم   » (1) ؛» يداقتعا نم  ساسا  یلع 
وا ياوتف  هک  مرادن  کش  .تسا  هدرک  رداص  ار  هیماما  هعیـش  بهذم  هب  دـبعت  زاوج  هب  اوتف  وا  .مبجع  رد  وا  هقف  لوصا  نآرق و  ریـسفت 

«. تسا نامه  زین  نم  داقتعا  هک  دراد ، یمکحم  ساسا 

ام لاق  ثیح  هعاجـشلا  هحیرـصلا  هاوتف  یف  ولخف  میرکلا ، ینعملا  اذـه  یلا  تفتلا  يذـلا  توتلـش  خیـشلا  هَّللا  محر  : » دـیوگ یم  زین  و 
ادخ  » (2) ؛» ...ّدسالا لیلدلاو  هنسلاو  باتکلا  یلع  موقی  ًایمالسا  ًایهقف  ًابهذم  هرابتعاب  هیمامالا  هعیـشلا  بهذمب  لمعلا  زاوجب  هنومـضم :

ار شدوخ  درک  رداص  هک  يا  هناعاجش  حیرـص و  ياوتف  نآ  اب  دومن و  تافتلا  میرک  يانعم  نیا  هب  هک  ار  توتلـش  خیـش  دنک  تمحر 
رب نآ  دامتعا  و  یمالـسا ، یهقف و  تسا  یبهذم  هک  تهج  نآ  زا  داد ، هیماما  هعیـش  بهذم  هب  لمع  زاوج  هب  اوتف  وا  تخاس ، هنادواج 

«. ...تسا مکحم  لیلد  تنس و  باتک و 

یهو لیبسلا ، هذـه  یف  عساو  طوش  توتلـش  دومحم  خیـشلا  ربکـألا  ذاتـسالا  يوتف  ّنا  دـقتعاو  : » دـیوگ یم  یلازغ  دّـمحم  خیـش   - 3
هذه لکأت  فوس  داقحألا  ّنا  نم  نوقرـشتمسلا  هعقوتی  امل  بیذکت  ًاعیمج و  ملعلا  لهاو  هطلـسا  لها  نم  نیـصلخملا  دـهجل  فانئتسا 

ياوتف هک  مدقتعم  نم   » (3) ؛» لمعلا لّوا  قیرطلا و  هیاوب  يرظن  یف  يوتفلا  هذه  ...هدحاو و  هیار  تحت  اه  فوفص  یقتلت  نا  لبق  همالا 
وا لمع  ...تسا  هدومیپ  ناملسم  نیب  بیرقت  رد  ار  ینالوط  هار  توتلش ، دومحم  خیش  ربکا ؛ داتسا 

ص:82

ص 64. هیمالسإلا ، هدحولا  لیبس  یف  - 1

ص 64. هیمالسإلا ، هدحولا  لیبس  یف  - 2
ص 257. هعیرشلاو ، هدیقعلا  نع  عافد  - 3
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نیب هک  یتافالتخا  اه و  هنیک  هک  دندوب  لایخ  نیا  رد  نانآ  دندنارورپ ، یم  رس  رد  نیقرشتسم  هک  تسا  یتالایخ  بیذکت  تقیقح  رد 
دوبان هدیشاپ و  مه  زا  دنیآ ، رد  دحاو  ياول  تحت  دنسرب و  تدحو  هب  هک  نآ  زا  لبق  ار  یمالسا  تما  يزور  هرخالاب  تسا  ناناملسم 

«. تسا راک  نیلوا  هار و  عورش  نم  رظن  رد  اوتف  نیا  یلو  .درک  دهاوخ 

و هعبرالا ، بهاذملاب  دیتقت  لاب  لأسن  امنیح  نآلا  اهب  یتفن  توتلـشلا  يوتف  : » دیوگ یم  هرهاق  دـجاسم  ریدـم  راجن ، نمحرلادـبع   - 4
(1) ؛» نودهتجم مهلک  هنیعم و  بهاذم  یلع  انا  اتفوان و  ریکفت  یف  رصتقن  اذامل  .قحلا  نیع  فداص  هیأر  دهتجم و  ماما  توتلش  خیشلا 

یم رذـح  رب  هناـگ  راـهچ  بهاذـم  رد  راـصحنا  زا  ار  مدرم  میهد و  یم  اوتف  نآ  هب  هدرمـش و  مرتحم  ار  توتلـش  خیـش  ياوتف  زین  اـم  »
بهاذـم رب  افتکا  نامیاواتف ، هشیدـنا و  رد  دـیاب  ارچ  تسا ، ّقح  نیع  حیحـص و  وا  يأر  دـهتجم ، تسا  یماما  توتلـش ، خیـش  .میراد 

»؟ دندوب دهتجم  نانآ  همه  هک  یلاح  رد  مییامن ، ینّیعم 

ره نآرق و  لوسر و  ادخ و  هب  دنا و  ناملسم  یگمه  هیماما  هعیش  : » دیوگ یم  هرهزوبا  توتلش و  خیـش  داتـسا  کب ، دمحا  داتـسا   - 5
هدید ّنف  ملع و  ره  رد  ییاملع  گرزب و  یناهیقف  دیدج  میدق و  زا  نانآ  نایم  رد  .دنراد  نامیا  هدروآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هچ 

اهنآ زا  يدایز  رادقم  رب  نم  دسر و  یم  رازه  اهدص  هب  نانآ  تافیلأت  .دنراد  عیسو  یتاعالطا  هتـشاد و  قیمع  يرّکفت  نانآ  .دوش  یم 
(2) «. مدومن ادیپ  عالطا 

ص:83

ص 66. هیمالسالا ، هدحولا  لیبس  یف  - 1
.یمالسالا عیرشتلا  خیرات  - 2
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ای نآرق  صوصخ  هب  دنیوگ  یم  هچ  ره  یمالسا ...، تسا  يا  هقرف  هعیش ، هک  تسین  یکش  : » دسیون یم  زین  هرهزوبا  دّمحم  خیـش   - 6
رگیدـکی زا  هدوب و  تسود  اه  یّنـس  زا  دوخ  ناگیاسمه  اب  نانآ  .دـننک  یم  کـسمت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  بوسنم  ثیداـحا 

(1) «. دنرادن ترفن 

نآ میوگ و  یم  دنا  هتفگ  نامحلاص  فلـس  هک  ار  یبلطم  نامه  نم  : » دیوگ یم  ندرا  نایتفم  زا  یکی  يواطرـس ، دومحم  داتـسا   - 7
(2) «. میراد يردارب  ّقح  نانآ  رب  زین  ام  دنراد و  يردارب  تّوخا و  قح  ام  رب  دنتسه ، ام  ینید  ناردارب  هیماما  هعیش  هک  نیا 

تسا و مالـسا  نشور  امن و  مامت  هنیآ  هک  تسا  یبهذم  اهنت  هعیـش  نم  هدیقع  هب  : » دیوگ یم  زین  دوصقملادبع  حاتفلادبع  داتـسا   - 8
تامدخ رب  تسا  دهاش  نیرتهب  خـیرات  .دـیامن  رظن  هعیـش  لامعا  دـئاقع و  لالخ  زا  دـیاب  دـنک  رظن  مالـسا  رب  دـهاوخب  هک  یـسک  ره 

(3) «. تسا هتشاد  یمالسا  هدیقع  زا  عافد  ياه  نادیم  رد  هعیش  هک  یناوارف 

ّربدـتم هدـنناوخ  يارب  مناوت  یم  اج  نیا  زا  : » دـیوگ یم  هرهاق  نابز  هدکـشناد  رد  برع  تایبدا  داتـسا  دواد ، یفنح  دـماح  رتکد   - 9
ولمم يراثآ  رب  مئاق  ای  ضحم ، یلقن  تسا  یبهذم  هک  دننک  یم  نامگ  اه  ینایفـس  نافرحنم و  هک  هنوگ  نآ  عیـشت  هک  مزاس  راکـشآ 

رد عیـشت  هکلب  تسین ، خـیرات  رد  یلایخ  ياه  تیـصخش  رگید  أبـس و  نب  هَّللا  دـبع  هب  بوسنم  ای  تایلیئارـسا ، ماهوا و  تاـفارخ و  زا 
یملع شور 

ص:84

ص 39. هّیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  - 1
ص 252. يرجه ، لّوا 1413  لاس  هرامش 2 ، نیلقثلا ، هلاسر  هلجم  - 2

.هیمالسالا هدحولا  لیبس  یف  - 3
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لوقنم و هب  یـصاخ  تیانع  هک  تسا  یمالـسا  بهذـم  نیلوا  عیـشت  .دـننک  یم  نامگ  نانآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  سکع  هب  ام  دـیدج 
دوبن رگا  .تسا و  يا  هدرتسگ  قفا  ياراد  هک  دـنک  باختنا  ار  یهار  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  بهاذـم  نایم  رد  تسا و  هتـشاد  لوقعم 

طیارش اب  ار  دوخ  هدیسر و  داهتجا  رد  دّدجت  حور  هب  تسناوت  یمن  زگره  هدرک  ادیپ  لوقنم  لوقعم و  نیب  عمج  رد  هعیش  هک  يزایتما 
(1) «. دشاب هتشادن  تافانم  یمالسا  تعیرش  حور  اب  هک  يّدح  هب  دهد  قفو  ناکم  نامز و 

ناک یمالسالا  خیراتلا  هایح  نم  ًانرق  رشع  هثالث  یضم  : » دیوگ یم  تسا  هتشون  أبـس  نب  هَّللادبع  باتک  رب  هک  یظیرقت  رد  نینچمه  وا 
هاذه ثادحا  یف  ًاببس  میقسلا  جهنلا  اذه  ناکو  مهئاوها  مهفطاوعب و  هبوبشم  هعیـشلا  یلع  مهماکحا  نوردصی  اهلالخ  ءاملعلا  فاصنا 

تناکو مهئارق  رامث  مهئارآ و  دـئارف  نم  ریثکلا  رـسخ  امک  قرفلا  هذـه  مالعا  فراعم  نم  ریثکلا  ئیـشلا  ملعلا  رـسخ  هعـساولا  هوجفلا 
رفعج مامالا  نا  کیهان  ...اهنم  ءارب  هقیقحلا  یف  مه  تافارخ  تاهرت و  لحن و  نم  مهوضغبم  هعیـشلا  سمی  اـمیف  مظعا  ملعلا  هراـسخ 

هنـس یفوتملا  تباثلا  نب  نامعنلا  هفینح  یبا  نیینـسلا : نیمامالل  ًاذاتـسا  ناک  یعیـشلا  هقفلا  ءاول  عفار  وه  هن 148 ه و  یفوتملا  قداصلا 
ناتنسلا الول  : ) قبسلا لضف  هیذاتسالاب و  هل  ًارقم  هفینحوبا  لقوی  کلذ  یف  هنس 179 ه و  یفوتملا  سنا  نب  کلام  هَّللادبع  یبا  150 ه و 

رفعج نم  هقفا  تیأر  ام  : ) سنا نب  کلام  لوقی  دّمحم و  نب  رفعج  ملع  نم  امهیف  فرتغا  نیتللا  نیتنـسلا  امهب  دصقی  نامعنلا ) کلهل 
خیرات رب  هک  تسا  نرق  هدزیس   » (2) ؛» دّمحم نب 

ص:85

ص 33. هدلاخلا ، بتکلا  یف  تارظن  - 1
ص 13. ج 1 ، أبس ، نب  هَّللا  دبع  - 2
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.یناسفن ياهاوه  فطاوع و  اب  جوزمم  ییاواتف  میتسه ، هعیـش  ّدض  رب  املع  بناج  زا  ییاهاوتف  رودص  دـهاش  ام  درذـگ و  یم  مالـسا 
ناگرزب فراعم  زا  یمالسا  ياملع  ملع و  زین  رذگهر  نیا  زا  .تسا و  هدش  یمالسا  ياه  هقرف  نیب  میظع  فاکش  ببس  دب  شور  نیا 

هک یتاراسخ  تقیقح  رد  .دنا و  هدوب  مورحم  نانآ  ياه  قوذ  تارمث  هنومن و  يارآ  زا  هک  هنوگ  نامه  دـنا ، هتـشگ  مورحم  هقرف  نیا 
، تسا هدـش  دراو  عیـشت  هعیـش و  هب  تافارخ  نیا  طسوت  هک  یتاراـسخ  زا  تسا  رتشیب  هدیـسر ، شناد  ملع و  ملاـع  رب  رذـگهر  نیا  زا 

یعیش هقف  راد  مچرپ  ت 148ه ).   ) قداص رفعج  ماما  هک  نیا  سب ، ار  وت  .تسا و  اّربم  نآ  زا  هعیـش  تحاس  تقیقح ، رد  هک  یتافارخ 
تهج نـیمه  رد  و  ت 179ه ).   ) سنا نب  کـلام  هَّللادـبعوبا  و  ت 150ه ).   ) تباث نب  نامعن  هفینحوبا  تسا : یّنـس  ماـما  ود  داتـسا  - 

ناوارف ملع  زا  هک  تسا  یلاس  ود  نامه  وا  دوصقم  .دـش  یم  كـاله  ناـمعن  دوبن ، لاـس  ود  نآ  رگا  دـیوگ : یم  هفینح  وبا  هک  تسا 
«. مدیدن دّمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف  ار  یسک  نم  دیوگ : یم  سنا  نب  کلام  .دوب و  هدرب  اه  هرهب  دّمحم  نب  رفعج 

ملاـعلا ّنا  : » دـسیون یم  هللا  همحر  ینیما  همـالع  هب  دوـخ  هماـن  رد  بلح  ياـه  تیـصخش  زا  یکی  یلاـیک  نـمحرلا  دـبع  رتـکد   - 10
مشاه ونب  دعبأ  مظعالا و  لوسرلا  تافو  دعب  فالتخالا  أدب  اذامل  ...تاساردلا  هذه  لثم  یلا  هّسام  هجاح  یف  لازیال  يذلا  یمالـسالا 
نکمی لـه  و  هیلع ...؟ مه  اـم  یلع  اوحبـصا  یتح  نیملـسملا  یف  لـالحنالا  طاـطحنالا و  ثعاوب  یه  اـم  ملعی  نا  هّمهی  و  مهّقح ؟ نع 

لثم هب  دیدش  زاین  هشیمه  یمالسا  ملاع  « ؛»...؟ اهیلع دامتعالاو  همیدقلا  خیراوتلا  هبتکام  یلا  عوجرلاب  تافام  كرادت 
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مورحم دوخ  ّقح  زا  مشاـه  ینب  هجیتن  رد  دـش و  فـالتخا  نیملـسم  نیب  مظعا ، لوسر  تاـفو  زا  دـعب  هک  ارچ  ...دراد  تاـقیقحت  نیا 
زورما عضو  نیا  هب  ناناملسم  هک  دش  هچ  دیآ ، نایم  هب  نخس  ناناملـسم  لالحنا  طاطحنا و  لماوع  زا  هک  تسا  راوازـس  زین  و  دندش ؟

(1) .»؟ دنادرگ زاب  نآ ، رب  دامتعا  لیصا و  خیرات  هب  عوجر  اب  هتفر  ناناملسم  تسد  زا  هچ  نآ  تسا  نکمم  ایآ  دنا ؟ هدش  التبم 

قرشلا یف  ءاوس  نیثحابلا  نم  ریثک  عقو  : » دیوگ یم  رهزألا  هاگشناد  رد  یمالسا  هفسلف  سّردم  ینازاتفت ، یمینغ  ءافولاوبا  داتسا   - 11
سانلا ضعب  لوادت  هقثلاب و  هریدج  هیلقن  دهاوش  وا  هلدا  یلا  دنتـستال  هعیـشلا  نع  هئطاخ  هریثک  ماکحا  یف  ًاثیدح  ًامیدـق و  برغلا ، وا 
هعیـشلا فاصنا  مدع  یلإ  تّدا  یّتلا  لماوعلا  نیب  نم  ناکو  .اهئطخ  وأ  اهتحـص  نع  مهـسفنأ  اولأسی  نأ  نود  مهنیب  امیف  ماکحألا  هذه 

(2) ؛» مهموصخ رداصم  یلع  عالطإلاب  ءافتکإلاو  هیعیشلا ، رداصملا  یلع  عالطإلا  مدع  نع  ئشانلا  لهجلا  نیثحابلا  کئلوا  بناج  نم 
اب هک  دنا  هدش  هعیـش  ّدض  رب  يدایز  تسردان  ماکحا  راچد  دیدج ، میدق و  زا  ملاع ، برغ  قرـش و  رد  ناگدـننک  ثحب  زا  يرایـسب  »

لاؤس نآ  داسف  تحص و  زا  هک  نآ  نودب  هدرک و  تسد  هب  تسد  ار  ماکحا  نیا  زین  مدرم  .تسین  راگزاس  یلقن  دهاوش  ای  لیلد  چیه 
زا یشان  هک  تسا  یلهج  دش ، هعیش  هب  تبسن  نانآ  یفاصنا  یب  هب  ّرجنم  هک  یلماوع  هلمج  زا  .دنیامن  یم  مهتم  اهنآ  هب  ار  هعیش  دننک ،

«. دنا هدومن  هعجارم  هعیش  نانمشد  ياه  باتک  هب  اهنت  تاماهتا  نآ  رد  تسا و  هعیش  رداصم  هب  تبسن  نانآ  یعالطا  یب 
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ص 4 و 5. ج 4 ، ریدغلا ، - 1
ص 40. هرهاقلا ، یف  رکفلا  لاجر  عم  - 2

ریدغ ياه  هزومآ  وترپ  رد  یمالسا  ماجسنا  یلم و  www.Ghaemiyeh.comداحتا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 100 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/668/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/668/AKS BARNAMEH/#content_note_87_2
http://www.ghaemiyeh.com


هعیش هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يراذگ  تسایس 

هراشا

ساسا رب  هک  دوش  یم  هدافتسا  ناشنایعیش  هرابرد  یصاخ  يراذگ  تسایـس  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  تایاور  درکلمع و  هعومجم  زا 
؛ تسا هدش  راوتسا  یمالسا  تدحو  یسایس و  ماجسنا  نآ 

نایعیش ناج  ظفح   - 1

ناشنایعیـش ناج  ظفح  رب  ناوارف  دـیکأت  ناـنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ناـنآ  تاروتـسد  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هریـس  هعومجم  زا 
لباـقم رد  راـتفر  لـمع و  رد  هّیقت  هب  دـیکا  یـشرافس  اذـل  و  دـتفیب ، رطخ  هب  تهج  یب  اـه  نآ  ناـج  دنتـساوخ  یمن  زگره  دنتـشاد و 

ناج و رب  هک  دننزب  یمادقا  هب  تسد  نایعیـش  ّدـض  رب  هدرک و  کیرحت  ار  نانآ  هک  دـنهد  ماجنا  يراک  ادابم  ات  دـندومن  یم  نافلاخم 
.دشاب هتشاد  ررض  اه  نآ  سومان  وربآ و  لام و 

هعماج نیب  رد  هعیش  دوجو   - 2

وگلا نارگید  يارب  ات  دنشاب  هعماج  طسو  رد  ناشنایعیش  دنتساوخ  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هلّدا  هعومجم  زا 
.دندرگ

اذه قیطن  انـسل  نوزاتجم  موق  ّانا  هَّللا ! لوسر  نبای  تلق : مث  ینمب  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  یلع  انمّلـس  : » دـیوگ یم  دایز  نب  هَّللادـبع 
و مکبحـص ، نمل  هبحـصلا  نسح  هنامألا و  ءادا  ثیدـحلا و  قدـصو  هَّللا  يوقتب  مکیلع  لاق : انـصواف ؟ هاندرا ، اـمّلک  کـنم  سلجملا 

اوناک تیبلا  لها  انتعیش  ّنا  ینثّدح : یبا  ّناف  مهزئانج ؛ اوعبتاو  مهاضرم ، اودوع  مهدجاسم و  یف  اّولص  ماعطلا ، ماعطا  مالـسلا و  ءاشفا 
سانلا یلا  انّوبحا  اونوک )  ) کلذک و  مهنم ، ناک  ماما  ناک  نا  مهنم و  ناک  هیقف  ناک  نا  مهنم ؛ اوناک  نم  رایخ 
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لوسر دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  .میدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رب  ینِم  نیمزرـس  رد  اـم   » (1) ؛» مهیلا انوضغبتالو 
یـشرافس ام  رب  هک  دراد  اج  اذـل  میـسرب ، امـش  تمدـخ  میتساوخ  هک  هاگره  میناوت  یمن  میرود و  امـش  زا  هک  میتسه  یموق  ام  ادـخ !

و تسامش ، اب  مدمه  هک  یسک  اب  وکین  تبحاصم  تماما و  يادا  ییوگتسار و  و  یهلا ، ياوقت  هب  داب  امـشرب  دومرف : ترـضح  .ییامن 
هزانج عییـشت  رد  هدرک و  تدایع  ناشناضیرم  زا  دـیرازگ و  زامن  تنـس -  لها  نانآ -  دـجاسم  رد  .نداد  ماعطا  و  دـنلب ، ندرک  مالس 

نآ نایم  زا  دراد  دوجو  یهیقف  رگا  دـنیاه ؛ نآ  نیرتهب  تیب  لها  ام  نایعیـش  هک  درک  ثیدـح  ارم  مردـپ  اریز  دـییامن ؛ تکرـش  ناـنآ 
ینمـشد هک  نیا  هن  دنیامن  ّتبحم  ام  هب  مدرم  هک  دـینک  يراک  دیـشاب ، نینچ  نیا  .تساه  نآ  نیب  زا  دراد  دوجو  یماما  رگا  تساه و 

«. دینک داجیا  ناشیاهلد  رد  ار  ام 

عروأ رـصملا  یف  نوکی  فالآ و  هیف  نوکی  رـصم  یف  نوکی  نم  انتعیـش  نم  سیل  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
«. دشاب وا  زا  رت  عرواب  یسک  دراد  دوجو  رفن  رازه  يرهش  رد  رگا  هک  یسک  تسین  ام  ناوریپ  نایعیش و  زا   » (2) ؛» هنم

مدرم مامت  رب  تّجح  مامتا   - 3

نانآ دوجو  اب  هکلب  دندرگن  دوبان  نآ  ناوریپ  زگره  دنامب و  هدنز  مدرم  نیب  رد  تقیقح  ّقح و  هشیمه  هک  هدرک  هدارا  لاعتم  دنوادخ 
روبجم ای  هداد و  نتشک  هب  ار  دوخ  ای  هک  درک  يراک  دیابن  ترورـض  دراوم  ریغ  رد  اذل  و  ددرگ ، مامت  مدرم  رب  تّجح  مدرم ، نیب  رد 

.میدرگ یبلطاوزنا  هعماج و  كرت  هب 

ص:89

ح 9530. ص 313 ، ،ج 8 ، لئاسولا كردتسم  - 1
ح 13. ص 164 ، ج 68 ، راونالاراحب ، - 2

ریدغ ياه  هزومآ  وترپ  رد  یمالسا  ماجسنا  یلم و  www.Ghaemiyeh.comداحتا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 102 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/668/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/668/AKS BARNAMEH/#content_note_89_2
http://www.ghaemiyeh.com


یسایس ماجسنا  مدع  بقاوع 

حیضوت

: لیبق زا  دراد ؛ یکانرطخ  بقاوع  نیملسم ، نیب  رد  یسایس  ماجسنا  ندوبن  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا 

ییوربآ یب   - 1

و  ) تردق و  دیوشن ، تسس  ات  دینکن ، شکمشک ) و   ) عازن و   » (1) ؛» ْمُکُحیِر َبَهْذَتَو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزانَت  َالَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
!« دورن نایم  زا  امش  تکوش )

مدرم زا  یهورگ  ندیشک  فاعضتسا  هب   - 2

يرترب نیمز  رد  نوـعرف   » (2) ؛» ْمُْهنِم ًهَِفئآَط  ُفِعْـضَتْسَی  ًاعَیِـش  اهَلْهَأ  َلَعَجَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَـلَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
«. دناشک یم  یناوتان  فعض و  هب  ار  یهورگ  دومن ؛ میسقت  یفلتخم  ياه  هورگ  هب  ار  نآ  لها  و  درک ، ییوج 

تراسا راتشک و   - 3

ییوـج يرترب  نیمز  رد  نوـعرف   » (3) ؛» ْمُهَءآَِسن ِیْحَتْـسَیَو  ْمُهَءآَْنبَأ  ِبَُذی  ُحـّ ...ِضْرَْألا  ِیف  اَلَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
«. تشاد یم  هگن  هدنز  تمدخ ) يزینک و  يارب   ) ار ناشنانز  دیرب و  یم  رس  ار  ناشنارسپ  ...درک و 

معط و  دزیمایب ؛ مه  اب  ار  امش  هدنکارپ  ياه  هتـسد  تروصب  ای   » (4) ؛» ٍضَْعب َسَْأب  مُکَضَْعب  َقیُِذیَو  ًاعَیِش  ْمُکَِـسْبلَی  ْوَأ  : » دیامرف یم  زین  و 
«. دناشچب يرگید  هلیسوب  امش  زا  کی  ره  هب  ار  فالتخا ) و   ) گنج
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یمالسا ماجسنا  عناوم 

هراشا

؛ مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  زین  یعناوم  یمالسا  ماجسنا 

رگیدکی هب  ماهتا   - 1

یم يّربت  نآ  زا  اـه  تبـسن  نآ  هب  ِنیمهتم  هک  يرما  تسا ، رگیدـکی  هب  اوراـن  ياـه  تبـسن  ماـهتا و  یمالـسا  ماجـسنا  عناوم  زا  یکی 
تسین حیحص  زگره  هک  دوش  یم  هداد  تبسن  يدارفا  هب  دئاقع  زا  یخرب  یهاگ  دوش و  یم  هداد  يدارفا  هب  ولغ  تبسن  یهاگ  .دنیوج 

هیلع یلع  ياج  هب  هدرک و  تنایخ  یحو  لوزن  رد  لیئربج  دنیوگ : یم  تسا و  رگید  ینآرق  هب  دـقتعم  هعیـش  دـنیوگ  یم  هک  نیا  لثم 
.دناد یم  اّربم  تاماهّتا  نیا  زا  ار  دوخ  هعیش  هک  یلاح  رد  تسا و ...  هدرک  لزان  یحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  رب  مالـسلا 

.دنهد تنس  لها  هب  اه و ...  نآ  مامت  ندوب  یبصان  نوچمه  تسیاشان  ياه  تبسن  دارفا  زا  یخرب  تسا  نکمم  لباقم  رد  و 

ءالؤه هالغلا ، و  هیرشع ) ینثالا   ) هعیشلا نیب  هقرفتلا  یف  ًاظقی  ثحابلا  نوکی  نا  قحلا  نم  و  : » دسیون یم  يدنج  رونا  يرصم  هدنـسیون 
یماما هدزاود  هعیش  نیب  هدوب و  رادیب  هدننک  ثحب  هک  تسا  راوازس   » (1) ؛» هنوّسدی اّمم  اورذح  مهسفنا و  هعیشلا  همئأ  مهمجاه  نیذلا 

رذـحرب ار  دوخ  نایعیـش  نانآ ، هسیـسد  زا  هتـشاد و  مجاهت  اه  نآ  رب  هعیـش  ناـماما  دوخ  هک  یناـسک  ناـمه  دراذـگب ، قرف  تـالُغ  و 
«. دنتشاد

انیّفلؤم نم  ًاریثک  ّنا  : » دیوگ یم  یفاو  دحاولادبع  یلع  يرصم  هدنسیون  زین  و 

ص:91

ص 421. خیراتلا ، هکرح  مالسالا و  - 1
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اه هقرف  رگید  يرفعج و  هعیـش  نیب  ام ، ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  انامه   » (1) ؛» هعیـشلا قرف  نم  اهریغ  هیرفعجلا و  هعیـشلا  نیب  طلخدق 
«. دنا هدرک  طلخ 

نوری هعیـشلا  ّنا  و  دّمحم ، عابتا  نییّنـسلا  ّنا  ّیلع و  عابتا  هعیـشلا  ّنا  جّور  نم  نیکافألا  ءالؤه  نم  و  : » دیوگ یم  یلازغ  دّـمحم  خـیش 
جاور هک  دنتسه  یناسک  ناگدننز  تمهت  هلمج  زا   » (2) ؛» نئاش ریوزت  حیبق و  وغل  اذـه  و  هریغ ، یلا  هتأطخأ  اّهنأ  وا  هلاسرلاب  ّقحا  ًایلع 

هک نیا  تسا و  تلاسر  هب  رتراوازس  ّیلع  هک  تسا  دقتعم  هعیش  هک  نیا  و  دندّمحم ، ناوریپ  ننست  لها  ّیلع و  ناوریپ  هعیـش  دنا  هداد 
«. تسا تسپ  يا  هعدخ  حیبق و  وغل و  یفرح  نیا  و  تسا ، هدش  راذگاو  وا  زا  ریغ  هب  تلاسر  هابتشا ، يور  زا 

تبـسن تهج  یب  تمهت و  يور  زا  هیماما  هب   » (3) ؛» نآرقلا نم  تایآ  ناصقن  ًالیکنت  ءارتفا و  هیماـمالا -  یلا  بسن  : » دـیوگ یم  زین  و 
«. دنا نآرق  تایآ  ناصقن  هب  دقتعم  هک  هدش  هداد 

نیرخآلا مهف  یف  ًابذاک  ًارثا  کلذب  اوثدحأف  ...هعیشلا  یلا  هالغلا  لمع  اوبسن  دسیون ...« : یم  يدنج  میلحلادبع  بهذم  یّنس  هدنسیون 
...دنداد و تبسن  هعیش  هب  ار  نایلاغ  لمع   »... (4) ؛» رفکلا غلبی  ولغ  وه  ًاداحتا و  ًاروهظ و  هَّللاوه  مامالا  ّنا  لثم  ءارب ؛ اهنم  مه  يواعدب 
هک نیا  لثم  تسا ؛ يرب  اه  نآ  زا  هعیش  هک  ییاهاعدا  اب  هارمه  دندومن  داجیا  نارگید  بلاطم  مهف  رد  نیغورد  يرثا  دوخ  راک  نیا  اب 

ماما
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ص 11. هنسلا ، لها  هعیشلا و  نیب  - 1
.لوا لاس  هرامش 3 ، ،ص 250 ، بیرقتلا هلاسر  - 2

ص 48. مالسالا ، نم  سیل  - 3
ص 235. قداصلارفعج ، مامالا  - 4
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«. دسر یم  رفک  ّدح  هب  هک  تسا  يّولغ  فرح  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ، داحتا  ادخ  اب  روهظ و  ماقم  رد  تسادخ  نامه 

هعیشلا هنسلا و  نیب  فالخلا  هقش  هیباهولا )  ) تعسو : » دسیون یم  نایباهو  درکلمع  زا  دوخ  ضارتعا  رد  یهب  دّمحم  يرـصم  هدنـسیون 
هوعدـلل یبلـس  رثا  وـحنلا  اذـه  یلع  هوـجفلا  هداـیزل  ناـک  و  لـبق ، يذ  نـم  ّدـشا  تحبــصا  لـب  يدـالیملا ؛ رــشع  نماـثلا  نرقلا  ذـنم 
مهدجه نرق  زا  هعیش  ینس و  نیب  یبهذم  عازن  رد  فاکش  نیا  دنا و  هدرک  رتشیب  ار  یّنس  هعیش و  نیب  فاکـش  نایباهو   » (1) ؛» هیباهولا

یبلـس يرثا  وحن  نیا  هب  بهذـم  ود  نیا  نیب  فاکـش  يدایز  نیا  و  تشگ ، رت  گرزب  مه  نآ  زا  لـبق  زا  هکلب  دـش ، گرزب  يدـالیم 
«. تسا هتشاد  نایباهو  توعد  يارب 

هعیشلا نم  هعیشلا  موصخ  یفتکی  ...نوملعیال ال  ام  نوملعی و  ام  مهیلا  اوبسن  هعیشلا  موصخ  ّنا  : » دسیون یم  يرـصم  نیـسح  هط  رتکد 
لب ...کلذـب  نوفتکیال  مث  ، اوعمـس اّمم  رثکا  اولاـق و  اّـمم  رثکا  مهیلا  نوفیـضی  اـّمنا  و  مهتریـس ، نم  نوری  اـمب  وا  مهنع  نوعمـسیامب 

نولعفی و نولوقیاـم و  ّلـک  مهیلع  نوصحی  داـصرملاب  مهل  نوقفاو  مهموـصخ  ...تیبـلا و  لـها  باحـصا  یلع  هّلک  کـلذ  نوـلمحی 
ًادیقعت و رمألا  دادزیف  نامزلا  مدقتی  مث...لاعفألا  لاوقألا و  نم  بیجاعالا  مهیلع  نولمحی  اولعف و  اّمم  اولاق و  اّمم  رثکا  مهیلا  نوفیـضی 

هتسنادن هتسناد و  ار  هچنآره  هعیـش  هب  هعیـش  نانمـشد  انامه   » (2) ؛» ...ثیداحألاب سانلا  دهع  دـعبی  نا  دـعب  رومالا  طلتخت  ّمث  ًالاکـشا 
اه هدید  اهنت  هعیش  هب  نداد  تبسن  رد  هعیش  نانمشد  ...دنا  هداد  تبسن 
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ص 140. هروطت ، یف  یمالسالارکفلا  - 1
،ص 35. هونب ّیلع و  - 2
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مامت هدرکن  افتکا  مه  نیا  هب  دننک ، یم  هفاضا  نآ  هب  دنا  هتفگ  هدینش و  هکنآ  زا  شیب  هکلب  دنهد  یمن  تبسن  هعیش  هب  ار  اه  هدینـش  و 
یم ماجنا  دنیوگ و  یم  هک  ار  هچنآ  ره  هتسشن و  اه  نآ  نیمک  رد  هعیش  نانمـشد  ...دنهد  یم  تبـسن  تیب  لها  باحـصا  هب  ار  اه  نآ 

هلأسم نامز ، تشذـگ  اب  ...دـنهد و  یم  تبـسن  هعیـش  هب  ار  بیجع  رادرک  راتفگ و  هدرک و  هفاـضا  ار  نآ  زا  رتشیب  هتفرگ و  ار  دـنهد 
«. ...ددرگ یم  هبتشم  نانآ  رب  روما  دندش  رود  ثیدح  رصع  زا  مدرم  هک  نآ  زا  دعب  دوش و  یم  رت  لکشم  رت و  هدیچیپ 

ّهنا : » تفگ یم  هک  مدینش  يرـصم  گرزب  هدنـسیون  داقع ، دومحم  سابع  زا  نم  دیوگ : یم  روصنم  سینا  يرـصم  روهـشم  هدنـسیون 
یم وا   » (1) ؛» سانلا نم  ریثک  دنع  هتروص  تدسفا  بیذاکا  هیلع  تلخدا  دقف  یعیـشلا ، بهذملا  نع  هیعوضوم  هسارد  ّفلؤی  نا  دیری 

يرایسب دزن  ار  نآ  هرهچ  هک  دنا  هداد  تبسن  هعیش  هب  ییاه  غورد  اریز  دهد ؛ هئارا  هعیش  بهذم  هرابرد  بصعت  نودب  یثحب  تساوخ 
.دادن وا  هب  ار  يراک  نینچ  هزاجا  شرمع  یلو  تسا » هدرک  دساف  مدرم  زا 

أبـس نب  هَّللادبع  هعدب  نم  عیـشتلا  بهذم  ّنا  نم  باّتکلا  ضعب  هیلا  بهذ  ام  اما  : » دسیون یم  یلعدرک  دّمحم  بهذم  یّنـس  هدنـسیون 
هلاوقا و نم  هنم و  مهتئارب  هعیـشلادنع و  لجرلا  اذـه  هلزنم  ملع  نم  .مهبهذـم و  قیقحتب  ملع  هلق  مهو و  وهف  ءادوسلا ، نباـب  فورعملا 
زا یخرب  هـچنآ  اـّما   » (2) ؛» باوصلا نم  لوـقلا  اذـه  غـلبم  ملع  کـلذ ، یف  مهنیب  فـالخالب  هیف  نعطلا  یف  مهئاـملع  مـالک  هلاـمعا و 

نآ هب  ناگدنسیون 

ص:94

.روصنم سینا  ص 201 ، کحضت ، کلعل  - 1
ص 251. ج 6 ، ماشلا ، ططخ  - 2
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قیقحت رد  يدرخ  مک  مهَو و  فرح ، نیا  تسا ، ءادوسلا  نبا  هب  فورعم  أبس  نب  هَّللادبع  ياه  تعدب  زا  عیشت  بهذم  هک  دنا  هدیـسر 
هعیش ياملع  تاملک  دنادب و  ار  شلامعا  راتفگ و  وا و  زا  نانآ  يّربت  هعیـش و  دزن  ار  درم  نیا  تلزنم  سکره  و  تسا ، هعیـش  بهذم 

«. دیمهف دهاوخ  ار  لوق  نیا  ندوب  تسرد  رادقم  دنیبب  قافتا  روط  هب  ار  وا  زا  يربت  رد 

هیلع هللا  یلـص  ّیبـنلا  هـبترم  یلا  ماـمالاب  نولـصیال  هیماـمالا  ّنا  : » دـیوگ یم  هعیـش  هـب  ناـیباهو  ماـهتا  ّدر  رد  هرهزوـبا  دّـمحم  داتـسا 
«. دنناسر یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هبترم  هب  ار  ماما  هیماما   » (1) ؛» هلآو

لقعت مدع   - 2

رد مالـسا  خیرات  لوط  رد  هک  يرما  تسا ، صوصن  رهاوظ  رب  دومج  رکف و  لقعت و  مدـع  بیرقت ، یمالـسا و  ماجـسنا  عناوم  زا  یکی 
لقع و يارب  هک  یناسک  دوش ، یم  تفای  نایباهو  اه و  یفلـس  ثیدـح و  لها  نوچمه  یمالـسا  بهاذـم  زا  یخرب  ناناملـسم و  نایم 

.دراد شیپ  رد  یتاعبت  هچ  ناشداقتعا  درکلمع و  هک  دننک  یمن  رکف  نانآ  دنتسین ، لئاق  ینادنچ  شزرا  لقعت 

هنانیب عقاو  یسایس  شنیب  نتشادن   - 3

گنت نارکف و  هتوک  زا  یخرب  .تسا  یشیدنا  فرژ  قیمع و  یسایس  شنیب  نتشادن  بیرقت ، یمالـسا و  ماجـسنا  عناوم  زا  رگید  یکی 
رکف دنزاس و  یم  يراج  نابز  رب  دنناوت  یم  هچره  ناشیاه  فرح  بناوج  هب  هجوت  نودب  نارظن 
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ص 151. هرهزوبا ، دّمحم  قداصلا ، مامالا  - 1
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نانآ ندرک  جراخ  تیعمج و  هوبنا  نآ  اب  هعیش  هب  ماهتا  ایآ  .دننک  یم  هدافتـسا  ءوس  اه  فرح  نیا  زا  هنوگچ  نانمـشد  هک  دننک  یمن 
يارب مالـسا  نانمـشد  هشقن  نامه  راک  نیا  ایآ  تسا ؟ نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  داحلا  رفک و  ّدض  رب  ههبج  مدـقم  ّطخ  فوفـص و  زا 

ار دوخ  ای  دنمهف  یمن  هدرکن و  كرد  ار  قیاقح  نیا  يا  هدع  هک  درک  دـیاب  هچ  یلو  تسین ؟ نیملـسم  مالـسا و  هرکیپ  رب  ندز  هبرض 
.دننز یم  لهاجت  هب 

نافلاخم نابز  زا  بهذم  ره  تخانش   - 4

هرهچ فاصنا  یب  دارفا  هک  تسا  مولعم  .تسا  نآ  نانمـشد  قیرط  زا  بهذم  ره  تخانـش  بیرقت ، یمالـسا و  ماجـسنا  عناوم  زا  یکی 
ملاـع و ره  هفیظو  اذـل  .دنتـسه و  نآ  نداد  هولج  هّوـشم  تهج  رد  هکلب  دـننک  یمن  یفرعم  تسرد  ار  دوـخ  فلاـخم  بهذـم  یعقاو 

هتـشاد نآ  هرابرد  حیحـص  یتواضق  اـت  دـنک  عوجر  نآ  تخانـش  تهج  هب  بهذـم  ره  یلـصا  عباـنم  هب  هک  تسا  نیا  فصنم  ققحم 
.دشاب

كرتشم نمشد  هب  هجوت  مدع   - 5

کی چیه  نارفاک  هک  دننک  یمن  رکف  یخرب  .تسا  یمالـسا  بهاذم  نیب  كرتشم  نمـشد  هب  یهجوت  یب  داحتا ، عناوم  زا  رگید  یکی 
رفک و رتچ  ریز  هک  دنشاب  رکف  نیا  هب  دیابن  اذل  و  دنتسه ، یمالسا  نایک  هب  ندز  هبرـض  ددصرد  نانآ  دنرادن و  لوبق  ار  ناناملـسم  زا 

اریز تسا ؛ رتهب  رترب و  دناعم ، رفاک  زا  فلاخم  ناملسم  متح ، روط  هب  و  دنیآرب ، یمالسا  رگید  ِبهاذم  هب  ندز  هبرض  ددصرد  داحلا 
.میراد یناوارف  تاکرتشم  وا  اب  ام 

داقتعا مزاول  هب  مکح   - 6

یسایس تدحو  ياهراک  هار  زا  یکی  میدرک  هراشا  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
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لئاسم زا  نیا  و  دنـشاب ، نآ  هب  مزتلم  هدـیقع  نآ  نابحاص  هکنآ  رگم  تسا ، نافلاخم  داقتعا  مزاول  هب  مکح  مدـع  یمالـسا  ماجـسنا  و 
.دش دنهاوخ  دوبان  یمالسا  تما  مامت  دنزب  راک  نیا  هب  تسد  یبهذم  ره  رگا  هک  تسا  یکانرطخ  رایسب 

يرگید هب  ّنظ  ءوس   - 7

هب ینیبدـب  اـب  یبهذـم  ره  وریپ  رگا  .تسا  یمالـسا  ماجـسنا  عناوم  زا  رگید  یکی  لاوـقا ، رادرک و  لاـمعا و  رد  يرگید  هب  ّنظ  ءوـس 
هطقن هب  هاگدید  نیا  اب  ناوت  یمن  زگره  دـنادب  دوخ  هنیرید  نانمـشد  زا  ار  وا  دـهد و  تبـسن  ناگناگیب  هب  ار  وا  دـنک و  هاگن  يرگید 

نظءوس دب و  رظن  اب  هدز و  دایرف  وا  رس  رب  دیابن  دمآرب  هدنزاس  داقتنا  ددصرد  یمالسا  بهاذم  رگید  زا  یسک  رگا  .دیسر و  كرتشم 
یثیدـح رداصم  رد  تایاور  زا  یخرب  دوجو  تهج  هب  تنـس  لها  رب  یـسک  رگا  ًالثم  .تساوخرب  تفلاخم  هب  وا  اب  هدرک و  هاگن  وا  هب 

هیلع هللا  یلصربمایپ  زا  عافد  شفده ، ضرغ و  تفرگ و  داریا  درادن  يراگزاس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تسادق  اب  هک  اه  نآ 
ندرب نیب  زا  روما و  حالصا  وا  فده  دیا ، هدرک  نیهوت  ام  ياه  باتک  هب  ارچ  هک  هدرک  هلمح  وا  رب  تنس  لها  نایاقآ  دیابن  دوب  هلآو 
هدننک داقتنا  اریز  دشاب ؛ نم  شور  هدیا و  ررـض  هب  هچرگ  تفریذـپ  ار  هدـنزاس  داقتنا  دـیاب  .تسا  مالـسا  بتکم  هب  هلمح  ياه  هنیمز 

.تسا نیملسم  مومع  نیب  كرتشم  لصا  زا  عافد  ددصرد 
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( تّدمزارد حرط   ) یقیقح ماجسنا  ب )

مالسا ردص  رد  ینیوکت  ماجسنا 

بناج زا  صاخ  یتیانع  یمالسا  ماجسنا  هب  تبـسن  مالـسا ، ردص  رد  صاخ  یحلاصم  تهج  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا 
؛ تسا هدوب  لاعتم  دنوادخ 

ٌزیِزَع ُهَّنِإ  ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  َهَّللا  َّنِکلَو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َْتفَّلَأ  آَم  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َْتقَفنَأ  َْول  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَو  دیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ 
نانآ ياهلد  نایم  هک  يدرک  یم  فرـص  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  ماـمت  رگا  داد ! تفلا  مه ، اـب  ار  اـه  نآ  ياـه  لد  و   » (1) ؛» ٌمیِکَح

«! تسا میکح  اناوت و  وا  درک ! داجیا  تفلا  اه  نآ  نایم  رد  دنوادخ  یلو  یتسناوت ! یمن  یهد ، تفلا 

رگیدکی نمـشد  هنوگچ  هک  دـیرآ  دای  هب   » (2) ؛» ْمُِکبوـُُلق َْنَیب  َفَّلَأَـف  ًءآَدـْعَأ  ُْمتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذاَو  : » دـیامرف یم  زین  و 
«. درک داجیا  تفلا  امش ، ياهلد  نایم  وا  و  دیدوب ،

دنا هتفریذپ  ار  وا  توعد  هک  يا  هّدع  رگا  تسا و  راک  عورـش  ردص  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  و 
زگره دنشاب  هتشادن  یگچراپکی  تدحو و 
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.دسرب مالسا  شرتسگ  ناکرشم و  اب  هلباقم  داهج و  رد  دوخ  یلاع  فادها  هب  دناوت  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ات  ) مینک یمرب  دنراد ، دـسح  هنیک و  زا  اهلد  رد  هچنآ  و   » (1) ؛»..ّ.  ٍلِغ ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزنَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  اذـل  و 
(«. دننک یگدنز  مه  اب  ّتیمیمص  افص و  رد 

ّقح هب  نیشناج  زا  يوریپ  هب  ناربمایپ  تّیصو 

یَـسُومَو َمیِهاَْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  امَو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلاَو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَـش  دیامرف « : یم  يا  هیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ 
یحو وت  رب  ار  هچنآ  و  دوـب ؛ هدرک  هیـصوت  حوـن  هب  هک  درک  عیرـشت  امـش  يارب  ار  ینییآ   » (2) ؛» اُوقَّرَفَتَت َالَو  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یَـسیِعَو 

«. دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک : دوب  نیا  میدرک  شرافس  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  میداتسرف و 

یم هک  اـجنآ  .تسا  موصعم  ماـما  باـتک و  ناـمه  هک  هداد  رارق  میقتـسم  هار  روحم  رب  ار  تدـحو  هقرفت و  مدـع  رگید  يا  هیآ  رد  و 
هار نیا   » (3) ؛» َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  مُکایَّصَو  ْمُِکلَذ  ِِهلِیبَس  نَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َالَو  ُهوُِعبَّتاـف  ًامیِقَتْـسُم  یِطاَرِـص  اذـه  َّنَأَو  : » دـیامرف

! دزاس یم  رود  ّقح ، قیرط  زا  ار  امـش  هک  دینکن ، يوریپ  یفارحنا ) و   ) هدنکارپ ياه  هار  زا  و  دـینک ! يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم 
!« دینک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دنک ، یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا 
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یهار هب  دیوج ، کّسمت  ادـخ  هب  سک  ره  و   » (1) ؛» ٍمیِقَتْـسُم ٍطاَرِـص  َیلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  مِصَتْعَی  نَمَو  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
«. تسا هدش  تیاده  تسار ،

تدحو هلیسو  هنوگره  و  مالسا ، نآرق و   ] ادخ نامسیر  هب  یگمه  و   » (2) ؛» اُوقَّرَفَت َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  : » دیامرف یم  زین  و 
«! دیوشن هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  ، 

مالسلا مهیلع  موصعم  ماما  روحم  رب  یقیقح  تدحو 

و مالسا ، نآرق و  ادخ =[  نامسیر  هب  یگمه  و   » (3) ؛» اُوقَّرَفَت َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  : » دیامرف یم  يا  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
«! دیوشن هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  تدحو ،  هلیسو  هنوگره 

.تسا هابتشا  زا  موصعم  ماما  نامه  هک  دناسر  یم  ادخ  هب  ار  ام  متح  روط  هب  هک  تسا  ینامسیر  یهلا ، لبح  هب  دوصقم 

هب دـیوج ، کّسمت  ادـخ  هب  سک  ره  و   » (4) ؛» ٍمیِقَتْـسُم ٍطاَرِـص  َیلِإ  َيِدُه  ْدَـقَف  ِهَّللِاب  مِصَتْعَی  نَمَو  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  اذـل  و 
«. تسا هدش  تیاده  تسار ، یهار 

دشاب یـسک  دیاب  هَّللا  لبح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اجنیا  زا  هدومن و  فذح  ار  لبح  هدرک و  هَّللا  هب  ریبعت  هَّللا  لبح  ياج  هب  هیآ  نیا  رد 
.دشاب دنوادخ  ّمتا  یلعف  یلوق و  هملک  ادخ و  رهظم  هک 
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اذـه َّنَأَو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدرک  یهن  رگید  ياـه  هار  زا  هدومن و  میقتـسم  طارـص  زا  يوریپ  هب  توعد  رگید  يا  هیآ  رد 
ياه هار  زا  و  دینک ! يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  هار  نیا   » (1) ؛» ِِهلِیبَس نَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َالَو  ُهوُِعبَّتاف  ًامیِقَتْـسُم  یِطاَرِص 

!« دزاس یم  رود  ّقح ، قیرط  زا  ار  امش  هک  دینکن ، يوریپ  یفارحنا ) و   ) هدنکارپ

ثیدح رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  ترتع  نآرق و  نامه  هک  هدرک  هَّللا  لبح  هب  ندز  گنچ  کّسمت و  يوریپ و  هب  رما  تقیقح  رد  سپ 
.تسا هدمآ  نیلقث 

یلع ماما  هار  طارـص و  هب  ار  نک » تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم   » (2) ؛» َمیِقَتْـسُْملا َطا  َرِّصلا  انِدـْها   » هک یثیداحا  موهفم  انعم و  اجنیا  زا 
.دوش یم  نشور  دنا  هدرک  انعم  مالسلا  هیلع 

دوش یم  نشور  تسا »!؟ نیا  میقتسم  هار  هک  دیتسرپب  ارم  هک  نیا  و   » (3) ؛» ٌمیِقَتْسُم ٌطاَرِص  اذه  ِینوُُدبْعا  ِنَأَو   » هفیرش هیآ  يانعم  زین  و 
رد تیدوبع  اریز  تسا ؛ دـنوادخ  تیدوبع  تسا  ترتع  باتک و  هَّللا و  لـبح  هب  ندز  گـنچ  ناـمه  هک  ادـخ  هب  ندز  گـنچ  رد  هک 

.تسارچ نوچ و  نودب  ادخ  تاروتسد  تعاطا 

ُلِطاْبلا ِهِیتْأَی  َال  : » دیامرف یم  نآرق  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  دوش ؛ یم  هدافتـسا  ترتع  ادخ و  باتک  تمـصع  زین  میرک  نآرق  تایآ  زا 
«. دیآ یمن  نآ  غارس  هب  رس ، تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  یلطاب ، هنوگ  چیه  هک   » (4) ؛» ِهِْفلَخ ْنِم  َالَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم 

َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » دیامرف یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  و 
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«. دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ   » (1) ؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا 

هار رب  ار  امـش  نـم   » (2) ؛» ...اـهراهنک اـهلیل  یتلا  ءاـضیبلا  هجحملا  یلع  مکتکرت  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا 
«. ددرگ یمن  هارمگ  نآ  رد  هدننکریس  هک  يّدح  هب  تسا  حضاو  هار  سپ  تسا ، نشور  زور  دننامه  شبش  هک  مدرک  اهر  ینشور 

.درب میهاوخ  یعقاو  هَّللا  لبح  میقتسم و  طارص  قادصم  هب  یپ  هنیفس »  » ثیدح و  ناما »  » ثیدح و  نیلقث »  » ثیدح هب  هعجارم  اب 

يدـعب اّولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نا  اـم  یترتع  هَّللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینا  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
دینک کسمت  ود  نآ  هب  رگا  هک  مترتع ، يرگید  ادـخ و  باتک  یکی  مراذـگ ؛ یم  اهبنارگ  ییـش ء  ود  امـش  نایم  رد  انامه   » (3) ؛» ًادبا

«. دیوش یمن  هارمگ  نم  زا  دعب  زگره 

بزح اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  هلیبق  اهتفلاخ  اذاف  فالتخالا  نم  یتمأل  ناما  یتیب  لها  ءامـسلا و  لـهأل  ناـما  موجنلا  : » دومرف زین  و 
برع زا  یهورگ  نانآ  اب  هاگره  فالتخا ؛ زا  متّما  يارب  نمأم  زین  متیب  لـها  دـنا و  نامـسآ  لـها  يارب  نمأـم  ناگراتـس   » (4) ؛» سیلبا

«. دنوش یم  ناطیش  بزح  ءزج  هداتفا و  فالتخا  ناشنیب  دنیامن  تفلاخم 

اهنع فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفسک  یتیب  لها  لثم  : » دومرف زین  و 
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دنک فّلخت  نآ  زا  سکره  هتفاـی و  تاـجن  دوـش  راوـس  نآ  رب  سکره  هک  تسا ؛ حوـن  یتـشک  دـننامه  متیب  لـها  لـثم   » (1) ؛» کله
«. دوش كاله 

فالتخا یلع  نیملـسملا  ّلک  دنع  لب  نیفرطلا  دنع  ًاحیحـص  ثیدحلا  اذه  ناک  اذا  و  : » دیوگ یم  نیلقث  ثیدح  هرابرد  یناجیت  رتکد 
هیوق هیمالـسا  هدـحو  مهنیب  تأشنل  ثیدـحلا  اذـهب  هفاک  نوملـسملا  لـمع  ولو  هب ؟ لـمعَیال  نیملـسملا  نم  مسق  لاـب  اـمف  مهبهاذـم ،

.مالسالا ءادعا  اهلشفیال  مالعالا و  اهبلطیال  فصاوعلا و  اهّدهتالو  حایرلا  اهعزعزتال 

نآرقلل و عبتتملا  .لوقلا و  نم  فرخز  لطاب و  هاوسام  مهتاجن و  نیملـسملا و  صالخل  دـیحولا  ّلحلا  وه  اذـه  ّنا  يداـقتعا  بسح  و 
هکلب ینس  هعیـش و  دزن  ثیدح  نیا  رگا   » (2) ؛» ...اذه یلع  کشالب  ینقفاوی  هلقعب  هیف  ربدتملا  خـیراتلا و  یلع  علّطملا  هیوبنلا و  هنـسلا 

ناناملسم مامت  رگا  و  دننک ؟ یمن  لمع  نآ  هب  ناناملسم  زا  یخرب  ارچ  سپ  تسا ، حیحـص  ناشبهذم ، رد  فالتخا  اب  ناناملـسم  مامت 
هب ار  اه  نآ  دناوتن  اهداب  هک  يّدح  هب  ددرگ  داجیا  اه  نآ  نیب  يوق  یمالـسا  تدحو  تسناوت  یم  دـندوب  هدرک  لمع  ثیدـح  نیا  هب 

.دننادرگن تسس  ار  نآ  مالسا  نانمشد  هدشن و  نآ  ضرتعم  یسک  دنکرب و  اج  زا  ار  نآ  اه  نافوط  هدروآرد و  تکرح 

و تسانعم ، یب  يراتفگ  لطاب و  نآ  ياوسام  و  تساـه ، نآ  تاـجن  ناناملـسم و  یـصالخ  هار  اـهنت  نیا  نم ، داـقتعا  بسح  هب  يرآ 
کـش نودـب  رما  نیا  رد  ارم  هدرک ، ّربدـت  شلقع  اـب  نآ  رد  هدوب و  علّطم  خـیرات  رب  هدرک و  عبتت  يوـبن  تنـس  نآرق و  رد  هک  یـسک 

«. ...درک دهاوخ  تقفاوم 
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اهؤلمیـس یفطـصملا  هّیرذ  نم  ًاماما  اهل  دصر  هناحبـس  هَّللا  ّنال  اوهرکا ؛ ما  اّوبحأ  هلاحمال  همداق  هدـحولا  هذـه  ّنا  : » دـیوگ یم  زین  وا 
ای دنهاوخب  دمآدهاوخ ، متح  روط  هب  تدحو  نیا   » (1) ؛» ...هرهاطلا هرتعلا  نم  وه  مامالا  اذه  و  ًاروج ، ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدع  ًاطسق و 

هنوگ نامه  درکدهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  هداد  رارق  یفطصم  هّیرذ  زا  ییاوشیپ  نآ  يارب  ناحبـس  دنوادخ  اریز  دنهاوخن ؛
«. ...تسا هرهاط  ترتع  زا  انامه  ماما  نیا  و  دشاب ، هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک 

یمکح نینچ  هَّللا » لبح   » هب ماصتعا  يارب  یلو  هدمآ  ادخ  هب  ماصتعا  يارب  میقتسم  هار  هب  تیاده  مکح  دیوگب : یـسک  رگا  لاکـشا :
نآ هب  دیاب  همه  یلو  تسا  یّنظ  هچرگ  تسادـخ  يوس  هب  ياه  هار  نامه  هک  ادـخ  نامـسیر  هک  تسا  نآ  دـّیؤم  نیا  تسا و  هدـماین 

.دنشاب هتشادن  هقرفت  هدرک و  کسمت 

.دش هتفگ  هک  يوحن  نامه  هب  دنشاب  رگیدمه  حراش  دناوت  یم  اذل  هدمآ و  هروس  کی  رد  مه و  هب  کیدزن  هیآ  ود  نیا  ًالوا : خساپ 

نآ هب  دوصقم  متح  روط  هب  اذـل  تسین  نکمم  یهلا  يایلوا  زج  هب  سک  چـیه  يارب  هطـساو  نودـب  ادـخ  هب  ماصتعا  هک  اجنآ  زا  ًاـیناث :
.تسادخ ضیف  هطساو  هَّللا و  لبح  هب  ماصتعا  نامه 

هطـساو و تدحو  رب  تلالد  دوخ  نیا  عمج و  هب  هن  هدش  هدروآ  درفم  تروص  هب  لبح »  » هملک نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 103  رد  ًاثلاث :
.دراد ادخ  هب  ندیسر  هلیسو 
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اه تما  ناحتما  رد  یهلا  تنس 

هراشا

اّنَتَف ْدََقلَو  َنُونَتُْفیَال *  ْمُهَو  اّنَمآ  اُولوُقَی  نَأ  اوُکَْرُتی  نَأ  ُساّنلا  َبِسَحَأ  ملا *  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخاه  تما  ناحتما  رد  یهلا  تنس 
«، میدروآ نامیا  : » دنیوگب هک  نیمه  دندرک  نامگ  مدرم  ایآ  ملا   » (1) ؛» َنِیبِذاْکلا َّنَمَْلعََیلَو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا 
یم ناحتما  زین  ار  اه  نیا  و   ) میدومزآ دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ام  دش !؟ دـنهاوخن  شیامزآ  دـنوش و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب 

«! دبای ققحت  دنیوگ  یم  غورد  هک  یناسک  دنیوگ و  یم  تسار  هک  یناسک  هرابرد  ادخ  ملع  دیاب  مینک ؛)

اب ار  ناطیش  هک  هنوگ  نامه  دیامن ؛ یم  ناحتما  ار  دارفا  تسا  موصعم  ماما  نامه  هک  ّقح  روحم  نداد  رارق  نایم  رد  اب  لاعتم  دنوادخ 
.دومن ناحتما  تماما  تفالخ و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یفرعم  اب  ار  مالسا  تما  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح 

َقیُِذیَو ًاعَیِـش  ْمُکَِـسْبلَی  ْوَأ  ْمُِکلُجْرَأ  ِتْحَت  نِم  ْوَأ  ْمُِکقْوَف  نِم  ًاباَذَـع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  نَأ  یَلَع  ُرِداْقلا  َوُه  ُْلق  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
هدنکارپ ياه  هتسد  تروصب  ای  دتسرفب ؛ امش  رب  یباذع  امـش ، ياپ  ریز  زا  ای  الاب  زا  هک  تسا  رداق  وا  وگب :  » (2) ؛» ٍضَْعب َسَْأب  مُکَضَْعب 

«. دناشچب يرگید  هلیسوب  امش  زا  کی  ره  هب  ار  فالتخا ) و   ) گنج معط  و  دزیمایب ؛ مه  اب  ار  امش 

؛ مینک یم  هراشا  تاناحتما  هنوگ  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا 

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  تقلخ  اب  ناطیش  هکئالم و  ناحتما   - 1

ْذِإَو : » دیامرف یم  هکئالم  ناطیش و  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  هرابرد  لاعتم  دنوادخ 
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ناگتـشرف هب  هک  ار  یماـگنه  نک ) داـی   ») (1) ؛» َنیِِرفاْکلا َنِم  َناکَو  َرَبْکَتْـساَو  َیبَأ  َسِیْلبِإ  آَّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدآـِل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئاَـلَْمِلل  اـْنُلق 
ینامرفان و رطاخ  هب  و  ، ) دیزرو ربکت  و  دز ، زاب  رس  هک  سیلبا  زج  دندرک ؛ هدجس  یگمه  دینک »! عوضخ  هدجس و  مدآ  يارب  : » میتفگ

«. دش نارفاک  زا  شربکت )

َکُّبَر َلاق  ْذِإَو  دیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  اجنآ  دـندوب  هدـش  ناحتما  هکئالم  زین  مه  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ  زا  لبق 
َلاق ََکل  ُسِّدَُقنَو  َكِدْـمَِحب  ِبَُـسن  ُحّ ُنَْحنَو  َءآمِّدـلا  ُکِفْـسَیَو  اهِیف  ُدِـسُْفی  نَم  اهِیف  ُلَعْجَتَأ  اُولاق  ًهَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئاَلَْمِلل 
 ]= ینیـشناج نیمز ، يور  رد  نم  : » تفگ ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  رواـیب ) رطاـخ  هب   ») (2) ؛» َنوُمَْلعَت َال  اـم  ُمَلْعَأ  ّیِنِإ 
اریز ( !؟ دنک يزیرنوخ  داسف و  هک  یهد  یم  رارق  نآ  رد  ار  یسک  ایآ  اراگدرورپ »! : » دنتفگ ناگتشرف  .داد » مهاوخ  رارق   [ يا هدنیامن 
نیا شنیرفآ  زا  فدـه  رگا  .دـندش  هدوـلآ  يزیرنوـخ  داـسف و  هب  زین ، دنتـشاد  دوـجو  مدآ  نیا  زا  لـبق  هک  رگید ، ینیمز  تادوـجوم 
یم ار  یقیاقح  نم  دومرف : راگدرورپ  .مینک » یم  سیدـقت  ار  وت  و  میروآ ، یم  اجب  ار  وت  دـمح  حـیبست و  ام  تسا )، تداـبع  ناـسنا ،

«. دیناد یمن  امش  هک  مناد 

ربارب رد  میلـست  هب  ار  نانمؤم  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  دـش  هزوفر  ّقح  هب  ماما  هب  تبـسن  میلـست  اب  دوخ  ناحتما  رد  ناطیـش  هک  اـجنآ  زا  و 
اُولُخْدا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأی  : » دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  تسا  هدرک  یهن  هنیمز  نیا  رد  ناطیـش  يوریپ  زا  هدرک و  توعد  دوخ  تاروتـسد 

ٌّوُدَع ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِنْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َالَو  ًهَّفآَک  ِْملِّسلا  ِیف 
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نمشد وا  هک  دینکن ؛ يوریپ  ناطیـش ، ياه  ماگ  زا  و  دییآرد ! یتشآ  حلـص و  رد  یگمه  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » (1) ؛» ٌنِیبُم
«. تسامش راکشآ 

تماما هلأسم  رب  تدحو  رد  یمالسا  تُما  ناحتما   - 2

اوُمِـصَتْعاَو : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ؛ هدرک  ناحتما  ّقح ، هب  تماما  هلأسم  رب  شربمایپ  تافو  زا  دـعب  ار  تما  نیا  لاـعتم  دـنوادخ 
هدنکارپ و  دینز ، گنچ  تدحو ،  هلیسو  هنوگره  و  مالـسا ، نآرق و  ادخ =[  نامـسیر  هب  یگمه  و   » (2) ؛» اُوقَّرَفَت َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب 

!« دیوشن

داحتا هقرفت و  مدع  ءایبنا  رگید  تیصو  دننامه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیـصو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  يا  هیآ  زا  زین  و 
.تسا تقیقح  ّقح و  روحم  رب 

ْنَأ یَـسیِعَو  یَـسُومَو  َمیِهاَْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  امَو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلاَو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَـش  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
هب میداتسرف و  یحو  وت  رب  ار  هچنآ  و  دوب ؛ هدرک  هیصوت  حون  هب  هک  درک  عیرـشت  امـش  يارب  ار  ینییآ   » (3) ؛» اُوقَّرَفَتَت َالَو  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ 

«. دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک : دوب  نیا  میدرک  شرافس  یسیع  یسوم و  میهاربا و 

دندش و هدنکارپ  هک  دیشابن  یناسک  دننام  و   » (4) ؛» ِیَْبلا ُتانّ ُمُهَءآَج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاک  اُونوُکَت  َالَو  : » دیامرف یم  زین  و 
!«. دیسر نانآ  هب  راگدرورپ )  ) نشور ياه  هناشن  هکنآ  زا  سپ  مه ) نآ  ( ؛ دندرک فالتخا 

نیتنثا یناطعاف  ًاثالث  ّیبر  تلأس  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدرک  لقن  ملسم 
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مهـسأب لعجیال  نا  هتلأس  و  اهیناطعاف ، قرغلاب  یتما  کلهیال  نا  هتلأس  و  اهیناطعاف ، هنـسلاب  یتّما  کلهیال  نا  هتلأـس  هدـحاو ؛ ینعنم  و 
زا درک ؛ عنم  اه  نآ  زا  یکی  زا  ارم  دومن و  اطع  نم  هب  ار  نآ  ياتود  مدرک ، تساوخرد  زیچ  هس  مراـگدرورپ  زا   » (1) ؛» اهینعنمف مهنیب 

، دـنکن كاله  ار  متّما  قرغ  اـب  هک  مدومن  تساوخرد  زین  .تفریذـپ و  دـنادرگن ، كـاله  یطحق  اـب  ار  متّما  هک  مدرک  تساوخرد  وا 
«. تفریذپن ار  نآ  دشابن ، عازن  ناشنیب  هک  متساوخ  یلو.تفریذپ 

دینش هک  یماگنه  وا  دوب ؛ يرهف  ثراح  نب  نامعن  دمآ  نوریب  هزوفر  دش و  ناحتما  یمالسا  تما  رد  تماما  هلأسم  رب  هک  یسک  نیلوا 
لوسر ترضح  هب  دمآ و  هدرک ، بوصنم  دوخ  ینیشناج  تفالخ و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 

وت هک  نیا  میهد و  دنوادخ  ّتینادحو  هب  تداهـش  ات  يدرک  رما  دنوادخ  بناج  زا  ار  ام  دّـمحم ! يا  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هام هزور  تاکز و  هب  ار  ام  و  میتفریذپ ، وت  زا  زین  ار  نآ  میناوخب  زامن  تبون  جنپ  ات  يدومن  رما  و  میدرک ، لوبق  مه  ام  ، ییادـخ لوسر 

يرترب امرب  ار  وا  هدرب و  الاب  ار  تیومعرـسپ  ناوزاب  هکنآ  ات  يدشن  يزار  نیا  هب  میدرک ، لوبق  زین  ار  نآ  يدومن  رما  جـح  ناضمر و 
بناج زا  ای  یتفگ  دوخ  بناج  زا  هک  دوب  یبلطم  نیا  ایآ  تسوا ،» يالوم  زین  ّیلع  نیا  میوا  يـالوم  نم  هک  سکره  : » یتفگ يداد و 

؟ لجوزع يادخ 

.تسا هدوب  دنوادخ  بناج  زا  بلطم  نیا  انامه  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  یسک  هب  مسق  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ص:108

ص 2216،ح 2890. ج 4 ، هعاسلا ، طارشا  نتفلا و  باتک  ملسم ، حیحص  - 1
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راـب تفگ : یم  درک و  تکرح  دوـخ  هلحار  يوـس  هب  هدرک و  تشپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  ناـمعن  نب  ثراـح  ماـگنه  نـیا  رد 
هدیسرن شرتش  هب  وا  .تسرفب  نم  رب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  نامـسآ  زا  یگنـس  نم  رب  تسا  ّقح  دیوگ  یم  دّمحم  هچنآ  رگا  ایادخ !

هک دوب  ماگنه  نیا  رد  .دش  هتـشک  قیرط  نیا  هب  دمآ و  نوریب  وا  تشپ  زا  هدروخ و  وا  رـس  رب  هک  داتـسرف  نامـسآ  زا  یگنـس  هک  دوب 
یباذع ياضاقت  يا  هدـننکاضاقت   » (1) ؛» ٌِعفاَد َُهل  َْسَیل  َنیِِرفاْکِلل  ٍِعقاَو  ٍباَذَِـعب  ٌِلئآَس  َلَأَس  : » دومرف لزاـن  ار  هیآ  نیا  لـجوزع  دـنوادخ 

«، دنک عفد  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چیه  و  تسا ، نارفاک  صوصخم  باذع  نیا  دش ! عقاو  هک  درک 

تیالو اب  هارمه  نامیا 

َنُونِمْؤُْملا اـمَّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا  هدـمآ  قلطم  روـط  هب  ناـمیا  رب  نآرق  تاـیآ  رد  تنـس  لـها  اـب  يردارب  هب  مکح  هچرگ 
تیب لها  تیالو  هب  داقتعا  هب  طورـشم  نامیا  تایاور ، زا  یخرب  زین  رگید و  تایآ  قباـطم  یلو  دـنرگیدکی ،» ردارب  ناـنمؤم  « ؛» ٌهَوْخِإ

.تسا نانآ  قیرط  زا  نید  ذخا  مالسلا و  مهیلع 

هنوگره و  مالـسا ، نآرق و  ادخ =[  نامـسیر  هب  یگمه  و   » (2) ؛» اُوقَّرَفَت َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
!« دیوشن هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  تدحو ،  هلیسو 

ار تسادخ  هب  ماصتعا  نامه  هک  هَّللا  لبح  هب  ماصتعا  هجیتن  رگید  يا  هیآ  رد  و 

ص:109

.هیآ لیذ  ، یبلعث نایبلا ، فشکلا و  ریسفت  - 1
.103 نارمع /  لآ  - 2
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ٍطاَرِـص َیلِإ  َيِدُـه  ْدَـقَف  ِهَّللاـِب  مِصَتْعَی  نَمَو  : » دـیامرف یم  هـک  اـجنآ  دـناد  یم  تـسا  ناـمیا  ناـمه  هـک  میقتـسم  طارـص  هـب  تیادـه 
«. تسا هدش  تیاده  تسار ، یهار  هب  دیوج ، کّسمت  ادخ  هب  سک  ره  و  دییوج )! کّسمت  ادخ  هب  نیا ، ربانب   ») (1) ؛» ٍمیِقَتْسُم

هک اجنآ  تسا  ایبنا  هب  دنوادخ  شرافس  تیصو و  هدش و  هداد  نآ  زا  يوریپ  هب  روتسد  هک  تسا  یطارص  نامه  میقتسم  طارص  نیا  و 
هار نیا   » (2) ؛» َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  مُکایَّصَو  ْمُِکلَذ  ِِهلِیبَس  نَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َالَو  ُهوُِعبَّتاف  ًامیِقَتْسُم  یِطاَرِص  اذه  َّنَأَو  : » دیامرف یم 

! دزاس یم  رود  ّقح ، قیرط  زا  ار  امـش  هک  دینکن ، يوریپ  یفارحنا ) و   ) هدنکارپ ياه  هار  زا  و  دـینک ! يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم 
!« دینک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دنک ، یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا 

.میدرک هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  تسا ، موصعم  ترتع  باتک و  نیلقث ، ثیدح  قباطم  هَّللا » لبح   » و

زا دعب  داتفا ، قافتا  یماش  درم  اب  مکح ، نب  ماشه  هلمج  نآ  زا  وا  باحصا  زا  یخرب  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  نیب  هک  يا  هرظانم  رد 
،»؟ مدروآ مالـسا  نآلا  نم  هعاسلا ؛ هَّلل  تملـسا  : » درک ضرع  درب  ترـضح  تماـما  تمظع و  هب  یپ  دـش و  بولغم  یماـش  درم  هکنآ 

(3) ؛» نوباثی نامیالا  یلع  نوحکانتی و  نوثراوتی و  هیلع  نامیالا و  لـبق  مالـسالا  ّنا  هعاـسلا ؛ هَّللاـب  تنمآ  لـب  : » دومرف وا  هب  ترـضح 
هک تسا  نامیا  رب  دننک و  یم  حاکن  هدرب و  ثرا  مدرم  نآ  رب  تسا و  نامیا  زا  لبق  مالـسا  اریز  يدروآ ؛ نامیا  ادخ  هب  نآلا  وت  هکلب  »

«. دنرب یم  باوص  مدرم 

ص:110

.101 نارمع /  لآ  - 1
.153 ماعنا /  - 2

ص 364. یسربط ، جاجتحا  - 3
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قطان ماما  هب  جایتحا 

اریز تسا ؛ جایتحا  زین  قطان  ماما  هب  دـشاب ، نآرق  هک  تسا  تماص  ماما  هب  جایتحا  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا 
تمحر اوشیپ و  هک  یـسوم  باتک  نآ ، زا  شیپ  و   » (1) ؛» ًهَمْحَرَو ًامامِإ  یَـسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  نِمَو  : » دیامرف یم  یفرط  زا  لاعتم  دنوادخ 

(«. دهد یم  نآ  رب  یهاوگ   ) دوب

«. یسوم میهاربا و  بتک  رد   » (2) ؛  یَسُومَو َمیِهاَْربِإ  ِفُحُص  : » دیامرف یم  مالسلا  امهیلع  میهاربا  یسوم و  ترضح  باتک  هرابرد  و 

( دیروآ رطاخ  هب   ») (3) ؛» ...ًامامِإ ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّیِنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاَْربِإ  یَلَْتبا  ِذِإَو  دـیامرف « : یم  لاـح  نیع  رد  یلو 
: دومرف وا  هب  دنوادخ  .دمآرب  اه  شیامزآ  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  وا  .دومزآ و  ینوگانوگ  لیاسو  اب  ار  میهاربا  دـنوادخ ، هک  یماگنه 

!« مداد رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم 

«. زیچ همه  رگنایب   » (4) ؛» ْیَش ٍء   ّ ِلُِکل ًاناْیِبت  : » دیامرف یم  نآرق  هرابرد  هکنآ  دوجو  اب  زین  و 

ِساّنِلل ِیَُبِتل  َنّ َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَزنَأَو  : » دیامرف یم  هدرک و  یفرعم  نآ  يوگنخس  نّیبم و  ناونع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  یلو 
لزان وت  رب  ار   [ نآرق رکذ =[  نیا  ام  و  دنهاگآ )! نیشیپ  ناربمایپ   ) بتک نشور و  لیالد  زا  هک ) دیسرپب  اه  نآ  زا   ») (5) ؛» ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام 

«. يزاس نشور  اه  نآ  يارب  تسا  هدش  لزان  مدرم  يوس  هب  هچنآ  ات  میدرک ،

ص:111

.17 دوه /  - 1
.19 یلعا /  - 2

.124 هرقب /  - 3
.89 لحن /  - 4
.44 لحن /  - 5
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قیاقح نایب  رد  ام  هفیظو 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هریس  زا  زین  هدمآ و  همئا  رگید  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تیالو  هرابرد  هک  نآرق  تایآ  زا 
مهم و ّقح  نایب  نیب  هاگره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  اـهیلعارهز  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  و 

مهم ّقح  نایب  تهج  هب  دیاب  یهاگ  هکلب  دوش  مهم  ّقح  يادف  دـیاب  هک  تسا  تدـحو  هدوب و  مدـقم  ّقح  نایب  دـش  ضراعت  تدـحو 
.تسا هدرک  تدحو  لطاب  رب  هعماج  هک  تسا  یعقوم  نآ  دز و  مه  رب  ار  هعماج  تدحو 

ار ریما  ترضح  هک  دوب  لکشم  شیارب  هک  ینیع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  : » دیامرف یم  هراب  نیارد  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما 
شمازلا ادخ  کلذ  عم  دوشب ، فالتخا  تقو  کی  تسا  نکمم  دید  یم  هک  نیا  يارب  دیوگب ، مدرم  هب  ار  تیاده  هار  دـنک و  یفرعم 

(1) «. يدرکن يراک  ییوگن  رگا  ییوگب ، دیاب  هک  درک 

؛ مینک یم  هراشا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریس  رد  تدحو  رب  ّقح  میدقت  دراوم  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  اریز  ریدغ ؛ زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  غالبا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هریـس   - 1
یلو دنوش  یم  میسقت  یّنس  مالسلا و  هیلع  یلع  هعیش  هتسد  ود  هب  هدرک و  فالتخا  هلأسم  نیا  حرط  اب  ناناملسم  هک  تسناد  یم  هلآو 

.دماین هاتوک  ّقح  نایب  زا  لاح  نیع  رد 

هک تسناد  یم  ترضح  اریز  يراد ؛ تموکح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هریس   - 2

ص:112

ص 228. ج 2 ، ماما ، هفیحص  - 1
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راک نیا  هب  تسد  لاح  نیع  رد  یلو  دش  دهاوخ  یشالتم  یمالـسا  تدحو  هدروخ و  مه  رب  شتموکح  ریبز  هحلط و  هیواعم و  درط  اب 
.دز یبالقنا  یمالسا و 

زا تسا ، ضّرعت  دروم  فرط  ره  زا  شردـپ  تافو  زا  دـعب  یمالـسا  تما  هک  دنتـسناد  یم  هکنآ  اـب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح   - 3
مالـسا زونه  نامز  نآ  ناریا  روانهپ  روشک  مدرم  رگید  یفرط  زا  دوب و  هدـمآ  شیپ  یمالـسا  ياهزرم  تشپ  ات  هک  یقرـش  مور  یفرط 
یلخاد ناقفانم  ینعی  نمشد  مجنپ  نوتس  دوهی و  زین  و.تسا  هدومن  هراپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  همان  نآ ، هاشداپ  هدرواین و 
نیرتهب هک  نیا  اب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  لاح  نیع  رد  یلو  دنا  هدش  ناملسم  هزات  زین  مدرم  دندوب و  مالـسا  هب  ندز  هبرـض  ددصرد 

هللا یلصادخ  لوسر  دجـسم  يوس  هب  هناخ  زا  هک  هدید  مهم  ار  بلطم  نانچ  دناد  یم  مرحمان  درم  اب  ندشن  هجاوم  نز  يارب  ار  تلاح 
.دزیخ یمرب  رهوش  ّقح  زا  عافد  هب  دنک و  یم  هجاحم  رکبوبا  اب  دیآ و  یم  هلآو  هیلع 

یگمه تخادنا  هار  هب  هعماج  رد  ار  ییاه  مایق  اه و  تضهن  هچ  اروشاع  هعقاو  زا  دعب  درک و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يراک   - 4
.تسا مّدقم  ّمهم  ّقح  نایب  یمالسا ، تدحو  هلأسم  نایب و  نیب  ضراعت  ماگنه  هک  تسا  هتکن  نیا  رگ  هیجوت 

یمالسا تما  فالتخا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملع 

هتشاد عالّطا  دوخ  تافو  زا  دعب  یمالـسا  تما  فالتخا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  رهاظ  زا 
؛ تسا

یَلَع ُرِهُْظی  اَلَف  ِْبیَْغلا  ُِملع  : » دیامرف یم  دوخ  ربمایپ  هراب  رد  لاعتم  دنوادخ   - 1

ص:113
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«، دزاس یمن  هاگآ  شبیغ  رارسا  رب  ار  سک  چیه  تسوا و  بیغ  ياناد   » (1) ؛» ًادَحَأ ِِهْبیَغ 

.تسا هتشاد  عالطا  داتفا  تفالخ  هلأسم  رس  رب  وا  زا  دعب  هک  یقافّتا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  متح ، روط  هب  سپ 

و هقرف ، نیعبـس  و  نیتنثا -  وا  يدـحا -  یلع  دوهیلا  تقرتـفا  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هریرهوبا   - 2
ای کی  داـتفه و  رب  دوهی   » (2) ؛» هقرف نیعبـس  ثالث و  یلع  یتّما  قرتفت  و  هقرف ، نیعبـس  و  نیتنثا -  وا  يدـحا -  یلع  يراصنلا  تقّرفت 

قرفتم هتـسد  هس  داتفه و  رب  نم  تما  و  دندش ، میـسقت  هقرف  ود  داتفه و  ای  کی و  داتفه و  رب  اراصن  ،و  دندش قرفتم  هقرف  ود  داتفه و 
«. دندرگ یم 

مالسلا هیلع  نوراه  ترضح  مالک  هیجوت 

هلاسوگ شموق  زا  يا  هدع  هک  درک  هدـهاشم  نوچ  روط  هوک  زا  تشگزاب  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دـنیوگ : یم  یخرب 
ارچ نوراـه ! يا   » (3) ؛» يِْرمَأ َْتیَـصَعَفَأ  ِنَِعبَّتَت  اَّلَأ  اوُّلَـض  ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  ام  ُنوُراهای  : » دومرف نوراـه  شردارب  هب  دـنا  هدـش  تسرپ 

»!؟ يدومن نایصع  ارم  نامرف  ایآ  يدرکن !؟ يوریپ  نم  زا  ...دندش  هارمگ  اه  نآ  يدید  هک  یماگنه 

ِیَنب َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  نَأ  ُتیِشَخ  ّیِنِإ  یِسْأَِرب  َالَو  ِیتَیِْحِلب  ْذُخْأَت  َال  َّمُؤَْنبَی  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  باوج  رد  نوراه 
وت ییوگب  مدیسرت  نم  ریگم ! ارم  رس  شیر و  ! [ ردارب يا  مردام =[ ! دنزرف  يا   » (4) ؛» ِیلْوَق ُْبقْرَت  َْملَو  َلِیئ  َرْسِإ 

ص:114
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!« یتسبن راک  هب  ارم  شرافس  و  یتخادنا ، هقرفت  لیئارسا  ینب  نایم 

َْکَیلِإ َلِزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اهُّیَأی  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
هدـش لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ ! يا   » (1) ؛» ِساّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َّکِبَر  نِم 

یم هاگن  مدرم ، یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دـنوادخ  يا ! هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاـسر  ینکن ، رگا  و  ناـسرب ! مدرم ) هب   ) ًـالماک تسا ،
«. دنک یمن  تیاده  ار  جوجل )  ) نارفاک ّتیعمج  دنوادخ ، و  دراد ؛

رما دیاب  وت  دتفا  یم  فالتخا  تما  رد  ولو  هدش  هک  روط  ره  دنک  یم  دـیکأت  شربمایپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هنوگچ  هک  تسا  نیا  لاؤس 
یم رذع  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  یتقو  یلو  ینک  غالبا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو 
دنک یم  توکس  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ِیلْوَق » ُْبقْرَت  َْملَو  َلِیئ  َرْسِإ  ِیَنب  َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  نَأ  ُتیِـشَخ  ّیِنِإ  : » دیوگ یم  دهاوخ و 

!؟ دیوگ یمن  يزیچ  و 

هب تبـسن  یلوـق  رکنم  زا  یهن  هفیظو  هب  مالـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  متح  روـط  هب  مییوـگ : یم  هیآ  ود  نـیا  نـیب  عـمج  رد  خـساپ :
وا باوج  رد  نوراه  هک  دوب ، هتساوخ  لمع  تدش  وا  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  یلو  تسا  هدرک  مادقا  يرماس  هلاسوگ  شتسرپ 

نتفگ هبترم  ینعی  هبترم  نیمه  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  لاعتم  دنوادخ  و  ...ُتیِـشَخ ،» ّیِنِإ  : » تسا هتفگ  ار  ترابع  نیا 
.یلمع مادقا  هن  تسا  هتساوخ  ار  ّقح 

هیلع یلع  ترـضح  هک  دوب  لکـشم  شیارب  هک  ینیع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » تسا هدومرف  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  اذـل 
يارب دیوگب ، مدرم  هب  ار  تیاده  هار  دنک و  یفرعم  ار  مالسلا 
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يراـک ییوـگن  رگا  ییوـگب و  دـیاب  هک  درک  شمازلا  ادـخ  کـلذ  عـم  دوـشب ، فـالتخا  تقو  کـی  تسا  نکمم  دـید  یم  هـک  نـیا 
(1) «. يدرکن

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیشناج  رد  فالتخا  ماگنه  لوسر  ادخ و  هب  عوجر 

يا  » (2) ؛» ِلوُسَّرلاَو ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَش ٍء  ِیف  ُْمتْعَزانَت  نِإَف  ْمُکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
رد هاگره  و  ار ! ربمایپ ] يایـصوا  رمألا =[  ولوا  ادـخ و  ربمایپ  دـینک  تعاطا  و  ار ! ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک 

(«. دیبلطب يرواد  اه  نآ  زا  و   ) دینادرگزاب ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیتشاد ، عازن  يزیچ 

ادخ و نامرف )  ) و  » (3) ؛» َنیِِرباّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  اوُِربْصاَو  ْمُکُحیِر  َبَهْذَتَو  اُولَـشْفَتَف  اوُعَزانَت  َالَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  اوُعیِطَأَو  : » دـیامرف یم  زین  و 
ربص و و  دورن ! نایم  زا  امـش  تکوش ) و   ) تردـق و  دـیوشن ، تسـس  ات  دـینکن ، شکمـشک ) و   ) عازن و  دـییامن ! تعاـطا  ار  شربماـیپ 

«! تسا ناگدننک  تماقتسا  اب  دنوادخ  هک  دینک  تماقتسا 

نیـشناج ماما و  نییعت  هلمج  نآ  زا  هک  یجراخ  تاعوضوم  لئاسم و  رد  فالتخا  ماـگنه  عجرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  زا 
دهاوخ فرطرب  مدرم  نیب  زا  فـالتخا  قیرط ، نیا  زا  هک  تسا  لوسر  ادـخ و  هب  عوـجر  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب 

.دش
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قیاقح نایب  ترورض 

»!؟ دراد دوجو  یهارمگ  زج  يزیچ  هچ  قح ، زا  دعب  لاح ، نیا  اب   » (1) ؛» ُلالَّضلا اَّلِإ    ّ ِقَْحلا َدَْعب  اَذامَف  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

«. تسا ّیلع  اب  ّقح  و  ّقح ، اب  یلع   » (2) ؛» ّیلع عم  قحلا  قحلا و  عم  ّیلع  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  و 

دنا و هدوب  لئاضف  ياراد  زین  ام  ناگرزب  یلو  میتسین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لئاضف  رکنم  ام  دیوگب  تسا  نکمم  فلاخم  هک  اجنآ  زا 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  ّقح  هب  لیاضف  ماقم و  هب  هراشا  مه  دیاب  اذـل  دـنک ؟ یمن  ادـعام  یفن  ییـش ء  تابثا 

.مینک تنس  لها  ياه  باتک  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانمشد  نعاطم  هب  هراشا  مه  مییامن و 

ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  مَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَقای  َلاق  ًادوُه  ْمُهاخَأ  ٍداع  َیلِإَو  : » دیامرف یم  دوخ  موق  اب  ثحب  رد  مالـسلا  هیلعدوه  ترـضح  اذل  و 
شتـسرپ ار  ادخ  نم ! موق  يا  : » تفگ اه ) نآ  هب  ( ؛ میداتـسرف ار  دوه »  » ناشردارب داع ، موق )  ) يوس هب  ام )  ») (3) ؛» َنوُرَتْفُم اَّلِإ  ُْمتنَأ  ْنِإ 

(!« دیناوخ یم  وا  کیرش  ار  اهتب  و   ) دینز یم  تمهت  طقف  امش  تسین ! امش  يارب  وا  زج  يدوبعم  هک  دینک ،

متیب لها  لثم   » (4) ؛» قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفسک  یتیب  لها  لثم  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
«. دش قرغ  دومن  فّلخت  نآ  زا  سکره  تفای و  تاجن  دش  نآ  رب  راوس  سکره  تسا ؛ حون  یتشک  دننامه 
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.32 سنوی /  - 1
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امش نایم  رد  انامه   » (1) ؛» ًادبا يدعب  اّولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا  : » دیامرف یم  زین  و 
«. دیوش یمن  هارمگ  نم  زا  دعب  زگره  دینک  کسمت  ود  نآ  هب  رگا  هک  مترتع  يرگید  ادخ و  باتک  یکی  متشاذگ  اهبنارگ  زیچ  ود 

«. تسا یلها  ود  نآ  يارب  یلطاب و  تسا و  یّقح   » (2) ؛» لها ّلکل  لطاب و  ّقح و  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  و 

قیاقح نامتک  تمرح 

یناوارف تایآ  مالسلا ، هیلع  یلع  صوصخلا  یلع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  تیالو و  دروم  رد  میرک  نآرق  رد  هک  تسین  یکش 
هیلع هللا  یلـص  مرکاربمایپ  یلو  هدـماین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  اه  نآ  رد  یمان  تحارـص  روط  هب  هچرگ  تاـیآ  نیا  .تسا  هدـمآ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هفیظو  هک  میناد  یم  و  تسا ، هدرک  قیبـطت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هسدـقم  تاوذ  رب  ار  تاـیآ  نیا  هلآو 

(3) ؛» ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  ِیَُبِتل  َنّ َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَزنَأَو  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ  هک  اجنآ  تسا  ماکحا  نایب 
«. يزاس نشور  اه  نآ  يارب  تسا  هدش  لزان  مدرم  يوس  هب  هچنآ  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  ار   [ نآرق رکذ =[  نیا  ام  «و 

هک دـشاب  یم  تهج  نآ  زا  تسا  تاـنّیب  تاـیآ  زا  نخـس  نآرق  رد  رگا  تسا و  تاـیآ  نییبـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـفیظو  سپ 
.تسا هدش  نییبت  ترضح  نآ  طسوت 

ص:118
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.دوب دهاوخ  تنعل  لومشم  دنک  نامتک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیحان  زا  هدش  نایب  تایآ  هک  سکره  میناد  یم  و 

ُهَّللا ُمُُهنَْعلَی  َِکَئلوُأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِساّنِلل  ُهَّنََّیب  ام  ِدـَْعب  ْنِم  يَدُْـهلاَو  ِیَْبلا  ِتانّ َنِم  اْنلَزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
نایب مدرم  يارب  باتک  رد  هکنآ  زا  دـعب  میا ، هدرک  لزان  هک  ار  یتیادـه  هلیـسو  و  نشور ، لیالد  هک  یناسک   » (1) ؛» َنُونِعاَّللا ُمُُهنَْعلَیَو 

«. دننک یم  نعل  ار  اه  نآ  زین ، ناگدننک  نعل  همه  و  دنک ؛ یم  تنعل  ار  اه  نآ  ادخ  دننک ، نامتک  میدومن ،

هیلع هللا  یلصربمایپ  يراکمه  اب  دنوادخ  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  هدمآ  ریغلا  عم  ملکتم  تروص  هب  نایب  تایآ ، نیا  رد  هک  نیا  و 
.تسا هتفرگ  هدهع  هب  مدرم  يارب  ار  تیاده  هلآو 

ثیداحالا هلـسلس   » رد ینابلا  نوچمه  تنـس  لها  فارتعا  هب  حیحـص  ّصن  قباطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  تهج  نیدب  و 
نم رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  : » دومرف درک  غالبا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیـالو  هکنآ  زا  دـعب  هحیحـصلا »

نمـشد ار  وا  درکن  نینچ  هک  سکره  رادب و  تسود  ار  وا  تفریذپ  ار  وا  تیالو  هک  سکره  ایادخراب ! « ؛» لذخ نم  لذـخا  هرـصن و 
«. امرف لیلذ  دومن ، راخ  ار  وا  هک  سکره  و  نک ، ترصن  درک ، يرای  ار  وا  هک  سکره  و  رادب ،

.دش دهاوخ  راوخ  دنوادخ  بناج  زا  دنکن  غالبا  ار  نآ  هدرک و  نامتک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  سکره  سپ 
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یم ام  همه  هکلب  تسین  ترـضح  نآ  تایح  نامز  هب  صوصخم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ترـصن  هک  تسا  هجوت  لباق  بلطم  نیا 
مینک توـعد  وا  ینید  ّتیعجرم  يربـهر و  تماـما و  تیـالو و  هب  ار  مدرم  هک  وـحن  نیا  هب  میـشاب  وا  هدـننک  يراـی  یعوـن  هب  میناوـت 

.دنرادن یعالطا  نآ  زا  هک  یناسک  ًاصوصخ 

دننام و   » (1) ؛» ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلوُأَو  ِیَْبلا  ُتانّ ُمُهَءآَج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاک  اُونوُکَت  َالَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
نآ و  دیـسر ! نانآ  هب  راگدرورپ )  ) نشور ياه  هناشن  هکنآ  زا  سپ  مه ) نآ  ( ؛ دندرک فالتخا  دندش و  هدـنکارپ  هک  دیـشابن  یناسک 

«. دنراد یمیظع  باذع  اه 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  توعد  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

هدوب ّقح  روحم  هک  دوخ  هب  توعد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  رهاـظ  زا 
؛ تسا هدومن  دنا 

همئاق و مالعألا  نوکفؤت و  ّینا  نوبهذت و  نیاف  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترتع  فیصوت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   - 1
هنـسلأ نیدـلا و  مـالعا  قحلا و  همزا  مه  مکّیبن و  هرتـع  مکنیب  نوهمعت و  فیک  مکب و  هاـتی  نیاـف  هبوصنم  راـنملا  هحـضاو و  تاـیآلا 

اب تسا ، راکـشآ  نآ  ياه  هناشن  و  تساپ ، رب  ّقح  ياهمچرپ  دـیوش ؟ یم  فرحنم  ّقح  زا  ارچ  دـیور ؟ یم  اـجک  مدرم   » (2) ؛» قدصلا
هک یلاح  رد  دیتسه ؟ نادرگرس  ارچ  دیور ؟ یم  اجک  هب  ناهارمگ  نوچ  دنا ، هار  رگنشور  تیاده  ياهغارچ  هک  نیا 
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تـسار یتسار و  ياه  نابز  و  نید ، نایاوشیپ  دـن ، ّقح  ناراد  ماـمز  ناـنآ  .تسامـش  ناـیم  رد  امـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ترتع 
«. دننایوگ

ناف يدر ، یف  مکودیعی  نل  يده و  نم  مکوجرخی  نلف  مهرثا  اوعبتا  متعمس و  اومزلاف  مکّیبن  تیب  لها  اورظنا  : » دیامرف یم  زین  و   - 2
نآ زا  دیرگنب  ناتربمایپ  تیب  لها  هب  مدرم !  » (1) ؛» اوکلهَتف مهنع  اورّخأتتال  اّولضتف و  مهوقبـستالو  اوضهناف  اوضهن  نا  اوُدبلاف و  اودََبل 
زاب تکاله  یتسپ و  هب  دنرب و  یمن  نوریب  تیاده  هار  زا  ار  امـش  نانآ  دیراذگب ، نانآ  ماگ  ياج  هب  ار  ماگ  دنراد  یمرب  ماگ  هک  وس 

زا دیوش و  یم  هارمگ  هک  دیریگن  یـشیپ  نانآ  زا  .دیزیخ  اپب  دندرک ، مایق  رگا  دینک و  توکـس  دـندرک  توکـس  رگا  .دـننادرگ  یمن 
«. دیدرگ یم  دوبان  هک  دینامن  بقع  نانآ 

یّمس اهباوبا  ریغ  نم  اهاتأ  نمف  اهباوبا  نم  ّالا  تویبلا  یتؤتال  باوبالا و  هنزخلا و  باحصألا و  راعـشلا و  نحن  : » دیامرف یم  زین  و   - 3
یحو فراعم  مولع و  ناراد  هنازخ  وا  نیتسار  نارای  وا و  نت  نهاریپ  نانوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  ام  مدرم !  » (2) ؛» ًاقراس

دراو هناخ  هب  رد  زا  سک  ره  .دش و  دـهاوخن  دراو  اه  هناخ  هب  سک  چـیه  رد ، زا  زج  هک  میـشاب ، یم  فراعم ، نآ  هب  دورو  ياهرد  و 
«. دوش یم  هدیمان  دزد  دوشن 

مهمرح اناطعا و  مهعضو و  هَّللا و  انعفر  نا  انیلع  ًایغب  ًابذک و  اننود  ملعلا  یف  نوخـسارلا  مّهنا  اومعز  نیذلا  نیا  : » دیامرف یم  زین  و   - 4
انب مهجرخا ، انلخدا و  و 
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رب ار  اعدا  نیا  هک  ام ؟ هن  دنـشاب  یم  نانآ  نآرق  ملع  نایاناد  دنتـشادنپ  هک  یناسک  دـنیاجک   » (1) ؛» یمعلا یلجتسی  يدهلا و  یطعتسی 
راوخ تسپ و  ار  نانآ  دروآ و  الاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  ام  ادـخ  .دنتـشاد  اور  ام  دـض  رب  يراکمتـسو  غورد  ساسا 

تیادـه هار  هک  درک ، جراخ  ار  نانآ  لخاد و  شیوخ  ياه  تمعن  میرح  رد  ار  ام  تخاس ، مورحم  ار  اهنآ  دومرف و  اـطع  اـم  هب  درک ،
«. دنیوج یم  ام  زا  روک  ياه  لد  ینشور  دنیوپ و  یم  ام  ییامنهار  اب  ار 

یقیقح ماجسنا  روحم  ریدغ ،

عاـمتجا رب  ینبم  ترـضح  ناـمرف  دـندومن ، ار  ادـخ  هناـخ  تراـیز  دـصق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترجه ، لاـس  نـیمهد  رد 
و جـح ) کسانم  يادا   ) یهلا فیلکت  ماجنا  يارب  یمیظع  هورگ  دـش ، نالعا  فارطا ، فیاوط  فلتخم و  لـیابق  ناـیم  رد  ناناملـسم ،

مان اب  هک  داد ، یم  ماجنا  هنیدم ، هب  ترجاهم  زا  دعب  ربمایپ  هک  دوب  یّجح  اهنت  نیا  .دندمآ  هنیدم  هب  ترـضح ، نآ  تامیلعت  زا  يوریپ 
.مامتلاهجح لامکلاهجح و  غالبلاهجح ، مالسالاهجح ، عادولاهجح ، لیبق : زا  تسا ؛ هدش  تبث  خیرات  رد  ددعتم ، ياه 

شود هب  ار  يرگید  هتـسب و  رمک  هب  ار  یکی  دنتـشادرب : دوخ  اب  مارحا ، هداس  هماج  ود  دـندرک ، لسغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
مرح لها  نانز و  یمامت  .دندش  جراخ  هنیدم  زا  هدایپ  جح ، دصق  هب  هدعق ، يذ  ای 25   24 هبنش ، زور  و  دنتخادنا ، كرابم 
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زا یگرزب  هورگ  برع و  لیابق  راصنا و  نارجاهم و  مامت  قاـفتا  هب  دوخ و  تیب  لـها  همه  اـب  .دـنداد  رارق  اـه  جدوه  رد  زین ، ار  دوخ 
، نیا دوجو  اب  دندنام  زاب  رفس  نیا  رد  تکرش  تمیزع و  زا  هلبآ  يرامیب  عویـش  ّتلع  هب  مدرم  زا  يرایـسب   (1) .دندرک تکرح  مدرم ،
؛ دنا هدرک  تبث  رتشیب ، رازه و  ات 124   120 رازه ،  114 ار ، اه  هدننک  تکرش  دادعت  .دندش  هارمه  ترضح ، نآ  اب  يرامـش  یب  هورگ 

هدوزفا دادعت  نیا  هب  دندمآ ، نمی  زا  يرعشا  یسوموبا  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  هک  مه  یهورگ  و  هدوب ، هکم  رد  هک  یناسک  دادعت  هتبلا 
.دوش یم 

ریدغ هب  هک  یماگنه  .دندرک  هنیدـم  هب  تشگزاب  گنهآ  ریثک ، تیعمج  نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  جـح ، مسارم  ماجنا  زا  دـعب 
ْنِم َکـَْیلِإ  َلِْزنُا  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  دروآ « : ار  هیآ  نـیا  لاـعتم ، يادـخ  بناـج  زا  دـمآ و  دورف  نـیما ، لـیئربج  دندیـسر ، مـخ 
ياه هار  هک  تسا  یهاگلزنم  هفحج ، .نک » غالبا  مدرم  هب  هدش  لزان  وت  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ام ! لوسر  يا   » (2) ؛» ...َکِّبَر

.تفرگ تروص  هّجحلا  يذ  هدجه  هبنش ، جنپ  زور  رد  اجنآ ، هب  شنارای  ربمایپ و  دورو  .دوش  یم  بعشنم  اجنآ  زا  ددعتم ،

ار وا  زا  تعاطا  يوریپ و  بوجو  هدرک و  یفرعم  ماما  یلو و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  درک  رما  ربمایپ  هب  دنوادخ  فرط  زا  یحو ، نیما 
.دنک غالبا  قلخ  هب 

دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دنتشگ  زاب  دندوب ، هدرک  روبع  ناکم  نآ  زا  هک  یناسک  و  دندیـسر ، دندوب ، هلفاق  لابند  رد  هک  نانآ 
هب اوه  .دننک  فرطرب  ار  اجنآ  كاشاخ  راخ و 
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.دندرک هیهت  يرداچ  ربمایپ ، شیاسآ  يارب  دندنکفا و  اپ  ریز  ار  یتمسق  رس و  رب  ار  دوخ  يادر  زا  یتمسق  مدرم  دوب ، مرگ  تدش 

.دنداد بیترت  یعفترم  لحم  رتش ، زاهج  زا  زامن ، نایاپ  زا  دعب  .دندرک  ادا  ناهارمه ، اب  ار  رهظ  زامن  ربمایپ ، دش و  هتفگ  رهظ  ناذا 

یم وا  زا  يرای  تسادـخ ، صوصخم  دـمح ، : » دومرف زاغآ  هنوگ  نیا  ار  هبطخ  تخاس و  هجوتم  ار  ناـگمه  دـنلب ، يادـص  اـب  ربماـیپ 
، وا زج  ار  ناهارمگ  .میرب  یم  هانپ  وا  هب  تسردان  لاـمعا  دوخ و  ياـه  يدـب  زا  .تسوا  رب  اـم  لّـکوت  و  میراد ، ناـمیا  وا  هب  میهاوخ ،

دّمحم تسین و  وا  زج  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  .دوب  دـهاوخن  يا  هدـننک  هارمگ  هدومرف  ییامنهار  وا  هک  ار  سک  نآ  .تسین  یهانپ 
.تسوا هداتسرف  هدنب و 

مرمع نارود  هک  هداد  یهاگآ  ارم  اناد  نابرهم و  دنوادخ  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : وا  یگناگی  هب  یهاوگ  دـنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ 
رب هچنآ  بسحرب  مادـک  ره  امـش  نم و  .تفاتـش  مهاوخ  یقاب  يارـس  هب  تباجا و  ار  ادـخ  توعد  رتدوز  هچ  ره  .تسا  هدـمآ  رـس  هب 

؟ تسیچ امش  راتفگ  هشیدنا و  کنیا  .میلوئسم  میراد ، هدهع 

، يدومنن غیرد  هفیظو ، هار  رد  شـشوک  اـم و  نداد  دـنپ  زا  يدرک و  غـالبا  ار  ادـخ  ماـیپ  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  اـم  : » دـنتفگ مدرم 
!« دیامرف اطع  کین  شاداپ  وت  هب  يادخ 

خزود و تشهب و  هک  نیا  و  دـیهد ؟ یم  یهاوگ  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  هک  نیا  دـنوادخ و  یگناگی  هب  اـیآ  : » دومرف سپس 
»؟ تسا امش  داقتعا  دروم  تسار و  همه  اه  نیا  و  دزیگنا ، یم  رب  ادخ  ار  ناگدرم  هک  نیا  تسا و  ریذپان  دیدرت  تمایق  گرم و 
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« .میهد یم  یهاوگ  قیاقح ، نیا  هب  يرآ ! : » دنتفگ ناگمه 

«. شاب هاوگ  ادنوادخ ! : » درک ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

رانک رد  امش  تفرگ و  مهاوخ  تقبس  امش  رب  ضوح ، رانک  هب  ندیـسر  رگید و  يارـس  هب  لاقتنا  رد  نم  انامه  : » دومرف دیکأت  اب  سپ ،
حدق ناگراتس ، هرامش  هب  اجنآ  رد  تسا ، يرـصب »  » و اعنـص »  » نیب تفاسم  دننام  هب  نم  ضوح  يانهپ  دیوش ؛ یم  دراو  نم  رب  ضوح 

یم امش  نایم  رد  دنمجرا  اهب و  نارگ  زیچ  ود  مدوخ  زا  سپ  نم  هک  دیشاب ، بظاوم  دیشیدنیب و  .دراد  دوجو  نیمیس ، ياه  ماج  اه و 
»؟ دینک یم  راتفر  هنوگچ  مراذگ ،

؟ تسیچ اهب  نارگ  زیچ  ود  نآ  هَّللا ! لوسر  ای  دندروآرب : گناب  مدرم  عقوم ، نیا  رد 

نیاربانب .تسامـش  تسد  رد  نآ ، رگید  فرط  ادـخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کی  هک  تسادـخ ، باتک  تسا  رت  گرزب  هچنآ  : » دومرف
اـناد و يادـخ  اـنامه ، .دـشاب  یم  نم  ترتـع  تسا ، رت  کـچوک  هچنآ  .دـیوشن  هارمگ  اـت  دـیهدن  تسد  زا  دـیریگب و  مکحم  ار  نآ 
زا ار  رما  نیا  نم  دنوش ؛ دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دش ، دنهاوخن  ادج  رگیدـکی  زا  زگره  ود  نیا  هک  تخاس ، هاگآ  ارم  نابرهم ،

كاله هک  دینکن ، یهاتوک  دـیتسیان و  زاب  ود  نآ  يوریپ  زا  دـیریگن و  یـشیپ  ود  نآ  رب  نیاربانب  ما ، هدومن  تساوخرد  دوخ ، يادـخ 
«. دش دیهاوخ 

دندید و ار  وا  مدرم  .دش  نایامن  ود  ره  لغب  ریز  يدیفـس  هک  يّدـح  هب  دومن ، دـنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس 
.دنتخانش

»؟ دشاب رتراوازس  اه  نآ  دوخ  زا  نامیا  لها  رب  هک  تسیک  مدرم ! يا  : » داد همادا  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 
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« .دنرتاناد شلوسر  يادخ و  : » دنتفگ مدرم 

نم هک  سک  ره  سپ  .مرتراوازـس  یلوا و  ناشدوخ  زا  اه  نآ  رب  متـسه و  نینمؤم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  ادـخ  اـنامه  : » دومرف
« .دوب دهاوخ  وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم 

: تفگ دوشگ و  اعد  هب  تسد  سپس  .دومن  رارکت  راب  راهچ  ار  هلمج  نیا  ربمایپ  اه ،) یلبنح  ياوشیپ   ) لبنح نب  دمحا  هتفگ  هب  انب  و 

ناگدننکراوخ ار و  وا  نارای  امرف  يرای  .دراد  نمشد  ار  وا  هک  نآ  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  نآ  رادب ، تسود  ایادخراب ! »
«. هد رارق  یتسار  ّقح و  روحم  نازیم و  رایعم ، ار  وا  .نادرگراوخ  ار  وا 

« .دننک غالبا  دنناسرب و  نابیاغ  هب  ار  رما  نیا  دنرضاح ، هک  نانآ  دیاب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاگ  نآ 

ُتْمَْمتَأَو ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  دومن « : لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  یحو ، نیما  تیعمج ، ندش  هدنکارپ  زا  لبق 
ار مالـسا  نید  مدرک و  ماـمت  امـش  رب  ار  تمعن  مدومن و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما   » (1) ؛» ًانیِد َمالْسِالا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع 
هب ادـخ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  ربکا ، هَّللا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  عقوم  نیا  رد  .مدیدنـسپ » امـش  يارب 

« .نم زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسر 

: دنتفگ تینهت  هنوگ  نیا  نینمؤملاریما ، هب  هتسناد  دوخ  نآ  زا  ار  تفالخ  ًادعب  هک  رضاح  ناگرزب  زا  یضعب  هلمج  زا  رضاح ، تیعمج 
رب داب ! كرابم  داب ! كرابم  »
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(1) «. یتشگ نمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  بلاط  یبا  رسپ  يا  وت 

«. تشگ بجاو  همه  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  دنگوس ، ادخ  هب  : » تفگ سابع  نبا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میارـسب » يراعـشا  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ات  امرف  هزاجا  هَّللا ! لوسر  اـی  : » تفگ تباـث  نب  ناّـسح 
، مالسا ربمایپ  رضحم  رد  شیرق ! ناگرزب  هورگ  يا  : » تفگ نینچ  تساخرب و  ناّسح  ماگنه ، نیا  رد  .یهلا » تکرب  تنمیم و  اب  وگب  »

: دورس ار  دوخ  راعشا  هنوگ  نیا  و  .میامن » یم  نایب  تشگ  مّلسم  هک  تیالو ، هرابرد  ار  دوخ  راتفگ  راعشا و 

مهّیبن ریدغلا  موی  مهیدانی 

(2) ایدانم لوسرلاب  عمساف  مخب 

«. دیهد ارف  شوگ  لوسر  يادن  هب  سپ  ناشربمایپ ، مخ  ریدغ  زور  رد  داد  ادن  »

.راعشا رخآ  ات 

، ناهج ياج  چیه  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  .میدومن  نایب  دنراد ، قافتا  نآ  عوقو  رب  یمالسا ، تما  همه  هک  ار  ریدغ  هعقاو  زا  یلامجا 
.تسا هدشن  رکذ  تایصوصخ ، ناشن و  مان و  نیا  هب  یناتساد  هعقاو و 

یمالسا ماجسنا  ياتسار  رد  ریدغ ، حرط 

هدیاف یب  مخریدـغ  زا  نخـس  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تماما  تفالخ و  زا  ثحب  دـنیوگ  یم  یخرب 
.دوش حرطم  نامز  رصع و  نیا  رد  لئاسم  هنوگ  نیا  دیابن  اذل  تسا و 
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تسد هب  ار  لئاسم  زا  يرایسب  دیاب  تسا و  عوضوم  يافتنا  هب  هبلاس  دروم و  یب  ام  رـصع  رد  تافالتخا  زا  يرایـسب  : » دنیوگ یم  نانآ 
(1) «. درک رظن  دیدجت  فالتخا ، دروم  لئاسم  حرط  هرظانم و  ثحب و  شور  رد  درپس و  یشومارف 

(2) «. میزاس حرطم  ار  نآ  مینک و  هدنز  ار  هدرم  یفالتخا  لئاسم  مینک و  ربق  شبن  نامز  نیا  رد  دیابن  ام  : » دنیوگ یم  نانآ 

هک یفالتخا  هب  دسر  هچ  ات  دنروآ  نایم  هب  نخس  شیپ  نرق  هدراهچ  رد  دوخ  نارـس  فالتخا  زا  دیابن  نیملـسم  دنیوگ ...« : یم  زین  و 
(3) «. تسا هدش  ادیپ  اه  نآ  نایم  رد  ًادعب 

نآ هب  ندیسر  هار  هدرک ، صخـشم  ناسنا  يارب  ار  یلاع  یفده  رگا  هک  تسا  نیا  نایدا  تازایتما  زا  یکی  مییوگ : یم  اهنآ  خساپ  رد 
يوریپ ادتقا و  و  وا ، یلمع  هریس  نتفرگ  رظن  رد  اب  ات  دنیامن  یم  صخـشم  نآ  يارب  زین  ار  يا  هنومن  وگلا و  دننک و  یم  میـسرت  زین  ار 

ناوت یم  رتهب  لماک ، يوگلا  اب  ناواک ، ناور  ناسانش و  ناور  رظن  قبط  اریز  دنسرب ؛ دوصقم  لزنم  رـس  هب  دنناوتب  رتهب  اه  ناسنا  وا ، زا 
.درک ییامنهار  فده  تقیقح و  ّقح و  هب  ار  اه  ناسنا 

ٌهَوْسُأ ِهَّللا  ِلوُـسَر  ِیف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  دـیامرف « : یم  هدرک ، یفرعم  نیملـسم  يارب  یبوـخ  يوـگلا  ار  مالـسا  ربماـیپ  لاـعتم ، دـنوادخ 
« .تسوکین یقشمرس  ادخ  لوسر   [ هب ادتقا   ] رد امش  يارب  ًاعطق   » (4) ؛» ٌهَنَسَح

هک دمآ  دیدپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  یفقاوم  اه و  تیعقوم  هک  تسناد  دیاب 
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زا میهد ، رارق  وگلا  فقاوم  نآ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  ات  دوب ، هدماین  دیدپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رـصع  رد  زگره 
، دیزی مان  هب  مالسا  ّدض  رب  یلو  مالـسا  مسا  هب  یـصخش  هک  دمآ ، دیدپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـصع  رد  هک  دوب  یقافتا  هلمج  نآ 

وگلا نیرتهب  هک  یسک  اهنت  تقو  نآ  رد  دراد ؟ ار  ندش  وگلا  یگتسیاش  یسک  هچ  هماگنه  نیا  رد  دش ، مالـسا  ياهروشک  رب  مکاح 
مهیلع تیب  لها  ناوریپ  هعیـش و  هعماج  يارب  وگلا  نیا  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک  هضرع  یناسنا  هعماج  هب  تمایق  زور  اـت  ار 

.دنرادن ییوگلا  نینچ  ّتنس  لها  هک  تسا ، مالسلا 

مالـسا ردص  خـیرات  نیمه  یلو  تسا ، یخیرات  یتهج  زا  هچ  رگا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  تفالخ  ریدـغ و  زا  ثحب 
دیاـب ماـما  هک  تسا  عوضوم  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  ریدـغ  زا  ثحب  .تسا  زاـس  ناـسنا  هک  تسا 
یـسک هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  ماما  هک  نیا  زا  ثحب  .ددرگ  بوصنم  دـنوادخ  بناج  زا  دـشاب و  هتـشاد  تماما  تیلباق 

ایآ دـشاب ؛ وگلا  تیرـشب  هعماج  هکلب  یمالـسا ، هعماج  يارب  تمایق  زور  ات  دـیاب  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  هدوب ،
، ینتورف اوقت ، دهز ، تدابع ، تواخس ، تلادع ، تعاجش ، رد  تسا ؛ لامک  تافص  همه  عماج  هک  دشاب  وگلا  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم 

هدنـسیون بیطخ ، میرکلادبع  لوق  هب  هک  دشاب  وگلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  ای  تشادـن ، ریظن  هک  تافـص  رگید  و 
هک دراد ، مالسا  ردص  ناگرزب  نیب  رد  عماج  ییاهوگلا  هب  جایتحا  یمالسا  تّما  تسا ؟ هتشادن  یگنج  چیه  رد  یفقوم  چیه  يرـصم ؛

ّقح و هب  هتفرگ ، رارق  نانآ  هار  رد  ناشتالامک  لیاضف و  فقاوم و  ندـناوخ  اب  مدرم  .دنـشاب و  تماـیق  زور  اـت  ناـنآ  كّرحم  دـنناوتب 
.دنوش کیدزن  تقیقح 
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هک تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؟ حرطم  دـنه  هراق  هبـش  رد  رامعتـسا  دـض  هنومن  وگلا و  ناونع  هب  يدـناگ  اـمتاهام  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
اب ناکدوک  ادـتبا  زا  ات  دوش ، یم  حرطم  ناکدوک  ياه  باـتک  رد  یگتـشذگ  دوخ  زا  يراکادـف و  يوگلا  ناونع  هب  راکادـف  ناـقهد 

مالـسا و نانمـشد  هک  یلاح  رد  تسا  باوخ  رد  یمالـسا  تّما  ارچ  .دنیآ  راب  راکادف  ناشنهذ  ناور و  حور و  رد  وا  تیعقوم  میـسرت 
میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم  درب ؟ یم  تراغ  هب  ار  نانآ  يدام  عبانم  نید و  هدرک و  ادیپ  هرطیس  هبلغ و  نانآ  دالب  رب  ناناملسم 
رارق  [ یطلـست  ] هار نارفاک  يارب  ناـنمؤم ، رب  زگره  دـنوادخ  و   » (1) ؛» ًالِیبَس َنِینِمْؤُملا  یَلَع  َنیِِرفاـْکِلل  ُهَّللا  َلَـعْجَی  َْنلَو  دـیامرف « : یمن 

« .تسا هدادن 

وا رب  ینید  چیه  دراد و  يرترب  ینید  ره  رب  مالسا   » (2) ؛» هیلع یلُعی  وْلعَی و ال  مالسإلا  : » تسا هدومرفن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگم 
« .درادن يرترب  ّولع و 

روشک کی  دیاب  ارچ  دنهد ؟ هقباسم  هتفرگ و  تقبـس  یمالـسا  رگید  دالب  ّدض  رب  یّتح  رامعتـسا ، هب  تمدخ  رد  دـیاب  ناناملـسم  ارچ 
رد ارچ  دـنک ؟ اطع  راختفا  لادـم  رگلاغـشا  هب  یمالـسا  دالب  زا  یکی  لاغـشا  رطاخ  هب  رامعتـسا ؛ هب  یتمدـخ  شوخ  رطاخ  هب  یمالـسا 

نامه زا  دوب ، هدش  لیمحت  رامعتـسا  رابکتـسا و  يوس  زا  هک  ار  گنج  لاس  تشه  تسناوت  یم  يروشک  مادک  میلفاغ ؟ ارچ  میباوخ ؟
هیلع نیـسح  نوچمه  ییاهوگلا  نتـشاد  زا  ریغ  ایآ  دیآ ؟ نوریب  گنج  زا  زارفرـس  تیاهن ، رد  دـنک و  لمحت  شبالقنا  يزوریپ  لیاوا 

هب ایآ  دوب ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  مالسلا و 
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رفن کی  هک  تسین  نم  زا  اعّدا  نیا  دوب ؟ مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا و  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نوچمه  ییوگلا  نتـشاد  زا  ریغ 
یب زا  هک  تسا ، یمالـسا  ياـهروشک  زا  یخرب  یبـالقنا  یـسایس و  گرزب  ياـه  تیـصخش  دارفا و  ياـعّدا  نیا  هکلب  متـسه ، یعیش 
هنوگ چیه  دوخ  زا  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  هک  میتسه  هدوب و  دهاش  هنافسأتم  نیطسلف  هیـضق  رد  .دنرب  یم  جنر  ناشتّما  یکّرحت 
ماـمت هب  عمط  مشچ  لیئارـسا  اریز  دوب ؛ ناـشدوخ  عفن  هب  تقیقح  رد  هک  ییاـمیپهار ، کـی  حطـس  رد  یّتـح  دـندادن ، ناـشن  یکرحت 

تسا و هداتفین  تسا ، نانآ  نید  مه  عون و  مه  هک  نیطـسلف  ّتلم  يارب  یقافتا  چیه  هک  ایوگ  یلو  تسا ، هتخود  یمالـسا  ياهروشک 
شون شیع و  لوغشم  درادن ، دوجو  نمشد  دیوگ  یم  دنیب و  یمن  ار  یچراکـش  هدرک و  فرب  ریز  هب  رـس  هک  يا  هدنرپ  دننامه  نانآ 

ناملسم ّتلم  یلو  دنک  دوبان  هدرک و  راکش  ار  همه  هدمآ و  نانآ  رـس  يالاب  رب  نمـشد  هبترم  کی  هک  تلفغ  یهز  اما  دنتـسه ، دوخ 
هتفرگ قارع  نچچ و  ناتسناغفا و  نیطسلف و  زا  و  تسا ، یمالـسا  ياه  تلم  مامت  رکف  هب  رابکتـسا ، رب  يزوریپ  اب  یماما  هدزاود  هعیش 
ياهب هار  نیا  رد  هچ  رگا  تسا ؛ هدمآ  رب  نکمم  قیرط  ره  زا  نانآ  هب  ندناسر  يرای  ددـص  رد  ناملـسم  ياه  تلم  ریاس  ینـسوب و  ات 

راگدای هب  خیرات  نایاپ  ات  ییاه  سرد  وا  يارب  هک  دراد  ییاهوگلا  یماما  هعیـش  هک  نآ  رگم  تسین  اه  نیا  .تسا  هتخادرپ  ار  ینیگنس 
روشک رد  يدوهی  نز  ياپ  زا  لاخلخ  ندوبر  رطاخ  هب  رگا  تسا  دقتعم  هک  دراد  مالسلا  هیلع  یلع  لثم  ییوگلا  هعیش  .تسا  هتـشاذگ 

ریز هب  هن  یسک  هب  نک  ملظ  هن  : » دیوگ یم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  دراد  ییوگلا  هعیـش  .دراد  اج  دریمب  ناسنا  یمالـسا ،
هک یسک  هلذلا .» اّنم  تاهیه  : » دیوگ یم  هک  یسک  ورب .» ملظ 
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دیاب ناج  یهاگ  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رطاخ  هب  تسا  دقتعم  هک  یسک  تسا .» نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرس  گرم  : » دیوگ یم 
.داد

؛ تساه هنیمز  مامت  رد  وگلا  زا  ثحب  تقیقح  رد  ریدـغ  زا  ثحب  .تساهوگلا  نیا  زا  ثحب  تقیقح  رد  ناـمز  نیا  رد  ریدـغ  زا  ثحب 
یم مقر  هدرک و  میـسرت  ار  ناسنا  هدـنیآ  هک  دنتـسه  اهوگلا  نیا  ...و  یعامتجا ، يدرف و  فیاـظو  هداوناـخ ، ماـظن  تداـبع ، هنیمز  رد 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  سلاجم  رد  ددـنب و  یم  یناـشیپ  رب  ار  هلذـلا » اـّنم  تاـهیه   » مچرپ یکدوک  زا  هک  یلاـسدرخ  دـنزرف  .دـننز 
هیلع نیـسح  شیـالوم  هک  هنوگ  ناـمه  دور ؛ یمن  تلذ  راـب  ریز  رتـالاب  نینـس  رد  زگره  دـنیب ، یم  دوخ  يوگلا  ار  وا  هدرک ، تکرش 

و نامه ، وا  هب  یکیدزن  دوش ، کیدزن  وا  هب  هدرک و  ادتقا  وا  هب  ات  دـهد ، یم  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  وگلا  ناسنا  .دوب  نینچ  مالـسلا 
ماجنا یهانگ  زگره  دوخ  رمع  لوط  رد  هک  ینانآ  دنوش ، باختنا  اه  نیرتهب  وگلا ، رد  هک  رتهب  هچ  سپ  نامه ، ادخ  هب  ندش  کیدزن 

زا ار  رضم  دب ، زا  ار  کین  لطاب ، زا  ار  ّقح  ناسنا  يارب  هک  تسا  یتقیقح  ماما  .تسا  هدزنرس  نانآ  زا  یهابتـشا  اطخ و  زگره  هدادن و 
نب نیـسح  وریپ  نم  رگا  .دوش  یم  ادج  فرط  ود  زا  کی  ره  زا  ناسنا  هار  هک  تسا  ریدغ  ّطخ  هب  طابترا  اب  .دـهد و  یم  زییمت  دـیفم 

اب یّتح  مرـضاح  مشاب ، رمع  نب  هَّللادـبع  دـننام  يدرف  وریپ  رگا  یلو  مهد ، یمن  رجاف  قساف و  مکاح  هب  تعیب  تسد  زگره  مشاب  یلع 
نداد رارق  وگلا  اـب  لـبنح  نب  دـمحا  هک  هنوگ  ناـمه  منک ، تعیب  مه  خـیرات  فورعم  راوخ  نوخ  نآ  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  ياـپ 

« ریدـغ  » و تماما »  » زا ثحب  سپ  .دـنک  یم  صّخـشم  ار  اهراعـش  اهرایعم و  هک  تسا  تماما  .درک  تعیب  لّکوتم  اب  رمع ، نب  هَّللادـبع 
زور ثحب  تسین ، میقع  رمث و  یب  یخیرات و  یثحب 
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تقیقح و اـب  هک  تسا  يرما  ریدـغ  .تسا  هتـسباو  نآ  هب  يرـشب  هعماـج  هکلب  یمالـسا ، هعماـج  تاـیح  هک  هدـنز  تسا  یثحب  تسا ،
، تسا ناسنا  ترخآ  ایند و  هب  طوبرم  ریدـغ  دـنک ، یم  نشور  ار  ناسنا  هدـنیآ  ریـسم و  ریدـغ  .دراد  طابترا  یناـسنا  حور  هدولاـش و 

.تسا راذگریثأت  ناسنا  یگدنز  ياج  ياج  رد  هک  تسا  یتقیقح  ریدغ 

تدـحو عوضوم  هدروخ  بیرف  ًانایحا  حول و  هداس  ناـناوج  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدـید  هاـگره  : » دـیامرف یم  نادنمـشیدنا  زا  یکی 
تفالخ هرابرد  ثحب  دنیوگ : یم  دنریگ و  یم  داقتنا  داب  هب  ار  نابلط  تقیقح  یملع  ياه  ششوک  هدرک و  نامثع  نهاریپ  ار  یمالسا 

...دشاب یم  رمث  یب  دیفمریغ و  ياه  ثحب  زا  تسا  هدوب  مادک  نآ  زا  ینیشناج  هک  نیا  مالسلا و  هیلع  یلع  رکبوبا و 

ای هدـیاف و  یب  ًانایحا  مهم و  ریغ  ثحب  عون  کی  ار  نآ  اذـل  هدـیزرو و  تلفغ  ثحب  نیا  ناـشخرد  جـیاتن  زا  هشیدـنا  نیا  ناگدـنراد 
هـشیر یـسانش  ماما  هفـسلف  زا  تلفغ  زج  هشیدـنا  نیا  هک  مینک  یم  رکف  ام  یلو  دـنا ، هدیـشیدنا  یمالـسا  تدـحو  هار  رـس  رب  يراـخ 

(1) «. ...دریگ یم  همشچرس  یبآم  یباّهو  ای  یگدز  یّنس  عون  کی  زا  درادن و  يرگید 

یمالسا لیصا  كرادم  رب  یکتم  رک ، روک و  ياه  بصعت  زا  رود  یّـصاخ ، ینیب  عقاو  اب  هک  یثحب  عون  ره  دیامرف ...« : یم  زین  ناشیا 
نامرآ تیاهن  دزاس ، نشور  ار  هقف  ثیدـح و  یمالـسا و  دـیاقع  زا  کـیرات  ياـه  قفا  دریگ و  ماـجنا  تسا ، نیفرط  قاـفتا  دروم  هک 

یمن توعد  درخ  لقع و  زا  يریگ  هرهب  تایآ و  رد  ّربدـت  هب  ار  ام  نآرق  رگم  .دـنک  یم  توعد  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  تسا  یمالـسا 
؟ دنک
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نیرفآ فاکـش  زادـنا و  فالتخا  لـماوع  ار  لـئاسم  نیا  ناگدنـسیون  دـننک و  یم  میرحت  ار  یفـالتخا  لـیاسم  رد  ثحب  هک  یهورگ 
ربمایپ و ثیداحا  نآرق و  تاـیآ  زا  یتمـسق  هک  دوش  یم  ببـس  یحرط  نینچ  زا  يوریپ  هک  دـندرگ  هجوتم  دـیاب  دـنیامن  یم  دادـملق 
هن و  دروآ ، لمع  هب  یسررب  نآ  هرابرد  هن  دنک ، ریسفت  ار  اه  نآ  یسک  هن  دوش ، هدرپس  یشومارف  تسد  هب  مالـسا  خیرات  مظعا  شخب 

لیکـشت ار  یبهذم  ره  يرکف  داینب  هک  یتدیقع  لئاسم  دیاب  رظن  ود  زا  هصالخ : ....دور  الاب  اه  هدرپ  یمالـسا  ثداوح  زا  يرایـسب  رد 
: دندرگ حرطم  دهد  یم 

نینچ ییاسانـش  نودـب  هناروکروک  ياه  تدـحو  و  تسا ، فالتخا  دراوم  اه و  كرتشم  ردـق  ییاسانـش  عرف  تدـحو  داـحتا و   - 1
.دیاپ یمن  يرید  هدوب و  یحطس  داحتا  کی  دراوم ،

نآ دندرگ و  انشآ  بتکم  نیا  تایـصوصخ  اب  دیاب  ام  نادنزرف  میدنم ، هدیقع  دوخ  بتکم  يراوتـسا  تحـص و  هب  هک  اج  نآ  زا   - 2
دروم لئاسم  دیاب  دشاب  هک  مه  دارفا  نیا  نتفرگارف  يارب  تروص  نیا  رد  دنزیهرپب ، دئاقع  رد  دیلقت  زا  دنریگارف و  قطنم  لیلد و  اب  ار 
هدرپس یـشومارف  تسد  هب  بتکم  هنرگو  میزومایب  دوخ  نانیـشناج  فالخا و  هب  ار  دوخ  بتکم  مینک و  یـسررب  حرط و  ار  فـالتخا 

.دنام یمن  یقاب  نآ  زا  ییاّمسم  یب  مان  زج  دوش و  یم 

یگچراپکی یمالـسا و  تدحو  هار  رد  یهاگ  هکلب  دوب ، دهاوخن  نیرفآ  فالتخا  شخبنایز و  اهنت  هن  هدشدای  هنوگ  هب  ثحب  عون  ره 
(1) «. ...دش دهاوخ  بوسحم  ناناملسم  هعماج 
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شقن : » دیامرف یم  ریدغلا »  » باتک هرابرد  عیشت  ینابم  زا  ثحب  هیاس  رد  یقیقح  تدحو  هرابرد  هرـس  سدق  يرهطم  دیهـش  هَّللا  تیآ 
شیارگ هک  دنک  یم  تباث  دنک و  یم  صخشم  ار  هعیش  لدتسم  قطنم  ًالوا : هک  تسا  رظن  نیا  زا  یمالـسا  تدحو  رد  ریدغلا )  ) تبثم

هدوبن هریغ  يداژن و  ای  یسایس  ياه  نایرج  دولوم  يا -  هدع  نیگآرهز  تاغیلبت  فالخرب  عیـشت -  هب  ناملـسم  نویلم  دص  دودح  رد 
.تسا هدش  شیارگ  نیا  بجوم  تنس  نآرق و  رب  یکتم  يوق  قطنم  کی  هکلب  تسا ،

هک نیا  لیبق  زا  تسا -  هدش  هعیش  زا  رگید  ناناملـسم  نتفرگ  هلـصاف  ببـس  هک  هعیـش -  هب  تاماهتا  يا  هراپ  هک  دنک  یم  تباث  ًایناث :
زا ددرگ ، یم  نامداش  ناناملسمریغ  زا  هعیشریغ  ناناملسم  تسکش  زا  دهد و  یم  حیجرت  هعیشریغ  ناملـسم  رب  ار  ناملـسم  ریغ  هعیش ،

ساسا و یب  یّلک  هب  نانچ ، تقوم  جاودزا  رد  و  دنک ، یم  نینچ  زامن  رد  ای  دور ، یم  همئا  ترایز  هب  جح  ياج  هب  هعیش  هک  نیا  لیبق 
.تسا غورد 

دناوت یم  تسا و  یمالـسا  گرزب  تیـصخش  نیرت  لوهجم  نیرت و  مولظم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صیخـش  صخـش  ًاـثلاث :
(1) «. دنک یم  یفرعم  مالسا  ناهج  هب  ار  شراهطا  هیرذ  نینچمه  دوش و  عقاو  نیملسم  مومع  يادتقم 

تنس لها  یخرب  هاگدید  زا  ریدغ 

حیضوت

تلالد هداد و  جرخ  هب  فاصنا  يدودح  ات  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب 
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.دنیآ یمرب  نآ  هیجوت  ددص  رد  رگید  یفرط  زا  هچرگ  دنا ، هدرک  لوبق  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  یتسرپرـس  تماما و  رب  ار  ثیدـح 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا 

یلاّزغ دمحم  نب  دمحم   - 1

ّبح تهج  هب  سوه  اوه و  هعقاو  نیا  زا  دعب  یلو  .تسا  میکحت  تیاضر و  میلـست و  نیا ، : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  وا 
رـس تشپ  هب  ار  مالـسا  تاروتـسد  هدز  نماد  تافالتخا  هب  اذل  ...درک و  هبلغ  نانآ  رب  تفالخ و ،...  دومع  نتفرگ  تسد  هب  تسایر و 

(1) «. دنداد ماجنا  يا  هلماعم  دب  هچ  سپ  دندرک ، هلماعم  ار  نآ  یکدنا  لوپ  اب  دنتخادنا و  دوخ 

(2) .تسا هدرک  لقن  یلاّزغ  زا  يزوج  نب  طبس  ار  بلطم  نیمه 

یعفاش هحلط  نب  دمحم   - 2

؛ مدقتام یلع  ّیلع  سفن  دارملاو  ...اَْولاعَت » ْلُقَف  هلهابملا «  هیآ  یف  یلاعت  هلوق  رارسا  نم  وه  ثیدحلا  اذه  ّنا  ملعیلو  دیوگ ...« : یم  وا 
یلص هَّللا  لوسر  یلا  فاضم  ریمضب  امهعمجو  ّیلع  سفن  نیبو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  سفن  نیب  نرق  اّمل  العو  ّلج  هَّللا  ّناف 
یلوا ّهناف  ًاـمومع ، نینمؤملا  یلع  هسفنل  تباـث  وه  اـم  ثیدـحلا  اذـهب  ّیلع  سفنل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تبثا  هلآو  هیلع  هللا 

دقف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  یلوملا  ظفل  هیلع  ّلد  اّمم  هتابثا  نکما  ینعم  ّلکو  .نینمؤملا  دیـسو  نینمؤملا  رـصانو  نینمؤملاب 
مویلا کلذ  راص  اذـهلف  هریغ ، نود  اهب  هّصخ  هعیفر ، هناـکمو  هّیلع  هجردو  هقهاـش  هلزنمو  هیماـس  هبترم  یهو  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلعج 

 - ثیدح نیا  هک  دوش  هتسناد  دیاب   »... (3) ؛» هئایلوأل رورس  مسومو  دیع 

ص:136

.رصم هیبرعلا ، قافآلا  راد  عبط  ص 39و40 ، نیملاعلا ، ّرس  - 1
ص 62. صاوخلا ، هرکذت  - 2

ص 44 و 45. لوؤسلا ، بلاطم  - 3
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انَـسُْفنَأَو ْمُکَءاِسنَو  انَءاِسنَو  ْمُکَءاْنبَأَو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  تسا « ؛ هلهابم  هیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  لوق  رارـسا  زا  ریدـغ -  ثیدـح 
( ندوب مه  رانک   ) تنراقم نوچ  الع  ّلج و  دـنوادخ  اریز  تشذـگ ؛ هک  هنوگ  نآ  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  سفن ، دارم  و  ْمُکَـسُْفنَأَو .»
رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اذل  هتـسناد ، یکی  مه  اب  ار  ود  نآ  هتخادنا و  مالـسلا  هیلع  یلع  سفن  نیب  ادخ و  لوسر  سفن  نیب 

یلصربمایپ .تسا  هدرک  تباث  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  تسا  تباث  نینمؤم  هب  تبـسن  شدوخ  يارب  هچنآ  ره  ثیدح  نیا 
ظفل تسا و  نکمم  شتاـبثا  ادـخ  لوـسر  يارب  هک  ییاـنعم  ره  .تسا  نینمؤـم  ياـقآ  رـصان و  نینمؤـم و  هب  رتراوازـس  هلآو  هیلع  هللا 

تـسا يا  هجرد  یلاع و  تسا  يا  هبترم  نیا  .تسا و  تباث  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  انعم  نامه  دراد ، تلـالد  نآ  رب  یلوم » »
دیع و مخ ، ریدغ  زور  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا و  هداد  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  اهنت   9 ربمایپ هک  گرزب  سب 

« .تسادخ يایلوا  رورس  مسوم 

يزوج نب  طبس   - 3

نم سک  ره  : » تسا نیا  نآ  ياـنعم   » (1) ؛»...  هب یلوا  ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  هانعم : : » دـیوگ یم  ریدـغ  ثیدـح  هرابرد  وا 
«. ...تسوا هب  رتراوازس  یلع 7  سپ  متسه  وا  هب  رتراوازس  یلوا و 

یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم   - 4

هیلوت و رب  تلـالد  مخ  ریدـغ  ثیدـح  نکل   »... (2) ؛» فالختـسالا یهو  هیلوتلا  یلع  ّلاد  مخ  ریدـغ  ثیدـح  نکل  دـیوگ ...« : یم  وا 
« .دراد فالختسا 

ص:137

ص 34-30. صاوخلا ، هرکذت  - 1
ص 166 و 167. بلاطلا ، هیافک  - 2
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یناغرف نیدلادیعس   - 5

: دیوگ یم  هک  ضراف  نبا  زا  تیب  کی  حرش  رد  وا 

ًالکشم ناک  ام  لیوأتلاب  حضواو 

هیصولاب هلان  ملعب  ّیلع 

نایب و ار  تنس  باتک و  تالکشم  هک  تسا  یـسک  ههجو -  هَّللا  مرک  یلع -  هک  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  رعـش  نیا  رد  : » دسیون یم 
نآ داد  رارق  دوخ  ماقم  مئاق  ّیصو و  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  تسا ؛ هدیسر  وا  هب  هک  یملع  طّسوت  هب  درک  دهاوخ  حضاو 

(1) «. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هک  ماگنه 

يزیرقم نیدلا  یقت   - 6

رـصم لها  نم  قلخ  عمتجی  ریدـغلا -  موی  وه  و  هنـس 362 -  هّجحلا  يذ  نم  رـشع  هینامث  موی  یف  و  : » دـنک یم  لقن  قـالوز  نبا  زا  وا 
رد  » (2) ؛» ...هفلختـساو هیف  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  یلإ  دـهع  هَّللا  لوسر  ّنال  دـیع ؛ موی  ّهنال  ءاعدـلل ، مهعبت  نمو  هبراـغملاو 
مه رود  اه  نآ  نیعباـتم  نیمز و  برغم  رـصم و  لـها  زا  یتعاـمج  تسا  مخ  ریدـغ  زور  هک  ق.ه  لاس 363  هّجح ، يذ  مهدـجه  زور 
درک دهع  زور  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نآ  تهج  هب  تسا ، دیع  زور  نآ  اریز  دنناوخ ؛ یم  اعد  دـنوش و  یم  عمج 

«. ...داد رارق  دوخ  هفیلخ  ار  وا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هب 

ینازاتفت نیدلادعس   - 7

هدننک دازآ  يانعم  هب  یهاگ  یلوم ) : ») دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  تلالد  رد  وا 

ص:138

.یناغرف ضراف ، نبا  هیئات  حرش  - 1
ص 220. ج 2 ، راثآلاو ، ططخلا  رکذب  رابتعالاو  ظعاوملا  - 2
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َیِه ُراّنلا  ُمُکاوْأَم  دیامرف « : یم  لاعتم  دنوادخ  .دور  یم  راک  هب  تسرپرس  روای و  ومع ، رسپ  هیاسمه ، مسق ، مه  هدش و  دازآ  یهاگ  و 
ریغب اهسفن  تحکنأ  هأرما  امّیا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا و  هدرک  لقن  هدیبع  وبا  ار  انعم  نیا  .مکب  یلوا  ینعی  ْمُکالْوَم »

تـسرپرس یلوا و  يانعم  هب  ثیدـح  نیا  رد  یلوم  ...دروآرد ،» حاکن  هب  شیالوم  نذا  نودـب  ار  شدوخ  هک  ینز  ره  « ؛» ...هالوم نذا 
رما کلام  ّیلوتم و  يانعم  هب  یلوم »  » هملک لامعتسا  یلک ، روط  هب  .تسا و  رایسب  رعـش  رد  یلوم »  » هملک يارب  انعم  نیا  لثم  .تسا و 
هملک هک  تسا  نآ  دوصقم  .تسا و  هدش  لقن  تغل  لها  ناگرزب  زا  يرایـسب  زا  زین  تسا و  عیاش  برع  مالک  رد  فرـصت ، هب  یلوا  و 
مـسا هغیـص  هملک  نیا  هک  ددرگ  ضارتعا  اـت  فرـصت ، هب  یلوا  هلزنم  هب  دـشاب و  تفـص  هک  نیا  هن  تساـنعم ، نیا  يارب  مسا  یلوم » »

اب ات  دوش ، هدارا  انعم  نیمه  یلوم »  » هملک زا  ریدغ  ثیدح  رد  هک  تسا  راوازـس  .دوش و  یمن  لامعتـسا  انعم  نیا  هب  و  تسین ، لیـضفت 
؛ مشش يانعم  اب  زین  .رهاظ و  تسا  يرما  نیا  و  درادن ، تبـسانم  لوا  يانعم  جنپ  اب  هک  نیا  تهج  هب  .دنک  ادیپ  تقباطم  ثیدح  ردص 

هدرک عمج  انعم  نیا  غالبا  يارب  ناکم  نآ  رد  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  درادن  انعم  اریز  درادن ؛ يراگزاس  رـصان »  » ینعی
«. ...تسا حضاو  زین  بلطم  نیا  دشاب ،

ینعم وهو  ّیبنلا  هلزنمب  مهیف  فّرـصتلاو  مهرما  ریبدـتل  هیکلاملاو  ّیلوتلاو  ساـنلاب  هیـالولا  ّنا  یف  ءاـفخ  ـالو  : » دـیوگ یم  رخآ  رد  وا 
تلزنم دننامه  نانآ ، نوؤش  رد  فّرـصت  مدرم و  رما  ریبدـت  ّتیکلام  یتسرپرـس و  و  مدرم ، رب  تیالو  هک  دـنامن  یفخم   » (1) ؛» همامالا

« .دراد يراگزاس  تماما  يانعم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ص:139

ص 290. ج 2 ، دصاقم ، حرش  - 1
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تنس لها  زا  ریدغ  نارعاش  زا  یخرب 

هراشا

؛ لیبق زا  دنا  هدروآرد  رعش  هب  ار  ریدغ  هعقاو  هک  دراد  دوجو  ینارعاش  ّتنس  لها  نایم  رد 

586 ق)  - 513  ) يروباشین راطع  نیدلا  دیرف   - 1

تفرگ ربمغیپ  نید  ناک  یقنور 

تفرگ ردیح  نانمؤمریما  زا 

دش لحف  ریش  لحن  ریما  نوچ 

دش لحن  موم  گنس  وا  نهآ  ز 

دوب شیوخ  ناج  تسد و  زا  لحن  ریم 

دوب شین  شغیت  شون و  شملع  هکنآ  ز 

هاپس دص  دیآ  میور  رد  رگا  تفگ 

هاگبرح رد  نم  تشپ  دنیبن  سک 

تسا یفطصم  زا  شیلع  ّالا  یتفال 

تسا یتا  له  شناهج  دنوادخز  و 

دیدپ دمآ  یتفال  شتسد  ود  زا 

دیدپ دمآ  یتا  له  شصرق  هس  و ز 

هار هب  دش  نوریب  وچ  وا  صرق  هس  نآ 

هام رهم و  صرق  ود  دمآ  نوگنرس 

دوب نوراه  یلع  یسوم ، یبن  نوچ 

دوب نوچ  ییوگن  ناشردارب  رگ 
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تسدمآ نیسای  لآ  بلق  نوچ  وا 

تسدمآ نیز  نیس ، ای و  نآرق  بلق 

تسوا نآرق  رپ  بلق  نآرق ، بلق 

: دیوگ یم  يروباشین  راطع  زین  (1) و  تسوا نأش  ردنا  هالاو  نم  لاو 

نخس نیا  نارای  هب  ربمغیپ  تفگ 

نم هب  دمآ  نیملاعلا  ّبر  کیپ 

داد هفحت  نیا  ادخ  ار  ردیح  تفگ 

داهن شلضف  ناهج  قلخ  همه  رب 

لوتب جوز  نیقی  زا  لخاد  تشگ 

لوسر دنوادخ و  اب  تیالو  رد 

دش قلخ  ّیلو  ریم و  مکاح و 

دش قلد  مه  یفطصم  اب  الو  رد 

نک شوگ  نم  زا  بوخ  تیاور  کی 

نک شون  رثوک  یقاس  زا  یماج 

افص اب  تاقث  زا  مراد  لقن 

يرولا ریخ  ترضح  يزور  هک  نآ 

ص:141

ص 34. يروباشین ، راطع  همان ، تبیصم  - 1
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عادولا جح  زا  تشگرب  وا  هک  نوچ 

عاطم نآ  درک ، ناکم  مخ  ریدغ  رد 

دیسر تّزع  ترضح  زا  لیئربج 

دیشک وا  شیپ  هب  ترضح  زا  لُزن 

کیپ دروآ  ّقح  شیپ  زا  وا  شیپ 

کیلا غّلب  اهّیا  ای  هیآ 

دنتخاس ربنم  دومرف  یبن  نوچ 

دنتخارفا شرتشا  زاهج  زا 

یلد رپ  زا  لوسر  ربنم  رب  تفر 

یلع ربنم  نآ  رد  شهارمه  دوب 

مامت ربمغیپ  باحصا  اب  تفگ 

ماظن اب  ادا و  شوخ  مالک  نیا 

افو اب  نامدرم  يا  امش  اب 

؟ امش سفن  زا  رت  یلوا  متسین 

يرتهم قیرط  زا  دنتفگ  هلمج 

يرت یلوا  ام  سفن  زا  ام  هب  وت 

وا يالوم  منم  ار  سکره  تفگ 

وکن دشاب  وا  يالوم  یلع  سپ 

تانئاک ّبر  نامرف  زا  ردیح 

تانمؤم نینمؤم و  رب  یلو  دش 
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اوشیپ ریما و  مشاب  ار  هکره 

یضترم شریما  دشاب  نم  دعب 

ماقم ار  ردیح  دیسانشب  هک  نوچ 

مامت دمآ  امش  رب  ّقح  تمعن 

ایلوا هاش  هب  نامیا  دیروآ 

امش مالسا  یضار ز  دوش  قح 

نم رهم  دوخ  لد  رد  دراد  هکره 

نت ناج و  رد  شدیاب  ردیح  رهم 

دوش لد  رد  وا  رهم  ار  امش  نوچ 

دوش لماک  امش  نید  نامز ، نآ 

ادا انعم  نیا  درک  ربمیپ  نوچ 

اعد ِرهب  زا  تشادرب  دوخ  تسد 

ریگ تسود  ار  شتسود  یهلا  تفگ 

ریت هنیس  رب  نزب  ار  شنانمشد 

نک راوخ  ار  شنمشد  یهلا  ای 

نک زان  رد  یخزود ، نآ  لزنم 

شابرای دشاب  رای  ار  وا  هکره 

شاب رازیب  وز  تسین  شرای  هکره 

تشامگرب ار  یلع  نوچ  تیالو  رد 

تشادب دوخ  شیپ  تفرگب و  وا  تسد 
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دیوش لبقم  نم  باحصا  يا  تفگ 

دیوش لد  کی  وا  دابکرابم  رد 

نامز نآ  دنتشگ  لاحشوخ  یگلمج 

ناهد هداشگب  دابکرابم  رد 

یلع ای  اتفگ  تساخرب  رمع  سپ 

یلو يدیدرگ  وت  ناقلخرس  رب 

نامز رخآ  هِش  نیا  لوق  هب  مه 

نانمؤمریما وت  رخآ  یتشگ 

نسحلاوب كرابم  نیا  تداب  تفگ 

نز درم و  هلمج  يالوم  يدش  هک 

درک رارقا  مه  رکبوب  رمع ، نوچ 

درک راکنا  وا  هکره  دش  هیسور 

دربب نامیا  درک  رارقا  وا  هکره 

دربن ناج  دوخ  وا  راکنا  درک  هکره 

؟ هچ هک  ندومنن  رارقا  یلو  اب 

؟(1) هچ هک  ندوب  نارفاک  قیرط  هب 

ص:144
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يونزغ ییانس   - 2

دوب قتشم  رای  مان  زا  شمان 

دوب ّقح  شهرمه  تفر  اجکره 

داماد مه  یصو و  ار  یبن  رم 

داش شلامج  زا  ربمغیپ  ناج 

هدید وا  هب  فرش  نیسای  لآ 

هدیزگب ملع  ار  وا  دزیا 

ریدغ زور  هب  یفطصم  بیان 

ریما هب  ارو ، رم ، عرش  رد  هدرک 

هالا هب  یفطصم  هتفگ  وا  رهب 

هالاو نم  لاو  دنوادخ  ياک 

تسود نادزی  تسا و  نمشد  نت  هکره 

تسوا ملعلا  یف  نوخسارلا  دناد 

دوب یناعم  ملاع  وا  لد 

دوب یناگدنز  بآ  وا  ظفل 

گرتس ناهج  وا  رب  دش  نآ  زا  گنت 

(1) گرزب درم  دوب و  گنت  ناهج  هک 

ص:145

ص 245. يونزع ، ییانس  هقیقحلا ، هقیدح  - 1
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يولوم نیدلا  لالج   - 3

داهتجا اب  ربمغیپ  ببس  نیز 

داهن الوم  یلع  نآ  دوخ و  مان 

تسود الوم و  منم  ار  سکره  تفگ 

تسوا يالوم  ّیلع  نم  ّمع  نبا 

دنک تادزآ  هک  نآ  الوم  تسیک 

دنکرب تیاپز  ّتیقر  دنب 

تسا يداه  تّوبن  يدازآ  هب  نوچ 

تسا يدازآ  ایبنا  ار ز  نانمؤم 

دینک يداش  نانمؤم  هورگ  يا 

: تسا هدمآ  يزیربت  سمش  ناوید  رد  (1) و  دینک يدازآ  نسوس  ورس و  وچمه 

دوب یلع  دوب  ناهج  دنویپ  تروص  ات 

دوب یلع  دوب  نامز  دوب و  نیمز  شقن  ات 

دوب یلع  دوب ، یصو  دوب و  یلو  هک  یهاش 

دوب یلع  دوجو  مرک  اخس و  ناطلس 

سفن عمط  رهب  هک ز  روالد  ریش  نآ 

دوب یلع  دولاین  هجنپ  ناهج  ناوخ  رد 

ص:146

ص 535. ج 3 ، مشش ، رتفد  يونعم ، يونثم  - 1
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نآرق همه  رد  ادخ  هک  نآرق  فشاک  نآ 

دوب یلع  دوتسب  تمصع و  تفص  شدرک 

ردق زا  شرد  كاخ  هک  داجس  فراع  نآ 

دوب یلع  دوزفارب  ضرع  هرگنک  زا 

مالسا هر  ردنا  هک  زارفارس  هاش  نآ 

دوب یلع  دوساین  تسار  دشن  راکات 

ربیخ هعلق  ِرد  هک  ییاشگ  هعلق  نآ 

دوب یلع  دوشگب  هلمح و  کی  هب  دنکرب 

مدید مدرک و  رظن  قافآ  رد  هک  نادنچ 

دوب یلع  دوجوم  همه  رد  نیقی  يور  زا 

تسا نیا  هن  رفک  نخس  دشابن  رفک  نیا 

دوب یلع  دوب  ات  دشاب و  یلع  تسه  ات 

ناهن ادیپ و  هلمج ز  ناهج  ود  ّرس 

(1) دوب یلع  دومنب  هک  زیربت  قحلا  سمش 

یمالسا هعماج  هب  ریدغ  ياه  مایپ 

هن تسا  ربمایپ  ینیـشناج  تماما و  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  بصن  نامه  هک  داتفا  قاـفتا  نآ  رد  هک  يا  هعقاو  مخریدـغ و  زا  ثحب 
تدحو ياتسار  رد  اهنت 

ص:147

ص 174. يزیربت ، سمش  ناوید  - 1
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هدـیا يا  هعماج  اهنآ  هب  ندرک  لمع  اب  ناوت  یم  هک  تسا  نالوؤسم  مدرم و  هب  یتاروتـسد  اه و  مایپ  ياراد  هکلب  تسا  یمالـسا  تما 
هعماج حطس  هب  هدرک و  جراخ  یخیرات  هبنج  زا  ار  یمالسا  میظع  هعقاو  نیا  ناوت  یم  رگید  يریبعت  هب  دروآ و  دوجو  هب  یمالـسا  لآ 

؛ مینک یم  هراشا  اه  مایپ  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دومن  يدربراک  ار  نآ  دروآ و 

هدهاشم اذـل  .داد و  یهاگآ  ار  مدرم  هدرک و  يزاس  هنیمز  لبق  زا  هک  دراد  ترورـض  ینید  یـسایس -  مهم  ياه  مایپ  غالبا  يارب   - 1
زا لبق  ياه  لاس  لوط  رد  هدرک و  هاگآ  دوخ  دوصقم  زا  ار  مدرم  ریدـغ  هعقاو  زا  لـبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  مینک  یم 

.دوب هدرک  هاگآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیالو  زا  ار  مدرم  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  نآ 

بذـج نانآ  هجوت  هتـشگ و  مایپ  ندینـش  هدامآ  مدرم  ات  داد  یمومع  مالعا  دـیاب  غـالبا ، زا  لـبق  ار  ینید  یـسایس -  مهم  لـئاسم   - 2
يارب ار  مدرم  هدرک و  یمومع  نالعا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیالو  غالبا  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اذل  .دوش و  بلطم 

.درک هدامآ  شمایپ  ندینش 

زا يرایسب  هچرگ  اذل  و  دنشاب ، هتشادن  یگدامآ  مدرم  زا  یهورگ  هچرگ  درک ، ریخأت  دیابن  مایپ ، غالبا  تقو  ندیسر  تروص  رد   - 3
هک ار  یـسکره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دندوب  ضیرم  ریگارف  يرامیب  کی  عویـش  تهج  هب  عادولا  هجح  لاس  رد  هنیدم  مدرم 

.دنشاب ّمهم  مایپ  نآ  دهاش  ناکم  نآ  رد  ات  درک  توعد  جح  هب  دوب  ملاس 

اذـل و  دـننک ، هیکت  ادـخ  هب  اهنت  دـنهد و  هار  دوخ  هب  سرت  فوخ و  مهم  ياه  مایپ  غـالبا  زا  دـیابن  یمالـسا  ياـملع  ناـمکاح و   - 4
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ 
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زا هچنآ  ربماـیپ ! يا   » (1) ؛» ِساّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَـعْفَت  ْمَّل  نِإَو  ِبَّر  َکـّ نِم  َکـَْیلِإ  َلِزنُأ  اـم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اـهُّیَأی  »
زا ار  وت  دـنوادخ  يا ! هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، رگا  و  ناسرب ! مدرم ) هب   ) ًالماک تسا ، هدـش  لزان  وت  رب  تراـگدرورپ  فرط 

«. دراد یم  هاگن  مدرم ، یلامتحا ) تارطخ  )

غالبا ار  نآ  دـیاب  رگید  بسانم  تصرف  رد  دـمآ و  هاتوک  دـیابن  تروص  ره  رد  دـش  هلباقم  مهم  ماـیپ  نـالعا  اـب  هک  یتروص  رد   - 5
شدنزرف هدزای  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تماما  هب  تشاد  دصق  تافرع  نیمزرس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هچرگ  اذل  .دومن و 

ربخ هدـناسر و  مدرم  هب  ار  دوخ  مایپ  مخریدـغ  نیمزرـس  رد  ینعی  رگید  بسانم  تصرف  رد  نآ  اب  هلباـقم  زا  دـعب  یلو  دـنک  حیرـصت 
.دومن غالبا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینیشناج  تیالو و 

تیالو غالبا  ماگنه  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  درک ، هدافتـسا  یلمع  ياهراک  هار  زا  دیاب  مهم  ياه  مایپ  غالبا  ماگنه   - 6
.دیچیپ همامع  مالسلا  هیلع  ترضح  كرابم  رس  رب  زین  رخآ  رد  هدرک و  دنلب  ار  وا  تسد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح 

يارب ار  مدرم  هدرک و  يزاس  هنیمز  دوخ  نانخـس  اـب  دـیاب  تسا  راوشد  مدرم  زا  یخرب  يارب  ماـیپ  کـی  شریذـپ  هک  یتروص  رد   - 7
هبطخ رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  غالبا  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دومن ، هدامآ  نآ  شریذپ 

رب اـهنآ  زا  زین  رخآ  رد  دومن و  هاوگ  دـهاش و  نآ  رب  زین  ار  ادـخ  هتفرگ و  رارقا  يداـقتعا  لـئاسم  هراـبرد  مدرم  زا  دومرف  داریا  هک  يا 
و متسین ؟ امش  فرصت  هب  یلوا  تسرپرس و  یلو و  نم  ایآ  هک  تفرگ  رارقا  مدرم  زا  دوخ  تیالو  تماما و 
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هیآ 67. هدئام ، هروس  - 1
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«. تسوا يالوم  زین  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  هک  سکره  سپ  : » دومرف ترضح  دندرک  رارقا  نآ  هب  مدرم  نوچ 

یفرعم هعماج  هب  ار  اهنآ  دوخ  ماقم  مئاق  ناونع  هب  هدرک و  باختنا  ار  دوخ  زا  دـعب  ناـماما  نانیـشناج و  دـیاب  یمالـسا  ناـمکاح   - 8
.تسایند زورما  ياه  تلود  زا  يرایسب  مسر  نیا  و  دنیامن ،

ار شتایح  نامز  رد  شدوخ  نیـشناج  ریزو و  ات  دومن  تساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  هنوگ  ناـمه 
يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأَو  يِرْزَأ *  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ *  َنوُراه  ِیلْهَأ *  ِم  ْنّ ًاریِزَو  ّیِل  لَعْجاَو  : » درک ضرع  دنوادخ  هب  هک  اجنآ  دیامن  صخشم 

(1) ؛  یَسُومای ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  َلاق  ًاریَِصب *  اِنب  َتنُک  َکَّنِإ  ًارِیثَک *  َكَرُکْذَنَو  ًارِیثَک *  َکَّحِبَُسن  ْیَک  * 

رایسب ار  وت  ات  زاس ؛ کیرش  مراک  رد  ار  وا  و  نک ؛ مکحم  ار  متـشپ  وا  اب  ار ! نوراه  مردارب  ...هد  رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  «و 
وت هب  یتساوخ  ار  هچنآ  یـسوم ! يا  : " دومرف يا ! هدوب  هاگآ  ام  لاـح  زا  هشیمه  وت  هک  ارچ  مینک ؛ داـی  رایـسب  ار  وت  و  مییوگ ؛ حـیبست 

!"« دش هداد 

یتـفیلخ ییـصو و  یخا و  نوکیل  رمـالا  اذـه  یلع  ینرزاؤی  مکّیا  : » دومرف دوخ  موق  هب  باـطخ  تثعب  يادـتبا  رد  زین  مالـسا  ربماـیپ  و 
.»؟ دشاب امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  ات  دش  دهاوخ  تلاسر  رما  رد  نم  راکددم  ریزو و  امش  زا  کی  مادک  « ؛»؟ مکیف

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تمِس ، نیا  يارب  دوخ  یگدامآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالعا  زا  دعب 

ص:150

ات 36. تایآ 30  هط ، هروس  - 1

ریدغ ياه  هزومآ  وترپ  رد  یمالسا  ماجسنا  یلم و  www.Ghaemiyeh.comداحتا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 166 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/668/AKS BARNAMEH/#content_note_150_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیشناج یـصو و  ردارب و  مالـسلا -  هیلع  یلع  نیا -  انامه   » (1) ؛» اوعیطاو اوعمـساف  مکیف  یتفیلخ  یتیـصو و  یخا و  اذه  ّنا  : » دومرف
«. دینک تعاطا  ار  وا  تاروتسد  هداد و  ارف  شوگ  وا  ياه  فرح  هب  سپ  تسامش  نایم  رد  نم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـندرک  ضارتـعا  باحـصا  زا  یخرب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  درکلمع  هب  يا  هوزغ  رد  نوـچ  و 
انامه دینک ؛ اهر  ار  یلع  دـینک ، اهر  ار  یلع   » (2) ؛» يدـعب نمؤم  لک  ّیلو  وهو  هنم ، انا  یّنم و  ًایلع  ّنا  ًایلع ، اوعد  اـیلع ، اوعد  : » دومرف

ّقح هدوب و  نم  ماقم  مئاق  وا  متسین  ییاج  رد  نم  هاگره  ینعی  تسا .» نم  زا  دعب  ینمؤمره  تسرپرـس  وا  و  میوا ، زا  نم  نم و  زا  یلع 
.دراد فرصت 

هب دوب  هدنز  ات  ار  دوخ  نیشناج  هدرک و  عمج  ار  مدرم  مخریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و 
.دومن غالبا  مدرم 

مرکا ربمایپ  اذـل  و  دـناسر ؛ رخآ  هب  ار  نآ  ات  هدز  یپایپ  ياه  مادـقا  هب  تسد  دـیاب  ینید  یـسایس -  مهم  ياـه  ماـیپ  میکحت  يارب   - 9
دوب هدومرف  ماع  ـألم  رد  مخریدـغ  رد  ار  هچنآ  هدرک و  مهارف  ار  نتـشون  لـیاسو  اـت  داد  روتـسد  شتاـفو  زا  لـبق  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
راثآ هک  دش  دراو  نیملـسم  مالـسا و  هرکیپ  رب  هک  دوب  یگرزب  تبیـصم  نیا  و  دندش ، عنام  نآ  نتـشون  زا  یخرب  یلو  دراد ، بوتکم 

.تسا یقاب  نونکات  نآ 

نامه دننک ؛ سویأم  دوخ  زا  ار  رافک  دیاب  دنـشیدنا  یم  هک  يریبادـت  اب  نآ  هدـنیآ  روشک و  یـسایس  مهم  لیاسم  رد  نالوؤسم   - 10
میرک نآرق  هک  اج  نآ  دنتشگ  سویأم  رافک  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینیشناج  نییعت  مخ و  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  هک  هنوگ 
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ص 220. ج 2 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 438. ج 4 ، دمحا ، دنسم  - 2
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«. دندش سویأم  امش ، نییآ  لاوز )  ) زا نارفاک  زورما ،  » (1) ؛» ْمُِکنیِد نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  : » دیامرف یم 

یلـص مالـسا  لوسر  هک  هنوگ  نامه  تسا  مدـقم  یلوا و  مهم  ّقح  نایب  تدـحو ، عوضوم  مهم و  ّقح  نایب  نیب  ضراعت  ماگنه   - 11
دهاوخ شتما  نایم  رد  فالتخا  ثعاب  مخریدـغ  زور  رد  دوخ  تفـالخ  تماـما و  عوضوم  ناـیب  تسناد  یم  هک  نآ  اـب  هلآو  هیلع  هللا 
تیالو غالبا  هلأـسم  ناـمه  هک  مهم  ّقح  ناـیب  زا  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـشن  ثعاـب  عوضوم  نیا  هاـگ  چـیه  یلو  دـش 
هراشا نآ  هب  میدرک  لقن  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  هک  یمالک  رد  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  درادرب ، تسد  دـشاب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.دش

زین نانز  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلقن -  ربانب  اذل -  و  دنوش ، هداد  تکراشم  دیاب  زین  نانز  ینید  یـسایس -  مهم  لئاسم  رد   - 12
.تفرگ تعیب  نامیپ و  دهع و  مالسلا  هیلعریما  ترضح  تیالو  هرابرد 

هب نارضاح  ات  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اذل  و  دناسر ، هعماج  لک  حطـس  هب  دیاب  ار  ینید  یـسایس -  مهم  ياهربخ   - 13
.دنهد عالطا  نابیاغ 

( لاوز  ) زا نارفاک  زورما ،  » (2) ؛» ًانیِد َملْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » هیآ هک  اجنآ  زا   - 14
دوخ تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ار  امش  نید  زورما ، دیسرتب ! نم  تفلاخم )  ) زا و  دیـسرتن ! اه  نآ  زا  نیا ، ربانب  دندش ؛ سویأم  ، امـش نییآ 

هک دیآ  یم  تسد  هب  دش  لزان  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  متفریذپ ،» امش  نادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدومن ؛ مامت  امش  رب  ار 

ص:152

هیآ 3. هدئام ، هروس  - 1

هیآ 3. هدئام : هروس  - 2
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.دشاب هدش  یفرعم  شموصعم  دالوا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  لاناک  زا  هک  تسا  دنوادخ  تیاضر  دروم  یمالسا 
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نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  ياه  باتک  تسرهف 

ریوصت
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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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